ترویج کارآفرینی با رویکردی نوین

Startup weekend
کارآفرینی با فرایند خلق ایجاد ارزش به عنوان عامل مهم رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است .بدون توجه
کافی به مفهوم « ترویج فرهنگ کارآفرینی و آموزش آن » هرگز نمی توان در عناصر مهمی چون نحوه توليد،
بهرهوری و افزایش مهارتهای فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد تغييرات مثبتی ایجاد کرد .اخيراً در این راستا مطالبی
در خصوص اجرا و بهره مندی از استارت آپ های نوین در حوزه بيمه با هدف ارائه ایده ها ،روشها و راه کارهای
جدید فروش خدمات بيمه ای و به طور کلی توسعه کمی و کيفی صنعت بيمه بيان گردیده است و این امر ما را برآن
داشت تا مطلبی با موضوع بررسی عناصر و الگوهای مورد نياز راه اندازی یک کسب و کار نوآورانه در حوزه بيمه
با عالقمندان به اشتراک بگذاریم.
استارتاپ ویکند

استترت آپ وپکند یپن

کنیادپکپتجربهپ موزشت پاست پکهپبرایپاکلینپبت پد پستتت پ7002پتوستتفپدردیپبهپنتمپانی کپهتنیپ

طرحپ نزیپشتتی پد پط پ ن پادرادپعالقم یپکپمرخصتتصتت پ ونپمینرانپتجت ی،پبرنتمهپنونستتتن،پبتزا نتهپهتیپفردهپایپکپ
طرافتنپگرادی پکپعتشقتنپاسرت آپ وپد پ خرپهفرهپگردپهمپم پ ن یپکپپبتپتشدیلپتیمپفردهپایپانیهپهتن پ اپد پخصوصپ
اهپانیازیپن پکسبپکپکت پمفییپکپنو ک انهپبتپندینگرپبهپاشرراکپم پگذا نی،پسپسپانیهپهتیپبرترپ اپانرختهپکپبتپهمفدریپ
کپتخصصپاعضتیپگرکهپبرای پپیتدهپستزیپکپعمل پشینپ نپانیهپانرختب پکت پم پک یپکپاگرپن پنسخهپنمتنش پازپ ن پ متدهپ
شتیهپبتشیپپ نپ اپبرایپسرمتنهپگذا انپبهپنمتنشپم پگذا نیپکپد پنریجهپ نپمحصول پ اپستخرهپنتپتجت آپنون پ اپبرپپتپم پ
دا نی پبرایپاجران پشینپطرحپهتیپنو ک انهپکپخالقتنهپانرختب ،پاعضتءپگرکهپازپسرمتنهپگذا انپدعوآپم پک یپکهپبهپع وانپ
داک انپفضتو پپنتب یپکپبتپتوجهپبهپپرتنستیلپپموجودپد پانیهپمطرحپشیهپنظرپ نهتپ اپبرایپسرمتنهپگذا یپ کیپانیهپبرترپجلبپ
م پنمتن ی پ پ
پ
ندرهپفتئزپاهمی پد پاسترت آپ وپاننپاست پکهپقبلپازپا ائهپکپ شتیپن پانیهپد پذهنپپبتنیپمی پکسبپکپکت پانیهپمیپنظرپ
تعیینپکپ گونگ پجذهپم تبعپمتل پد پبتزا پهیفپبرایپستتودپده پمشتتخصپگردد پاننپمی پکستتبپکپکت پد پاستترت آپ وپپ
Business Modelپپنتمییهپم پشتودپپکهپاننپمفهومپبتپظهو پکستبپکپکت هتیپان ررنر پمع تپدا پشیپکهپطب پ نپادرادپ
مرخصتصپد پبرنتمهپهتیپاسترت آپ پ پ انیهپبرترپ اپشت تستن پکپمی پهتیپسرمتنهپگذا یپ نپ اپتعیینپم پنمتن ی پاسرت آپ

وپهتپبهپدلیلپمی پتجت نشتتتنپ Business Modelپ)پنتپشتتدودتپم پشتتونیپنتپازپبینپم پ کنی پتجت آپس ت ر پبهپانجتدپ
د میپکپنقین گ پتتکییپدا دپکپاننپد پفتل پاست پکهپشتیوهپهتیپجینیپتجت آپبرپ کیپکیفی پپانیهپکپمحصو پکپدک نمتیپ
انیهپتوجهپم پنمتنی پبهپهمینپدلیلپتوجهپبهپمی پکسبپکپکت پبهپع وانپعتملپتعیینپک یهپمودقی پن پشرک پکپستزمتنپ
ازپاهمی پبتالن پبرخو دا پاس

