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پیشگفتار
از یک دهه قبل که رشتههای جدید دانشگاهی با درونمایه کسبوکار،
کارآفرینی و مدیریت اجرایی در کشور رواج یافت ،دانشجویان و اساتید
همواره با کمبود منابع کیفی ،با حجم مناسب به عنوان مرجع سریع و در
دسترسی برای مفاهیم ،تعاریف و توضیحات دقیق واژگان و اصطالحات
این رشتهها مواجه بودهاند .در این میان نهادهایی نیز بر پایة این دانش در
کشور تأسیس شده و توسعه یافتهاند که کماکان از تعریف و خطکشیهای
دقیق اصطالحات همراستا و به تبع آن تعریف صحیح وظایف برخوردار
نیستند .از جمله ميتوان به رویدادهای استارت آپی ،انکوباتورها یا مراکز
رشد ،پارکهای علم ،پارکهای فناوری ،شتابدهندهها ،صندوقهای
سرمایهگذاری مخاطرهپذیر ،کسبوکار کارآفرینانه و کثیری از این
اصطالحات اشاره کرد.
منابع متعددی که هماکنون در کشور وجود دارند ،عمدتاً ترجمه کتابهای
خارجی ميباشند و جویندگان معنا اعم از دانشجویان ،اساتید ،مدیران حرفهای،
دستگاههای دستاندرکار و سایر ذینفعان حوزههای دانشی و اجرایی تعاریف
دقیق هر یک از این اصطالحات را ميبایست از میان کتابهای متعدد و
معموالً حجیم برداشت نمایند که البته در بسیاری از موارد با تعاریفی ناقص
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مواجه ميشوند که تعارضهایی با مفهوم اصلی دارد.
همانگونه که ذکر شد ،در حال حاضر فقدان یک کتاب مرجع با پرهیز از
زیادهگویی و امکان دسترسی یکجا و کامل واژگان و اصطالحات حوزههای
کسبوکار و کارآفرینی مشهود است  .در این میان ،دانشجویان مقاطع
تحصیلی در گرایشهای کسبوکار و کارآفرینی بیش از سایرین ضرورت
تدوین چنین منبعی را احساس مینمایند .نگارندگان نیز که خود در زمان
نگارش این کتاب مشغول آمادهسازی رسالة دکتری در رشتههای کارآفرینی
بینالملل و کسبوکار بودند با مشکالت بسیاری برای دستیابی به مفاهیم
دقیق و جامع اصطالحات تخصصی مواجه شدند .همین محدودیت ،انگیزهای
شد تا واژگان و اصطالحات رایج و پرکاربرد برای گرایشهای کسبوکار
و کارآفرینی تهیه شود .کتاب حاضر با صرف زمان نسبتاً زیاد ،مطالعه و
مقایسه دقیق کثیری از منابع موجود داخلی و خارجی تدوین و جمعبندی
شده است .امید آن میرود کتاب حاضر مورد توجه و تأیید صاحبنظران
رشتههای مرتبط قرار گیرد .بیتردید ،کتاب حاضر همانند دیگر آثار علمی
در حوزههای تخصصی با محدودیتهای ناشی از تحقیق مواجه بوده است،
بنابراین ادعایی بر کامل بودن آن نیست .در پایان با کمال تواضع از همة
صاحبنظران دانشگاهی و اجرایی برای تکمیل کتاب ،طلب یاری میشود.
سید حسامالدین پورعباسی
اصغر نورالهزاده

