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معرفي خانه نوآوری 
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ی خانه نوآور

ي ر و آ نــــــــــــــــه نو خا
الزمه شـکل گیری اقتصـاد دانش محور و نوآوری، شـکل گیری 
اجـزای مختلـف پشـتیبان  اکوسیسـتمی اسـت کـه شـامل 
نوآوران و کارآفرینان اسـت. رویدادهای نـوآوری و کارآفرینی، 
شتابدهنده ها، شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، واسطه های 
سـرمایه گذاری، شـرکت های مشـاوره، مدرسـه ها و دوره هـای 
کسـب وکار، پارک هـای علم و فناوری، فضاهای کار اشـتراکی، 
استارتاپ استودیوها و... اجزای مختلف این اکوسیستم هستند.
یکـی از پلتفرم هـای روبـه رشـد در جهـان، مراکـز نـوآوری و 
کارآفرینـی دانشـگاه ها هسـتند. رسـالت این مراکز شناسـایی 
فن آفرینـی،  و  کارآفرینـی  مسـتعد  دانشـجویان  آمـوزش  و 
توانمندسـازی افـراد و هدایت آنها در جهت پـرورش ایده های 
خام، تسهیل و شتابدهی شکل گیری استارتاپ ها و رشد سریع 
شـرکت های نوآور– فناور آن هاست. خانه نوآوری، با قرارگرفتن 
در حلقه ی اول اکوسیسـتم، با هدایت نخبگان و متخصصان به 
سـوی کارآفرینی و کمک به شکل گیری ایده های نوآورانه شان 
و راه انـدازی کسـب وکارهـای فنـاوری و نـوآوری محور، نقش 

پیشران در توسعه اکوسیستم را برعهده می گیرد.



ي ر و آ معرفي خانه نو



۱۰

ی خانه نوآور

ي ر و آ نـــــــــه نو خا يت ر مو مأ
خانه نوآوری یک نهاد رشـد دهنده در اکوسیسـتم کارآفرینی 
و اسـتارتاپی ایران با هدف پیشـرفت دانش از طریق پژوهش، 
آمـوزش، یادگیری، پشـتیبانی، توسـعه کسـب و کارهـای نوپا، 
ارائـه خدمـات و فضـای فیزیکـی می باشـد. خانه با در دسـت 
داشـتن شـبکه سـرمایه گذاری در تـاش اسـت بـرای »خلـق 
تفکر کارآفرینی« و رشـد و تجربه توسـعه اقتصادی/ اجتماعی 
گروه ها و افراد استارتاپی، کارآفرینان و سازمان های تحول یافته 
کاتالیزوری باشـد تا در راسـتای ارزش آفرینی برای ذینفعان و 
فعـاالن ایـن حـوزه ماموریت خـود را برای جامعـه کارآفرینان 

ایران و کشورهای منطقه انجام دهد.



ي  ر و آ معرفي خانه نو
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ی خانه نوآور

ي   ر و آ نـــــــــه نو خا ز ا ند ا چشم
خانه نوآوری سازمانی است بالنده که با برخورداری از مدیریتی 
دانش محور، سـاختاری مسـطح و چابک و شـبکه ای از مربیان 
مجرب و به نام، در پی آن است که با دستیابی به جایگاه رهبری 
حـوزه تولیـد محتوا به منظـور هدایت و پرورش اسـتارتاپ ها و 
همچنین خلق تفکر کارآفرینی در ذهن مخاطبان جوان خود، 
سـبب دگرگونی در محیط استارتاپی کشور شود. خانه نوآوری 
قصـد دارد با فراهم آوردن محیطی پویا، هیجان انگیز، صمیمی 
و همچنیـن در اختیـار قـرار دادن فضـای فیزیکـی مناسـب و 
تجهیـزات الزم، به عنـوان هسـته مرکـزی پـرورش و توسـعه 
ایده هـای بکر و ساختارشـکناِن در صنعت اسـتارتاپ شـناخته 
شـود. ایـن خانـه همچنین بر آن اسـت تا با برقـراری پیوندی 
محکـم با دانشـگاه، در هدایت و به کارگیـری قوه خاقه نیروی 
جوان کشـور در صنعت استارتاپ و افزایش اشتغال زایی، نقش 

برجسته ای داشته باشد.



ز   ندا گام های ا صلی چشـــــــم ا
شناخته شدن به عنوان رهبر توسعه استارتاپ های فعال در حوزه  •

محتوا و باکچین تا انتهای سال1399.
گردآوری گروهی از مربیان مجرب و به نام در حوز ه های استراتژی،  •

دیجیتال مارکتینگ، برند، دیزاین تا پایان سه ماهه اول سال 98 که در 
هر حوزه یک یا دو نفر به تولید محتوا و آموزش بپردازند.

توسـعه فضا و امکاناتی که در اختیار اسـتارتاپ ها قرار می گیرد به  •
مقدار بیش از 1000 متر مربع، به نحوی که همزمان به 50 تیم شامل 
استارتاپ هایی که در مرحله شکل گیری هستند و همچنین افراد و 

گروه هایی که در مرحله توانمندسازی قرار دارند، خدمات ارائه شود.
برگزاري مستمر رویداد نیمروزه  و سخنرانی هاي انگیزشي.  •
برگزاري مستمر کارگاه آموزشي براي ارتقاء دانش و مهارت  تیم ها. •
ایجاد بستر مناسب براي جذب سرمایه آغازین استارتاپ ها.  •
پـرورش اسـتارتاپ هایی که قادر باشـند در مرحله خـروج از خانه  •

سـرمایه الزم بـراي تجاري سـازي طـرح خـود را جـذب کننـد. این 
استارتاپ ها به عنوان استارتاپ موفق شناخته می شوند.

ي ر و آ معرفي خانه نو
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ی خانه نوآور

در 5 سا لاهداف عملیا تی خــــا نه نو آ و ر ی



ي ر و آ معرفي خانه نو





خانه از نگاه دیگران
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2۰

توسـعه اکوسیستم نوآوری و فناوری نیازمند ایفای نقش مستمر 
و موثر نهادهای متنوعی است تا جوانان خاق و باهوش بتوانند، 
 ایده های کسب و کار خود را در معرض ارزیابی و اجرا قرار دهند.
خانـه نـوآوری یکـی از  نهادهـای فعـال اکوسیسـتم اسـت کـه 
در فرآینـد شناسـایی و جـذب فرصـت هـا و خدمـات متعـدد 
داشـته  اسـت. ارائـه  خوبـی  الگـوی  کار،  و  کسـب   توسـعه  
دوسـت عزیـز مهـدی صداقـت و همکارانـش با تجربیـات قبلی 
رویدادهـای  و  تریـگ آپ  شـتابدهنده  فنـاپ،  هولدینـگ  در 
مختلـف، تلفیـق مناسـبی از ظرفیت هـای چند نهـاد را در خانه 
 نـوآوری ایجـاد و دسـتاوردهای خوبـی را فراهـم کـرده  اسـت.
تنوع موضوع پذیرش، ترکیب منتورها و مشاورین و شبکه سازی خوب 
با اکوسیستم در کنار دقت و دلسوزی، فرصت مناسبی را در اختیار 
 تیم ها و سرمایه گذاران برای همکاری با خانه نوآوری قرار می دهد.
با توجه به نوپا بودن و زمان الزم برای به ثمررسیدن فرصت ها، در 
آینده اخبار امیدوارکننده بیشتری از خانه نوآوری خواهیم شنید.
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گاهـی می تـوان نشسـت و نظاره کـرد گاهی هم بـا یک جریان 
معمول هم مسیر می شوی، خودت را به آب می سپری راحت تر 
است گاهی باید دشت تشنه ای را سیراب کرد می توانی از چاه یا 
برکه ای آب برداری. و معدودی افراد چاه جدیدی حفر می کنند 
و مشقت ایجاد و به اشتراک گذاری را به جان می خرند. تجربه ی 
خانـه ی نوآوری، حفر چاهی با دانـش و توان بومی برای آبیاری 
بخشی از دشت بزرگ زیست بوم نوآوری ایرانیان است. بیش باد.
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 زیسـت بوم نوآوري کشـور، نیازمند توسـعه نهادي است. یکي 
از نهادهاي موثر که در زمینه حمایت از کسـب و کارهاي نوپا 
شکل گرفته، خانه نوآوري است که با تکیه بر تیم کوشاي خود 
مشـغول فعالیت هاي ارزشمند و امیدآفرینی می باشد. پرهیز از 
کارهاي پراکنده و تمرکز بر چند حوزه خاص، جزء ویژگي هاي 
این مجموعه است. توفیق و رشد بیش از پیش این مجموعه را 

از خداوند متعال طلب مي کنم.
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مجموعه خانه نوآوری به عنوان یکی از اعضای مرکز شتابدهی 
نـوآوری تـاش زیـادی بـرای پـرورش و ایجاد اسـتارتاپ های 
موفـق نموده و با برقـراری ارتباط موثر با نقش آفرینان مختلف 
اکوسیسـتم اسـتارتاپی، تاثیر مثبتی در توسعه این اکوسیستم 
داشـته اسـت. امیدوارم در مسـیر پیـش رو و به ثمر رسـاندن 

استارتاپ ها، پایدار و موفق باشند.
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فعالیـت در حـوزه شـکل گیری کسـب و کارهـای نـوآور، بـا 
وجود پیچیدگی ها و نیز تحوالت سـریع آن در کشـور چندان 
دیرپـا نیسـت و بـه همیـن دلیل سـازماندهی آن نیـز نیازمند 
رویکردهای نوآورانه، جسـورانه و متمایز اسـت و تلفیق تجربه، 
 نـوآوری و جسـارت ملزومـات ناگزیـر فعاالن این حوزه اسـت.
بـارز  آن جلوه هایـی  و موسسـین  مدیـران  و  نـوآوری  خانـه 
و  توانمندی هـا  توسـعه  بـا  کـه  هسـتند  خصلت هـا  ایـن  از 
 شبکه سـازی موثر گام های درخور و شـایان توجه برداشـته اند.

برای من باعث خشنودی است که در شکل گیری این مجموعه 
و نیز بالندگی آن افتخار همراهی از ابتدا داشـته ام و دل بسـته 
و امیـدوار  آینـده ای درخشـان و سرشـار از توفیق بـرای خانه 

نوآوری و مهدی صداقت عزیز هستم.



