به نام خدا
کمپ استارتآپی "فن آفرین"
)با هدف آموزش  ،سرمایهگذاری و معرفی تیمهای مستعهد استارتآپی به سرمایهگذاران و اکوسیستم استارتآپی کشور(

برگزار کننده :فن آسا پالس – پژوهشگاه دانشهای بنیادی ()IPM
تایخ برگزاری:
 22اردیبهشت –  16مرداد

آشنایی با کمپ استارتآپی فنآفرین


هدف اصلی کمپ

هدف ما در این کمپ استارتآپی این است که به تیمهای مستعد استارتآپی و افراد صاحب ایده کمک کنیم تا
آموزش های الزم و کاربردی را یاد بگیرند  ،شبکه سازی کنند  ،ایده خود را ارزیابی کنند و در نهایت آن را به
محصول تبدیل کنند  .ما با شناسایی و تربیت تیم های استارتآپی و در نهایت معرفی آنها به شبکهی سرمایه
گذاری به تیم ها کمک میکنیم تا بتوانند به راحتی جذب سرمایه کرده و وارد بازار شوند .

 مدل آموزشی کمپ استارت آپی "فنآفرین"


مقدمه
در این کمپ که طی دوماه و به صورت  3ترم برگزار میشود .مدت زمان این دوره 97ساعت است
که شامل 67ساعت آموزشهای تئوری  30 ،ساعت کارگاههای عملی و کارگاههای انتقال
تجربه میباشد .تمام مراحلی که یک تیم استارتآپی در مراحل اولیه شروع کسب و کار تا جذب
سرمایه طی میکند در این کمپ زیر نظر اساتید و منتورهای باتجربه به صورت آموزشهای تئوری
،کارهای عملی و رویدادهای تجربه محور کمک میکنند تا تیم ها بتوانند با اطمینان و آزمون و خطای
کمتر مسیر ورود به بازار خود را طی کنند در این دوره ،تمام آموزشهای مورد نیاز در مسیر طراحی،
تولید ،بازاریابی و برندینگ دراختیار عالقمندان به کارآفرینی و کارآفرینان جوان قرار میگیرد.این کارگاه
به صورت حضوری و آنالین برگزار میشود.

شروع کمپ
پس از نهایی شدن ثبتنام و تکمیل ظرفیت دوره شرکت کنندگان وارد ترم اول کمپ ما خواهند شد که اطالعات
ترم اول به شرحزیر میباشد.
ترم اول –  10ساعت ( مدیریت کسب و کار )

این ترم به آموزش مدیریت کسببب و کار و مباحم مهم پیرامون آن می پردازد  .در طول این ترم  ،دانشببجویان
به پیداکردن ایدههای خود ،تیم سازی و نو شتن مدل ک سب و کاری خود می پردازند .خروجی این دوره شامل
موارد زیر است :
 -1پیداکردن ایده و توسعه دادن آن
 -2تیم سازی
 -3نوشتن مدل کسب وکار براساس نوع بیزنس خود
 -4ارزیابی و عیارسنجی ایده های کسب و کار ،فرآیند کشف ،ارزیابی و انتخاب ایده اقتصادی
ترم دوم (برنامه ریزی برای توسعه کسب و کار ) –  17ساعت

دراین ترم  ،به تعمیق آموختههای ترم قبل و آمادهسازی ایدهها برای داوری اولیه میپردازیم.
سرفصلهای این دوره به شرح زیر میباشد.
 -1بازاریابی
 -2مدیریت محصول
 -3منابع انسانی
 -4تقسیم سهام داینامیک
 -5ارائه به سرمایه گذار

در پایان این ترم تیم ها مدل کسب و کاری و برنامههای بازاریابی خود را برای هیئت داوران پرزنت میکنند ود
نهایت تیمهایی که انتخاب شدند به ترم سوم میروند تا در آنجا به تکمیل نهایی  MVPو مدل کسب وکاری
خود بپردازند .
در پایان این ترم مدرسین و منتورهای دوره به ارزیابی و داوری ایده ها و کارها میپردازند و تیمها باید محصوالت
خود را به داوران پرزنت کنند .تیمهایی که در این مرحله امتیاز باالتری کسب میکنند در روز Demo Day
نهایی کمپ از شانس باالتری برای دریافت تسهیالت و حمایتها برخوردار هستند.
ترم سوم  :پروژه پایانی –  40ساعت

پس از انتخاب تیمها در پایان ترم دوم  ،در این ترم به تکمیل و طراحی  MVPمیپردازند با نوشتن سایت،
محصول خود را برای روز داوری نهایی آماده کنند .مباحم تدریس شده در این ترم به شرح زیر می باشد.
 -1برنامه نویسی وبسایت
UI/UX -2
 -3نوشتن بیزنس پلن
 -4مسائل مالی – حقوقی
در نهایت در روز داوری تیمها به پرزنت استارتآپ خود میپردازند تا بتوانند شتابدهندهها و سرمایهگذاران را
قانع کنند تا روی تیمشان سرمایه گذاری کنند .

