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کورش خسروی
دکترای شیمی از دانشگاه اصفهان
اعضو شورای شهر اصفهان و رییس مرکز پژوهشهای شور
دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
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تحول در مدیریت شهری
جذب بودجه از مرکز
جذب سرمایه گذار
جذب گردشگر
جذب کارآفرین

وامع بخش اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی ج
.استکارآفرینانمدیون 
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رقابت گسترده در بین شهرهای بزرگ دنیا
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Emirshah

Istanbul
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نجات شهرهای رو به زوال
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•In fact, we have been recognized
as one of the hottest regions for
entrepreneurs by Entrepreneur
magazine—ranking higher than
San Francisco, Boston, Seattle
and New York.
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جایگاه ما کجاست؟
تولید ناخالص داخلی اصفهان چقدر است؟
 چه میزان از تولید ثروت در اصفهان از محل

فناوری و نوآوری است و چه میزان از محل 
مصرف مواد خام طبیعی؟

 در رتبه بندی شهرهای دنیا اصفهان کجا
ایستاده است؟

در منطقه غرب آسیا کجا هستیم؟
در ایران؟
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اکوسیستم کارآفرینی اصفهان
چه عناصری را نداریم؟

نانفضای کار مناسب کارآفری
دسترسی به بازارهای جهانی
قوانین تسهیلگر
طراحی شهری مناسب

چه عناصری را داریم؟

منابع مالی خطرپذیر
مدارس حرفه ای کسب و کار
فرهنگ کارآفرینی
زیرساختهای مناسب
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اسمپوزیوم بررسی اکوسیستمهای دنی

ن امیدوارم سخنرانان امروز بتوانند مدیرا
یق علمی و دقاصفهان را در مدیریت و بهبود 

.ننداکوسیستم کارآفرینی اصفهان یاری ک

20



(نشستمدیر)بحرینیانمحمدرضا
ایرانوآلماندرفعالیتیسابقه
MBAدانشگاهHHLآلمان
کارآفرینیبازارآموزشمطالعههایپروژهمجری

برلینHWRوالیپزیگهایدانشگاهبرای
تسهیلموسساتسابقاجراییمدیر

وپژوهششبکهنالج،ایران)گرکارآفرینی
(فناوری

گرتسهیلمراکزتوسعهوطراحیهمکار
یهندهشتابدتیوان،کارآفرینیمرکز)کارآفرینی

(نوتک



اکوسیستم کارآفرینی چه چیزی هست؟

اکوسیستم کارآفرینی مانند خود 
کارآفرین، مجموعه ای از صفات ذاتی و 

نه می شود کامال آن را. اکتسابی است
طراحی کرد و نه می شود آن را کامال به 

.ذات خود وانهاد



اکوسیستم کارآفرینی چه چیزی هست؟



اکوسیستم کارآفرینی چه چیزی هست؟

ربه هر اکوسیستم کارآفرینی، هویتی منحص
گر فرد دارد و با وجود شباهتهای آنها به یکدی

.هر کدام شرایط خاص خود را دارند



؟ نیستاکوسیستم کارآفرینی چه چیزی 

نای یک اکوسیستم کارآفرینی موفق به مع
.نیستداشتن تعداد زیادی استارتاپ 



؟ نیستاکوسیستم کارآفرینی چه چیزی 

 تولید ثروت و اشتغال، هدف اصلی تمام
.نیستارکان یک اکوسیستم کارآفرینی 



انواع مدلهای ارزیابی یک اکوسیستم کارآفرینی

ع مدل شش قسمتی بابسون، یکی از مدلهای متداول و کاربردی در انوا
.مدلهای ارزیابی اکوسیستم های کارآفرینی است



انواع مدلهای ارزیابی یک اکوسیستم کارآفرینی

وسعه مدل شش قسمتی بابسون، با وجود پیچیدگی اجزای آن در مطالعه و ت
.ی اکوسیستم های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است