۳۰

در پارادایم هـای جدیـد مدیریـت کسـب و کار، خلـق کاالها و 
خدمات جدید در هر بازه زمانی وابسته به پارامترهای متعددی 
اسـت که از کلیدی ترین آن ها توانمندسـازی استارتاپ ها برای 
توسـعه بـازار، ارتباطـات بین المللـی، چابک سـازی، و ارتقـای 
سـرمایه انسـانی اسـت. شـروع ایـن فرآینـد نیازمنـد توسـعه 
فـردی، تیمـی و سـازمانی اسـت و خانه نوآوری در این مسـیر 
ضمـن کمـک بـه تقویـت فضـای کارآفرینانـه دانش بنیـان، 
و جلـب مشـارکت در  بـه حـل چالش هـای سـرمایه گذاری 
 پیاده سـازی ایده ها و طرح های این حوزه نیز اهتمام می ورزد. 
در آغازیـن سـال های این راه طوالنی و پر فراز و نشـیب، یکی 
از مهم تریـن دسـتاوردهای خانـه نـوآوری را  افزایـش آگاهی، 
خردمنـدی و تعالـی سـرمایه انسـانی اسـتارتاپ های ایرانـی و 
کارآفرینـان برای ورود بـه بازارهای جهانی می دانم و به همین 
دلیـل، ارائه خدمات مشـاوره، آمـوزش، منتورینگ و کوچینگ 
را در مسـیر توسـعه راهکارهـای اثربخـش، کارآمـد، برازنده و 
متناسـب برای ورود کسـب و کارهای ایرانی به بازارهای ملی، 

منطقه ای و بین المللی، قابل تحسین و افتخارآفرین می دانم.
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مجموعـه خانه نوآوري، فضایي اسـت سرشـار از نبوغ، همدلي 
و راهبـري هوشـمندانه. هـر بـار کـه به ایـن مجموعـه مي آیم 
و هـر بـار کـه یکـي از تیم هـاي ایـن مجموعـه را مي بینـم، 
موجـي از امیـد و نشـاط مرا فرا مي گیـرد و درمیابم در سـایه 
مدیریـت شـورانگیز و همراه با نکته سـنجي اسـت که تیم هاي 
 جـوان مي تواننـد، آینـده خـود را زیباتـر از همیشـه بسـازند.

به امید موفقیت روزافزون براي همه شما عزیزان.
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زیست بوم در حال شکل گیری نوآوری در ایران هنوز -علی رغم 
همه سـروصداهایش- وسعت کمی دارد؛ تعداد آدم های شاغل 
در آن هم در مقایسـه با بسـیاری از حوزه های کاری دیگر زیاد 
نیسـت. نتیجه چنین وضعیتی این اسـت که افراد و دسته های 
فعال در داخل زیسـت بوم، امکان زیادی برای گریز از شفافیت 
ندارنـد. آغشـتگی بـاالی ایـن محیـط بـه رسـانه های نویـن و 
شبکه های اجتماعی هم مزید بر علت است. در چنین شرایطی 
کـه افـراد  چه حقیقـی و چه حقوقی باید خودشـان باشـند و 

»حرفه ای« باشند، »خوش نامی« کار آسانی نیست.
سـبک کاری خانـه نـوآوری در عمـر دو سـاله اش نشـان داده 
کـه یـک نامـزد جـدی و واقعی بـرای دریافت لقـب »حرفه ای 
خوش نام« در این دوران پرماجرا است. امیدوارم در پس الطاف 

الهی، برکت و توفیق همراه همیشگی مسیرش باشد.
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۳4

کارآیی، برجسته ترین ویژگی خانه نوآوری است. مجموعه ای که در 
دوران رکود اکوسیستم کار خودش را آغاز کرد و با سرمایه گذاری 
 کـم )نسـبت بـه سـایرین(، بازدهـی بیشـتری داشـته اسـت. 
برای اهالی خانه نوآوری آرزوی موفقیت بیشـتر دارم و امیدوارم 
خانه مسیر رشد و بالندگی اش را ادامه دهد، با حمایت دولتی ها 

یا بدون آن!
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با راه اندازی مجموعه خانه نوآوری پس از 2 سال، از سرمایه گذاری 
و مشـارکت در راه انـدازی یـک مجموعه نـوآور و خاق که در 
آن جوانـان و عاقه منـدان بـه حـوزه ی کارآفرینـی در کشـور 
می توانند به راحتی به دنبال رویاها خود بروند و در عین حال 
 با مفهوم درسـت کارآفرینی و نوآوری آشنا بشنود خوش حالم.
امیدواریـم خانـه نـوآوری به نمـاد خودبـاوری و کارآفرینی در 

کشور تبدیل شود.

ی
اح

 ري
میر

اج
د ت

مــ
مح

فا(
)تک

اد  
تم

ی اع
اور

ر فن
 کا

ب و
کس

عه 
وس

ت ت
شرک

ل 
عام

یر 
مد



۳۶

خانـه نـوآوری ایـده ای بـود کـه از تجربیـات دوسـتانی چـون 
بـرادر صداقـت عزیز به وجود آمد، رشـد کرد و به بار نشسـت. 
فضای صمیمی و حرفه ای در خانه نوآوری برای هر اسـتارتاپ 
فرصتـی بی نظیـر خواهـد بـود تـا بتوانـد مشـتریان خـود را 
 بشناسـد و محصولـی متناسـب با نیاز بـازار به انـان ارائه کند. 
و  پابرجـا  نـوآوری  خانـه  دوران هـا،  همـه  در  امیـدوارم 
مرکـز  ایـن  در  کـه  عزیزانـی  همـه  باشـد.  رشـد  بـه  رو 
هسـتند. امـر  متخصصیـن  و  خوبـان  از  می کننـد   فعالیـت 

ی
در

 کن
يــا

پو
بی

فارا
ده 

هن
ب د

شتا
ل 

عام
یر 

مد



صمیمیـت و دل سـوزی از مهم تریـن ویژگی هاییه که هر دفعه 
میری خانه نوآوری توی فضاشون میبینی. کاما نشونت میدن 

که جدی بودن توی کار و صمیمیت با هم تناقض نداره.
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۳8

چند سـالی اسـت تب نوآوری در کشـور باالخص افراد دانشگاهی 
شایع شده است. تجربه هم نشینی با این موضوع نشان از آن دارد 
که اغلب ایده های فنی ناب بدون توجه به مفاهیم مدیریت کسب 
و کار این عطش را گریبانگیر آتشی می کند که وقت، انرژی و انگیزه 
کش است. اینگونه است که می توان فرصت غنیمت شمارد و امید 
بست به خانه نوآوری. محلی صمیمی و متناسب با انتظارات نسل 
جوان مأمنی برای برقراری ارتباط بین ایده ناب، توان مالی و مهارت 
کسـب و کاری. زینرو قدر حضور می دانم و به آینده اسـتعدادهای 

سرزمینم امیدوارم.باشد تا شاهد اعتای این مرز و بوم باشیم.
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با شـنیدن اسـم خانه نوآوری اولین چیزی که به ذهنم میرسه 
فضـای گـرم و صمیمـی بـا آدم های دلسـوز و دوست داشـتنی 
هسـت. خانـه نـوآوری بـا تاش های شـبانه روزی موسسـان و 
مدیـران، موفقیت های قابل توجهی کسـب کـرده و بنده آینده 

خیلی درخشانی برای خانه نوآوری متصور هستم.
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4۰

خانـه ای جـذاب و صمیمـی در بلنـدای سـاختمانی بـا دیـدی 
وسـیع بـه چهـار جهـت شـهری زیبـا و پرافتخـار، کـه در آن 
افـرادی دوسـت داشـتنی، صـادق، خـاق، نوآور، جسـور، سـاده 
و بی ریـا کـه بـا همـت واال و تـاش بی دریـغ بـرای پـرورش و 
 تبدیـل تیم هـا بـه اسـتارتاپ های موفـق دور هم جمع شـده اند.
بدون شـک همـکاری خالصانه و دلسـوزی همه عزیزانـی که در 
ایـن مجموعه فعالیـت می کنند موجب دلگرمی کسـب وکارهای 
نوپـا گردیده اسـت و مطمئنم با تدبیر و مدیریت دوسـت عزیزم 
مهدی صداقت و با قابلیت های بالقوه و توانمندی های همکارانش، 
 افق روشـنی در تحقق  ایران پیشـرفته و آباد حاصل خواهد شد.
من برای تمامی عزیزان اهل خانه نوآوری بهترین ها را آرزو می کنم.

ین
 زم

ران
ک ای

 بان
ری

وآو
کز ن

 مر
یره

مد
ت 

هیا
س 

ریی
ب 

 نای
ش و

وتا
ده ن

هن
ابد

شت
ل 

عام
دیر

م

ی
سین

 ح
ق

فائ
مد 

مح
ید 

ســ



در خانه نوآوری شما در یک فضای دوستانه می توانید با جدیت 
اهدافتان رو دنبال کنید و مطمئن باشید مدیران خانه نوآوری 

یهم پیگیر رسیدن شما به اهدافتان هستند.
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برایـن بـاورم که کـم مخاطره ترین راه عبور از شـرایط سـخت 
کنونـی، بهره گیـری از اسـتارتاپ ها و محصـوالت زیسـت بـوم 
نوآوری کشـور اسـت. معتقدم خانه نوآوری بـا حداقل ها، برای 

تحقق این باور، سخت می جنگد. موفق و پیروز باشید.
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امیـد از مهمتریـن نیازهای نسـل مـا و بعد از ما در این سـال ها 
است. امید به آینده، امید به بهتر شدن، امید به نقش داشتن در 
تغییـرات مثبت اطراف مان و ... حال در این فضایی که بسـیاری 
بذر ناامیدی می کارند، خانه نوآوری بذر امید می کارد و امیدبخش 
اسـت. خانه نوآوری، فعالیت هایشـان و امثال شان ارزش آفرینند 
و بزرگترین ارزشـی که می آفرینند امید اسـت. امید به آینده ای 

درخشان! امید به تحقق رویاهای کوچک و بزرگ!
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خانه نوآوری، شـتابدهنده، استارتاپ، وی سی، مرکز شتابدهی 
و هر نامی دیگر، کلید دروازه ایران پیشرو در عرصه استارتاپی 
اسـت. معتقـدم کل فعالیت هایـی که زیر سـقف ]فضای[ خانه 
نـوآوری شـکل می گیـرد ناشـی از تعهـدی فراتـر از موفقیـت 
 خـود خانـه نـوآوری اسـت. سـایه سـقف خانه تـان مسـتدام.
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مـن از اسـتارتاپ ها سـر در نمـی آورم. حمایـت بخش هایی از 
دولـت هـم از ایـن پدیـده ی جدید، به مـرور، بدبین تـرم کرد. 
نگرانـی م از این اسـت که مثل بسـیاری از پدیده هـای به روز و 
به دردبخور دنیا، ترجمه ی ایرانی ش همان ابتدا بد زاییده شـود 
و ناقص الخلقه از آب در بیاید. با این پیش داوری به این پدیده 
نـگاه می کنم وقتی بـه خانه ی نوآوری دعوت شـدم، طبیعتا با 
همین عینک تیره وارد شدم، اما نوِر خانه آن چنان مناسب بود 
که آرام آرام عینک را درآوردم، دسـتی روی پلک هام کشـیدم 
و دوبـاره دیـدم... همه چیز مطبوع و مایم بود... اما واقعیت آن 
اسـت کـه نگرانی م کم تر نشـده بود، حاال نگرانـی م بیش تر هم 
شـده بود. جوانانی بسـیار شاداب و نشـیط دور میزهایی ساده 
نشسته بودند و از ایده هاشان دفاع می کردند. وضعیت مثل هر 
فضـای جوانانـه ی دیگری، مرده زنده می کرد و پیرانه سـر را به 
جـوان دل بدل می کرد... نگرانی م جـای دیگری بود... نگه داری 
از ایـن حجـم امیِد فّرار محفظه ای می خواسـت نـه به اندازه ی 
خانه ی نوآوری با آن مساحت یک طبقه ای که بزرگ تر، بسیار 
بزرگ تر... محفظه ای با مساحت یک ملیون و شش صد و چهل 

