
 باز یخالق در خدمت نوآور یهاپرابلم، ذهن

نوآوری باز بستری است برای حل مشکالت کسب و کارها که از طریق ایجاد دسترسی به منابع خارجی نوآوری 

جوامع استارتاپی مورد توجه قرار است و کند. این مفهوم به خصوص در توان حل مسئله را چندین برابر می

اند. در اکوسیستم استارتاپی ایران هم ها خود را بر این موضوع متمرکز کردهای فعالیتهایی به طور حرفهمجموعه

پیشگامان این حوزه نام برد. در ادامه با به عنوان یکی از  پرابلم توان ازها هستیم و میشاهد ظهور این مجموعه

ی ی مهندسآموختهمصاحبه اکوموتیو با پژمان امین مدنی و آرش برجی خانی، بنیانگذاران پرابلم که هر دو دانش

 .صنایع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند، همراه باشید

 ایده پرابلم کی و چگونه مطرح شد؟

ی پرابلم مطرح شد. اینکه بتوانیم یک پلتفرم ک سال و چند ماه پیش بود که ایدهحدود ی :پژمان امین مدنی

ولی این مشکالت مبهم، ساختار نایافته و غیر قابل  -نوآوری باز داشته باشیم و خیلی از مشکالتی که وجود دارد 

لی باالیی ا توان مهندسی خیگیری کنیم، سپس برا تبدیل به مسائلی ساختارمند و قابل اندازه -گیری هستند اندازه

ها را حل کنیم. اخیراً اینفوگرافیکی از تعداد مهندسین در کشورهای مختلف منتشر که در کشور وجود دارد، آن

ل بینیم که خیلی از مسائها را داشت؛ اما با وجود این توان مهندسی، میها رتبهشده بود که ایران یکی از باالترین

توجه شدیم که گیر ما در این قضیه توان حل مسئله نیست، بلکه توان تعریف مسئله شود. مو مشکالت حل نمی

 .است

 قبل از پرابلم هم استارتاپی بودید؟

ها مثالً استارتاپی بشوند. بلکه استارتاپ ای نیست که آدماستارتاپ بحث خیلی خاص و ویژه :پژمان امین مدنی

، عالقه دارند که کاری انجام دهند یا تغییری ایجاد کنند فراهم کنندیکسری امکاناتی برای کسانی که احساس می

 خواستیم آن را حل کنیم و دیدیم یکی ازای داشتیم که میکند. لذا ما خیلی استارتاپی نشدیم بلکه مسئلهمی

ی تهدانشگاه صنعتی امیرکبیر در رش 38هایی که برای حل آن وجود دارد، فضای استارتاپی است. من ورودی زمینه

ای داشتم. بعضی از دانشجوها هستند ها رویکرد کاری و حل مسئلهمهندسی صنایع بودم و از همان اول به درس

هایی برای آن وجود دارد؟ من رسد که کار چیست و چه نیازمندیرسند تازه به ذهنشان میکه می 4و  8سال 

ی پوشش دهم، هم اینکه مالحظات کاری داشته کردم هم بحث علمی را تا حدودطوری نبود. سعی میرویکردم این

دادیم که خروجی ای را انجام میطور بود یعنی هر سال کاری یا پروژهباشم. دوران دبیرستان هم تقریباً همین

 .عملی داشت
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 هایی انجام دادید؟کدام دبیرستان بودید و در آنجا چه پروژه

دبیرستان عالمه حلی تهران بودم که در زمان ما یکی بود. سطح علمی کارهای من در  :پژمان امین مدنی

بینی دبیرستان خیلی باالتر از سطح علمی کارهایم در دوران دانشگاه بود. ما سال اول دبیرستان یک سیستم پیش

 سوم دبیرستان یکهای خورشیدی ساختیم. یا سال بینی تعداد و اوج لکههای فوریه برای پیشبر اساس سری

 .دیپلم افتخار گرفتیم Nobel prize in physics در first step یسازی ترافیک انجام دادیم که از جایزهشبیه