مدل بابسون: شش بخش اکوسیستم کارآفرینی



مدل بابسون: شش بخش اکوسیستم کارآفرینی



Financeشش بخش اکوسیستم کارآفرینی

سرمایه های مالی
Financial capital

وامهای کوچک خیّرین 
کارآفرینی، 
سرمایه های 

خانوداگی

سرمایه ی خطر 
پذیر مرحله صفر

سرمایه های 
خطر پذیر سری 

های بعد

سرمایه های 
شخصی

بازار سرمایه های 
عمومی

Micro Loans Angel 
investors 

and Family 
funds

Zero stage 
venture 
capital

Venture 
capital 
funds

Private 
equity

Public 
Capital 

Markets

صندوق 
کارآفرینی امید

مجمع خیرین 
کارآفرینی

صندوق پژوهش 
و فناوری

؟ رهنما فرابورس



Cultureشش بخش اکوسیستم کارآفرینی

موفقیتداستان های 
Success stories

داستانهای موفقیت نمونه های موفق تولید ثروت برای 
موسسین کسب و کارها

تصویر و شهرت جهانی

Success stories 
(visible success)

Wealth 
generation for 

founders

International 
reputation

رویداد در مسیر 
موفقیت

? ?



شش بخش اکوسیستم کارآفرینی

هنجارهای اجتماعی
Social norms

میزان تحمل ریسک، خطا 
و شکست

نوآوری، خالقیت و 
تجربه گرایی

جایگاه اجتماعی 
کارآفرینان

اخالق کسب و کار و 
حرفه ای گری

Tolerance of 
risk, failure and 

mistakes

Innovation, 
creativity and 

experimentation

Social status of 
entrepreneurs

Business ethics 
and 

professionalism

? ? ? ?

Culture



Supportشش بخش اکوسیستم کارآفرینی

نهادها و فعالیتهای غیرانتفاعی و عمومی
Non-governmental institutions and activities

تبلیغ کارآفرینی در 
فعالیتهای 
غیرانتفاعی

مسابقات طراحی 
کسب و کار

کنفرانسها و 
رویدادهای 

تخصصی

نهادها و انجمن 
های دوستدار 

کارآفرینی
Entrepreneurship 

promotions in non-
profit projects

Business plan 
contests

Conferences Entrepreneurship 
friendly 

associations

؟ جشنواره شیخ بهایی جشنواره شیخ بهایی ؟



شش بخش اکوسیستم کارآفرینی

حرفه های حمایتی
Support professions

حقوقی حسابداری و مالی متخصصین بانکی و 
سرمایه گذاری

متخصصین و 
مشاورین فنی حرفه 

ای

Legal Accounting Investment 
bankers

Technical 
experts and 

advisors

باشگاه مشاوران باشگاه مشاوران باشگاه مشاوران باشگاه مشاوران

Support



شش بخش اکوسیستم کارآفرینی

زیرساختها
Infrastructures

ارتباطات حمل و نقل و 
لجستیک

انرژی محیطها و فضاهای 
کارآفرینی

Telecommunication
s

Transportation and 
Logistics

Energy Zones, Incubators, 
Co-working spaces, 

clusters

مخابرات پست نیرو مراکز رشد دانشگاهها، آبی 
سفید، اکسل، خوشه های 

....صنعتی و

Support



 Humanشش بخش اکوسیستم کارآفرینی
Capital

نهادهای آموزشی
Educational institutions

فنی )عمومی مدرک های 
(حرفه ای و دانشگاهی

آموزشهای تخصصی 
کارآفرینی

مهارتهای نرم

General Degrees 
(Professional and 

academic)

