
 

 

 "کندآمریکا و آنچه که هر کدام را منحصر به فرد میشتاب دهنده برتر  7"

 

 اپاستارتمناسب برای  شتاب دهندهی مختلف با هم یکسان نیستند از این رو پیدا کردن یک دو شتاب دهنده

 است که باید اتخاذ کنید. مهمی در میان اولین تصمیمات ،شما

، Airbnb ،Twitchهای آشنایی مانند نام .ها دارنداستارتاپحیاتی در ایجاد بسیاری از  نقشی هادهندهشتاب

Stripe ،Dropbox ،Twilio ،Simple ،Pluto TV  وClassPass  های تاثیرگذار هستند.دهندهجمله شتاباز 

حصول و م تیبانی توسعه، پشفضای کار اشتراکی، ترکیبی از آموزش، سرمایه، اندازی استارتاپهای راهاین ماشین

اری را گذآماده برای سرمایه هایشرکت ،هاهمچنین آن کنند.دسترسی به یک شبکه پشتیبانی قوی را فراهم می

 کنند.می ازبه سرعت وارد این ف

 8002از سال  .درنوردیده استطوفانی همچون  جهان را در دهه گذشته دهیجای تعجب نیست که صنعت شتاب

 روندرسد که این درصد افزایش یافته و به نظر نمی 00هر ساله  ،ها در ایاالت متحدهدهنده، تعداد شتاب8002تا 

 کاهشی به خود ببیند.

 

0 .Y Combinator 

Y Combinator  در  8000در سالMountain View کارمند تشکیل شده  00ها از د شد. تیم آنکالیفرنیا متول

 .Stripeو  Airbnbهایی مانند ها هستند، از جمله استارتاپاستارتاپاز  است و مفتخر به همکاری با بسیاری

Y Combinator  و شهرت جهانی بی نظیری در است  آمریکا دهنده در کشور( شتاببهترینشاید بزرگترین )و

گسترده را می توان از عوامل اصلی تمایز آن با دیگر  یاایهو شبکه سرم یمدیریت باور نکردن دارد. دنیای تکنولوژی

 ها برشمرد.دهندهشتاب

توانند با یک مربی داشته میکه تعداد جلساتی در خصوص ها استارتاپ هیچ محدودیتی برای ،Y Combinatorدر 

ی حتی پس از پایان برنامهدارند و  مختلف راهای امکان دسترسی به کمک هااستارتاپ .وجود ندارد ،باشند

 شوند.ها منتفع میاز این کمک دهیشتاب

Y Combinator” یک اخالق قوی و تیمی برای کمک است. همچنین  دارای یک شبکه بزرگ از فارغ التحصیالن

برای مکانی  از دارید،کنندگان بتا نی شما به آزمایشاگر وجود دارد.  Y Combinator در گذارانبه دیگر بنیان

 یا اتصال به یک شرکت خاص الزم دارید ، مشاوره در مورد یک اشکال مرورگرخواهیدمی اقامت در یک شهر دیگر

http://www.ycombinator.com/


 

 

تواند به شما کمک می ،در شبکه فردیکه  و آن اینست که وجود دارد یک شانس خوب و یا هر مشکل دیگری،

    ”کند.

    Y Combinator 

8 .500 Startups  

Startups 500 ، تأسیس شده، از همسایگان  8000که در سالY Combinator  درMountain View  کالیفرنیا

میلیارد  8.0، که بازاری به ارزش  بیش از Twilioدهی شتاب به خاطرنفر را در تیم خود دارند و  05ها . آناست

و یک سری برنامه برای سرمایه  «دانه» ییک برنامه، Startups 500 شوند. میها شناخته از بهتریندالر دارد، 

خاصی در مورد توسعه مشارکت  هیجانها . همچنین تیم آندشوها محدود نمیبه اینهایش برنامهگذاری دارد، اما 

ها و کنفرانس های آموزشی،برنامه های استارتاپی با ارزش در سراسر جهان و اجرایجهانی، ایجاد اکوسیستم

 در دنیای استارتاپی افزاییتنوع و هم ها برایماموریت آن متفاوت میکندرا  Startups 500 که . چیزیداردرویدادها 

 است.

