
 

 

 دیجهان آشنا شو یآموزش یاستارتاپ ها نیبا برتر

کند. همانند هر کشور دیگری، در ایران نیز این ی آموزش در سراسر جهان رقابتی برای کسب منافع بیشتر را تجربه میبازار گسترده

هایی افتد، مجموعهچی، گاج و دیگر موسسات آموزشی اتفاق میهایی مانند قلمبازار بسیار داغ است. در حال حاضر رقابت میان مجموعه

شود بازار هایی که مشاهده میها چندین هزار میلیارد تومان برآورد و گزارش شده است. با وجود فعالیتی آنکه گاه گردش مال

ها داری دارد و ایجاد استارتاپ های آموزشی ضمن شکوفایی این ظرفیتهایی برای بهرهخدمات آموزشی کشور همچنان ظرفیت

 .باشد تواند عاملی برای افزایش کیفیت خدمات این حوزهمی

1. Unacademy 

های آموزشی، باکیفیت باال و به کند تا ویدئوترین طرح آموزشی در کشور هندوستان است و تالش میاین استارتاپ صاحب بزرگ

 ای از افرادصورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد و در این راه از تکنولوژی برای قدرتمندتر کردن مربیان و همچنین ایجاد جامعه

ین فی است که اها هدی زبانفرم و پشتیبانی از همهگیرد. در اختیار داشتن سیستم آموزشی کل جهان در این پلتخودآموز بهره می

 .استارتاپ برای خود تعریف نموده است

Unacademy   ها معتقد آن اندازی شد.به طور رسمی راه 0212توسط کانال یوتیوب ایجاد شد و در سال  0212در ابتدا در سال

ی الزم را از آن ببرند؛ توانند بهرههای درخشان نمیهای درس شود، بسیاری از ذهنبودند که اگر آموزش تنها منعطف به کالس

 درصد جوانان جهان هندی هستند و 11فرمی تصمیم به ایجاد تغییر در سیستم آموزش گرفتند. بیش از بنابراین با طراحی پلت

Unacademy  افتد افزایش دهدهای درس اتفاق میتر از چیزی که در کالسها را بسیار بیشاست که توانایی آن در تالش. 

های تخصصی مختلف در این پلت فرم استفاده ی درس آنالین و دورهدوره 0022آموز از هزار دانش 022ماه بیشتر از  6در عرض 

 .فرم خود کنندی آموزش آنالین در پلتبرتر آموزشی را مجاب به ارائه اند بسیاری از مربیانها توانستهاند. همچنین آننموده

 .میلیون دالر جذب سرمایه داشته است 03گذاری را پشت سر گذاشته و در مجموع ی سرمایهدوره 2این استارتاپ تا به امروز 

0. Goodwall 

ها را پیدا کنند و بورس آموزان دبیرستانی است تا داستان خود را تعریف کنند، فرصتی اجتماعی برای دانشگودوال یک شبکه

تا از طریق  شوندای با مشخصات بصری جذاب میاخت یک پروفایل حرفهآموزان تشویق به ستحصیلی بگیرند. در این استارتاپ دانش

 .اندآن نشان دهند چه کسی هستند و چه چیزی در زندگی خود به دست آورده

ند. تعدادهاست تا بتوانند بهترینِ خودشان باشی پیچیده برای اسکند که گودوال یک شبکهگونه تعریف میاین استارتاپ خود را این

شوند و خوانند برای استخدام و پیدا کردن شغل به کارفرمایان متصل میآموزانی که در کالج درس میفرم دانشدر این پلت

 .شوندها متصل میآموزان دبیرستانی نیز به کالجدانش

Goodwall  ها ی سرمایه گذاری را طی کرده است که در مجموع آندوره 0نون شروع به کار کرده است و تاک 0210ی در فوریه

استفاده  IOS توان از اپلیکیشن گودوال بر روی هر دو سیستم عامل اندروید ومیلیون دالر سرمایه جذب کرده است. همچنین می 10

 .کرد

 



 

 

0. Cell-Ed 

Cell-Ed  دهد. این شرکت این ی آموزش پیشنهاد میدهندگان حوزهیک سولوشن کامل را از طریق موبایل برای کارفرمایان و ارائه

 .نان خود را از طریق تلفن همراه افزایش دهیددهد که راحت، با سرعت و به صرفه مهارت کارکامکان را می

، کم سواد درصد از کارگران آمریکایی که مهارت کمی دارند 31دهد چرا که این استارتاپ سولوشن خود را از طریق موبایل ارائه می

کنند، علیرغم اینکه به شدت تمایل دارند یاد بگیرند، به خاطر تعهدات کاری و مسائل هستند و همچنین دستمزد پایینی دریافت می

 .های آموزشی بروندتوانند به کالسمربوط به حمل و نقل نمی

سازی هر تلفن همراهی قابل اجرا است، پیادهای که در های سه دقیقهها در درسهای اساسی، شغلی و سایر مهارتآموزش مهارت

توانند در حال حرکت، در حین خوردن غذا، در اتوبوس و یا حتی بعد از فرستادن کودک خود به تخت خواب از شده است و افراد می

 .ه کنندهای کوتاه استفاده کنند تا بعد از مدتی اثر آن را در ارتقای شغلی و بهبود سطح زندگی خود مشاهداین آموزش

  

  

 