 خروجی دوره
مهمترین خروجی دوره برای شما  ،طی کردن مسیر مقیاسپذیری  ،جذب سرمایه و آموزش در کنار مربیان و
مشاوران حرفهای و ارائهی استارت آپ شما به شتابدهندهها و سرمایهگذاران مختلف است .شما در طول این 3
ماه عالوه بر امکان ارائهی خود به سرمایهگذاران و شتابدهندهها  ،میتوانید نمونهی اولیه محصول خود را بسازید
و آنرا وارد بازارکنید .

ما در کمپ استارت آپی فنآفرین ،به افراد یا تیمهای کارآفرین قول می دهیم اگر با انگیزه ،اشتیاق وعالقه به
کارآفرینی ،آموزشهای کاربردی کمپ را به خوبی فرابگیرند و با تالش ،پشتکار و دقت پروژهها و تمرینات دوره
را انجام دهند ،میزان دانش و تجربه کارآفرینانه آن ها به اندازهای وسعت و عمق پیدا میکنند که در پایان دوره
بتوانید ایده نوآورانه خود را به یک وب اپلیکشین ساده و درعینحال کاربردی تبدیل کنند و برنامه بازاریابی
دیجیتال کسبوکار نوپای خود را نیز مشخص کنند .حتی اگر تا به امروز تجربه کارآفرینی نداشتهاند.


مدرسین دوره :

دراین دوره برای آموزش مباحم عملی و تئوری از اساتید مجرب و به نام و برای کارگاههای انتقال تجربه از
کارآفرینان مطرح کشور دعوت شده است که در این کمپ همراه ما باشند اسامی برخی ازین عزیزان به شرح زیر
میباشد


مدیر برگزاری دوره

 -1محمد ابراهیم دهدشتی  ،مدیرعامل شتابدهندهی " فنآسا پالس "



اساتید دوره :

 -1کیارش عباسزاده  ،موسس زودفود(اسنپفود فعلی)
 -2مرتضی تسخیری  ،دکتر کسب و کار گرایش بازاریابی از دانشگاه تهران
 -3شبنم آزاد ux ،دیزاینر شرکت  telecommunicationآلمان
 -4ابراهیم دراجی مشاور حقوقی ایرانسل
 -5حسین مرادی  ،مدیر محصول شرکت اگزا
 -8محسن روستا  ،مدیر منابع انسانی علی بابا اینترنشنال
 -9داود موسوی نسب  ،بنیانگذار پشتیبان وردپرس
 -10امیررضا زهتابچی  ،بنیانگذار سایت فریلنسری آرکیز

کارگاه انتقال تجربه
در طول دوره  ،کارگاههای انتقال تجربه برای آشنایی با بنیانگذاران استارتآپ های اکوسیستم برگزار میشود.



مخاطبین ما

افرادی که ایده دارند .تیمسازی کردند و دنبال جذب سرمایه و معرفی خود به اکوسیستم استارتآپی اند.
 -2افراد صاحب ایده و تیمهای استارتآپی که دنبال ارائه محصوالت خود به بازارهای بین المللی هستند.
 -3غیرایرانیان مقیم ایران ( عراق  ،سوریه  ،لبنان  ،افغانستان و ) ...که صاحب ایده برای راهاندازی کسب
و کار خود هستند.
 -4افراد صاحب ایده و تیمهای استارتآپی که محصوالت و ایدههای استارتآپی با هدف بازارهای بین المللی و
کشورهای همسایه دارند .
 -5افراد صاحب ایده که به دنبال فرصت مخصوصا در حوزههای زیر برای تیمسازی هستند:
هوش مصنوعی (تحلیل داده)  -بالکچین -گردشگری –سالمت  -علوم نانو -علوم رصدی -علوم
اعصاب شناختی IOT- IT
 -6افرادی که نیاز به یادگیری برنامهنویسی برای تهیه mvpخود دارند .
 -7تیمهای مستقر در مراکزنوآوری دانشگاهها  ،سازمانها ،فضاهای کار اشتراکی که برای بهبود کسب وکار خود
دنبال فرصتهای سرمایهگذاری و منتورینگ هستند