دیباچه
مقصود از واژگان در یک زبان ،کاربرد قراردادي واژهها در برابر مفاهيمی
نيست که با وضع تعيني يا تعييني به وجود آمده باشند .ميان زبان و انديشه ما
پيوندی ژرف برقرار است که فهم ما از پدیدههای جهان از طریق آن شکل
ميگيرد .در واقع آنچه در قالب واژه و به صورت اصوات بيان ميشود همان
فهم ما ازپدیدهاست .اما ،آنجایی که به واژگان تخصصی وضع شده برای
پدیدهها میپردازیم ،با پیچیدگیهایی همچون زبانهاي چندمعنايي 1مواجه
میشویم .مث ً
ال ،برای يک واژه ،چه به صورت مکتوب و يا ملفوظ ،امکان
2
برداشت چند تصور مختلف وجود دارد .یا واژههایی که با یکدیگر درگيري
معنایی دارند .گاهی نیز ،معانی واحد در دو یا چند واژه متراکم ميشوند .
دربرخي زبانها حتی دو يا چند واژه درکنار هم معنایی را ميرسانند ،در
حالیکه همان واژهها به تنهایی فاقد معنایی خاص هستند .برخي زبانها نیز
برعکس ،انضماميِ محض هستند ،يعني انتزاع و کليتي درآنها وجود ندارد .
بنابراین تعریف واژگان تخصصی دشوار است و این یکی از دشواریهایی
است که دانشجویان در مقطع تحصیالت تکمیلی با آن مواجهاند .تعریف
واژههای تخصصی دانش مربوطه که باید طی دوران تحصیل آموخته شوند
1. polysynthetic
2. incorporate
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و در پایاننامه یا رساله از آن استفاده کنند ،در یک دستهبندی ،به صورت
تعاریف تخصصی واژگان و با تقسیمبندی« :تعریف مفهومی ،تعریف وضعی،
تعریف اسمی ،تعریف تحلیلی ،تعریف تجزیهای ،تعریف چندمرحلهای،
تعریف واقعی ،تعریف عملیاتی ،تعریف عملیاتی اندازهپذیر و تعریف عملیاتی
تجربی» در دسترس قرار گرفته است .بخش مربوط به تعاریف تخصصی
معموالً در تحقیقات آکادمیک با عناوین «تعریف واژههای تحقیق»« ،تعریف
مفهومی واژهها» یا«تعریف عملیاتی واژهها» مشخص ميشود .در این میان،
اصول تعریف مفهومی و عملیاتی در تحقیقات علمی و به ویژه تحقیقات
کاربردی اهمیت به سزایی دارند .

تعریف مفهومی

تعریفی است که در فرهنگ لغات برای هرکلمه آورده ميشود و با این کار
معانی متعدد کلمه محدود ميشود و معنی مورد نظر آن مشخص ميشود .
مثالَ :ح َکم (کسی که داوری ميکند)ِ ،ح َکم (پندها و اندرزها)ُ ،حکم
(دستور و فرمان) که از نوشتار مشابهی برخوردارند اما معانی مختلفی دارند .
معنای مفهومي واژهها به هر شکل که نوشته شود باید دارای ویژگیهای زیر
باشد:
 .1تعریف باید روشن و واضح باشد و هر کس معنای واحدی از آن
کسب کند .اگر معنا ابهام داشته با شد هر فرد به شیوه خاص خود آن را
متوجه شده و معنا ميکند.
 .2تعریف باید مثبت بیان شود ،یعنی مث ً
ال در تعریف اثربخشي سازمان
نگوییم که اگر سازمانی به اهداف مورد نظر نرسد اثربخش نیست بلکه
اینطور تعریف کنیم که اثربخشی سازمان عبارت است از درجه يا ميزاني
كه سازمان به هدفهاي مورد نظرخود نائل ميآيد.
باید در نظر داشت که تعریف مفهومی فقط برای اینکه معانی واژههای تحقیق
مشخص شود مفید است ولی در نشان دادن نحوه سنجش متغیرها مؤثر نیست .
برای این منظور باید تعریف مفهومی تبدیل به تعریف عملیاتی شود.
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تعریف عملیاتی

