
 

 

Oteacher  آموزش زبان است تیفیک یکه به دنبال ارتقا یاستارتاپ 

های خارجی است. این وبسایت از ظرفیت افراد مقیم در دیگر کشورها برای افزایش کیفیت آموزش اُتیچر بستری برای یادگیری زبان

دهد که بدون رفتن به خارج از کشور، با معلمی از انگلیس یا آمریکا صحبت برد. در واقع این امکان را به مخاطب میزبان بهره می

 در استارتاپ این با. نماید تقویت را خود زبان و کرده تجربه ایران در رار است در خارج از کشور تجربه کند،کرده و شرایطی را که ق

 مجید با یواکوموت مصاحبه با ادامه در. کنیم معرفی هم اکوموتیو مخاطبان به را آن گرفتیم تصمیم و شدیم آشنا اینوتکس نمایشگاه

 .اشید، همراه ب Oteacher بنیانگذار مرتضوی،

 .با خودتان شروع کنیم

ی بیوتکنولوژی تحصیل کردم و چند سالی از سال دارم. کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته 72من، مجید مرتضوی هستم. 

های دیگر داشتم که االن دیگر وجود هایی در راستای همکاری با استارتاپتحصیالتم را در خارج از کشور گذراندم. پیشتر، سابقه

 .ارندند

Oteacher چگونه متولد شد؟ 

هایی که در ابتدای مسیر وجود داشت، حدودا یک سال و نیم است که آغاز شد اما باتوجه به چالش 5931گیری ایده از خرداد شکل

 .اُتیچر در ایران حضور فعال دارد

روند از جمله دی که به خارج از کشور میی اُتیچر هم بخاطر وجود مشکالت زبان در افرامن چند سالی خارج از کشور بودم. ایده

خودم نشئت گرفت. هم در زمان حضور در خارج از کشور و هم زمانی که به ایران آمدم، کمبودی که حس کردم، در رابطه با افرادی 

ی زبان، ه دلیل مسالهشوند و صرفا بروند، با مشکل زبان مواجه میبود که سطح سواد باالیی دارند؛ اما زمانی که به خارج از کشور می

های دوم و سوم به دلیل قرار گرفتن در شرایط آن کشور توانند با موفقیت بگذرانند؛ اما در ترمهای اول نمیهای خود را در ترمدرس

 .شوندهای خود موفق میو تقویت زبان، در گذراندن درس

ج از کشور را ندارند، ما تصمیم گرفتیم از طریق اُتیچر شرایط چنین اُتیچر برای آن دسته از افرادی است که شرایط رفتن به خارهم

توانید بدون رفتن به خارج از کشور، با معلمی از لندن یا امریکا سازی کنیم، به این شکل که شما میخارج از کشور را در ایران بومی

 .ه و زبان خود را تقویت کنیدصحبت کرده و شرایطی را که قرار است در خارج از کشور تجربه کنید، در ایران تجرب

 دهید؟این خدمت را چگونه ارائه می

Oteacher  یا همان (online-teacher) ای از معلمین زبان در داخل و خارج کشور است. یک استارتاپ ایرانی دارای شبکه

ادا، انگلیس و دیگر کشورهای های خارجی ساکن استرالیا، آفریقا، کانهای داخلی ساکن شهرهای مختلف ایران هستند و معلممعلم

ر اساس تواند بی زبان دارد، میخواهد آیلتس یا تافل بگیرد و یا هر نیاز دیگری در زمینهاروپایی و آفریقایی هستند. کاربری که می

اربر ساعت های خالی خود در سایت گذاشته و کنیاز خود، معلم زبان خود را از سایت ما انتخاب کند. هر معلم یک تقویم از ساعت

شود و معلم هم به صورت آنالین در تاپ حاضر میکند و سر ساعتی که رزرو کرده، با موبایل یا لپمناسب را برای خود رزرو می

دهد و اگر کاربر از شرایط ی آموزشی را تحویل او میکند و برنامهی اول، کاربر را تعیین سطح میشود و در جلسهکالس حاضر می