ویژگیهای کمپ استارتآپی "فنآفرین"

 -1هزینهی مناسب و معقول با توجه به شرایط اقتصادی تیمهای کارآفرین
 -2زمانبندی مناسب دوره برای دانشجویان (در بازهی امتحانات کالسی برگزار نخواهد شد )
 -3امکان جذب سرمایه بر اساس نیاز کسب وکار ( منتورینگ – اتصال به شبکهی اکوسیستم )-
 -4فرصت مناسب برای تبدیل ایده به محصول
شما میتوانید با حداقل هزینه MVPخود را آماده کنید و کار خود را شروع کنید
 -5ایجاد استارت آپ در بازارهای کشورهای همسایه ( عراق – سوریه – لبنان و) ..
 -6امکان گرفتن ویزای استارتآپی
 -7مدرک معتبر و قابل ترجمه برای کسانی که عالقمند به فعالیت در این حوزه در خارج از کشور هستند .



هزینهی شرکت در کمپ استارت آپی فن آفرین

بلیط ورود به این دوره برای هرنفر  1/000/000میلیون تومان و برای تیم سه نفره 2.800/000میلیون تومان است  .با
پرداخت این هزینه شما بلیط ورود به دوره را تهیه میکنید از آموزشها استفاده کنید .

 جدول زمانبندی
موضوع

ردیف

آموزش

تمرین و بررسی

ترم

1

مدیریت کسب وکار

10

5

1

2

بازاریابی

8

5

2

3

مدیریت محصول

5

--------

2

4

منابع انسانی

4

--------

2

5

حقوقی

5

---------

3

6

بیزنس پلن

5

5

3

7

UI/UX

10

5

3

8

Word Press

20

10

3

9

مجموع ساعات

 67ساعت

 30ساعت

 برنامه به تفکیک هر ترم
ترم اول
ردیف

موضوع درس

تاریخ

ساعت

1

مدیریت کسب و کار

پنجشنبه  22اردیبهشت

18:30 -9

2

مدیریت کسب و کار

پنجشنبه  29اردیبهشت

8:30-17:30

توضیحات

ترم دوم
1

بازاریابی

پنجشنبه  5خرداد

9-18

2

بازاریابی

پنجشنبه  19خرداد

9-18

3

مدیریت محصول منابع انسانی پنجشنبه  26خرداد

9-18

4

داوری تیمها و ایدهها

پنجشنبه  2تیر

9-14

ترم سوم
1

حقوقی ui/ux/

پنجشنبه  9تیر

9-19

2

بیزنس پلن

پنجشنبه  16تیر

9-19

3

Ui/Ux

پنجشنبه 23تیر

9-19

4

Word press

پنجشنبه  30تیر

9-19

5

Word press

پنجشنبه  6مرداد

9-19

6

مراسم اختتامیه کمپ در تاریخ مقرر پس از هماهنگی با همه مدعوین برگزار خواهد شد .

الزم به ذکر است که باتوجه به شرایط امکان جابجایی برخی از کالسها بین یک یا دوهفته وجو دارد که این قضیه با
هماهنگی همهی شرکت کنندگان انجام شده و به اطالعشان خواهد رسید.

توجه :گرنت مخصوص اعضا پژوهشگاه
این مدرسه برای اعضای مرکز نوآوری و تجاری سازی پژوهشگاه( شرکتها ،تیمها ،فریلنسرها و )..با  50درصد
تخفیف در نظر گرفته شده است .مابقی مبلغ ثبت نام از سوی پژوهشگاه پرداخت خواهد شد.
برای دریافت کد تخفیف اطالعات ثبت نامی را به آدرس  innovationcenter@ipm.irتا تاریخ 10
اردیبهشت ایمیل فرمایید.
نام و نام خانوادگی
کدملی
شماره تماس
آدرس ایمیل
نام پژوهشکده /بخشی که در آن فعالیت دارید

برای سایر اعضای پژوهشگاه (غیرعضو در مرکز نوآوری) نیز در صورت وجودِ ظرفیت خالی ،کد تخفیف در نظر
گرفته خواهد شد .الزم به ذکر است اولویت ثبتنام با افرادی است که اطالعات ثبتنامی خود را زودتر به ادرس
innovationcenter@ipm.irایمیل کرده باشند.

جهت کسب اطالعات بیشتر با داخلی  3610یا با شماره مستقیم  22825455تماس حاصل فرمایید.