پ

تعت نفپمرعیدیپازپمی پکسبپکپکت پشیهپاس پکهپبرخ پازپپراسرفتدهترننپاننپتعت نفپبهپشرحپزنرپاس ؛ پ
ازپنظرپتیسپمی پکستبپپکپکت پم ط پن پشترک پپ اپد پ گونگ پکپتحونلپا زشپبهپمشرریپتشرنحپم ک ی پهم ینپاننپ
می پمعمت ی پد میهت ،پهزن ههت ،پتستتهیم پستتود پ ا پترستتیم پم ک ی پاز پنظر پاک پمی پکستتب پک پکت پ یزی پکمرر پاز پمعمت یپ
ستزمتن پکپمتل پن پکسبپکپکت پنیس پ )Teece, 7000

ستتبرک پک پ کستت بلوم پنیزپمعرقینی پمی پکستتبپک پکت ،پبت پانجتدپم ط هتی پابردت ی،پقتبلی هتی پد پ ا پبهپتحق پا زشپ
اقرصتدیپکصلپم نمتنی پ  )Christoph Zott, Raphael Amit, Lorenzo Massa, 7000پ
طب پنظرپالدستتنی پاسررکالی پ) (Alexander Osterwalder & Yves Pigneurمی پکسبپککت ،پم ط پهرپشرکر پ
اپد پ گونگ پخل ،پا ائهپکپکستبپا زشپتوصتتیفپم پک ی پبهپبتک پانشتتتنپمی پکستتبپکپکت پ اپمیروانپازپطرن پنهپع صتترپ
ستتزنیهپتبیینپنمود پکهپاننپع تصترپم ط پ گونگ پکستبپد پ میپن پشرک پ اپتشرنحپم پنمتنی پاننپع تصرپعبت ت یپاز:پ
بخشپهتیپمشتترری،پا زشپهتیپپیش ت هتدی،پکتنت پهت،پا تبتبپبتپمشتترری،پجرنتنپهتیپد میی،پم تبعپکلییی،پدعتلیرهتیپ
کلییی،پمشت ک پهتیپکلیییپکپستخرت پهزن هپ پ
 بخشپهتیپمشرری:پهرپستزمتنپبهپن پنتپ یننپمشرریپخیم پم پک ی
 ا زشپهتیپپیشتت هتدی:پستتتتزمتنپبهپدنبت پفلپمشتتتدالآپمشتتترریپکپبر ک دنپنیتزهتیپاکپازپطرن پا زشپهتیپ
پیش هتدیپاس
 کتنت پهت:پا زشپهتیپپیش هتدیپازپطرن پکتنت پهتیپا تبتط ،پتوزنعپکپدرکشپبهپمشررنتنپا ائهپم پشود پ
 ا تبتبپبتپمشرری:پبتپبخشپهتیپمشرریپ کابفپانجتدپشیهپکپبرپففظپاننپ کابفپتتکییپم پشود
 جرنتنپهتیپد میی:پبتپا ائهپمودقی پ میزپا زشپهتیپپیش هتدیپبهپمشررنتن،پد میپمیپنظرپفتصلپم پشود
 م تبعپکلییی:پدا ان پهتیپمو دپنیتزپبرایپا ائهپا زشپهتیپپیشت هتدی،پدستریتب پبهپبتزا پقوی،پا تبتبپبتپمشررنتنپ
کپد پنهتن پکسبپد میپم پبتشی
 دعتتلیرهتتیپکلیتیی:پدعتلیرهتیپمو دپنیتزپبرایپا پائهپا زشپهتیپپیشتتت هتدی،پدستتتریتب پبهپبتزا پقوی،پا تبتبپبتپ
مشررنتنپکپد پنهتن پکسبپد میپم پبتشی
 مشت ک پهتیپکلییی:پبرکنپسپت یپبرخ پازپدعتلیرهتپکپکسبپم تبعپبتپهیفپکتهشپ نس پم پبتشی
 ستتتخرت پهزن ه:پتوصتتیفپمهمپترننپهزن هپهتیپمربوبپبهپاجرایپن پمی پکستتبپکت پازپقبیلپخل پکپا ائهپا زش،پ
ففظپکپنگهیاش پمشرری،پانجتدپد میپکپ پم پبتشی پ