 

 

ی اول رایگان شوند و جلسهخصوصی ارائه میها به شکل خصوصی و یا نیمهدهد، تمام کالسهای بعد را ادامه میهراضی بود، جلس

 .است

توانند یکدیگر را ی افرادی که در کالس هستند میهای گروهی است که محیطی کامال تعاملی دارد و همهیکی از خدمات ما کالس

وهی را نهایتا های گرکه سقف کالسهم چت کنند یا برای هم فایل ارسال کنند. نکته دیگر اینببینند، صدای یکدیگر را بشنوند، با 

 .ها را نیمه خصوصی گذاشتیمنفر گذاشتیم تا کیفیت پایین نیاید. به همین دلیل اسم این کالس 1

 وجود دارد؟ Oteacher ی خارجی مشابهآیا نمونه

ترین استارتاپ در هنگ کنگ که بزرگ italki زمینه وجود دارند. برای مثال استارتاپ های خارجی بسیار موفقی در اینبله، نمونه

اندازی کردیم، رقبای خارجی را آنالیز که ایده را راهآموزش آنالین زبان در جهان است. ما ابتدا این نیاز را در خود دیدیم و بعد از این

ند؛ شوها رقبای غیرمستقیم ما محسوب میصنعت وجود دارند و غالب آن کردیم , متوجه شدیم که رقبای بسیار قدرتمندی در این

دهیم، گیریم و حقوق معلم را به دالر میها به دالر خرید کنند. در حقیقت ما پول را به ریال میتوانند از آنها نمیچراکه ایرانی

 .ها رقبای غیرمستقیم ما هستندبنابراین آن

 در داخل کشور چطور؟

های زیادی در گیری ایده هم در حال حاضر، هیچ استارتاپی مشابه اُتیچر در داخل کشور وجود ندارد، استارتاپن شکلهم در زما

های ها در خارج از کشور تعامل داشته باشد و کالسی زبان در حال فعالیت هستند؛ ولی استارتاپی که مشابه ما باشد و با معلمزمینه

 .ود نداردالیو و تعاملی ارائه بدهد، وج

ند و کنهای معلم را ضبط میهای دیگر، معموال به صورت آفالین یا به شکل حضوری در کالس است و یا کالسهای استارتاپکالس

ها سر ساعت با حضور معلم و به صورت های آنالین و تعاملی دارد و کالسبیند؛ ولی اُتیچر کالسمی آموز فیلم را در اپلیکیشنزبان

 .شودیل میآنالین تشک

ی شرایط خارج از کشور است، های دیگر داریم الیو بودن، حضور معلم خارجی و تجربههایی که نسبت به استارتاپاز جمله مزیت

 .تاپ خود بگذرانیدهای آنالین را با گوشی و یا لپتوانید کالسکه شما در هر مکان و در هر زمان میبعالوه این

 دید؟را استارت ز Oteacher چگونه

نفر شروع به کار کرد  9در ابتدا، من ایده را با یک نفر در میان گذاشتم و آن شخص ما را به یک نفر سوم وصل کرد و تیم اولیه با 

های زیادی داشتیم؛ نفر هنوز هستند؛ ولی هم از لحاظ تعداد اعضای تیم و هم اشخاص، فراز و نشیب 9که درحال حاضر هم همان 

ا دانید، شما باید مرتب بطور که خودتان میهمکاری کردند، با برخی به دالیل مختلفی قطع همکاری شد و همان افراد مختلفی با ما

ای برسید که هم از لحاظ اخالقی هم از لحاظ نفره ۴-9ی اصلی سازی کنید و رابطه بگیرید تا در نهایت به هستهافراد مختلف تیم

استارتاپ را هدایت کنید؛ چون ما معتقدیم که استارتاپ مانند کودکی است که تازه متولد توانید با هم فنی در یک سو هستید و می

 .خواهد جان بگیرد، عشقی مادرانه نیاز دارد که او را تروخشک کندسال اولی که می 9-7شده و در 