و هشت هزار کیلومتر مربع...
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جایگاه خانه در زیست بوم نوآوری



48

ی خانه نوآور

رویدادهـای نـوآوری و کارآفرینـی، شـتابدهنده ها، شـرکت های 
سـرمایه گذاری خطرپذیر، واسطه گران سرمایه گذاری، شرکت هاي 
مشـاوره، مدرسـه ها و دوره هـای کسـب و کار، پارک هـای علـم و 
فناوری، فضاهای کار اشتراکی، استارتاپ استودیوها اجزای مختلف 
اکوسیستم نوآوری هسـتند. مراکز نوآوری و کارآفرینی ازجلمه ی 
مراکز رو به گسترش در جهان هستند که هدفشان شناسایی و آموزش 
داوطلبان مسـتعد کارآفرینی و فن آفرینی، توانمندسازی ایشان، و 
هدایت آنان در جهت پرورش ایده های خام، و تسهیل و شتابدهی 
 به شکل گیری استارتاپ و رشد سریع شرکت های نوآور- فناور است. 
خانـه نـوآوري بـا برگـزاري  رویدادهـاي کارآفرینانـه، کارگاه هاي 
آموزشـي، جذب کارآموز، جذب تیم هاي اسـتارتاپي در کمپ ها و 
دوره هاي شـتابدهي خـودش را یکی از بازیگـران عرصه های اولیه 
 اکوسیسـتم نوآوری در بخش مراکز نـوآوری و کارآفرینی می بیند
در ادامه به طور خاصه این چرخه و جایگاه خانه نوآوری مشخص 

شده است. 



ي در ز يســــت بوم خـــــا نه نوآور

جايگاه خانه در زيسـت بوم نوآوري



5۰

ی خانه نوآور

مسیـــــــــــــــــر نو آ و ر ی

Launch



مسیــــــر در خـــــا نه نو آ و ر ی

جايگاه خانه در زيسـت بوم نوآوري
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ی خانه نوآور

کارآ فرين نخبه ا يده پرور ي/شكل دهي 

فضا  ی کار ا شـترا کی )سالن جهش(



جايگاه خانه در زيسـت بوم نوآوري

محصول اولیه
استارتــــــاپ

 رایگان و در برخی
از بخشـی   مـوارد 
 هزینــــه حضــور
در بــــــــــــرنامه





خالصه گزارش
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ی خانه نوآور

گزارش عملیا تی خــــا نه نو آ و ر یدوساالنه



گزارش خالصه 
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ی خانه نوآور

گزارش عملكرد خـــــا نه نو آ و ر ی



گزارش خالصه 



بهار 98



 بخش دوم
در مسیر خانه





کافه های نوآوری



۶4

در مسير خانه

نخسـتین گام خانـه برای فراگیر کـردن نوآوری و نفـوذ نوآوری و 
تکنولوژی های آینده میان مردم و به خصوص قشـر نخبه برگزاری 
کافه های نوآوری در موضوعات لبه های علم و تکنولوژی است. در 
این راستا چندین کافه برنامه ریزی و به  مرور شروع به کار کردند. 

در کافه هـای نـوآوری گروه هـای مختلـف مردم به صـورت روتین 
شـرکت می کنند و نسبتا آزاد اما حول موضوعی خاص اظهار نظر 
و ارائه ایده می کنند. در این کافه ها چند منتور هم حضور دارند تا 
دربـاره ایده های کلی و نکاتش اظهـار نظر کرده و تاش می کنند 
به شرکت کنندگان کمک کنند ایده هایشان را به سمت اجرایی یا 

تکمیل شدن پیش ببرند. 



کافه هاي نوآوري



۶۶

در مسير خانه

کا فـــــه بال    کچیـــــــــــن
نخسـتین و موفق تریـن کافـه از سـری  کافه های نـوآوری، کافه 
باکچیـن اسـت.کافه باکچیـن یـک رویـداد دورهمی مختص 
عاقه مندان به باکچین بوده که هر دو هفته یک بار در روزهای 
دوشنبه ها برگزار می شود. در حدود 2 سال گذشته این دورهمی 
در مکان هـای مختلفی از جمله خانه نوآوری، صندوق نوآوری و 
شـکوفایی، پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران برگزارگردیده و 
حدود 30 تا 70 نفر از عاقه مندان باکچین در هر کافه درباره ی 
آخریـن اخبار و نوآوری های ایـن حوزه و موضوعات تخصصی با 

هم به بحث و تبادل نظر پرداخته اند. 
ازجملـه موضوعاتـی کـه در کافـه باکچین مطرح شـده اسـت 
بیت کویـن،  فیس بـوک،  لیبـراي  رمزگـرام،  ارز  بـه  می تـوان 
کاربـرد  ققنـوس،  پـروژه  رمزارزهـا،  حـوزه  در  قانون گـذاری 
باکچین در تله کامیونیکیشـن، دموکراسـی بر بستر باکچین، 
مارکتینگ پلن، عرضه اولیه سـکه،  شـبکه اسـتار و نکات فقهي 

باکچین اشاره کرد.



کافه هاي نوآوري
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در مسير خانه



کافه هاي نوآوري



۷۰

در مسير خانه

کـــــــــــــا فه نـــــو آ و ر ی 
دنیـای کسـب و کار و کارآفرینـی معشـوقه ای اسـت کـه بـا 
عشـق راهـش را آغـاز می کنـد ولی این عشـق در بسـیاری از 
مواقـع در صـورت بـی تجربگی و اشـتباهات و ... بی سـرانجام 
می مانـد. تجربـه همـه مـا از کارآفرینـی نقـاط مشـترکی از 
بنشـیند  بـار  بـه  دارد کـه شـدیدا می خواسـته  ایـن عشـق 
اسـت.  شـده  متوقـف  درسـت  انتخاب هـای  نبـود  اثـر  در   و 
گپافه یک دورهمی دوهفته یک بار است که عاقه مندان  این 
راه بـا محوریـت یکی از عاشـقان آن از عشقشـان و مصائب آن  
و شـیرینی هایش می گوینـد. یک دورهمی بـا موضوع خاص و 
متفـاوت  و پذیرایـی خاقانه. تاکنون 13 کافه نوآوری )گپافه(  

برگزار شده است. 
ازجلمه کسـانی که در این رویدادها حضور داشـته  اند می توان 
کاوه یزدی فـرد، ناصـر غانـم زاده، محمـود کریمـی، مرتضـی 

تسخیری و کتایون سپهری را نام برد.



کافه هاي نوآوري
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کـــــا فه ا قتصــــا د محتـــو ا
یـک  در موضـوع صنایـع محتوایـی و خـاق هـر دو هفتـه 
بـار یـک دورهمـی در خانـه نـوآوری برگـزار می شـود بـا نـام 
کافـه اقتصـاد و محتـوا. مهم تریـن محـور ایـن کافـه نقـش و 
تاثیـر محتـوا بـر اقتصـاد و مسیری سـت کـه طـی می  شـود تا 
 یـک طـرح محتوایـی بـه یـک اسـتارتاپ موفـق تبدیل شـود. 
حـوزه  خارجـی  و  داخلـی  اسـتارتاپ های  کافـه  ایـن  در 
شـکل گیری  در  افـراد  تخصـص  از  و  شناسـایی  محتـوا 
می کنیـم.  اسـتفاده  حـوزه  ایـن  موفـق  کار  و  کسـب   یـک 
تا کنون 6 رویداد کافه محتوا در خانه نوآوری برگزار شده است.



کافه هاي نوآوري
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کـــــا فه سیـــصد و شصـــت
در کافه 360 هر دو هفته یک بار درباره فناوری های غوطه وری، 
AR، VR و تکنولوژی های های تک گپ و گفت برگزار می شود. 
در هر کافه پس از مرور اخبار، کسب وکارهای شکل گرفته در 
ایـن حوزه بررسـی و دربـاره چالش ها و فرصت هـای راه اندازی 
کسب و کارهای مبتنی بر این تکنولوژی ها گفت و گو می شود.
تاکنون 4 رویداد کافه 360 در خانه نوآوری برگزار شده است.



کافه هاي نوآوري





جذب فردی و کارآموزی نوآوری
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یکـی از فعالیت هـای مهـم خانـه نوآوری جـذب افراد مشـتاق به 
حضور در اکوسیسـتم نوآوری اسـت. این افراد با هدف آشـنایی با 
روندهای نوآوری و شکوفایی و تعامل با استارتاپ ها جهت آموزش 
عملـی فرآینـد ایجاد و رشـد یک اسـتارتاپ جذب خانـه نوآوری 
می شـوند. برخـی از ایـن افـراد خودشـان تیم هـای جدید شـکل 
می دهنـد و برخـی در زمینه هـای مدیریتـی، بازاریابـی دیجیتال، 
تولیـد محتـوا و دیگـر زمینه هـا در خانـه نـوآوری مهارت افزایـی 
 می کننـد تا بتوانند در دیگر بخش های اکوسیسـتم جذب شـوند. 
تاکنـون بیـش از 130 نفر در این مدل جذب خانه شـده اند که از 
این افراد 2 تیم در خود خانه نوآوری به صورت استارتاپ کارشان را 
ادامه داده اند، برخی جذب اسـتارتاپ های دیگر شدند و اکثراً جزو 

فعاالن اکوسیستم نوآوری شده  اند.



جذب فردي و کارآموزي نوآوري
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جذب فردي و کارآموزي نوآوري
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جذب فردي و کارآموزي نوآوري





پیش شتاب دهی 



8۶

یکـی از فعالیت هـای مهـم خانه نـوآوری کمک به تثبیـت ایده و 
طراحی مدل درآمدی برای تیم ها و ایده هایی ست که یا درکافه های 
نوآوری شکل گرفته اند یا از راه های دیگر به خانه نوآوری ارجاع داده 
می شوند. در این برنامه آموزش های مورد نیاز استارتاپ ها از طریق 
 کارگاه و مشاوره به صورت همدالنه در اختیار آن ها قرار می گیرد.
تا کنون 43 تیم در خانه نوآوری در برنامه های خانه شرکت کرده  اند 
که از این تعداد برخی تغییر مسـیر داده اند، 16 تیم مسیرشـان را 
رها کرده اند و 14 تیم نیز به شـتاب دهی رسیده اند.سـر فصل های 

12گانه این برنامه به شرح ذیل می باشد.