Specific 
entrepreneurship 

training

Soft skills

دانشگاههای شهر، سازمان فنی 
حرفه ای

اتاق بازرگانی ؟



شش بخش اکوسیستم کارآفرینی

نیروی کار
Labor

نیروی حرفه ای و 
عمومی

کارآفرینان سریالی متاخر کسب و نسل های 
کارهای خانوادگی

Skilled and 
unskilled

Serial 
entrepreneurs 

Later generation in 
families

- ؟ ؟

Human 
Capital



Marketشش بخش اکوسیستم کارآفرینی

شبکه ها
Networks

شبکه های کارآفرینی شبکه ی مهاجرین  شرکتهای چندملیتی

Entrepreneurship 
network

Diaspora network Multinational 
corporations

شبکه پژوهش و فناوری، 
انجمن شرکتهای دانش بنیان

بنیاد ملی نخبگان، ایران نالج ؟



شش بخش اکوسیستم کارآفرینی

مشتریان اولیه
Early customers

مشتریان اولیه تخصص در 
محصول سازی

مشتریان مرجع کانالهای توزیع

Early adopters 
for proof of 

concept

Expertise in 
productizing

Reference 
customer

Distributions 
channels

؟ ؟ ؟ شرکتهای لجستیک، 
..ضریب نفوذ اینترنت و

Market



Policyشش بخش اکوسیستم کارآفرینی

رهبری
Leadership

مشروعیت صریح 
و روشن

مشروعیت 
اجتماعی

سیاست درهای 
باز برای حامیان

استراتژی 
کارآفرینی

Unequivocal 
legitimacy

Social 
legitimacy

Open door for 
advocates

Entrepreneurs
hip strategy

؟ ؟ ؟ ؟



شش بخش اکوسیستم کارآفرینی

دولت
Government

نهادهای دولتی 
سرمایه گذاری و 

حمایتی

حمایتهای مالی 
تحقیق و توسعه، )

...(واستارتاپ ها 

انگیزاننده های 
قانونی

موسسات 
پژوهشی

قانون گذاری 
حمایتی

Investment 
and support 
institutions

Financial 
supports

Regulatory 
framework 
incentives

Research 
institutes

Venture 
friendly 

legislation 

؟ ؟ ؟ ؟ ؟

Policy



مدل بابسون: شش بخش اکوسیستم کارآفرینی

Components
Direct
Finance and 
supports
Semi-direct
Policy, Human 
capital, markets
Indirect
Culture



برای توسعه یک اکوسیستم کارآفرینی چه باید کرد؟

مانیتورینگ و مپینگ اکوسیستم
توسعه ی استراتژی و هدف برای ارکان
ارزیابی عملکرد ارکان اکوسیستم برمبنای هدف
  تعداد کم و موثر"پیروی از قاعده ی"
صبر...



گذاریسیاست: ارزیابی عملکردشاخص های از مثال هایی 

نرخ مالیات در شاخه های گوناگون کسب و کار
میزان انگیزاننده های مالیاتی ارائه شده
 هزینه، مدت زمان، و تعداد مراحل راه اندازی یک

کسب و کار فناور
هزینه و مدت زمان توقف یک کسب و کار فناور
 برای اخذ مجوزها و انجام کارهای( رشوه)وضعیت فساد

اداری
نحوه ی حمایت از خیرین و سرمایه گذاران ماجراجو

Policy



...کالم آخر



با تشکر

Mohammadreza.bahreinian@hhl.de

https://www.linkedin.com/in/bahreinian/

https://t.me/mohamadreza_bahreinian

@mohamadrezabhr



شهریارشهابی
 ایران و خاور میانه ، کاناداسابقه ی فعالیت در
 شرکت موسس و مدیرعاملaioconnect
از فارغ التحصیل رشته روابط بین الملل و علوم سیاسی

دانشگاه سایمون فریزر
 فق سال سابقه و تجربه بین المللی مو20کار آفرین نمونه با

در حوزه تکنولوژی
نی سابقه ی راه اندازی و توسعه ی موفق کسب و کارهای مبت

خاور میانهبر وب در کانادا و 
 می دیجیتال)مولف کتاب دیجیتال چگونه در اقتصاد نوین

!برنده باشیم؟( کانومی
حضور در نشریات معتبر اقتصادی و بین المللی









عنوان
مطالب



عنوان
مطالب

















پوراخالقحسین
طراحیزمینهدرسابقهسال20بهقریب

مصنوعیهوشودادهکالن،تیآیسیستمهای
والکترونیکتجارت،بیوتهایشرکتبرای

وولتی،(eBay)بیایجملهازمشارکتیاقتصاد
زمینهدرمنحصراًگذشتهسال7درجنپسس

سالمتوژنتیکدرآنکاربردوبزرگهایداده
مدیروموسساکنونحسین.استبودهمشغول

اپلیکیشنکهاستکرانسوشرکتعامل
.کردندعرضهبازاربهرااستادکار



مشارکتیوفرماییخویشاقتصاد

 بوم زیستاقتصاد مشارکتی  
ه اجتماعی است ک-اقتصادی

ع حول به اشتراک گذاری مناب
انسانی و فیزیکی شکل 

این شامل . گرفته است
و خلق، تولید، توزیع، تجارت
مصرف مشارکتی کاالها و 

خدماتی است که توسط 
افراد و سازمان ها عرضه 

.می شود



نقش اقتصاد خویش فرمایی در کاهش بیکاری



اقتصاد مشارکتی جزئی الینفک از اقتصاد مقاومتی



تاثیر اقتصاد مشارکتی در رشد درآمد توریستی 



قوانین الزمه در حمایت از حقوق خویش فرمایان



آینده اقتصاد مشارکتی در کشورهای چین و آمریکا



قاضیصدرشوان
ایرانوهلنددرفعالیتیسابقه
گاهدانشدرفناوریونوآوریتحقیقاتمرکزپژوهشگرارشد