 

 

 را گسترش دادید؟ Oteacher چه اشتراکاتی در اعضای تیم وجود دارد؟ چگونه تیم

به زبان انگلیسی تسلط کامل داریم؛ حتی در سطحی که بتوانیم درس بدهیم.  ی زبان است، همهخصص ما در زمینهچون فعالیت و ت

های خارجی دیگر را بخواهیم وارد کنیم، باید از تیمی که در آن زمینه ی زبان انگلیسی فعالیت داریم و اگر زبانفعال هم در زمینه

 ی فنیی بازار )مارکتینگ(، توسعههای توسعههایی در زمینهضر، در تیم ما متخصصتخصص دارند هم کمک بگیریم. در حال حا

 از دیگری افراد یشبکه و است نفر 1 اصلی یهسته تعداد که دارند وجود زبان زبان به مسلط افراد  برای سایت و اپلیکیشن و نیز

 .هستند متصل ما به هامعلم و منتورها فریلنسرها، ها،جملهطراح

 برسید؟ (MVP) ی محصولی اولیهطول کشید تا به نسخه مدت چه

توان گفت که در بازار ایران مرسوم است مدنظر ما است، می MVP نسبت داد. اگر تعریفی از MVP  توان بهتعاریف مختلفی می

ها را با زبان آموزان د، زمان کالسکردندر ماه اول؛ به این شکل که در یک کانال تلگرام که چند معلم زبان در خارج با ما همکاری می

ای به خود گرفت، آماده شد و همه چیز، شکل خودکار و حرفه Oteacher کردند. ولی زمانی که سایتبه شکل دستی هماهنگ می

های زیادی داشتیم که موجب کاهش سرعت رشد ماه اول چالش 6دست پیدا کردیم؛ چون در  MVP توان گفت در سال اول بهمی

 های خود را مثاله بود و یکی از آنها موضوع وقت محلی اساتید در کشورهای مختلف بود؛ یعنی در آن معلم بتواند زمان کالسما شد

آفریقا در سایت بگذارد و شخصی در ایران، همان ساعت را بتواند با وقت محلی ایران ببیند و به همین دلیل، ما در چند ماه  با ساعت

 .واجه شدیمهای فنی ماول با چالش

 به بازار انتخاب کردید؟ Oteacher چه راهکاری را برای معرفی

سال به نمایشگاه کتاب و نمایشگاه اینوتکس رفتیم، با  7های زیادی را رفتیم؛ مثال برای مطرح کردن برند اُتیچر تا به امروز راه

را که  های تبلیغاتیاس فرستادیم و خیلی از راهامو اس وکارهای نوپای دیگر بازاریابی مشارکتی داشتیم، ایمیلها و کسباستارتاپ

 .دهند، انجام دادیمدیگران نیز انجام می

هایی که استفاده کردیم به آن نتیجه مطلوب مد نظرمان چنین روی سئو و تولید محتوا کار کردیم؛ ولی چندین مورد از روشهم

الی اند و هم با شرایط می خوبی داشتهاند که هم نتیجههایی بودهئو، راهای که داشتیم، کوبرندینگ و سنرسیدند؛ لذا طبق تجربه

وند، با شها تطابق دارند و در حال حاضر، تمرکز اصلی ما روی سئو است و افراد از طریق محتوای تخصصی با اُتیچر آشنا میاستارتاپ

هایمان را به طور قابل توانیم هزینهن است و هم میرسیم که واقعا در جستجوی دریافت خدمت زباای میاین روش هم به مشتری

 .توجهی مدیریت کنیم

 بازخوردها به چه صورت بوده است؟

ای که ما شروع ی اولیهی اصلی و نهایی بر محور بازخورد است؛ یعنی ایدهها، شالوده، بلکه در تمام استارتاپOteacher  نه فقط در

شود و بر اساس بازخورد است که شکل حقیقی ای که در ذهن است شروع میارتاپ با ایدهکردیم، تا االن خیلی فرق کرده، هر است