2



1
2
3
4

معرفي استارتاپ ها
۱- معرفی و قوانین اصلی

2- اسـتارتاپ چیسـت و چـه تفاوتـی بـا کارآفرینـی و کسـب و کارهـای 
کوچک دارد؟

۳- نوآوری های تحول آفرین
4- ترمینولوژی استارتاپ

تمايز يک استارتاپ موفق از شكست خورده
۱- یک ایده پذیرفتنی برای استارتاپ چگونه است؟

2- چرا نیاز نیست ایده شما عالی باشد؟
۳- ویژگی های یک فاندر موفق استارتاپ چیست؟

4- دام ها و اشتباهات رایج 

ارزش پیشنهادی و برندينگ
۱- المان های ارزش پیشنهادی چیست؟

2- چگونه از بوم ارزش پیشنهادی استفاده کنیم؟
۳- قواعد نام گذاری و برندینگ مناسب برای استارتاپ ها

اعتبار سنجی 1
۱- رویکرد استارتاپ ناب: بساز، بسنج، اندازه بگیر

2- استفاده از بوم کسب و کار برای یک بیزینس مدل
۳- اسـتفاده از بوم ارزیابی ایده برای تست فرضیات و توسعه یک مدل 

کسب و کار پذیرفتنی



88

5

6

7

اعتبار سنجی 2
۱- انجام مصاحبه با مشتریان برای درک نیازهای آن ها

2- ارزیابی فرضیات 
۳- چگونـه مطمئـن شـویم محصولـی را مـی سـازیم کـه مشـتری می 

خواهد؟

مبانی حقوقی و روابط عمومی
۱- ساختار قانونی درست برای شرکت از ابتدای کار

2- مذاکـره در مـورد تقسـیم عادالنـه سـهام بیـن هـم بنیـان گـذاران، 
تقسیم سهام بین بنیان گذاران استارتاپ

۳- چگونه مشاوره حقوقی کارآمد بدست بیاوریم؟
4- چگونه بدون صرف هزینه زیاد پوشش رسانه ایی داشته باشیم؟

5- چگونه با حرفه ایی های روابط عمومی کار کنیم؟

توسعه محصول
mvp ۱- ساختن یک

2- پیدا کردن یک کوفاندر فنی در مقابل برون سپاری
۳- چگونه از یک mvp برای ارزیابی فرضیات استفاده کنیم؟

UI و UX 4- معرفی
5- طراحی کاربر محور، سفر مشتری، ساختن محصولی که مشتریان 

عاشق آن خواهند شد.

8
9



8
9
1 0
1 1
1 2

جذب مشتری 
۱- معرفی دیجیتال مارکتینگ و هک رشد

2- چگونه مشتریان را جذب کنیم؟
۳- هزینه جذب مشتریان در برابر ارزش طول عمر مشتری

4- ویرالیتی، پرداخت در برابر عدم پرداخت، درک مراحل رشد

افزايش سرمايه از سرمايه گذاران
۱- افزایش سرمایه از سرمایه گذاران

2- سرمایه گذاری چگونه عمل می کند؟
۳- سرمایه گذاران به دنبال چه هستند؟

ارائه به سرمايه گذار
۱- چگونه یک Pitch جذاب آماده کنیم؟

2- فرمت ها و مثال های متفاوت
۳- اشتباهات متداول و پیشنهاد های حرفه ایی

Mechanics of Investment
۱- اسـناد مالی حقوقی، تفاهم نامه سـرمایه گذاری، شـرایط سـرمایه 

گذاری
Dilution, cap tables -2

تمرين ارائه به سرمايه گذار
۱- فیدبک از ارائه ها

2- پایان برنامه و صحبت در مورد اقدامات بعدی
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پیش شتابدهي





شتاب دهی



94

در مسير خانه

در مدل بومی خانه ص نوآوری قرار است محیطی برای توسعه تیم ها 
و ایده های آنها مهیا شـود. بر این اسـاس تیم هایی که توانسـته اند 
مدل درآمدی خود را ترسیم کنند می توانند در برنامه شتاب دهی 

شرکت کنند.

هدف از برنامه شـتاب دهی کسـب آمادگی در تیم ها برای مذاکره 
با سـرمایه گذاران از طریق تکمیل طرح کسـب و کاری BP، ارائه 

مناسب و تجربه تعامل با مشتری است.

تیم ها در شتاب دهی مواردی را که در پیش شتاب دهی آموخته اند 
با همراهی مشـاوران و منتورها عمل کرده و خود را برای ورود به  

فاز تجاری سازی آماده می کنند.



هي بد شتا
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هي بد شتا



آموزش و کارگاه



آموزش و کارگاه



۱۰۰

در مسير خانه

 کارگاه هـای آموزشـی خانـه نـوآوری چنـد هـدف مهـم دارنـد.
 1-   برگزاری دوره های عمومی آموزش در حوزه ی نوآوری جهت جذب 
 افراد جدید به اکوسیستم نوآوری و شرکت در کافه های نوآوری خانه. 
 2-  دوره های تخصصی جهت آموزش نیروی متخصص در اکوسیستم. 
 3-  دوره های تکمیلی آموزشی برای اعضای مستقر در خانه نوآوری.

خانه نوآوری با ارائه کارگاه ها و دوره های آموزشـی متفاوت در هر 
سـه حوزه، به تیم های دوره های پیش شـتابدهی و شـتاب دهی در 
خانه و همچنین برای دیگر اعضای اکوسیسـتم تاش می کند به 
تیم ها و افراد برای پیشرفت روزانه و هفتگی کمک و همیاری کند. 



آموزش و کارگاه
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برخی از مهم ترين  کارگــــــا ه ها
•  )KPI( کارگاه شاخص های کلیدی عملکرد استارتاپ ها
کارگاه استاک آپشن )سهام کارکنان(  •
•  )UI/UX( دوره تجربه کاربری و رابط کاربری
•  )Convertible Note( کارگاه وام قابل تبدیل به سهام
کارگاه حقوق شرکت های تجاری  •
•  )Financial Projection( کارگاه برنامه ریزی مالی استارتاپ ها
•  )Valuation( کارگاه ارزش گذاری استارتاپ ها
کارگاه تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال  •
•  Email Marketing کارگاه
•  Digital Marketing کارگاه
•  Social Marketing کارگاه
کارگاه ارائه موثر به سرمایه گذار  •
کارگاه طراحی مدل کسب و کار •



آموزش و کارگاه
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کارگاه مدیریت ارتباطات •
کارگاه مدیریت زمان •
کارگاه مبانی ایده پردازی برای نوشتن خاقانه  •
مدرسه تابستانی باکچین  •
مدرسه باکچین ویژه سرمایه گذاران  •
کارگاه شبیه سازی مدیریت  •
کارگاه بازی شبیه سازی استارتاپ  •
میکروکارگاه خاقیت و ایده پردازی  •
میکروکارگاه 40 نکته برای استارتاپ ها  •
کارگاه ارائه استارتاپی •
کارگاه سرویس دیزاین  •
کارگاه نکات طایی حقوقی برای استارتاپ ها •
 کارگاه پرستیژ در ارتباطات  •

   و...



آموزش و کارگاه
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•  )KPI( کارگاه شاخص های کلیدی عملکرد استارتاپ ها

کوچینگ شغلی و کسب و کار - دکتر فاضل •



کارگاه بیزینس مدل- رضا نوروزی •

کارگاه مراحل راه اندازی از ایده تا جذب سرمایه- ناصر غانم زاده •

آموزش و کارگاه
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کارگاه درچاه مسائل حقوقی نیوفتیم - حسین خواجه محمود •

جلسه قدرت مردم - مصطفی نقی پورفر •



کارگاه تحلیل تکنیکال- رضا شیرازی •

کارگاه نامه نگاری - رضا گلشن مهرجردی •

آموزش و کارگاه
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کارگاه توانمندسازی تیم های استارتاپی - حسام معین الدین •

کارگاه نحوه برگزاری ایونت - مجتبی چکنی •



کارگاه کسب درآمد ارزی - محمدحسین خدیشی •

آموزش و کارگاه

کارگاه UX - شهاب عظیمیان •
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کارآفرینی در دوران بحران اقتصادی - کاوه یزدی  فرد •

کارگاه ارزیابی و ارزشگذاری استارتاپ ها - عطا افتخاری •



کارگاه نوشتن خاقانه در 200 کلمه - نسیم طهرانی •

آموزش و کارگاه

کارگاه سرویس دیزاین - صالح برادران امینی •



تابستان 97



 بخش سوم
رخدادها





دمودی ها 
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رخدادها

برگـزاری دمو دی هـا )روزهـای ارائـه( یکـی از مهم تریـن خدمات 
شـتاب دهنده ها به استارتاپ هایی سـت که تازه شـکل گرفته اند و 
می خواهند در مسیر رشد خود با شتاب فراوان پیش بروند. هماهنگی 
با سرمایه گذاران هوشمند و برگزاری ارائه های سرمایه گذار ازجمله 
کارهای مهم شـتاب دهنده ها در دمودی ها می باشـد. خانه نوآوری 
در دو سـال فعالیتـش 2 دمـو دی برگـزار کـرده و در مجموع 10 
اسـتارتاپ را به سـرمایه گذاران معرفی کرده است که از این تعداد 
4 اسـتارتاپ سرمایه جذب کرده و 2 استارتاپ در مراحل مختلف 

مذاکره هستند. 



دمودي ها
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رخدادها

د مــــو د ی ا رد يبهــــــشت 97 
نتیجـه 8 ماهـه اول فعالیت هـای خانه در جشـن خانه نوآوری 
اردیبهشـت مـاه 97 ارائـه شـد و در آن از 6 تیـم خانه نوآوری 
رونمایی شـدند. این تیم هـا عبارت بودند از بونس، سـنجمان، 

اکسیر، پشتیبان وردپرس، برناشو و ویدئونگار. 



دمودي ها
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دمودي ها
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د مــــو د ی ا سفـــــــــند97
با همکاری سـازمان فرهنگی و هنری شـهرداری و فرهنگسرای 
IT در اسـفند 97 از 4 تیم محتوایی خانه نوآوری در باغ کتاب 
تهـران رونمایی شـد. در این رویـداد اسـتارتاپ های جت ویدئو، 
دوزلی بوک، اینفوگرامر و نقاشـیم خدمات و محصوالتشان را به 
سـرمایه گذران و فعاالن حوزه اسـتارتاپی ارائه کردند. از اتفاقات 
جالب این دمودی جذب سـرمایه توسـط تیم نقاشـیم در همان 
روز دمودی بود که توسـط دکتر سـید علی موسوی عضو هیئت 

مدیره شرکت دانش بنیان برکت اعام شد.



دمودي ها
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دمودي ها
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دمودي ها





رویدادهای خانه نوآوری
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رخدادها

زندگـی در یـک شـتاب دهنده روزانـه بـا رویدادهـای مختلفـش 
جریان دارد. خانه نوآوری در راسـتای تشـکیل هویت اسـتارتاپی 
بـرای تیم هایـش به صورت هفتگی، ماهانه و فصلـی و گه گاه اقدام 
به برگزاری رویدادهای مختلف برای تیم هایش می کند. همچنین 
خانـه در جهـت گسـترش فرهنگ نـوآوری با همـکاری برخی از 
دیگر اعضای اکوسیسـتم یا حتی سازمان های خارج از اکوسیستم 
رویدادهای مشترکی برگزار می کند تا نتیجه آن شرکت افراد بیشتر 

در برنامه های نوآوری باشد. 



