
 

 

 یاستارتاپ یایدر دن یگذارهیمراحل سرما

مختلف همراه بوده است. از  یهادر حوزه یدیجد میبا بروز مفاه یاستارتاپ یگسترش فرهنگ کسب و کارها

مراحل مختلف  فینوپا و تعر یکسب و کارها یبر رو یگذارهیخاص سرما یهامدل یها معرفآن نیمهمتر

 یمعرف یاستارتاپ یفضا ستدارانها را به دوآن یکل یتا در سطح میکوشیمقاله م نیهستند که در ا یگذارهیسرما

 .میکن

 یو نحوه هیسرما شیافزا گذاران،هیوکارها، نوع سرماسطح تکامل کسب ،یگذارهیمراحل سرما نیب یاصل تفاوت

شروع  (Seed funding) «هیاول یگذارهیسرما»فاز  کیبا  یگذارهیاست. سطوح سرما هیسرما یینها صیتخص

مراحل را  نیا انیم زیکه تما یهنگام. ابندییادامه م C و سپس B  ،A یسر یهایگذارهیو با سرما شوندیم

از  یبخش C و B  ،A یسر یهایگذارهی. سرمادییرا درک نما یگذارهیسرما یایدن دیتوانیتر مراحت د،یدیفهم

 .شوندیمحسوب م IPO یبرا افتهیو تکامل  یشرکت جهان کیهوشمندانه به  یدهیا کی لیتبد ندیفرآ

 (seed funding /هیاول یگذارهیسرما)هیصفر: بذرما یمرحله

وکار شروع )گسترش( کسب یکه برا یاهی: سرماشودیم فیتعر گونهنیگرفته شده است و ا” بذر” از لغت  ه،یبذرما

 seed funding م،یریدرخت بالغ در نظر بگ کیوکار بالغ را به مثابه . اگر کسبشودیداده م صیشما تخص

  ،یافهحر میت کی لیرا صرف تشک نهیهز نیمعموال ا دهی. صاحبان ادیآیکاشت و پرورش دانه به حساب م یمرحله

معموال  ه،یسرما نی. اکنندیم یحداقل یکاربران و مشترا ییو شناسا ییمحصول نها یبازار، طراح ییابتدا قاتیتحق

 .شود نیتام گذارانهیسرما گرید ایبزرگ، از دوستان و خانواده و  یهایممکن است از جانب مالکان کمپان

 ایو  دهیا یوکار همچنان در مرحلهچراکه کسب ست؛یچندان باال ن یگذارهیمرحله، معموال مبلغ سرما نیا در

وکار از سهام کسب یمعموال با کسب درصد گذارانهیبودجه از جانب سرما نیاست. پرداخت ا یمفهوم یمرحله

وکار را از سهام کسب یدرصد کند،یشما م رحو ط دهیا ینهیکه هز یپول یدر ازا گذارهیسرما یعنیهمراه است؛ 

 .ستین ادیمرحله، چندان ز نیدر ا یاگرچه معموال درصد سهام درخواست دهد؛یبه خود اختصاص م

رکت ح نیا نی. بنابرادانندیم ریخطرپذ یگذارهیسرما کی( را هیاول یگذارهی)سرما هیاغلب بذرما گذاران،هیسرما

 .در کسب و کار است تیو ملموس از خود به منظور کسب موفق داریتعهد معن کی یدهندهنشان گذار،هیسرما

 

 :است یضرور ریز یهابذر، انجام گام یمرحله یمالنیدر تام تیکسب موفق یبرا

 کسب درآمد( یها+ طرح دهیطرح و ا یبرا ی)وجود بازار کاف دهیطرح و ا هیتوج 

 هیاول انیآوردن مشتر بدست 



 

 

 بازخورد افتیدر 

 بهبود – رییتغ 

 یرونیو عدم توجه به منابع ب یبر منابع داخل هیاستارتاپ با تک شروع 

 یحداقل یهاتیحما افتیها جهت درطرح به آن یو ارائه انیبه اطراف مراجعه 

 A سطح یگذارهی: سرماکی یمرحله

ها VC است که یزمان ن،یو ا دیآیبه حساب م یگذارهیسرما یسطح اصل نی، معموال اولA یسر یگذارهیسرما

ها ممکن VC ،یفناور شگامیپ یهااستارتاپ یاما در مورد برخ)شوندیموضوع م ری( درگریخطرپذ گذارانهی)سرما

 .(هم ظاهر شوند هیبذرما یاست در مرحله

ارد و ی. شرکت، هنگامشودیم یگذاراستارتاپ ارزش ایاست که شرکت  یزمان نیاول ،یگذارهیمرحله از سرما نیا

 ونیلیم 01تا  2 نیب یآن به رقم یرو ریخطر پذ یگذارهیکه حجم سرما شودیم A یسر یگذار هیمرحله سرما

