
 

 

 تیفیباک یآسان به مشاوره و خدمات حقوق یدسترس یبرا یدادسان راهکار

آفرینی کارآفرینان در خود نهفته ای را برای نقشهای گستردههای فراوانی که دارد، فرصتحوزه خدمات حقوقی با وجود حساسیت

ها را قدر دانسته و در پی آن است که با تسهیل دسترسی و افزایش کیفیت هایی است که این فرصتیکی از مجموعه دادسان . است

آفرینی کند. فرشاد مصفا، بنیانگذار جوان دادسان، گفتگویی با اکوموتیو داشته که در ادامه با آن همراه خدمات در این حوزه ارزش

 .شویممی

 .با معرفی خودتان شروع کنید

ی صنعت راه اندازی کردم که ی مکانیک هستم. قبل از دادسان استارتاپی در حوزهو دانشجوی رشته 57من فرشاد مصفا متولد سال 

تجربگی و عدم هماهنگی به سرانجام نرسید و ضرر مالی هم متحمل شکست خورد. تیم خوبی هم جمع کرده بودیم؛ ولی به دلیل کم

تری شوم. راه اندازی کردم که درآمد خوبی هم داشت؛ ولی سعی کردم وارد فضای کاری گسترده شدیم. بعد از آن یک کلوپ بازی

 .کار را شروع کردیم 57اسفند  81گذار اصلی دادسان رضا تقی زاده است و در نپرداز و بنیاایده

 ایده دادسان چگونه مطرح شد؟

دسان، ی اصلی دااز مشکالت وکال و موکلین به خوبی با خبر بود؛ جرقهسال در دستگاه قضا فعالیت داشت و  87رضا تقی زاده به مدت 

 :توسط دو عامل زیر صورت گرفت

 التبلیغ بودن وکالممنوع 

 سخت پیدا شدن یک وکیل، متناسب با بودجه مورد نظر 

شتیم گذاوی پروژه زمان نمیوقت رکند. ابتدا بصورت تمامایم، یک وکیل متخصص را به موکل وصل میای که راه اندازی کردهسامانه

و خیلی به فرآیند کار احاطه نداشتیم؛ ولی بعد از کمی تجربه، سریع محصول را ارائه کرده و بازخورد گرفته و تحلیل بازخوردها را 

 .آغاز کردیم

 هایی دارد؟خدمت دادسان چیست و چه ویژگی

کنند و پیشنهادهایی از وکالی درخواست وکیل متخصص است که در آن افراد درخواست خود را ثبت میRFP یدادسان، سامانه

به خصوص دادسان این است که  هایکنند. یکی از ویژگیمتخصص )همراه با رزومه و امتیازهای وکال( در همان حوزه، دریافت می

انی کند، کسها معرفی میک به مشکل بخورد و نیاز به وکیل داشته باشد، وکالیی که دادسان به آنی ملاگر کسی مثال در حوزه

کند زمان از چند وکیل قیمت دریافت میی ملکی دارند. ویژگی دیگر دادسان این است که کاربر به طور همی پروندههستند که سابقه

وکیل مورد تایید  785شود. در دادسان تا به حال تری به مشتریان ارائه میقیهای منطشود و قیمتو این خود باعث ایجاد رقابت می

شهر و روستا را در مدت یک سال  033و درحال فعالیت اند. دادسان بیش از  ی فرآیند پذیرش گذشتهاند و از مرحلهقرار گرفته

 .است کرده کمک حقوقی یزمینه در نفر 8335 به  فعالیت خود پوشش داده است و



 

 

 با توجه به حساسیت بحث حقوقی، چگونه ایجاد اعتماد کردید؟

های آغازین هستند و ما این ترین راه نتیجه گرفتن، معرفی شدن است. در تمامی کارهای دنیا، افرادی وجود دارند که پذیرندهاصلی

از طریق معرفی زبان به زبان، به دادسان اعتماد از مشتریان  %72ها معرفی کردیم. ی دادسان را به آنافراد را شناسایی کرده و سامانه

ی ابعاد این حوزه فعالیت دهد و به شکل تخصصی در همههای مختلفی در اختیار کاربر قرار میی ما ویژگیکردند و چون سامانه

 .کننددیگر معرفی میبر معرفی کردن وکالی تخصصی، معموال سیستم را هم به هم کند، افراد عالوهمی