ي يدادهاي خانه نوآور و ر



۱۳4

رخدادها

نشست فرهنگ، محتو ا، ا سـتا رتا پ 
این نشست طی 2 جلسه و با حضور فعاالن حوزه فرهنگ، محتوا و 
استارتاپ برگزار شد و شرکت کنندگان به شبکه سازی و تبادل نظر 
پیرامون پتانسیل، بایدها و نبایدها و چالش های پیش روی کسب 

و کارهای این حوزه پرداختند.
دکتـر  بـه  جلسـات  ایـن  در  شـرکت کننده  افـراد  جملـه  از 
پرویزیان )مدیرعامل بانک پارسـیان(، رضا امیرخاني )نویسـنده(،  
علـي کاشـفي پور )مدیـر حـوزه هنـري دیجیتـال(، مصطفـي 
پورمحمدي )سردبیر سابق فیلم نت(، سبحان فروغي )مدیرعامل 

تپسل( و محمد صدوقي )مدیرعامل طاقچه( اشاره کرد.



ي يدادهاي خانه نوآور و ر



۱۳۶

رخدادها

د و ر همـــــــــی فیلم و سر يا ل 
می شـود،  برگـزار  هفتگـی  بصـورت  کـه  دورهمـی  ایـن  در 
شرکت کنندگان دور هم جمع شده و دست جمعی به مشاهده 
یک فیلم، سخنرانی و یا سریال مرتبط با کارآفرینی و موفقیت 
پرداختـه و پـس از آن بـه بحث و تبادل نظـر در مورد موضوع 

فیلم روی می آورند.



ــي تیـم  ها ی مستقر د ورهمـــــ
اعضـای شـتاب دهنده در هـر مـاه دور هـم جمع می شـوند تا 
ضمـن معرفی آخرین دستا وردهایشـان با هم و تیم های جدید 
بیشـتر آشـنا شـوند و بتوانند در محیطی صمیمانـه هم افزایی  

داشته  باشند.
شـادترین اتفاق هـای خانه نـوآوری در این رویداد یک سـاعته 

اتفاق می افتد. 

ي يدادهاي خانه نوآور و ر



۱۳8

رخدادها

دورهمی فصلی اهالی خا نـــــه
خانه نوآوری محل رفت و آمد بسـیاری از اعضای اکوسیسـتم 
اسـت که هر کدام ممکن اسـت چند ماهی در این فضا باشـند 
و بعـد جـذب دیگر بخش های اکوسیسـتم شـوند. اما هر فصل 
همه ی این افراد به یک بهانه دور هم جمع می شوند تا عضویت 

خود در خانه را تجدید کنند. 



ــــرا ن گـــــرد ی تــور تهـــــ
2 تـور تهران گـردی )قلب تهـران، اراضی عباس آبـاد همراه با 
بازدید از باغ موزه دفاع مقدس( خانه  نوآوری با حضور 210 نفر 
از فعاالن حوزه اسـتارتاپ برگزار شـد و حاضرین در کنار لذت 
بردن از تور به  شبکه سـازی و تبادل نظر پیرامون اکوسیسـتم 

استارتاپی پرداختند.

ي يدادهاي خانه نوآور و ر



۱4۰

رخدادها

گـــپ و گـــفت حقو قـــــی
در این رویدادها که با همکاری استارتاپ بیدبرگ برگزارمی شود، 
اعضـای خانـه نـوآوری و دیگر شـرکت کنندگان در حضور یک 
کارشـناس حقوقی درباره دغدغه هایشان در حوزه های حقوقی 

و مالی استارتاپ ها گپ و گفت می کنند. 



د و رهمی خـا نه نو آ و ر ی و تريگ آ پ
در این رویداد 45 نفر در قالب 11 تیم شرکت کردند. تیم های 
شـرکت کننـده به ارائه ایـده و توضیح فعالیت اسـتارتاپ خود 
پرداختنـد و آن را در معـرض ارزیابـی داوران قـرار دادنـد. در 
انتهـای برنامـه از دو تیم برتر بـه انتخاب داوران تقدیر به عمل 

آمد.

ي يدادهاي خانه نوآور و ر



۱42

رخدادها

رو يدا د Mentor Day خا نه نو آ و ر ی و کا ر ا يا

Mentor Day با همکاری مجموعه سرمایه گذاران نیک اندیش 
کارایا برگزار شـد و تیم های شرکت کننده در حضور جمعی از 

سرمایه گذاران به ارائه ایده و کسب مشاوره پرداختند.
در این رویداد 10 تیم حضور پیدا کرده و از خدمات مشاوره و 

منتورینگ استفاده نمودند.



همفكــــــــــــر در خـا نه نوآو ر  ی

همفکـر یـک رویداد هفتگی سـت و فرصتی بـرای کارآفرینان، 
برنامـه نویسـان، طراحان، سـرمایه گذاران و عاقمنـدان که به 
شبکه سـازی،  تبـادل نظر و یادگیـری از یکدیگـر بپردازند. در 
پاییـز97 همفکـر تهـران در خانـه نـوآوری برگزار شـد و افراد 
شرکت کننده پس از دورهمی از خانه نوآوری هم بازدید کردند.

ي يدادهاي خانه نوآور و ر



۱44

رخدادها

تور نمايشگاه کتــــــــاب گردي
بزرگترین نمایشـگاه محتوایی کشـور هر سـال در اردیبهشـت 
برگـزار می شـود. امسـال خانـه نـوآوری یـک تور گردشـگری 
بـه مقصـد نمایشـگاه کتاب تهران برگـزار کرد و از زیسـت بوم 
اسـتارتاپی کشـور دعوت کرد در این تور شرکت کنند. شرکت 
کنندگان، که از اسـتارتاپ های مختلف بودند، با حضور در این 
برنامـه ضمن آشـنایی با هم از ناشـران اختصاصـی کارآفرینی 
و اسـتارتاپی بازدیـد کردند. در ادامه شـرکت کننده ها از بخش 
دیجیتـال نمایشـگاه کتاب و اسـتارتاپ های خانه نـوآوری هم 

بازدید کردند.



سبک زندگی ا ستـــــــــا رتـا پـی 
در ایـن دورهمـی که بصـورت هفتگی در خانه نـوآوری برگزار 
می شـود، بـا حضور یـک متخصـص فلسـفه و معنادرمانگر، به 
بررسـی ابعاد مختلف شکسـت و تله های ذهنـی مانع موفقیت 

و سبک زندگی استارتاپی پرداخته می شود.
تاکنون 10 جلسه از این دورهمی برگزار شده است.

ي يدادهاي خانه نوآور و ر





رویدادهای نمایشگاهی



۱48

رخدادها

ا ينـــــــــــــــــــو تـكس
اینوتکس نمایشگاهی برای تبادل دانش فنی و تکنولوژی، مشارکت 

شرکت ها و سرمایه گذاری روی طرح ها و استارتاپ هاست.

نـوآوری بـدون نگاه به آینده و فناوری هایی کـه جهان را دگرگون 
می کننـد معنایی نـدارد از این جهت خانه نـوآوری تاکنون در دو 
دوره از اینوتکس در بخش تجربه ی فن آوری شرکت کرده است. و 
از طریق مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا استارتاپ ها و شرکت هایی 
را که امکان تجربه ی تکنولوژی های فردا را فراهم می کنند دعوت 
بـه همـکاری کـرده و در مهم تریـن بخش جنبـی اینوتکس آن ها 
را تجمیـع کـرده اسـت تا امکان تجربـه را برای شـرکت کنندگان 

تخصصی در اینوتکس فراهم کند. 



نمايشگاهي يدادهاي  و ر



۱5۰

رخدادها

ا يــــــــــــــــــنو تكس 97
- 

دیمیتری الکساندرا کیس - سفیر یونان •

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران - سعید اسامی بیدگلی •



دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران - سعید اسامی بیدگلی •

سیاوش صفاریان پور و محمدرضا نوروزی - مروج علم •

 حامد ساجدی - مدیرعامل شناسا •
    دکتر اکرمی فر - مدیر مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

نمايشگاهي يدادهاي  و ر



۱52

رخدادها

بازدیدکنندگان تجربه فناوری •

مهدی صفاری نیا - رئیس پارک فناوری پردیس •



مدیر خانه نوآوری در پنل فناوری های غوطه وری •مهدی صفاری نیا - رئیس پارک فناوری پردیس •

بازدیدکنندگان تجربه فناوری •

نمايشگاهي يدادهاي  و ر



۱54

رخدادها



نمايشگاهي يدادهاي  و ر



۱5۶

رخدادها

ا يــــــــــــــــــنوتكس 98

محمد حسین حجازی - مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد •

سورنا ستاری - معاون علمی و فناوری رئیس جمهور •



حجت السام و المسلمین خاموشی - رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه •سورنا ستاری - معاون علمی و فناوری رئیس جمهور •

حجت السام و المسلمین  قمی - رئیس سازمان تبلیغات اسامی •

نمايشگاهي يدادهاي  و ر



۱58

رخدادها



نمايشگاهي يدادهاي  و ر



۱۶۰

رخدادها



نمايشگاهي يدادهاي  و ر



۱۶2

رخدادها



نمايشگاهي يدادهاي  و ر



۱۶4

رخدادها

ا لـــــــــــــــكا م تــــا  کز 
درالـکام تاکـز 2018 ارائه هـای الکامـپ را خانـه نـوآوری بـا 
مشـارکت ریمیـا برگـزار کـرد. در ایـن دوره بیـش  از 30 نفـر 
در اسـتیج الـکام اسـتارز در موضوعات متنوع حـوزه فناوری و 

نوآوری ارائه داشتند.



نمايشگاهي يدادهاي  و ر



۱۶۶

رخدادها



نمايشگاهي يدادهاي  و ر





رویدادهای بالکچینی



۱۷۰

رخدادها

ــــــه بال کچین  تابستان97 مدرسـ
خانـه نـوآوری بـا هـدف گسـترش باکچیـن در اکوسیسـتم 
نوآوری کشـور و باتوجه به درخواست گسترده اکوسیستم بعد 
از برگـزاری مداوم کافه باکچین، اقـدام به برگزاری دوره های 
آموزشـی مدرسـه باکچیـن کـرده اسـت. نخسـتین مدرسـه 

باکچین باحدود 50 شرکت کننده در 5 روز برگزار شد.



يدادهاي بال کچیني و ر



۱۷2

رخدادها

مد رسه سرما يه گذ ار ی بال    کچین پا يیز 97
دومیـن مدرسـه باکچیـن اختصاصـی بـرای سـرمایه گذاران با 
مشـارکت کانون نهادهای سـرمایه گذاری ایران برگزار شد. هدف 
از ایـن دوره آشـنایی سـرمایه گذاران بـا باکچیـن و فرصت های 
سـرمایه گذاری مبتنی بر این فناوری و اسـتارتاپ های این حوزه 
بود. در این دوره ی 2 روزه که در محل سالن استاد فقید غامرضا 
اسامی بیدگلی در کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شد، 40 نفر 

از نهادهای سرمایه گذار عضو این کانون آموزش حضور داشتند.