 نیتام نیا یتومن است. در عوض، برا اردیلیم ۰تا  ونیلیم ۰11 نیب بایرقم تقر نیا رانیباشد. در ا دهیدالر رس

 توانندیم گذارانهیسرما یقرار دهد )اگرچه برخ گذارهیسرما اریدرصد را در اخت ۰1تا  21 نیب یسهام دیبا ،یمال

 .دهند( شیدرصد افزا ۰1رقم را تا  نیا

کند، مهم است.  جادیوکار که سود بلندمدت را امدل کسب کی یتوسعه یطرح برا کیسطح، داشتن  نیا در

 :دهندیرا انجام م ریز یهاکار ،یمال نیتام نیمعموال با استفاده از ا گذارانانیبن

 محصول یسازنهیبه 

 میت گسترش 

 مختلف یمحصول در بازارها یارائه 

 کاربر و گسترش بازار محصول ترقیدق ییشناسا 

 B سطح یگذارهیدو: سرما یمرحله

ها VC از هیسرما یشتریاست که استارتاپ، مبالغ ب یگذارهیاز سرما یارفتهشیپ ی، دورهB یسر یگذارهیسرما

شوند.  یگذارهیسرما یبزرگ وارد چرخه یهاامکان محتمل است که نهادها و ارگان نیا یو حت کندیم افتیدر

 ازیرشد، ن ریمس یادامه یکرده باشد و برا تکه استارتاپ خود را ثاب ردیگیصورت م یزمان یگذارهیسرما نیا

مبلغ  نی. اشودیدالر برآورد م ونیلیم 01تا  ۰ نیمعموال ب یگذارهیسرما نیدارد. مبلغ ا هیسرما افتیبه در یجد

، معموال تا B یسر گذارانهیسرما ،یمال نیتام نیا یتومان است. در عوض برا اردیلیم ۰1تا  ۰در حدود  رانیدر ا

 یبذر یسر گذارانهیسرما تیشدن مالک قیکنند که به تناسب، موجب رق یم افتیاستارتاپ را در سهامسوم  کی

 .شودیم A و



 

 

تاپ که استار ی. تا زمانردیگیقرار م یاصل یهااستارتاپ )شرکت( در گروه استارتاپ ،یگذارهیدوره از سرما نیا با

در  یخود در بازار را شناخته و کشش کاف گاهیبرسد، معموال محصول خود را درک کرده و جا یمال یدوره نیبه ا

 دیولت شیسطح، صرف افزا نیا یگذارهی. پس منطقا سرماستا دهیاز درآمد رس یبه حد مطلوب نیبازار دارد؛ بنابرا

 .شودیاز بازار موجود م یشتریحجم ب افتیجهت در یابیو گسترش بازار

سطح  شیافزا"از  توانیم –انجام شوند  دیکه الزاما با – B سطح یگذارهیدر سرما تیحائز اهم یکارها گرید از

 انکنیو باز ندهایکرد. از لحاظ فرآ ادی "یمشورت با مراجع قانون"و  "یلیگزارش تحل دیتول"،  "دقت و مراقبت

. شودیم تیهدا A یحاضر در سر افراداز  یاریاغلب توسط بس B یاست. سر A یسر هیشب B یسر ،یدیکل

 یگذارهیاست که در سرما ریپذسکیر گذارهیسرما یهاشرکت گریاز د یدی، اضافه شدن موج جدB یتفاوت سر

 .مرحله تخصص دارند نیدر ا

 C سطح یگذارهیسه: سرما یمرحله

و در تالش بازگشت دو  کنندیم قیموفق تزر یهاوکارپول را به کسب گذارانهی، سرماC سطح یگذارهیسرما در

 خود در حرکت ینهیشیکردن استارتاپ است و البته رشد با سرعت ب لی، فاز تکمC یمبلغ هستند. سر نیبرابر ا

صد استارتاپ به ساحل مق ،قتی. در حقشودیم ونیلیبه صدها م لیتبد ه،یسرما یرقم کیکه مبالغ  یاست به طور

 .دیخواهد رس

 یجا که در سرممکن است استفاده شود. از آن زین گریشرکت د کی دیجهت خر C سطح یگذارهیسرما یگاه

C یخواهند شد. در سر یوارد باز یشتریب گذارانهیسرما شود،یوکار کمتر مدر کسب سکی، ر Cییها، گروه 

بزرگ بازار به  یهاو گروه یوصخص گذارهیسرما یهاشرکت گذار،هیسرما یهابانک ،یتیحما یهامانند صندوق

 .ردیگیدالر قرار م ونیلیم+ 01 یدر رده یگذارهیسرما نیاضافه خواهند شد. مبلغ ا گذارانهیسرما ستیل