ها معموال آغوش بازتری نسبت به خدمات بخشی از جامعه استارتاپی را به عنوان پذیرندگان آغازین انتخاب کردیم؛ چرا که آنما 

سازی برای موتورهای ی بعدی هم قصد داریم از طریق بهینهها، دادسان دهان به دهان معرفی شد. در مرحلهآنالین دارند. از طریق آن

 .به کاربران معرفی کنیمجستجو خودمان را بیشتر 

 برای همکاری با وکال چه چارچوبی در دادسان طراحی شده است؟

 کالیو یتجربه میانگین  شوند.ی وکال، توسط بخش حقوقی دادسان بررسی میهای گرفته شدهشده و رایگرفتههای دستپرونده

 .شوندب شوند، بلکه برحسب کیفیت و تخصص پذیرش میجذ شده التحصیلفارغ تازه افراد که نیست طوراین و است سال 8037 ما

 گیرد؟تعامل میان مشتری و وکال به چه شکل صورت می

ی هایشود. سپس وکیل، درخواستهای مورد نیاز آن، مشخص میدرخواست کاربر ثبت و وارد سیستم دادسان شده و حوزه و تخصص

ی قیمت را اعالم پرسد و سپس بازهی پرونده از کاربر میرا در زمینههای خود خواند و سوالکه توسط مشتری نوشته شده را می

آید. کاربر و وکیل هم به صورت حضوری دهند و به همین دلیل رقابت پیش میدانند که وکالی دیگر هم قیمت میکند. وکال میمی

 مشتری درخواست ثبت از بعد ساعت 72 تا 7 بین توانند با یکدیگر در ارتباط باشند. طرح پیشنهاد از سوی وکال بایستییا تلفنی می

 .بدهد تریبیش زمان درخواست فرد کهاین مگر شود؛ انجام

 کنید؟چطور از ایجاد تعامالت خارج از چارچوب دادسان جلوگیری می

ل ا وکالت بود، حاصی تنظیم قرارداد و یای که با وکیل دارد، اگر درخواست در زمینهفرایند به این شکل است که کاربر طی جلسه

جلسه باید قرارداد وکالت باشد. اگر در پایان جلسه، این نتیجه حاصل شد که هیچ؛ اگر حاصل نشد، یا قیمت و رفتار وکیل مشکل 

کند به همین طریق کسانی که کنند. در هر دو صورت، وکیل امتیاز منفی دریافت میدارد، یا توافق خارج از قوانین دادسان عمل می

شود؛ چون هدف وکال این ها کم میکند و ارجاعات آنها افزایش پیدا مینند خارج از سیستم عمل کنند، امتیازهای منفی آنسعی ک

 شود وکیل، خارج از قوانین سیستم عملها افزایش پیدا کند و همین باعث میهای آناست که در سیستم، امتیاز بگیرند تا درخواست

 .نکند

 دمات حقوقی به چگونه است؟فضای رقابت در حوزه خ

ی آنالین ی ما در حال تالشیم تا بازار آنالین را گسترش دهیم و در حوزهگیرم، چون همهوجود رقیب را من همیشه به فال نیک می

، دکنند؛ اما مشکالت کوچکی هم دارناست که خیلی خوب فعالیت می ''دادراه''ترین رقبا، تیم کنیم. یکی از مهمسازی میفرهنگ

رود که این یک چرخد؛ یعنی هرچقدر تعداد وکیل باالتر باشد، درآمد سایت هم باال میمی "وکیل"ها بر محور مثال مدل تجارت آن



 

 

هایی آید و ممکن است وکیلی عکس دارند و هرچقدر کمیت باال برود، کیفیت پایین میآفت است؛ چون کمیت و کیفیت باهم رابطه

ند، بتوانند با هزینه وارد سیستم آنالین بشوند و این اتفاق خوبی نیست. سیستم ما، متفاوت از سیستم دادراه ی چندانی ندارکه تجربه

 .کنیم و درصد آن هم بستگی به شرایط وکیل دارداست. ثبت درخواست رایگان بوده و یک کمیسیون مختصر از وکال دریافت می

 ؟ه شکل استتیم دادسان در ابتدا چه ترکیبی داشت؟ االن به چ

ی ما به خاطر دادسان از شغلی قبلی خود خارج شدیم تا تمام وقت روی دادسان تمرکز داشته نفر بودیم که همه 2هنگام شروع کار، 