توسعهبراینوآوریدکترای(UNU-MERIT)مللسازمان
وسبکتوسعهزمینهدر(ژاپن)ساساکاواصلحبنیادمشاور

محروممناطقنفعبرایکار
رانعمبرنامهدرفراگیرکاروکسبپژوهشسابقمسئول

(UNDP)مللسازمان
رایبنوآوریزمینهدراصفهاناستاننخبگانبنیادمشاور

روستاییمناطق
ریگذاسیاستپژوهشکدهدراجتماعینوآوریبخشمشاور

شریفدانشگاهوصنعتفناوری،علم



نوآوری برای که؟



نوآوری برای نفع اجتماعی 
کسب و کار اجتماعی
نوآوری اجتماعی
کارآفرینی اجتماعی
نوآوری فراگیر

ی ترکیب اشتیاق خدمت به جامعه با رویکردهای کارآفرین
(کسب و کار)

در عین)کردن نفع اجتماعی بیشنیه: هدف نوآوری اجتماعی
(  ثبات مالی



آلودگی محیط زیست
تغذیه/سالمت/بهداشت

آلودگی هوا
کمبود آب

بیکاری/ فقر
دیدن مشکالت جامعه به دید فرصت برای نوآوری





بیمارستانهای چشم پزشکی : مثال
آراویند

 یک چشم پزشک انساندوستانهحرکت
بازنشسته

ار کسب و ک/ تبدیل به یک سیستم نوآوری 
اجتماعی شد





تاریخیمثالهای
 سینگرچرخ خیاطی
 یاکولتلبنیاتینوشیدنی



از نوآوری تا اثربخشی 
 فرآیند نوآوری لحاظ کرد؟را در چگونه می توان افزایش نفع اجتماعی

نوآوری اثربخشی



اکوسیستم 
کارآفرینی
اجتماعی

خیّرین-
بخش خصوصی-
بنیادها -

شهرداری ها-
نهادهای دولتی-

مراکز دانشگاهی-
آموزشی -

سمن ها-
نیروهای  -

داوطلب



اجتماعیکارآفرینیاکوسیستم 
جهانی/ شبکه های ملّی -



خصوصیات 
نوآوری های

اثربخش
 وسع جامعه هدف به

آن میرسد
نایجاد دسترسی آسا
ایجاد آگاهی محلی به

روشی محلی
 مقبول افتادن
سازگاری )

(فرهنگی/محلی



علی آهیمحمد 
 فنالند ی فعالیت در سابقه
 در حوزه ی مدیریت کسب و کار از دانشگاه صنعتی ادکتردارای

فنالند-الپنرانتا 
 عتی پسادکتری در حوزه ی مطالعات تجاری در دانشگاه صنپژوهشگر

الپنرانتا
 مهمان در حوزه ی تجارت بین الملل؛ پژوهشگرUniversity of 

Manchester

 شگاه در حوزه ی بازاریابی، تجارت و کارآفرینی بین الملل؛ دانمدرس
صنعتی الپنرانتا 

 بازار تحلیلگر(International Marketing Analyst) ؛ شرکت
(United Paper Mill (UPM



اکوسیستم کارآفرینی شهر هلسینکی

افول نوکیاحمایت های مالیحمایت های آموزشی



کارآفرین هاحامیان شرکت های نوپا و 

Tekes

Finnvera

Finnish Enterprise Agency

  سازمان های خصوصی
Finnish Business Angel 

Network 

Finnish Venture Capital 

Association

  سازمان های دولتی



رشدو مراکز شتاب دهنده ها 



و دانشگاهشتاب دهنده ها 



صنعت بازی در فنالند

Supercell



محوررویدادهای کارآفرین 



اکوسیستمدالیل موفقیت 

ت 
قی

وف
ل م

الی
د فضای بین المللی

فرهنگ  سازی

حمایت های آموزشی و مالی

شفافیت در قوانین



. سپاسگزارم
Thank you.