کنید، این ها دریافت میی شما مثل یک چوب خام است و شما بر اساس بازخوردهایی که از مشتریگیرد؛ در واقع ایدهخود را می

ا تبدیل به یک عروسک کنید و در حال حاضر، اُتیچر در کنید و تالش دارید چوب رقطعه چوب را تراش داده و آن را پرداخت می

ها مآید و باید مدام با کاربران و معلوضعیت بینابین تبدیل چوب به عروسک قرار دارد؛ زیرا در عرض یک یا دو ماه نتیجه به دست نمی

 .در تماس بود تا بشود چیزی را ساخت که مردم نیازمند آن هستند



 

 

ی کنیم، حتما از آمریکا یا انگلستان باشند؛ ولی بعد از مدتهایی که انتخاب میبتدا داشتیم این بود که معلمهایی که از ایکی از تعصب

روپایی هم های اهای آمریکا و انگلستان خیلی باال است و این شد که تصمیم گرفتیم از معلمبه این نتیجه رسیدیم که قیمت معلم

ب توان معلم انتخاهای ایرانی نیز تقاضا کردند و بعدها متوجه شدیم از آسیا هم میان، معلمآموزاستفاده کنیم و بعد از مدتی، زبان

هایی از آمریکا، اروپا، آسیا شده که معلم marketplace کرد که در حال حاضر از فیلیپین هم معلم داریم و االن اُتیچر تبدیل به یک

 .دارد ایران  و

 کنید؟ها چگونه تعامل میهستند. با آن Oteacher معلمان هم بخشی از مخاطبین

و با  شوندها وارد مذاکره میکنند، با آنها را شناسایی میما یک دپارتمان زبان داریم. این دپارتمان، متشکل از تیمی است که معلم

 شوند، به تدریس درهایی که مورد قبول واقع میدهند و آنها، دموی کالس را ارائه میکنند و معلمها مصاحبه برگزار میآن

Oteacher  شوندمشغول می. 

  گیرد؟ها، تعامالت مالی شما به چه شکل صورت میبا توجه به تحریم

م، به دالر گرفتیم و با دفتری که در خارج از کشور داریآموز میدادیم این بود که ما ریال را از زبانکاری که تا به امروز انجام می

 ایم، مثلهایی برای دور زدن شرایط در نظر گرفتهحلهای پیش آمده، راهکردیم؛ اما االن با توجه به چالشحقوق معلم را پرداخت می

هزار تومان  39ی یک کالس خصوصی ها سرشکن شود. به عنوان مثال اگر هزینهشود قیمتها که باعث میگروهی کردن کالس

هایی حلشود. این یکی از راههزار تومان می 99ی پرداختی نفره، هزینه ۴دن کالس و تبدیل آن به یک کالس است، با گروهی کر

 .های گروهی باالتر استبریم و از طرفی، تعامل در کالساست که با آن قدرت خرید را باال می

های خارجیِ ساکن ایران کرد که ما با تعدادی از معلمتوان به این مساله اشاره از دیگر کارهای انجام شده پیرامون این موضوع، می

بودن خود را حفظ کرده اند.  native کنیم که برای مثال متولد و بزرگ شده کالیفرنیا هستند و در عین حال شرایطهمکاری می

 .کنندهای خارج از ایران تدریس میتر از معلمها با قیمتی پایینواضح است که این معلم

 آموز از چین راری که در نظر گرفته شده این است که ما اخیرا در سایت خود درگاه ارزی اضافه کرده ایم و مثال یک زبانحل دیگراه

 .شودگیرد، ارز وارد کشور میکنیم و چون میزبانی توسط ایران صورت میبه یک معلم در امریکا متصل می

Oteacher  چگونه توسعه خواهد یافت؟ 

دیگر یعنی آلمانی، اسپانیایی، روسی، ترکی و فرانسوی  زبان 1زبان انگلیسی است؛ ولی در آینده قصد فعالیت در تمرکز اصلی ما بر 