 این مسیر در دانشگاه هم ادامه پیدا کرد؟

تر بود، هم از لحاظ کاری خیلی توجهی دانشگاه که آمدیم هم از لحاظ علمی سطحش پایین  :پژمان امین مدنی

دم. نقطه کرهای مدیریت پروژه و تحلیل سیستم را بیشتر دنبال میشتند؛ اما من خودم مباحثی مثل سیستمندا

کردم که تقریباً در آن فعالیت می تترا توان به آن اشاره کرد این بود که مدتی در شرکتی به نامعطفی هم که می

ی جا در زمینهکرد. آندهنده و کارآفرینی نداشت ولی خیلی نزدیک به این فضا فعالیت میشتاب ها اسمسال

 ی بنیاد ملی نخبگان، فضای مجازی وهای مختلفی دربارههایم متوجه پروژهکردم و فعالیتتحلیل سیستم کار می

ن زمان مطرح بود و در ذهنم به آن ی مسئله و پیشرفت علم هم در تمام ایکالً فضای تحلیل سیستمی بود. ایده

 .ی علم را در دانشگاه امیرکبیر پیگیری کردمی فلسفهپرداختم. بعد از کارشناسی هم رشتهمی

 شما هم کار را از دانشگاه شروع کردید؟

ی ارتباط با صنعت بود چرا که ظرفیت ای که در دانشگاه داشتم همان کلیشهمن خودم دغدغه :خانیآرش برجی

سری جوان پرانرژی که کلی خالقیت و دانش فنی مهندسی خوبی در دانشگاه وجود داشت. از یک طرف یک خیلی

شدند. گاه به هم متصل نمیهایی که به این دانش و خالقیت نیاز دارند اما دو طرف هیچدارند و از طرف دیگر شرکت

 کردم. سال گذشته در کلینیکفعالیت میهای مختلف ها در شرکتشد مثل تابستانهایی که ایجاد میدر فرصت

ها ای از متخصصان داشتیم و اگر شرکتصنعت و معدن دانشگاه بودیم که آنجا جنس کار تقریباً همین بود. شبکه

مشکل  تواند اینگشتیم تا ببینیم چه کسی میکردند و ما میو واحدهای صنعتی مشکلی داشتند با ما مطرح می

های دانشگاه بحثی به نام کافه صنعت را راه انداختیم که افرادِ با م در یکی از تشکلرا حل کند. قبل از آن ه

ها کمی هم با فضای صنعت آشنا شوند و نیازهای آن را بشناسند. ی صنعت به دانشگاه بیایند تا بچهتجربه

 9فضای استارتاپی ام به شدند و خروجی خوبی هم از آن اتفاق گرفتیم. ورود رسمیهای خوبی دعوت میمهمان

ها خوردیم که باعث شد کردم. بعد از مدتی به یکسری چالشی فین تک کار میماه قبل از پرابلم بود و در حوزه

گیری بود و برای همکاری به من پیشنهاد دادند. کارمان متوقف شود. در همین فاصله هم پرابلم در حال شکل

 .های پرابلم آغاز شداه هم فعالیتبه تیم اضافه شدم و فروردین م 99اسفند ماه 
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 را حل کند؟ یاپرابلم قرار است چه مسئله

 یماریب دانندیاما نم کنندیجاها درد آن را احساس م یلیمشکالت وجود دارد که خ یکسری: یمدن نیام پژمان

 ای کیبه  لیکنند و تبد یابیو ارز یبررس افتهیمشکالتشان را به صورت ساختار توانندینم یعنی ست؛یدرد چ نیا

. آن میکنیبه مسئله م لیو آن را تبد میدهیم ممختلف انجا یهاشرکت یکار را برا نیمسئله کنند. ما ا یتعداد

. مثالً میکنیباز حل م ینوآور قیکه در کشور وجود دارد از طر ییباال یمسئله را با استفاده از توان مهندس

 .حل مسئله باشدآن راه یکه خروج میکنیم رین افراد را درگو در آ میکنیبرگزار م یامسابقه