يدادهاي بال کچیني و ر



۱۷4

رخدادها

ر و يد ا د بال کچینی شـــــــــــو
در ایـن رویـداد 6 روزه، شـرکت کنندگان ابتـدا با نسـل جدید 
فناوری اینترنت 3.0 از جنبه مزایا، کارکردها و نمونه ها، آشـنا 
شـدند. سـپس با آمـوزش عملـی و عینی خودشـان اقـدام به 
برنامه نویسی کردند و در نهایت با کمک منتورها و مربیان فنی 
و کسب وکار و در محیطی رقابتی و پویا، گام های آغازین برای 
تحقـق یک ایـده نوآورانه بـرای رفع یکـی از چالش های پیش 
روی آن سـازمان، آن کسـب و کار و یا آن صنعت را برداشتند 
و خـود را در معـرض ارزیابی داوران فنی، داوران کسـب وکار و 

سرمایه گذاران قرار دادند.



يدادهاي بال کچیني و ر



۱۷۶

رخدادها

 کمپ بال کچیــــــــــــــن
کمـپ باکچیـن اولیـن طرح اسـتودیویی ایـران بـرای پرورش 
اسـتارتاپ های حـوزه باکچین اسـت. ما در کمـپ باکچین با 
کنار هم قرار دادن ارگان ها و شـرکت های فعال تجاری، فعالین 
حوزه باکچین، سـرمایه گذاران و شـتابدهنده ها سعی می کنیم 
با آموزش شـرکت کنندگان کمپ، تیم سـازی از آن ها و سـپس 
شـتابدهی این تیم ها مسـائل و مشکات کسب و کارهای فعلی 
را با ارائه راه حل های باکچینی حل نماییم. کمپ باکچین در 
حال حاضر بعد از تشکیل کارگروه عمومی، در مرحله شکل دهی 

کارگروه های تخصصی و تعامل با پشتیبانان قرار دارد.



يدادهاي بال کچیني و ر



۱۷8

رخدادها

مراسم ر و نمايــی از کمپ بال کچین
رونمایی از کمپ باکچین چهارشـنبه، 16 مرداد ماه با دعوت 
از جمعی از فعالین اکوسیستم باکچین و رمزارز های ایران در 
محل صندوق نوآوری و شـکوفایی برگزار شـد. در این جلسـه 
حسـین زادبـر دبیـر اجرایی کمـپ باکچیـن با تشـریح روند 
طراحی کمپ باکچین و نکات مهم آن از حاضرین درخواست 
کـرد برای برگزاری کمپ باکچین به همکاری با خانه نوآوری 

به عنوان طراح و مجری کمپ بپردازند. 



يدادهاي بال کچیني و ر



۱8۰

رخدادها

مسیـــر پیش  ر و کمپ بال   کچین...
در ادامه مسـیر کمپ نوآوری کارگـروه عمومی و کارگروه های 
تخصصی با حضور متخصصین حوزه باکچین پیگیری می گردد. 
هـدف از تشـکیل این کارگروه ها اسـتخراج و نگارش مسـائلی 
هست که با ابزار فناوری باکچین بتوان به آنها پرداخت و از این 
 رهگذر مدل های کسب و کاری مخصوص به آنها را ترسیم کرد.

از جمله دیگر وظایف کارگروه ها تعامل با شـرکت ها، سـازمانها 
و نهادها ) به عنوان پشـتیبان( برای ترسـیم بهتر این مسـائل 
در ارتبـاط مسـتقیم بـا مشـتریان آنها می باشـد و امید اسـت 
کارگروه ها بتوانند 10 مسـئله را با طراحی مدل کسب و کاری 

و حتی سپیدنامه )WHITE PAPER( معرفی کنند.



مراحل مسیـــــر کمپ بال کچین

يدادهاي بال کچیني و ر



۱82

رخدادها

بال کچین کمپ  پیش رو  ...مسیــر 
همزمـان با فعالیت کارگروه ها، بوت کمپ آموزشـی برای ایجاد 
ظرفیت مناسـب بـه منظور ایجاد تیم های اسـتارتاپی با حدود 
80 نفر برگزار می شـود. اینگونه طرح ریزی شـده اسـت که در 
پایان بوت کمپ بخشی از افراد که از توان کافی برای حضور در 
تیم های اسـتارتاپی برخوردار شده اند به کارگروه های تخصصی 
پیوسـته و در نقـش هم بنیان گذار توسـعه طرح های کسـب و 
کاری را دنبال نموده و در پایان دوره پیش شـتابدهی )حدود 
2 مـاه(، تیم هـا بـرای حضـور در IDEA RING کمـپ آمـاده 
شـده و تیم های پذیرفته شـده در دوره شتابدهی خانه نوآوری 

)مخصوص استارتاپهای باکچینی( حضور یابند.



يدادهاي بال کچیني و ر



۱84

رخدادها



يدادهاي بال کچیني و ر





بازدیدها / همکاری ها



۱88

رخدادها

بـا  ز  د  يـــــــــــــــــــد  ها
در ایـن دو سـال به صورت متوسـط در هفته بیـش از 1 بازدید 
سـرمایه گذاران، فعاالن اکوسیسـتم نوآوری و مقامات دولتی از 
خانـه نوآوری اتفاق افتاده اسـت. در زیر برخی از این بازدیدها 

را می بینیم. 

سورنا ستاری- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور •
دکتر مهناز مانظری - رئیس دانشگاه الزهرا •



امیر حسین آل اسحاق - مدیرکل طرح های ملی و فراگیر جوانان •

شاهین شرقی - عضو هیئت اجرایی گروه نیک اندیشان کارایا •

بازديدها



۱9۰

رخدادها

دکتر عباس زارعی- رئیس پارک فناوری دانشگاه تهران •

حمزه قطبی نژاد- مدیر توسعه کارآفرینی بهمن •



حسین ساح ورزی-  نائب رئیس اتاق بازرگانی  •

رضا زرنوخی - رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاران خطرپذیر  •

بازديدها



۱92

رخدادها

طیبه سیاوشی - نماینده مجلس شورای اسامی •

حامد مقتدري - مدیر مرکز رشد دانشگاه الزهرا •



مجید دهبیدی پور- رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف •

محمد جعفر کبیری - معاون تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی •

بازديدها



۱94

رخدادها

ضیاءاهلل اعزازی ملکی - نماینده مجلس شورای اسامی •

 الهه رضایی، مینا هاشمی و گیتی خامنه - •
    اعضای انجمن تخصصی کودک و نوجوان



حمیدرضا شاهوردی - معاون سابق تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی •

محمودکریمی - مدیر سابق کارخانه نوآوری •

بازديدها



۱9۶

رخدادها

دکتر زارعی- مدیر پارک فناوری دانشگاه تهران • دکتر زارعی- مدیر پارک فناوری دانشگاه تهران •
 احمد ورد - مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان  •

اصفهان

طیبه سیاوشی - نماینده مجلس شورای اسامی • طیبه سیاوشی - نماینده مجلس شورای اسامی •
محمد هادی شالباف - مدیر اجرایی شرکت بهسازان ملت •



مجید دهبیدی پور- رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف • مجید دهبیدی پور- رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف •
اهالی اسمارتاپ ونچرز •

حمیدرضا هنرکار- مدیرعامل رایان ونچرز • حمیدرضا هنرکار- مدیرعامل رایان ونچرز •
دکتر نجفی - مدیرکل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری  •

دانشگاه آزاد

بازديدها



۱98

رخدادها

مهدی غاملو - مدیر سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق نوآوری و شکوفایی •

میثم غفاری - مدیر راهبردی و بهبود عملکرد شهرداری تهران •



کتایون سپهری - مدیر شتابدهنده و سرمایه گذاری منش •

جلیل سبحانی - مشاورمدیرعامل اراضی عباس آباد •

بازديدها



2۰۰

رخدادها

اکبر قنبرپور- معاون نوآوری پارک فناوری پردیس •



از راسـت: سـعید زاهـدی )مدیـر ارشـد عملیـات خانـه نـوآوری(،   •
محمدرضا پایدار )مسئول فضای کار اشتراکی فینووا(، محمدرضا قبادی 
)مدیرعامل نوین تک(، سـید رضا کاظمی )مدیرعامـل مرکز نوآوری( 
امید، مهرداد مهربد )مدیر شـتاب دهنده آوا اکسـل(، مهدی صداقت ا. 
)مدیرخانه نوآوری(، پویا کندری )مدیرعامل شتابدهنده فارابی(، فائق 
حسـینی )مدیرعامل شـتابدهنده نوتاش و عضو هیئـت مدیره مرکز 
نـوآوری ایران زمیـن(، کاوه گودرزی)مدیرعامل شـتابدهنده جهش(، 

ایمان جبلی )کارآموز خانه نوآوری(.

بازديدها



2۰2

رخدادها

همكــــــــــــــــــاری  ها
 .

صابر امامی - مدیرعامل مبین وان •

ولی اهلل فاطمی - مدیرعامل شرکت ققنوس •



مهرداد امانی - مدیرعامل صندوق توسعه صادرات •

مهدی محمدی - دبیرستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و  •
هوشمند سازی

ي ها ر همكا
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 بخش چهارم
اهالی خانه نوآوری





استارتاپ ها



2۰8

اهالي خانه نوآوری

در دو سـال فعالیـت خانـه نـوآوري تیم هاي مختلفي در آن شـکل 
گرفتند و یا به ما پیوسـتند. تعدادي از آن ها ماندگار شـدند و از این 
طریـق به سـرمایه گذاري رسـیدند و تعدادي رفتنـد و تعدادي هم 

شکست خوردند.

ما همه این عزیزان را از اهالي خانه نوآوري مي دانیم.