که ما ایم، و عالوه براینچنین در حال رونمایی از اپلیکیشن خود هستیم، فروش ارزی را هم به تازگی آغاز کردهرا نیز داریم و هم

 های داخل ایران ازی زبانی زبان مثل مدرسهاندازی یک مدرسهکنیم، به فکر راهت نظارت میفرم هستیم و بر سایخودمان یک پلت

 .شوندهای خارجی اداره میها آنالین هستند و با معلمقبیل سفیر، کیش و ... هستیم؛ با این تفاوت که کالس



 

 

 ای جذب کرده است؟یا سرمایه به درآمدزایی رسیده Oteacher آیا

های خود استارتاپ شده تا زمانی که برند که ما در پیش گرفتیم به این صورت است که درآمد حاصل تاکنون، صرف هزینه استراتژی

ی سر به سر رسیده ایم؛ این را هم اضافه کنم که هدف اصلی ما در بلند مدت اکنون تقریبا به نقطهتر شود و همما بزرگ و بزرگ

 .زایی کوتاه مدتشناخته شدن برندمان است و نه درآمد

ی شخصی خود پیش بردیم؛ اما در حال حاضر با ی مراحل را با هزینهگذار نرفته و همهما از ابتدا تا به امروز سراغ سرمایه

 .گذارهای مختلفی در حال صحبت هستیم تا برای باال بردن سرعت رشد، بتوانیم با هم شراکت کنیمسرمایه

 امروز چه بوده است؟تا به  Oteacher هایمهمترین چالش

یم تواند با یک تی معمولی میسازی است. یک ایدهشود، تیماستارتاپ یعنی چالش؛ اولین چالشی که هر استارتاپ با آن مواجه می

سازی تواند با شکست مواجه شود و تیمی عالی با یک تیم ضعیف میافتد؛ یعنی یک ایدهقوی قدرت بگیرد و برعکس آن هم اتفاق می

های ما بوده و هنوز هم در تالش هستیم تا بتوانیم تیمی خوبی داشته باشیم؛ از طرفی ایران کشوری است که اخیرا شه از چالشهمی

 .وکارهای مجازی و نوپا شده به همین دلیل فرصت برای پیشرفت در آن زیاد استوارد کسب

اندازی تدای مصاحبه به آن اشاره کردم. سایتی که ما راهاندازی سایت بوده است که در ابچالش دیگری هم که داشتیم، بحث راه

رسانی نیست و چون ما یک پورتال هستیم که افراد سر ساعت خاصی که کند و یک سایت اطالعکردیم، خدمت خاصی را ارائه می

 .جه بودیم که خوشبختانه حل شدی مالی و زمانی را به دنبال دارد، با مشکالتی مواهای پیچیدهاند باید حاضر شوند و بحثرزرو کرده

ها اخیرا با افزایش قیمت مواجه شدند و سعی کردیم توان به نوسانات دالر اشاره کرد که به سبب آن، کالسهای دیگر هم میاز چالش

 .های گروهی این مشکالت را حل کنیمبا فروش ارزی، استفاده از معلمان ساکن ایران و تشکیل کالس

 سخن پایانی

ستارتاپ ی اکنم که از ورود به حوزهت من با افرادی است که در دنیای استارتاپ نیستند؛ ولی به آن عالقه دارند. توصیه میروی صحب

ی ی خود، آن را اعتبارسنجی و راجع به آن تحقیق کنند؛ چون ممکن است عاشق ایدهنترسند؛ ولی قبل از هزینه کردن برای ایده

ایده، حتما موفق خواهد بود؛ لذا قبل از شروع ایده خود، حتما با افراد باتجربه و کارشناس مشورت  بینی کنند کهخود باشند و پیش

گوید که سوال خود را از افراد به چه کمک بگیرند. این کتاب به شما می Mom-test هایی مثلتوانند از کتابچنین میکنند. هم

 .ها بگیریدشکل بپرسید تا جواب درست را از آن

 