 دارد؟ ییهایژگیباز چه و ینوآور

. دیشرکت نکن ایسازمان  کی یرا محدود به مرزها یو نوآور تیخالق نکهیا یعنیباز  ینوآور :یخان یبرج آرش

 R & D بخش کیها نحو بوده که شرکت نیوجود داشته است به ا 0222که قبل از سال  یاگذشته یهادر روال

 شرکت یکه شما مرزها دیگویباز م یوآوراست. ن شدهیسازمان به آنجا محدود م تیو خالق یدارند که تمام نوآور

از  دیسازمان هم بتواند وارد شود تا در واقع بتوان یاز خارج مرزها تیخالق دیو اجازه ده دیو سازمان را باز کن

 یدرصد از بودجه 09آن را هم بخواهم مثال بزنم مثالً سامسونگ  یها. نمونهدیاستفاده کن یشتریب یلیخ تیظرف

 مثل نه،یزم نیهم در ا یایجد یلیداده است. مسابقات خ صیباز تخص ینوآور یخود را برا یو توسعه قیتحق

LED انیباز شناخت مشتر ینوآور گرید ی. آوردهکندیخاص برگزار م یهایژگیبا و ییهایباتر ای دهیخم یها 

 دنیبب د،یجد یهادهیا بعالوه بر جذ خواهدیچرا که م کندیبرگزار م یگوش یمسابقات طراح ایاست مثالً نوک

 .پسندندیرا م یزیمخاطبانش چه چ

 د؟یکنیم فیباز، پرابلم را چگونه تعر یاز نوآور فیتعر نیا با

 نیا توانندیکه م یکه مشکل دارند را به کسان یباز است که کسان یپلت فرم نوآور کی پرابلم :یخان یبرج آرش

ام انج میتوانیمسئله را هم م یمثل مشاوره و طراح یگریاما ما خدمات د کند؛یمتصل م ندیمشکل را برطرف نما

 .میده

 هم دارد؟ ینمونه خارج پرابلم

 یکه برا یااست که مسابقه xprize باشد هم نیتریمیقد دیمعروف آن که شا یلیخ ینمونه :یمدن نیام پژمان

 رمپلت ف نیسفر را انجام داد توسط هم نیا یداده شد و خانم انوشه انصار بیترت یخصوص ییسفر فضا نیاول

xprize یدادند و در حال حاضر هم برا بیترت یدالر ونیلیچند ده م یمسابقه نیانجام شد. بعد از آن هم چند 



 ینام برد. نمونه توانیرا م innocentive و ninesigma هم مانیبه کار فعل کیمسابقه دارد. نزد خیسفر به مر

 .کندیم تیفعال نگیلرن نیماش ینهیهست که در زم kaggle گر،یمشهور د

 شتابدهنده هم خواهد بود؟ کیپرابلم  ایآ

 یهم هست. چون از دل برخ میکنیها کار مکه با آن ییهادهندهمد نظر چند تا از شتاب نیبله ا :یخان یبرج

که ما  یاز مسابقات یکیدارند. مثالً  یخدمات شتابده یبه برخ ازیکه ن دیآیم رونیب ییهاآدم ای میمسابقات ما ت

هم دنبال  یساز مینگ در آن ارائه شود و بحث تیقرار است خدمات منتور خوردیاستارت م یو به زود میدار

 یزهیبه کسب و کار شود. مثالً جا لیمسابقه تبد یخروج میکنیم یکه سع ستیما به گونه ا زیخواهد شد. جوا

بتواند کسب و  شودیکه برنده م یمیت میخواهیخدمات است چراکه م دیخر ونیلیم 022ما  یشو شهیربات ش

که  یامسابقه نیا یانتها هنکیا گریرا داشته باشد تا بتواند کارش را توسعه دهد. مثال د یکار شود و حداقل بازار

مسابقه بتواند شکل کسب و کار به خودش  یصورت خروج نیانجام شود تا بد یگذارهیعرض کردم قرار است سرما

 .ردیبگ

 چه بود؟ دیکه در پرابلم انجام داد یاقدام نیاول

 یآورانجام شده است و جمع ییچه کارها رانیا ای ایدر دن نکهیموضوع مثل ا ینهیزم یمطالعه عتاًیاقدام طب نیاول