های و از ایده پذیرندرا می آیندمیمختلف  هایها و ملیتهای مختلف، جنسیتاز زمینه ی کهگذارانها بنیانآن

 «دانه»که برای برنامه  دارند یگذاران زنافزایش تعداد بنیان برایای ی ویژهبرنامهها حتی کنند. آنها حمایت میآن

های نژادی تشکیل های خود را از اقلیتدرصد نمونه 22.0 . عالوه بر این،کنندمراجعه می  Startups 500به خود 

و   Startups 500 هاینمایندگی ،اقلیتیهای گروه ها به عنوان بخشی از تالش خود برای تقویتدهند. آنمی

 ایجاد کردند. ،دوشمیرا که در شهرهای سراسر جهان برگزار  جلسات همکاری

   "هستیم.  «ما» ،تنوع فقط یک استراتژی یا تاکتیک نیست. این"

 500 Startups 

3 .Techstars 

Techstars  ی نفره 000 تیم ترین برندبزرگ. کلرادو متولد شد در ایالت، بولدر در شهر زیبای 8000در سال

Techstars  استارتاپ ClassPass  است میلیون دالر 000با ارزش تقریبی. Techstars   یک شبکه گسترده و

 کند.می حمایتو دلسوز  نیک برنامه سه ماهه و یک مربی معتبر، خوش بیکه مشتریان خود را با جهانی دارد 

Techstars ترین ها آزادی برای کار در مناسبشود و به آنها مراقبت میاحساس کنند که از آن شخواهد اعضایمی

موقعیت  ساسبرا برنامه 32سازد! آنها ها را بسیار منحصر به فرد میدهد. این چیزی است که آنمحیط را می

 کند.های زیادی را برای کارآفرینان فراهم میفرصت اند و کهتعریف کردهمکانی 

ک کنند تا یبا هم کار می ،گذاران و شرکای تجاری ماگذاران، مربیان، سرمایهاکوسیستم جهانی ما شامل بنیان"

   "شبکه پشتیبانی فراهم کنند که در طول کارآفرینی شما ادامه پیدا کند.

http://500.co/
http://www.techstars.com/


 

 

   Techstars 

2 .MassChallenge 

MassChallenge کار خود را آغاز کرد. تیم بزرگ آن ها که از  8000، واقع در بوستون، ماساچوست، در سال

، مکزیک، در بازار جهانی، از جمله بوستونشغل  00،000گیری بیش از شده است به شکل شکیلت نفر 070

میلیون دالر ارزش پیدا کرده  00ها، تقریبا برجسته آن برند، Localyticsسوئیس و انگلیس کمک کرده است. 

 است.

 اعیدر غیرانتفتوان علت این تمایز را میاز بقیه متفاوت باشد؟  ،موفق یدهندهشتاب شود اینچه چیزی باعث می

برای حمایت  را میلیون دالر 8بیش از به ارزش  جوایزی نقدی هاعالوه بر این، هر ساله آن .یافتبودن این سازمان 

 شتاب «استارتاپ دوست ترین»دانیم چرا آنها خود را حاال ما می دهند.اختصاص میهایشان استارتاپ شروع کاراز 

 نامند!سیاره می دهنده در

خود را تعریف ی هتوانند آینددانند که میکنیم که در آن همه مییک جامعه خالق و الهام بخش را تصور می ،ما "

مامی تکنند و قدرت خود را برای به حداکثر رساندن تاثیراتشان تعریف کنند. ما در حال کمک به کارآفرینان در 

   "هستیم. بدون هیچ چشم داشت و منفعتی برای خودمان. صنایع

 MassChallenge 

0 .Plug and Play 

Plug and Play  درSunnyvale ها به کارمند دارد. آن 080متولد شد و در حال حاضر  8000در سال  ،کالیفرنیا

از آنها فضای اداری خود را در ساختمان مرکزی  مورد 200که تقریبا  اندکمک کرده هزاران استارتاپ موفقیت

Plug and Play یکی از بزرگترین برندهای آن اندمستقر کرده .LendingClub  است که بازاری به ارزش بیش از

ارائه تمام تجربه  ،هدفش ن است ودر سراسر جها شعبه 88دارای  Plug and Play میلیارد دالر دارد. 8