نویس همراه اول و متخصص بک اند و اندروید بود. محسن باشیم، رضا تقی زاده در دستگاه قضا فعالیت داشت. فائزه روان بخش برنامه

گرفت. خود من هم بعد های سنگین به عنوان فریلنسر میهو طراح محصولمان است و قبال پروژ UI/UX  صفرجی متخص

 حاضر حال در و گذاشتم کنار را حوزه این دادسان خاطر به هم من که بودم انداخته راه بازی کلوپ خورد، شکست که استارتاپی  از

گذار و دو مشاور حقوقی که بنیانهم 2نفر است،  1حاضر، تیم دادسان متشکل از  درحال. هستیم فعالیت حال در تمرکز با نفر، 2 هر

 .کنندنفر هم در بحث فنی به ما کمک می 7دهند و کارهای پشتیبانی حقوقی ما را انجام می

 تان تغییری هم ایجاد شده است؟در طی مسیر، در سرویس

بر دادیم؛ ولی بعد به این نتیجه رسیدیم که این روش بسیار زمانها مشاوره میگرفتیم و به آنها تماس میدر آغاز کار، ما با شماره

است؛ این یکی از بازخوردهایی بود که گرفتیم و خروجی آن هم این شد که تصمیم گرفتیم به جای تماس از جانب افراد تیم، یک 

یک طرف موکل باشد. از طرف دیگر، سایت ما هم از  فرمی ایجاد کنیم که در آن ارتباط دوسویه اتفاق بیفتد، یک طرف وکیل وپلت

شد، دقیق مشخص نبود که ابتدا به شکلی نبود که کاربران خدمات را به صورت جداگانه انتخاب کنند و درخواستی که ثبت می

الت و...( برای ی خدمات )مشاوره، وکدرخواست برای مشاوره ثبت شده و یا وکالت و یا ... و همین منجر به تعریف شدن جداگانه

 .کاربران در سایت شد

دادسان است که دسترسی با سرعت  ios اندازی اپلیکیشن اندروید وترین کاری که تصمیم به انجام آن داریم، راهدر ادامه مسیر، مهم

 .و سهولت بیشتر، برای کاربران فراهم شود

 اید؟گذاری را هم تجربه کردهفرآیند شتابدهی و سرمایه

 آن زا بعد و شدیم ''سریر'' اشتراکی کار فضای وارد آن، از بعد. نشدیم ''آواتک'' وارد ولی کردیم؛ شروع ''آواکمپ''برای شتابدهی از 

 جذب برای اما. دارند خوبی بسیار عملکرد خدمات، یارائه یجنبه از که شدیم ملحق ''امیرکبیر – سامسونگ'' یدهندهشتاب به

ایم که گذار داشتهمورد پیشنهاد از جانب سرمایه 82ی خودمان پیش رفتیم. تاکنون ایم و با هزینهخاصی نکرده اقدام هنوز سرمایه

 سازی و افزایشهای تبلیغات و بازاریابی، شبکهایم؛ ولی در نظر داریم جهت تامین هزینهکدام وارد صحبت جدی نشدههنوز با هیچ

 .ه جذب کنیمارزش دادسان و افزایش کاربران، سرمای

 ترین چالشی که با آن مواجه بودید، چه بود؟جدی

سازی مشکل چندانی نداشتیم و تیم ی تیمهای هر استارتاپی است. ما در مرحلهبحث منابع انسانی و افزایش بازدهی تیم، از چالش

که روحیات آن با تیم سازگار باشد  هایی مواجه بودیم. جذب کارمندیی جذب کارمند با چالشبه راحتی شکل گرفت؛ ولی در مرحله



 

 

بختانه االن در وضعیت نسبتا خوبی قرار هایی بود که خوشترین چالشها به خوبی انتقال دهد، از مهمو یا تیم، اطالعات را به آن

 .دارد

 حرف دل

های حقوقی ی پروندهده در زمینههایی حقوقی در کشور، در چند سال اخیر رو به افزایش است؛ آمارهای اعالم شمتاسفانه آمار پرونده

پرونده است وامیدوارم مردم به مشکالت حقوقی  82،733،333، 87،333،333دو آمار  52و در سال  82،233،333، 57در سال 

 .ها، حول قراردادهای سودآور باشدبرنخورند و نیازهای آن

  

 