که دو مورد از مذاکرات زودتر  میشروع به مذاکره کرد ییهاکه وجود دارد، بود. بعد از آن با شرکت یمسائل گاهیپا

 ادهیآن را پ یکارگزار کی یبود که برا نگیلرن نیماش روشسهام به  ینیبشیپ یمسابقه یکی. دیرس جهیبه نت

 یرداو میشد، ت یدو مسابقه طراح نیبود. ا ییدئویو یهایباز یلیتحل یداشبوردها یهم طراح یگریو د میکرد

 .شد و در آخر وارد فاز اجرا شدند فیآن تعر یو پارامترها ارهایآن شکل گرفت، مع

 د؟یدار یچه ساختار ییفاز اجرا یبرا

مسئله را حل کنند  توانندیم که یاول تمام کسان یمسابقات ما حداقل دو مرحله است. در مرحله :یخان یبرج

ها همان از آن یکه تعداد یداور میمرحله ت نی. بعد از ادهندیحل خودشان را ارائه مراه یو به صورت کل ندیآیم

 یداور هادهیو ا شودیم لیخواهند بود تشک سازمانخارج از  یداوران گریمسئله و تعداد د یمطرح کننده میت

 شوندیم یخود را مطرح کنند و دوباره داور یهادهیا یشتریب اتیبا جزئ کنندیم یسع هامی. بعد از آن تشوندیم

 .انتخاب شود دهیا نیتا بهتر

 

 



 باشد؟ تواندیمحصول هم م ایاست  دهیا کیمسابقات صرفاً  یخروج

رسند حتماً به محصول ب دیمسابقات با یموضوع متفاوت است. در بعض نیدر مسابقات مختلف ا: یمدن نیام پژمان

ار کردنش ک تیفیباشد و ک یاتیمحصولش عمل دیکه با یشو شهیکار هم بکند، مثل ربات ش دیو محصول حتماً با

. کنندگان خواسته شوداز شرکت یطراح فاًصر یگرید یممکن است در مسابقه یول ردیگیقرار م یابیهم مورد ارز

 .موضوع متفاوت است نیصاحب مسئله، ا ازیو ن شودیکه مطرح م یابا توجه به مسئله

 د؟یدهیرا هم پوشش م هامیت ریسا ای شودیبرنده م میفقط شامل ت دیدهیکه انجام م یتیحما

 اتیاست که وارد ادب یاشتباه یکلمه تی. به نظرم حمامیندار یاعتقاد تیما در پرابلم به حما :یمدن نیام پژمان

اگر  یعنی میکن فیسودمان را مشترک تعر میکرد یبوده است که سع نیا میکه ما انجام داد یما شده است. کار

ما  میها داشته باشآن یبرا هیجذب سرما میبتوان اگر یعنیداشته باشد  یاما هم آورده یبرنده موفق باشد برا میت

 میت کیمسابقه  کیکن است در . تعداد برندگان مسابقه در مسابقات مختلف متفاوت است. مممیشویهم منتفع م

 .میسه برنده داشت گرید یبرنده شده و در مسابقه

 د؟یبشو زین یاجتماع یوارد اثرگذار دیدار لیتما ایمحصوالت فناورانه است  یرو تانیگذارهدف

فعالً از  نیهم یو شفاف است. برا ارمندیمع یما وجود دارد داور یکه برا یمهم یمسئله :یمدن نیام پژمان

ها نآ یدرباره توانیتر مهستند و راحت ترینیتر و عملموس اریبس نکهیبه خاطر ا میشروع کرد یفناور یحوزه

موضوع را  نیا میمثال دار یشد. برا میهم خواه یماعاجت یحتماً وارد حوزه یانجام داد؛ اما در مراحل بعد یداور

ز که سب یبه نام نوپا میدار یامسئله کی ندهی. مثالً در آمیزنیم وندیو به هم پ میکنیم بیترک یمقدار کی