است  هاییتعداد استارتاپ ،ها خیلی منحصر به فرد باشندشود آنکه باعث میی. چیزاست اش به اعضاارآفرینیک

 .کنندمی سرمایه گذاریها آن روی ها در هر سالآن که

ها همواره کنند. آنسرمایه گذاری می ،کننداستارتاپ  که از فضای خود انتخاب می 000ها ساالنه روی بیش از آن 

ای و در هر مرحله از توسعه که ها را در هر اندازهاستارتاپ وکرده اند حمایت از کسانی که به این برنامه پیوسته

 پذیرند.می ،باشند

 کنیم. اینمتصل می هستند گذارتاثیر کاری خود حوزههایی که بر خود را به شرکت شریک 020ها، در برنامه "

 به صورت متقابل رشد کنند. ،گذاری و خریدکند تا از طریق سرمایهدو طرف کمک می به هر ،سالهم

Plug and Play 

http://masschallenge.org/
http://plugandplaytechcenter.com/


 

 

0 .Coplex 

Coplex است هایی در سیاتل و لس آنجلساز بیابان فینیکس، آریزونا و با مکان. Coplex  800به ایجاد بیش از 

لس آنجلس مستقر در  Pluto TV ،هابرند برتر آن و است هنفر 30تیم آنها استارتاپ نرم افزاری کمک کرده است. 

 میلیون دالر رسیده است. 020 ارزش آن بهاخیرا  و است

های رکتکنند تا شمیگذاران متخصص کار شود آنها منحصر به فرد باشند؟ آنها فقط با بنیاناما چه چیزی باعث می

گذارانی که دارای تجربه کسب و کار برای بنیان Coplex «لین استارتاپ»نرم افزاری جدید ایجاد کنند. برنامه 

طراحی شده  هستند، قوی و به دنبال راه اندازی یک شرکت نرم افزاری برای حل مشکل در یک فضای مناسب

 است.

د های باور نکردنی جدیشرکت متخصص( را برای ایجادو  د )غیر مبتدیجدی انبود تا کارآفرین یمخواه ما پلتفر“

   “فعال کنیم.  ،در سراسر جهان

  Coplex 

7 .Dreamit 

Dreamit 300ز ری بیش اگیاست و به شکلتاسیس شده ،پنسیلوانیا واقع در ایالت ادر فیالدلفی 8002سال  در 

 میلیون دالر ارزش دارد. 800بزرگترین برندشان است که حدود SeatGeek  است.استارتاپ کمک کرده

Dreamit هایی کند تا استارتاپگذاری است که صرفا بر روی رشد تمرکز میدهنده و یک شرکت سرمایهشتاب یک

گذاران، دسترسی به سرمایه ،عضای خودها برای ابازار دارند. آن ارائه به آماده برای یرا ایجاد کند که محصوالت

 ،کندمنحصر به فرد می را Dreamitچیزی که  کنند. با این حال،فروش و بسیاری از منابع دیگر را فراهم می شبکه

 برنامه های بسیار متمرکز آن است. 

 .Dreamit UrbanTech و   Dreamit Health :دهندگذاران ارائه میها دو برنامه به بنیانآن

Dreamit Health این امکان را برایاست و کرده صنعت فناوری سالمت را ایجاد هایشبکه یکی از بزرگترین 

 عرضه، محصوالت خود را های داروسازیو شرکت خدمات ارائه دهندگان از طریق که آوردهها فراهم استارتاپ

 ساز، اینترنت اشیا و دیگروساختو  مستغالت ،امالک آوریدر فنها را ستارتاپا Dreamit UrbanTech  .کنند

ها آن در اختیار محصول را عرضهو  کند و فرصتی برای به دست آوردن مشتریانهای شهری، درگیر میآوریفن

 گذارد.می

 "ها تمرکز کرده است.و کمک به استارتاپ به طور کامل بر روی رشد مشتریان Dreamitبرنامه  "

 Dreamit     

http://www.coplex.com/
http://www.dreamit.com/


 

 

ها نو همه آحصر به فرد هستند منها برای یاری استارتاپدر روش خود  ،این فهرست یهادهندهاز شتاب هر یک

 در تالش هستند تا شتاب الزم برای حرکت رو به جلوی دنیای استارتاپی را فراهم کنند.
 

 
 

 

  