رتاپ ها ستا ا



2۱۰

بونس  
بونس کارت محصول    

کارت های تخفیف فروشگاهی زمینه  فعالیت    
محمد فرخ نژاد  بنیان گذار   

نقاشیم  
وبسایت نقاشیم محصول    

کودک زمینه  فعالیت    
حمید فرضی بنیان گذار   

مام و باب  
اپلیکیشن مام و باب محصول    
آموزش فرزندپروری زمینه  فعالیت    

سیدمحسن حسینی بنیان گذار   



پیکسمر  
اپلیکیشن و سایت محصول    

خدمات زمینه  فعالیت    
امیر حسین محمدزاده بنیان گذار   

اینفوگرامر  
وبسایت اینفوگرامر محصول    

پلتفرم برونسپاری پروژه های دیداری زمینه  فعالیت    
محمد شکاری بنیان گذار   

روزهای طالیی کودکان   
محتوای قابل عرضه محصول    

کودک زمینه  فعالیت    
مینا رضایی بنیان گذار   



2۱2

دوزلی بوک  
وبسایت و اپلیکیشن محصول    

پلتقرم طراحی و تولید کتاب داستان شخصی سازی شده زمینه  فعالیت    
حسین شکاری بنیان گذار   

جت ویدئو  
وبسایت جت  ویدئو محصول    

پلتفرم سفارش ویدئو تبلیغاتی زمینه  فعالیت    
سعید ایزدی بنیان گذار   

کی کوجا  
وبسایت کی کوجا محصول    

موتور جست و جوی گردشگری زمینه  فعالیت    
علی آبنار بنیان گذار   



دکتر موتوری   
اپلیکیشن محصول    

خدمات زمینه  فعالیت    
علیرضا حسن زاده بنیان گذار   

Pitch lab  
شبکه مجازی  محصول    

خدمات آموزشی زمینه  فعالیت    
پرسام فتوحی بنیان گذار   

Blue bit soft  
اپلیکیشن و سایت محصول    

خدمات برنامه نویسی  زمینه  فعالیت    
شایان حاج هاشمی بنیان گذار   



2۱4

تصویرگران رویا  
وبسایت محصول    

تولید بازی برای مارکت خارجی زمینه  فعالیت    
علی بخشی بنیان گذار   

تاکسی تب  
اپلیکیشن تاکسی تب محصول    

تبلیغات تعاملی درون تاکسی زمینه  فعالیت    
سامان آرانی بنیان گذار   

داستاناپ**  
اپلیکیشن  محصول    

کودک زمینه  فعالیت    
پرنده عالئی بنیان گذار   



ویدئو نگار  
پلتفرم آموزشی محصول    

آموزش و پیاده سازی ویدئو مارکتینگ زمینه  فعالیت    
کاوه قیاسی بنیان گذار   

نیکاتوم  
سایت محصول    

خدمات حقوقی آنالین زمینه  فعالیت    
محمدعلی کاظم نظری بنیان گذار   

اکسیر  
وبسایت اکسیر محصول    

خدمات گردشگری زمینه  فعالیت    
علی آبنار بنیان گذار   



2۱۶

سنجمان  
پورتال سنجمان محصول    

منابع انسانی و ارزیابی عملکرد زمینه  فعالیت    
سجاد شریفی بنیان گذار   

پشتیبان وردپرس  
Wphelper وبسایت محصول    

آموزش و پشتیبانی و طراحی سایت وردپرس زمینه  فعالیت    
سیدداود موسوی نسب بنیان گذار   

برناشو  
وبسایت برناشو محصول    

خدمات ورزشی و تندرستی زمینه  فعالیت    
امین نجم الدین بنیان گذار   



کارفلو  
وبسایت کارفلو محصول    
ATS سیستم زمینه  فعالیت    

ابوالفضل فرخ رو بنیان گذار   

PTS  
وبسایت محصول    

گردشگری زمینه  فعالیت    
محمد نجفی بنیان گذار   

Celewall  
وبسایت سلوال محصول    

شبکه اجتماعی هنرمندان زمینه  فعالیت    
مجید زندی بنیان گذار   



2۱8

گردفود  
وبسایت گردفود محصول    
گردشگری غذا زمینه  فعالیت    

مائده نوروزی فرد بنیان گذار   

بیتاریکس  
اپلیکیشن محصول    
بالکچین زمینه  فعالیت    

دکتر فتوحی بنیان گذار   

استینو  
وبسایت محصول    

پلتفرم اطالع رسانی رویدادهای خیابانی زمینه  فعالیت    
مجید میرقاسمی بنیان گذار   



دلفین  
بستر پشتیبانی محصول    

فروش و پشتیبانی زمینه  فعالیت    
هادی ولی زاده بنیان گذار   

پوشان  
وبسایت محصول    

حذف واسطه های فروش زمینه  فعالیت    
محمد کرمعلی بنیان گذار   

Bitspco  
وبسایت محصول    

تولید نرم افزار های تحت وب زمینه  فعالیت    
سجاد سلیم زاده بنیان گذار   



22۰

سامیا وب  
وبسایت محصول    

آژانس طراحی سایت و اپلیکیشن زمینه  فعالیت    
محمد رضا مهدوی بنیان گذار   

زوبین آکادمی  
وبسایت محصول    

خدمات آموزشی زمینه  فعالیت    
زوبین نعمتی بنیان گذار   

نیکی  
وبسایت محصول    

کرودفاند –بالکچین زمینه  فعالیت    
مجید مجیری بنیان گذار   



رایفای**  
اپلیکیشن محصول    

شبکه زمینه فعالیت    
برادران قاسمی بنیان گذار   

فیکسشو**  
اپلیکیشن محصول    

آموزشی زمینه فعالیت    
مصطفی میرقاسمی بنیان گذار   

بلدشو**  
وبسایت  محصول    

پلتفرم آموزش ویدئویی زمینه فعالیت    
سید مصطفٰی میرقاسمی بنیان گذار  آپ 

گ 
تری

 با 
رک

شت
م م

  تی
**



مشاوران و منتورها



مشاوران و منتورها



224

اهالي خانه نوآوری

خانـه نـوآوری با بهره گیـری از مربیان باتجربه و نام آشـنا در ارائه 
خدمـات مشـاوره و منتورینگ به اسـتارتاپ ها و افـراد دارای ایده، 
به ارتقاء سـطح آگاهی و دانش کسـب وکار آنان کمک کرده است. 
همچنیـن تیم های اسـتارتاپی مسـتقر و مراجعه کننـده به خانه، 
بـا اسـتفاده از کمک های مربیان کسـب وکار خانه نـوآوری به رفع 

مشکات و مسائل کسب وکار خود پرداخته اند. 

 برخی از افرادی که در هدایت و راهنمایی استارتاپ ها خانه نوآوری 
را همراهـی می کننـد به این شـرح اند: آقایان نقی پورفـر، نوروزی، 

زورمند، علوی، قدوسی، فاضل، زاهدی، قصاع و ریاحی.



مشاوران و منتورها



22۶

محمدامین میالنیمحمود قصاع 

مجید زورمندمصطفی نقی پورفر



اصغر محمدی فاضلمهدی صداقت ا.

سیدحمید علویمحمدرضا نوروزی



228

فرزان فالحتمحمدرضا قدوسی

شاهین شاهمیرسعید زاهدی



محمد جاللیانمحمدعلی کاظم نظری

محمد تاجمیر ریاحیحمید زادمهر





همراهان 



2۳2

اهالي خانه نوآوری

هر آنچه در خانه نوآوری اتفاق افتاده است یا در آینده اتفاق می افتد 
بـه همت بلند افرادی اسـت که تصمیم گرفته انـد برای موفق کردن 

دیگران و شراکت در رساندن آن ها به آرزوهایشان کار کنند.

خانـه نـوآوری عـالوه بـر فعالیت های رسـمی در حوزه شـتاب دهی 
و پیـش شـتاب دهی در برخی زمینه هـای نوآوری اهـداف ترویجی 
 دارد و فعالیت هایـش را در حـوزه ترویـج و تبلیـغ ادامـه می دهـد. 
در همیـن راسـتا افـراد خانـه نـوآوری با تخصص هـای گوناگـون در 
راستای رسیدن به این اهداف فعالیت می کنند. در ادامه با همراهان 

خانه نوآوری آشنا می شویم.



ن ها ا همر



2۳4

اهالي خانه نوآوری

لـــملل  ــن  ا سفیـــر بیـ

سفیــــر محتــــــــوا

بال ــچینسفیـر  کــــــ



اصغر محمدی فاضل

احمد موحدیان عطار

مصطفی نقی پورفر

ن ها ا همر



2۳۶

اهالي خانه نوآوری

مهدی صداقت ا.

محمد تاجمیر ریاحی

محمد امینی میالنی

رضا نوروزی

مهشید تراز



سعید زاهدی

مجتبی چکنی

حسین زادبر

الهام سپهوند

محمد ابراهیم دهدشتی

ن ها ا همر



2۳8

اهالي خانه نوآوری

سید ایمان جبلی

مصطفی رضی

حمیدرضا زادمهر

محمد حبیبی

پروانه صنعتیالناز جباری

میالد سینامصطفی حسینی



ندا صداقتهدی صداقت

ارسالن جوادیعطیه سالم

امیرحسین مدبرسبحان زاهدی فرد

پرسام فتوحیاحسان دربانیان

ن ها ا همر



24۰

اهالي خانه نوآوری

...و ديگر عزيز ا ن که همرا ه ما بو دند
محمد امین محسنی •
فاطمه امینی •
حدیثه فاضلی •
زینب مظهری •
علی بحرالعلومی •
نگار عباس نیا •
محمد معین شاکریان •
فائزه معصومی •
مونا مهربانی راد •
مهسا نصیری •
سهیل آقاخانی •
پیام الهه مطلق •
راضیه جابری •
• 



عارفه قبادی کیا •
 ساناز بذرافشان •
فاطمه ضیائی •
مهسا عبدی وند •
مریم آجودانی •
گلشید سینفر •
محسن غامی •
پروانه سادات فتحی •
کاوه قیاسی •
الیاس توحیدیان •
داوود رضایی •
سپیده احمدی •

ن ها ا همر





          ... و  مرحوم سـمیرا سعیدی 
                          که یاد ایشان همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند.
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 بخش پنجم
پیـو  ست  ها



24۶

پیــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ست يک
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پیـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ست دو



کـــــــــــــــــارگاه هاپیـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ست دو
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نفرساعت نفراتساعات نام رویدادردیف

کارگاه شاخص های کلیدی 1
 )KPI( ۶۳۰۱8۰عملکرد استارتاپ ها

کارگاه استاک آپشن )سهام 2
8۳۰24۰کارکنان( 

دوره تجربه کاربری و رابط 3
 )UI/UX( 8۳۰24۰کاربری

کارگاه وام قابل تبدیل به سهام 4
 )Convertible Note(8۳۰24۰

4۱۰4۰کارگاه حقوق شرکت های تجاری 5

کارگاه برنامه ریزی مالی استارتاپ ها 6
 )Financial Projection(۶452۷۰

کارگاه ارزشگذاری استارتاپ ها 7
 )Valuation(۱۶۱۱۱۷۶

کارگاه تحلیل تکنیکال ارز 8
82۰۱۶۰دیجیتال )4 جلسه( 

 9 Email Marketing 2۱5۳۰کارگاه

10 Digital Marketing 2۱5۳۰کارگاه

11 Social Marketing 2۱5۳۰کارگاه

85۰4۰۰کارگاه ارائه موثر به سرمایه گذار 12

کارگاه طراحی مدل کسب و کار  13
۱89۰54۰)9 جلسه(

4۱5۶۰کارگاه مدیریت ارتباطات14

2۱5۳۰کارگاه مدیریت زمان 15

کارگاه مبانی ایده پردازی برای 16
9۶۷2۰۱نوشتن خالقانه )3 جلسه( 



نفرساعت نفراتساعات نام رویدادردیف

مدرسه تابستانی بالکچین )6 17
48422۰۱۶روز(

مدرسه بالکچین ویژه 18
22۱5۳۳۰سرمایه گذاران

484۰۱92۰مدرسه بالکچینی شو19

4۱۰4۰کارگاه شبیه سازی مدیریت 20

کارگاه بازی شبیه سازی 21
4۱۰4۰استارتاپ 

چطور در  1  سال کارهایی انجام دهید که 22
2۱۰2۰دیگران در  5  سال انجام می دهند. 