 کرد میخواه تیفعال کنند،یهوا کمک م یکه به کاهش آلودگ ییاستارتاپ ها یدرباره

 د؟یکنیم فیرا تعر یامسئله زیخودتان ن ای دیکنیرا حل م هیبق یمسئله فقط

 یانچه کس ازین یاچه مسئله میدانیچرا که م میکنیم فیمسئله تعر زیخودمان ن باًیتقر :یمدن نیام پژمان

ذب سه اسپانسر ج میسبز توانست ینوپا نیهم یها نباشد. مثالً برااز سمت آن یااگر مراجعه یباشد حت تواندیم

 .رندیها را به عهده بگآن گذارهینقش سرما یاهدا کنند و حت یزیبرنده جوا یهامیکه به ت میکن

در حال  دهیبرگز یهامیاست و ت دهیرس یها به خروجآن یچند تا د؟یبرگزار کرد دادیامروز چند رو تا

 دارند؟ یتیحاضر چه وضع

 زین اددیمسابقه رو تیهر چند که ممکن است بسته به ماه ستین دادیمسابقات ما رو یهیپا :یمدن نیام پژمان

است و  دهیسر انیبه پا ییدئویو یهایباز یلیسهام و داشبورد تحل ینیبشیپ تمیالگور یداشته باشد. دو مسابقه



 یبا تعداد یکارگزار نی. همچنبردیآن بهره م از یتا حد یبود که خود کارگزار یتمیاول الگور یمسابقه یخروج

از  یکیدوم هم  یها را استخدام کرده است. در مسابقهو در واقع آن کندیم یکننده همکارشرکت یهامیاز ت

 یهم به صورت اختصاص گرید یهامیاست. ت هیجذب سرما یبرا یخارج گذارهیسرما کیبا  یزنیدر حال را هامیت

هم که توسط پارک علم و  یشو شهیروبات ش ی. مسابقهدهندیم سیها سروو مجموعه هاتیاز سا یکسریبه 

که  بوده است یمسابقه هم چالش نیسفارش ا لیاست. دل یریگیسفارش داده شده است در حال پ سیپرد یفناور

به  لین قابل تبدیکه بعد از ا میکرد فیمسابقه را تعر نیا یداشتند و ما جور هاشهیوشو ششست یخودشان برا

چند سال  یبرا هامیاز ت یکیما به حداقل  نیهم دارد. همچن یخوب یلیبازار خ نکهیصنعت است به خاطر ا کی

قبل از  گرید یاستان شرکت کردند. دو مسابقه 08از  میت 38مسابقات  نیداد. در ا میاهشده خو نیبازار تضم کی

اژول م یسر کی یطراح گرید یاست و مسابقه یغاتیتبل نیکمپ یها دربارهاز آن یکیاستارت خوردند که  دیع

 .هاب است یبرا

 د؟یو افراد را چگونه جذب کرد دیداشت ییارهایچه مع دیده لیتشک دیخواستیکه در ابتدا م یمیت یبرا

و بر اساس  میکه هرکدام به چه صورت هست میکرد یخودمان را بررس یهاما ضعف و قوت :یمدن نیام پژمان

 4و کالً  میپرابلم من و آرش هست گذارانیکرد. بن میهم جذب خواه ندهیو در آ میجذب کرد دیجد یروهایآن ن

 یلیخ ی. نکتهمیهم هست گذارانی. البته به دنبال جذبِ هم بنمیوقت مشغول به کار هستنفر پاره 9نفر ثابت و 

دارد. مثالً من خودم  یچه ضعف ای ییخودش داشته باشد که چه توانا یشناخت را رو نیاست که هر فرد ا نیمهم ا

ه بخواهم ک ستیهستم و مثالً کار من ن فیضع ییاز نظر اجرا یکنم ول لیتحل ای یخوب طراح توانمیکه م دمیدیم

 .به ما کمک کنند میدرخواست کرد یخان یبرج یهم بود که از آقا نیهم یبرا مینبرگزار ک دادیرو کی

اشند ب گریکدیمکمل  یاست که افراد به نحو میموضوع ت نیچالش استارتاپ ها هم هم نیتربزرگ :یخان یبرج