پ
پ
پ
پ
الزمهپطراف پکپابیاعپمی پکستبپکپکت پمعرد پکپش تخ پمفتهیمپکپالگوهتیپکسبپککت نیپکهپابزا هتپکپ اهدت هتیپم تسب پ
اپبرایپاجرایپمودقی پ میزپن پپرکژهپکپانیهپم تستبپا ائهپم پنمتن ی پد پذنلپبهپمعرد پالگوهتیپمهمپمی پکسبپکپکت پبتپ
ا ائهپنمونهپهتن پازپ نهتپپرداخرهپم پشود پ
 -0پالگویپکستبپکپکت هتیپتفدید :پبرپاستت پاننپدنیگتهپکسبپککت هتپبهپسهپدسرهپنو ک یپمحصو ،پمینرن پا تبتبپبتپ
مشترریپکپمینرن پزنرپستتخ پتقستیمپم پشتونی پبرپاستت پنظرپمشتتبهپترنس پکپکنرزمتپهرپشرکر پبرایپنتئلپشینپبهپ
مودقی پهتیپبز

پبتنیپبهپستتهپزمی هپبرتریپعملیتت ،پ هبریپمحصتتو پکپشتت تخ پکپا تبتبپنزدپن پبتپمشتترریپتوجهپکپ

تمرکزپنمتنی پاننپامدتنپکهپشترکر پهرپستهپدسرهپازپکسبپکپکت هتپ اپتوامپبتپندینگرپد نظرپبگیرد،پکجودپدا دپامتپانیهپ پ
ترننپشدلپممدنپتفدی پموسسهپنتپشرک پازپسهپدنیگتهپمذکو پاس پ
 نمونهپ ینپمیل پن پشرک پمختبرات پد په یپاس پکهپبهپع وانپاکلینپشرک پمختبرات پتلفنپهمراهپجیاستزیپ
استرراتین پ اپدنبت پنمودپکپبهپمودقی پهتیپ شتمگیریپنتئلپ می پاننپشرک پپسپازپجیاستزیپکسبپکپکت پزنرپ
ستتخر پخودپکپبرکنپستپت یپزنرپستتتخ پدنپ ک یپاطالعتآپبهپ یپب پامپکپعملیتآپشتبدهپبهپا ندستتونپکپنوکیتپ
زنم سپن پک کپتوانس پ بتپسرمتنهپگذا یپبرپ کیپجذهپکپففظپمشررنتن،پشتنسرگ پخودپ اپد پانجتدپا تبتطتآپ
بتپمشررنتنپکپادزانشپسرمتنهپشرک پبهپاثبتآپ ستنی پ
-7پ الگویپکستتتبپکپکتت پدنبتلهپدا :پ اننپمی پا ائهپده یهپالگون پعمل پککت بردیپد پمو دپدرکشپتعیادپزنتدیپازپاقالمپکپ
محصتتوالآپبتپمختطبپختصپکپمحیکدپاستت پاستترفتدهپازپاننپمی پنیتزم یپهزن هپهتیپانبت دا یپپتنینپکپپلرفرمهتیپقویپ
جه پا ائهپ ستنپمحصوالآپبهپمختطبتنپختصپم پبتشی پ پ
پ
 نمونه:پتحو پصت ع پنشرپکرته:پمی پقینمپ پص ع پ توپکرتهپبرپاننپاست پبودپکهپاثرپنونس یگتن پبرایپ توپ
مو دپانرختهپقرا پم پگرد پکهپبیشررننپافرمت پکسبپسودپ اپد پبرپداش پ راپکهپطراف ،پکنراسرت ی،پ توپکپ
تبلیغپکرتب پکهپکمپدرکشپبتشتیپقتئیتتپستود ک پنخواهیپبود پامتپلولوپداآپکتم پمی پجینییپازپنشرکرتهپاس پکهپ
می پس ر پ اپتغییرپدادپکپبهپتمتم پنوس یگتنپازپجملهپنونس یگتنپ متتو پامدتنپ توپکرتهپ اپانجتدپکردپکپموانعپ
توپکپنشتترپکرتهپ اپبتپدراهمپ ک دنپابزا هتن پبرایپانرشتتت پد پبتزا پ نپالننپازپبینپبرد پد پفقیق پهر هپکرتهپ
بیشترریپد پلولوپداآپکتمپبهپانرشتت پم پ ستپی ،پمیزانپمودقی پ نپنیزپادزانشپم پنتبی پاننپشرک پنونس یگتنپکپ

خوان یگتنپ اپبهپندینگرپمرصتلپم پک یپکپبهپهزا انپنفرپازپنونست یگتنپپامدتنپاسرفتدهپازپابزا پسلفپسرکنسپلولوپ
داآپکتمپ اپبتپهیفپانرشتت پ پک پدرکش پکرته پخونش پدراهمپم پ ک د پبهپاننپکاستطهپت هتپکرتبهتنپ پبهپ توپمیرس یپ
کهپثب پسفت شپ نپالننپدا نیپکپاننپامرپنع پمودقی پشرک پکپجلوگیریپازپهی پ د پهزن هپهتیپ تو پپ