میکروکارگاه خالقیت و ایده 23
22۰4۰پردازی 

میکروکارگاه 40 نکته برای 24
55۰25۰استارتاپ ها 

2۳2۶4کارگاه ارائه استارتاپی25

۳4۰۱2۰کارگاه سرویس دیزاین26

کارگاه نکات طالیی حقوقی برای 27
22۰4۰استارتاپ ها

کارگاه فن بیان و افزایش عزت 28
2۱5۳۰نفس

2255۰کارگاه پرستیژ در ارتباطات 29

کارگاه اصول پردازش و طراحی 30
2۳5۷۰شخصیت

22۰4۰کارگاه شخصیت منفی داستان31

2۶۱8۳2۷9۳۷مجمـــــــــوع
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مدرسنام رویدادردیف

سید محمدرضا فرحیکارگاه سرمایه گذاری خطرپذیر32

سید محمدرضا فرحیکارگاه تخصصی ارزش گذاری استارتاپ ها33

فرزین فردیسکارگاه فشرده آشنایی با مدل کسب و کار34

حقوق شرکت های تجاری )یا چگونه کسب و 35
حسین خواجه محمود آبادکار مان را در قالب یک شرکت ادامه دهیم؟(

کارگاه شاخص های کلیدی عملکرد استارتاپ 36
سید محمدرضا فرحی)KPI( از تئوری تا اجرا )در دو نوبت(

کارگاه تخصصی استاک آپشن )سهام کارکنان(؛ 37
سید محمدرضا فرحیاز صفر تا صد

سلسله کارگاه های تخصصی سرمایه گذاری 38
سید محمدرضا فرحیخطرپذیر

کارگاه مذاکرات سرمایه گذار-استارتاپ؛ طراحی 39
موافقتنامه سهامداری

 سید محمدرضا فرحی
 و حسام کدیور

محمد انصاریمدیریت خود را شبیه سازی کنید40

حسین خواجه محمود آباددر چاه مسائل حقوقی نیفتیم41

سید محمدرضا فرحیارزش گذاری استارتاپ )برای حرفه ای ها(42

کارگاه تخصصی برنامه ریزی مالی برای 43
)Financial Projection(سید محمدرضا فرحیاستارتاپ



مدرسنام رویدادردیف

مهندس ایمان جلیلی5 پله اول نردبان “مدیریت ارتباطات”44

وام قابل تبدیل به سهام در استارتاپ ها 45
)Convertible Note(سید محمدرضا فرحی

چطور در یک سال، کارهایی بکنید که دیگران در 15
علی خالویی نازنین سخاوتیپنج سال می کنند

هنگامه عسگرینکات طالیی حقوقی برا استارتاپ ها46

علی حجار تهرانیکارگاه اصول مذاکره47

حسام معین الدینکارگاه توانمندسازی تیم های چابک و استارتاپی48

محمدرضا نوروزیکارگاه آموزش عملی بیزینس مدل49

رضا گلشن مهرجردیکارگاه اصول نامه نگاری و مکاتبات اداری50

محمدرضا نوروزیبوم مدل کسب و کار51

منوچهر خادمیتولید محتوا ممنوع52

منوچهر خادمیدم به تله ندهیم53

محمد ابراهیم دهدشتیخالقیت و ایده کاوری54



25۶

مدرسنام رویدادردیف

منوچهر خادمیسبک زندگی استارتاپی55

رامان فداییمالیات شرکت های نوپا56

عطا افتخاریتامین مالی استارتاپ ها57

 میر سهیل نیکزادیک بلوک از دنیای بالک چین58

مسعود زمانیدر جست و جوی کرانه ها59

تیم بیدبرگآشنایی با مسایل حقوقی60

61UXشهاب عظیمیان



مدرسنام رویدادردیف

62BMمحمد نوروزی

مجتبی چکنیبرگزاری رویداد63

حامد اقاصادقیوایرال مارکتینگ64

دانیال پازوکیتوسعه فردی65

محمدحسین خدیشیکسب درآمد ارزی66

محمد زاغریهم تیمی67
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پیــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ست سه
 



پیــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ست سه
 

رویدادها با جزئیات



2۶۰

نفر ساعت حضورنفرات حاضرساعات برگزارینام رویدادردیف

۶8۷5۰5۱۰۰۰کافه باکچین1

۳۶۳۱4۱۱۳۰4کافه نوآوری )گپافه(2

۱48۷۱2۱8کافه اقتصاد و محتوا3

8۳۰24۰کافه 4360

445۱۳5دورهمی خانه نوآوری و تریگ آپ5

6Mentor Day4۳۰۱2۰

44۱۱۰22۰دورهمی فیلم و سریال7

2۰۱۰۰2۰۰دورهمی تله های شکست و سبک زندگی استارتاپی8

5۱5۰۷5۰حلّی های استارتاپی )دورهمي فارغ التحصیان عامه حلّی(9

45۰2۰۰رویداد کارآفرینی نوآور دانشگاه الزهرا10

42۰8۰دورهمی مذهبی های استارتاپی11

85۰۱5۰نشست فرهنگ، محتوا، استارتاپ12

2۰۶۱۱۶۰4۰9۰مجمـــــــــوع



نفر ساعت حضورنفرات حاضرساعات برگزارینام رویدادردیف

۶8۷5۰5۱۰۰۰کافه باکچین1

۳۶۳۱4۱۱۳۰4کافه نوآوری )گپافه(2

۱48۷۱2۱8کافه اقتصاد و محتوا3

8۳۰24۰کافه 4360

445۱۳5دورهمی خانه نوآوری و تریگ آپ5

6Mentor Day4۳۰۱2۰

44۱۱۰22۰دورهمی فیلم و سریال7

2۰۱۰۰2۰۰دورهمی تله های شکست و سبک زندگی استارتاپی8

5۱5۰۷5۰حلّی های استارتاپی )دورهمي فارغ التحصیان عامه حلّی(9

45۰2۰۰رویداد کارآفرینی نوآور دانشگاه الزهرا10

42۰8۰دورهمی مذهبی های استارتاپی11

85۰۱5۰نشست فرهنگ، محتوا، استارتاپ12

2۰۶۱۱۶۰4۰9۰مجمـــــــــوع



2۶2

پیـــــــــــــــــــــــــــــــــو  ست چهار
 



پیـــــــــــــــــــــــــــــــــو  ست چهار
 

 مطالعــــــــــــــــــات
راه اندازی خـــــــــانه



2۶4

پيـوست

مراحل توسعه استارتاپ •



ي مطالعـات راه اندازي خانه نوآور



2۶۶

پيـوست



ي مطالعـات راه اندازي خانه نوآور



2۶8

پيـوست



ي مطالعـات راه اندازي خانه نوآور



2۷۰

پيـوست



ي مطالعـات راه اندازي خانه نوآور



2۷2

پيـوست



ي مطالعـات راه اندازي خانه نوآور



2۷4

پيـوست



ي مطالعـات راه اندازي خانه نوآور



2۷۶

پيـوست



ي مطالعـات راه اندازي خانه نوآور



2۷8

پيـوست



ي مطالعـات راه اندازي خانه نوآور



28۰

پيـوست



ي مطالعـات راه اندازي خانه نوآور
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پيـوست



ي مطالعـات راه اندازي خانه نوآور



284

پيـوست



ي مطالعـات راه اندازي خانه نوآور



28۶

پنـج پیـــــــــــــــــــــــــــــــــو  ست 
 



پنـج پیـــــــــــــــــــــــــــــــــو  ست 
 

عـــــــــــکس ها



288

پيـوست

طیبه سیاوشی - نماینده مجلس شورای اسامی • طیبه سیاوشی - نماینده مجلس شورای اسامی • تیم بونس اولین تیم مستقر در خانه نوآوری •

دکتر زارعی- مدیر پارک فناوری دانشگاه تهران • دکتر زارعی- مدیر پارک فناوری دانشگاه تهران • مصطفی نقی پورفر - ناصر غانم زاده - محمد دهدشتی •



حمیدرضا هنرکار- مدیرعامل رایان ونچرز • حمیدرضا هنرکار- مدیرعامل رایان ونچرز • دورهمی فوتبالی •

کوهنوردی خانوادگی اهالی خانه •

عكس ها



29۰

پيـوست

دورهمی افطاری ماه مبارک رمضان سال 97 •

تولد اردیبهشتی ها •



دانشجویان دانشگاه خوارزمی •

توریست فرانسوی - ژورنالیست عکس برداری از اکوسیستم استارتاپی •

عكس ها



292

پيـوست

محمود قصاع و رضا زرنوخی در عید دیدنی خانه نوآوری - فروردین 98 •

تولد مصطفی نقی پورفر •



 سه همشاگردی قدیمی •
)محمد تاجمیر ریاحی، مهدی صداقت ا. ، نیما سپهر صادقیان(

عكس ها

غرفه استارتاپ رایفای در نمایشگاه الکامپ 98 - حامد ساجدی  •



294

پيـوست

الکامپ 98 - تیم معماری آناین •



الکامپ 98 - تیم پیکسمر  •

عكس ها



29۶

پيـوست

عیــــــــــــــــد ديدنی 98



عكس ها



298

پيـوست



عكس ها



۳۰۰

پيـوست



عكس ها



۳۰2

پيـوست



عكس ها



۳۰4

پيـوست



عكس ها



۳۰۶

پيـوست



عكس ها



۳۰8

پيـوست



عكس ها



۳۱۰

پيـوست



عكس ها



۳۱2

ت ا.
داق

 ص
ی

ــد
مه

ری
وآو

ه  ن
خان

یر 
مد

خانه نوآوری ثمره تالش عزیزانی هسـت با فهرسـتی به بلندای 
طـراح و ایده پرداز و مطالعه گر و تدوین گر و سـرمایه گذار و تیم و 
کارآموز و پرسنل و حتی شرکت کننده در یک رویداد! مهمترین 
مسـئله در مراکـزی شـبیه به ایـن حضور دل افـراد مرتبط در آن 
و تالششـان بـرای نیـل بـه موفقیـت اسـت.از تعاریف اسـتارتاپ 
 STARTUP IS A GROUP OF PEOPLE WHO" بیشـتر از همه
ARE TRYING TO PROVE A BUSINESS MODEL"را 
می پسـندم. تیـم بـه معنـی افراد بـه معنـی جمعیت، بـه معنای 
جوانـان سـرحال و خـوش ذوق کـه سـعی در اثبـات خودشـان و 
ایده شـان و کسـب و کارشـان را دارنـد، خانه نـوآوری هم در این 
سـالها اسـتارتاپی بـوده در حـال تالش بـرای اثبات مـدل بومی 
توسـعه کسـب و کارها، مدل بومی انگیزه بخشی به افراد، مدل 
بومـی تـالش برای موفقیت و مدل بومی خانـه نوآوری.امیدوارم 
پس از اثبات کارایی این مدل بتوانیم بهتر و بیشتر از قبل عمل 
کنیم و مثمرثمر باشیم، خانه نوآوری در نقطه عطفی قرار گرفته 

که محکوم به تعالی و توسعه است.





۳۱4







در ایـن دو سـال فعالیـت تیم هاي مختلفـي در آن شـکل گرفتند و 
یـا به ما پیوسـتند. تعـدادي از آن ها ماندگار شـدند و از این طریق به 
سرمایه گذاري رسیدند و تعدادي رفتند و تعدادي هم شکست خوردند.

ما همه این عزیزان را از اهالي خانه نوآوري مي دانیم.