 .باشند تا کار را جلو ببرند یاوقت و حرفهتمام دیبا دهندیکار را انجام م یکه قسمت اصل یمیو حتماً ت

 د؟یدار میگسترش ت یهم برا یانامهبر

ضافه ا رویبود ن یازیو باز اگر ن میدوستان استفاده کن یتوانمند یاست که از همه نیا تمانیاولو :یخان یبرج

 .میکنیم

 

 



داشته  هم یاهیمهارت اول کیرا که  یکس ای دیاوریحتماً فرد متخصص ب یانسان یروین یبرا دیکرد یسع

 تا کنارتان رشد کند؟ دیباشد را جذب کرد

کنند  دایو رشد پ ندیایها بباشد که آدم نیدارد. اگر استارتاپ فقط هدفش ا یکار یبه حوزه یبستگ :یخان یبرج

 میکنیکه جذب م یبوده است که افراد نیممکن است افراد مانع رشد خود استارتاپ شوند. ما هم نگاهمان ا

 .متخصص باشند دیاها هم بحوزه یرا داشته باشند و در بعض هیاول یهاحداقل یکسری

که در آن قرار دارد بخواند و رشد  یااستارتاپ در مرحله زیبا سا دیبا دیآیکه م یآدم زیسا :یمدن نیام پژمان

اگر  یعنیحداقل برابر با استارتاپ باشد؛  ایاز استارتاپ  شتریب دیبا دیجد یرویهمسو باشد. رشد ن دیبا زیها نآن

ه استارتاپ ک ییازهایبتواند ن دیشرفت کند، اوالً که شخص بایتا در کنار خودش رشد و پ اوردیرا ب یاستارتاپ کس

ه باشد کرد شرفتیرشد و پ یلیسال بعد خ کیاستارتاپ ممکن است  نکهیدر آن مقطع دارد را جوابگو باشد دوما ا

 .مجموعه باشد یازهاین یدر آن زمان هم بتواند پاسخگو دیشخص با نیو ا

هستند به چه  میکه در ت یافراد یرشد برا نیا د؟یدار میت یاعضا شرفتیرشد و پ یبرا یساختار

 رخ دهد؟ دیصورت با

 یهامهارت میکنیم ی. سعمیکرد ینیبشیشود را پ میت یاعضا شرفتیکه باعث پ یایکل ریبله مس :یخان یبرج

د، آن مطالعه داشته باشن یتا افراد رو میکنیمشخص م یبه صورت ماهانه موضوعات نکهیمثل ا ییهاافراد را با روش

 شانیهایتوانمند شیوقتشان را صرف مطالعه و افزا از یبخش میدهیبه افراد اجازه م نکهی. در کنار امیده شیافزا

 .کنند

 نیا یحوزه داشته باشند و رو نیدر ا یشخص یزیراست که افراد برنامه نیبر ا دیفعالً تأک :یمدن نیام پژمان

 جنبه بپردازند. نیکه حتماً به ا میکنیهم م دیموضوع تأک

 محصول را داشته است؟ نیا رشیبازار چه مقدار پذ

 مانسیسرو یچند بار مجبور به باز طراح یو حت میمواجهه با بازار داشت یبرا یمتفاوت یهاما چالش :یخان یبرج

باز هم به ساختار سازمان  یاز نوآور یابخش عمده کیاست و  ییاست که پرابلم حرکت نو نیعلت هم ا م،یشد

 یمدت که به جاها نیاما در مجموع در ا م؛یخوریبه مشکل برم ردیرا نپذ نیو اگر داخل سازمان ا گرددیبرم

 یوبخ یبازخوردها استقبال کردند و یلیکار خ تیاز کل میداد حیتوض شانیرا برا سمانیو سرو میمختلف رفت

 .میاگرفته



 بیار ترغک نیها را چگونه به او مسئله را حل کنند. آن ندیایب دیهستند که با یکسان هیقض گرید طرف

 د؟یکرد

حل مشکل را دارند اما اگر  یالزم برا یهستند که تخصص و دانش فن یسمت کسان نیدر ا :یمدن نیام پژمان