-3پ الگویپپلرفرمپهتیپ یپکجه :پپینیهپایپاس پکهپبهپ نپاثرپشبدهپایپم پگون یپکپاننپالگوپدکپنتپ یپگرکهپمجزاپکپد پ
عینپفت پبهپهمپکابستترهپازپمشتتررنتنپ اپدک پهمپجمعپم پک ی پ نپهتپبتپانفتیپنقشپکاستتطهپکپازپطرن پمرتبفپنمودنپاننپ
گرکهپهتپبهپا زشپ درن پم پپردازنی پبرایپمثت پ کزنتمهپهتپخوان یگتنپکپتبلیغپک یگتنپ اپبهپندینگرپکصلپم پنمتن ی پ پ
 نمونه:پمی پکستبپکپکت پگوگل:پگوگلپبهپع وانپپلرفرم پ یپکجه ،پمی پد مییپمرفتکت پدا د پاننپشرک پبتپ
ا ائهپپیشت هتداآپ انگتن پبهپکبگردهتپکپستتزنیگتنپمحروا،پد میپم تستب پ اپازپن پبخشپازپمشررنتنپنع پتبلیغپ
ک یگتنپکستبپم پنمتنیپ پاننپد میپبهپشترک پکم پم پک یپتتپپیوسرهپپیش هتداآپ انگتنپخودپ اپبرایپموتو پ
جسرجوپکپکت برانپبهبودپبخشی
-4پ الگویپ انگتنپبهپع وانپمی پکسبپکپکت  :پد پاننپمی پبخشپمهم پازپمشررنتنپازپا زشپهتیپپیش هتدیپ انگتن پبهرهپ
م یپم پشتونیپکهپهزن هپ ینپمشتررنتن پتوستفپبخشپدنگریپازپمشررنتنپتتمینپم پشود پ کندردپاننپمی پا ائهپا زشپ
پیش هتدیپ انگتنپکپکسبپد میپ شمگیرپاس پ پ
 نمونه:پا ائهپ انگتنپ کزنتمهپد پمررک:پبتپهیفپجذهپمختطبتنپزنتدپکپکستتبپد میپازپطرن پدرکشپدضتتتپبهپتبلیغپ
ک یگتن
پ
-5پ الگویپمی پکستبپکپکت پبتز:پپهیفپاننپالگوپانجتدپا زشپازپطرن پمشتت ک پنظتمپم یپبتپشرکتیپخت پازپستزمتنپ
م پبتشتی پبیننپترتیبپکهپم پتوانپبتپکاگذا یپمحصوالآ،پدانشپکپانیهپهتیپشرک پخودپازپطرن پاعطتیپف پامریتزپ
نتپسترمتنهپگذا یپهتیپمشتررکپبهپشترک پخت ج پ،پکسبپد میپکپاعربت پنمود پاننپالگوپبرپجسرجویپنو ک یپبهپهرپ
شدلپممدنپ هپداخلپبهپخت پکپ هپخت پبهپداخلپتتکییپدا د پ پ
 نمونه:پشترک پان وست ریوپطراحپکهپستتن پتح پهمینپنتمپبهپشرک پهتن پکهپ تلشپهتیپنو ک یپخودپ اپنم پ
توان یپمرتفعپستتتزنی،پاننپامدتنپ اپد پکه پستتتنرشپبت پپیشتت هتدپجوانزپنقییپدراهمپم پک یپکپازپمحققتن پکهپ اهپ
کت هتن پبرایپفلپنمودنپمشدلپدا نیپدعوآپبهپعملپم پ ک د پ پ
پ
پ
پ
پ

پ
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د پپتنتنپبتنیپختطرپنشتتتنپکردپکهپند پازپمهمپترننپ اهپهتیپمرتفعپنمودنپ تلشتتهتپکپمشتتدالآپص ت ع پبیمهپاستترفتدهپکپ
اجرایپاستترت آپ وپهتیپنوننپکپا ائهپطرحپهتیپجینیپبیمهپایپبتپهیفپتوانم یستتتزیپشتترک پهتیپبیمه،پادزانشپضتترنبپ
نفوذپبیمهپایپد پم طقهپکپتوستتعهپکم پکپکیف پصتت ع پبیمهپم پبتشتتی پازپان رکپکافیپپیکهشپمرکزپعلم پکت بردیپبیمهپ
انران،پمشتترتقتنهپعالقم یپد نتد پانیهپهتپپکپطرحپهتیپنوننپهمدت انپگرام پد پفوزهپبیمهپم پبتشتتی پلذاپازپعالقم یانپبهپ
شرک پد پکت گتهپاسرت آپ وپدعوآپبهپعملپم پ نیپتتپبتپکافیپپیکهشپتمت پفتصلپنمتن ی پ
پ
پ
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