و  یبازمثل کاغذ یکنند به مشکالت نسیزیب کیبه  لیموضوع را تبد نیجلو بروند و ا جیرا یبخواهند از راهکارها

 دیتوانیاست که م یراحت یلیخ ینهیزمباز  ینوآور یمسابقه و رقابت و فضا ی. ولخورندیمشکالت حقوق برم

دانش خود را ارائه  حل وکه وجود دارد، راه یداور یارهایو طبق مع دینیچالش را بب گریبدون مناقصه و موارد د

 .دیده

 به چه شکل انجام شده است؟ یابیبازار بحث

 یلیاز نقاط قوت ماست. به صورت خ یکیگفت  توانیرا م یرسانو اطالع یابیبحث بازار :یمدن نیام پژمان

 .میدهیرا انجام م یرسانو اطالع میکنیم دایکه وجود دارد را پ یمحافل و مجامع مرتبط ،یانقطه

 و یکیزیتهران که به صورت ف یو مهندس یفن یهادانشگاه یهر مسابقه عالوه بر همه یما برا :یخان یبرج

 نی. همچنمیدهیم یبرتر شهرستان را هم کامالً پوشش مجاز یهاتا از دانشگاه 82حدود  م،یدهیپوشش م یمجاز

 هر یما برا هانی. در کنار اردیگیم جامان یرسانهم اطالع قیطر نیکه از ا میدار یلیمیکامل ا سیب تاید کی

 یدیاسات ایها آن حوزه را مثل شرکت یهانخبه یکه به صورت تخصص میکنیم یطراح نیکمپ یکسری مسابقه

 .میدهیفراخوان م زیها نآن یو برا میکنیم ییشناسا کنند،یم تیکه در آن حوزه فعال

ه شما هم ب یعمده است. برا یهااز بخش یکی ،یانهیزاز لحاظ ه یابیاکثر استارتاپ ها بحث بازار یبرا

 است؟ بیترت نیهم

مسابقه  کی یکه برا ستین طورنیمثالً ا ینیبا بحث انتشار فراخوانمان است.  ختهیما درآم یابیبازار :یخان یبرج

و  میکنیرا تارگت م یتخصص یهاحوزه یکسری یاهر مسابقه ی. به ازامیکشور را تارگت کن یتمام دانشجوها

بلکه  میکنار گذاشته باش یخاص یبودجه کیکه  ستین طورنیهم ا ی. به صورت کلمیکنیها را جذب مفقط آن

درصد  82هم در حدود  یابیبازار یهانهی. مجموع هزمیکنیم نییبودجه را تع نیهر مسابقه به طور خاص ا یبرا

 .شودیما را شامل م یهانهیهز

هم دارد که همان گرفتن مسئله است. اگر آن را هم  گرید یجنبه کیما  یابیالبته بازار :یمدن نیام پژمان

 .دیآیو به چشم نم ستیملموس ن یلیخ نهیهز نی. هر چند که اشودیدرصد م 89مجموعاً در حدود  م،یحساب کن

 یهحوز نکهیبا توجه به ا بود یمال یهاتمیاولمان که بحث الگور یمسابقه ی. برامیاشده دهینسبتاً هم خوب د



تعداد  نینفر از ا 082 کیو نزد میهزار مخاطب را تحت پوشش قرار داد 822و  ونیلیم 1هم هست حدود  یسخت

 .خاص مسابقه کامالً قابل قبول بود یما شرکت کردند که با توجه به حوزه یدر مسابقه

 د؟یدهیارائه م یاست و چه خدمات یبه چه صورت ستانیسرو ونتیا

 دعوت از یمجر ،یفضاساز غات،یتبل ،یطراح ،یمثل برگزار دادیرو کیتمام امور مربوط به  :یمدن نیام پژمان

ن ممک شودیکه م یانهیکه بسته به هز ردیگیتوسط گروه ما صورت م مایپخش در صداوس یو حت هاتیشخص

 .یونیلیمدو  یکیمتوسط  دادیرو کی ایبزرگ باشد  اریبس یالمللنیب دادیرو کیاست 

 د؟یجذب کن گذارهیسرما دیتوانست ای دیکار را جلو برد یشخص یهیکار با سرما یابتدا در

آن کار شده بود از ابتدا  یرو ییجورا کیو  میبود که از ابتدا فهم مشترک داشت یادهیچون ا :یمدن نیام پژمان

 ذارگهیاست. سرما اردیلیم کیما انجام شده است در حدود  یکه رو یایگذار. ارزشمیکن هیجذب سرما میتوانست

 .ما هم برکت ونچرز است

 ست؟یچ دیکه با آن مواجه شد ییهاو چالش ستمیاکوس یدر مورد فضا نظرتان

مشخص و  اریمع یگذاراز مسائل مانند ارزش یلیاست که در خ نیکه وجود دارد ا یچالش :یمدن نیام پژمان

مسائل کمک کند و با رقابت  نیبه ا تواندیافراد است. خود پرابلم م ینظرات شخص شتریوجود ندارد و ب نیمع

در  هایلیخ نکهیا گریشود. موضوع د ماز مسائل انجا یلیاز خ یترمطمئن یابیاز مسائل شفاف شود و ارز یلیخ

م همان در خارج بوده ما ه نکهیه به صرف ااست ک یکامالً واردات یفضا کیمعتقدند دانشگاه  یاستارتاپ ستمیاکوس

 ستمیاست که خود اکوس نیکه وجود دارد ا یاندارد. مسئله یمناسب یو بازده میکرد ادهیپ نجایمدل را در ا

 دیاشد و بانداشته ب یشود که کارکرد مناسب ییفضا نیبه چن لیرا دارد که تبد نیا لیانسهم کامالً پت یاستارتاپ

 کنندیم ییها کارهاوقت یهستند که بعض یایقدرتمند و انحصار گرانیباز گریاتفاق را گرفت. مشکل د نیا یجلو

ند که هم هست یگرید گرانیبازاما  میشناسیشود. مثالً دولت را که همه م یمنته ستمیبه ضرر اکوس تواندیکه م

 .کنند یباز توانندیرا م ینقش منف نیا

نهادها  نیو کالً به نظرتان ا دیواقع شد تیتا به حال مورد حما یحام یو نهادها یدولت یساختارها در

 اندازند؟یچرخ استارتاپ ها م یسنگ ال ایهستند  یحام شتریب

که  میامضا کن یانامهتفاهم می. توانستمیدار یخوب یلیخ ینامهتفاهم کی یما با معاونت علم :یمدن نیام پژمان

تارتاپ اس یکه نه تنها برا یایسنت یهستند نهادها ی. ولاوردیبه عمل ب تیمسابقات حما یکسریاز  یمعاونت علم



 دیکن یدالل ای دیواردات انجام ده دیآن طرف اگر بخواه از. کنندیم جادیرا ا یادیهم موانع ز دیتول یبرا یها حت

 .است کشفیضع یگفت ساختار به نوع توانیندارند و م هیقض نیبا ا یمشکل چیه

 د؟یکنیم شنهادیپ یبه دانشگاه وارد هست و چه راهکار ینظر شما چه انتقاد از

 تواندیندارد و نم یادهیاست که دانشگاه فا نیا کنندیکه همه آن را احساس م یمشکل: یمدن نیام پژمان

 لیحصالتفارغ نیشتریآمار که ب نیکند. هم جادیشغل ا تواندینم گریمشکالت صنعت را مرتفع کند و از طرف د

 .کندیکه دانشگاه خوب عمل نم دهدینشان م میرا دار کاریب

 ISI بحث مقاالت نیکند؟ مثالً شما هم جادیا تواندیم یاست که دانشگاه چقدر توانمند نیبحث ا :یخان یبرج

ار و چه مقد تسیآن چ یو خروج ردیگیوقت م یارشد و دکتر انیو دانشجو دیکه چه مقدار از اسات ریرا در نظر بگ

 کند؟یبه کشور کمک م