تعريف عملياتی ،درک مفاهيم را ملموس ميکند و روشهاي اندازهگيري را
که مالکهايي براي کاربرد تجربي مفاهيم به دست ميدهد ،طرح را خالصه
ميکند .به طور خالصه با این تعریف مشخص ميکنیم که ما قصد داریم هر
متغیر را چطور اندازهگيري کنیم .مث ً
ال اگر بخواهیم سبک مدیریت یک مدیر
را تعریف کنیم ،باید با مراجعه به کتاب یا سایر منابع اطالعاتی به تعریف
مفهومی سبک مدیریت بپردازیم و آن را در تعریف عملیاتی بیان کنیم ،به
عنوان مثال با طرح پرسشنامهای استاندارد ،سبک مدیریت را به طور عملی
اندازهگيري مینماییم و نمره حاصله نشاندهنده نوع سبک مدیریت فرد مورد
نظر است .به هر حال اهمیت تعریف صحیح و دقیق در هر علم و گرایشی،
خصوصاً در حوزههای تخصصی روشن و بدیهی است .تنها با تعریف دقیق
است که وجه امتیاز امور مختلف از یکدیگر آشکار ميشود و حدود و قلمرو
اصلی اشیا و امور ،معلوم ميگردد .اساساً وقتی که طرفین گفت وگو درباره
یک مسأله ،یا محدوده معنای یک لفظ محوری ،مرزها و حدود آن اتفاق نظر
نداشته باشند ،معانی به درستی منتقل نشده و تصمیمهاو برنامهریزيها تحت
شعاع قرار ميگیرند .از این روی ،هر علمی در پی ارائه تعریف و تصوری
روشن و تا حد امکان جامع ،از پدیدههای مورد مطالعه و زدودن گرد ابهام
از مفاهیم آن است .چرا که ،تضاد و پیچیدگی تصورات معنایی ،بزرگترین
مانع برای درک روشن مسیر پیشرف تعلمی است .بنابراین ،دانشمندان هرعلم،
ميبایست به تحلیل تصورات و مفاهیم بکار رفته در آن علم بپردازند و این
شامل مفاهیم بنیادینی است که می بایست به صورتی مفید و کاربردی تعریف
شوند .کتاب فرهنگ روز واژگان تخصصی کسبوکار و کارآفرینی با این
هدف و بر پایه دو اصل اساسی در ارائه تعاریف عملیاتی تدوین شده است:
.1تعاریف یک مفهوم به طور پایدار تثبیت شوند؛ بدین معنا که همه افراد
از آن مفهوم ،فقط یک مطلب را بفهمند و امکان تغییر مفهوم و تعبیرهای
1
گوناگون ازآن ،وجود نداشته باشد.
 .1شرط پایداری.Consistensy :
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 .2تعاریف دقیق باشند به گونهای که بتوان مفهوم را به سادگی بررسی
کرد؛ بدین معنی که صفات و توضیحاتی که برای تعریف یک واژه
به کارگرفته ميشوند ،باید دقیقاً تعریف شده ،دارای فضای مفهومی
مشخص و صریح باشد؛ به طوری که از یکسو به لحاظ تجربی قابل
بررسی باشند و از سوی دیگر ،نتوان آنها را به روشهای گوناگون تعبیر
نمود.

A
Academic and Scientific Incubators

مراكز رشد علمي و دانشگاهي
اين نوع مراكز رشد ،معموالً توسط مراجع علمي و دانشگاهي براي توسعه
اقتصادي و كاربردي كردن دستاوردهاي واحدهاي فناوريهاي نو در
زمينههاي به خصوص و تأمين منابع مالي الزم به منظور توسعه و تكامل
فناوريهايي كه ارزش اقتصادي باال براي آن متصور ميشوند ،شكل ميگيرد.
Accelerator

شتابدهنده کسبوکار
نهادي مشابه مركز رشد ميباشد ،بعضي از متوليان شتابدهندهها مدعی هستند
كه این نهادها به دليل کمک به شرکتهايي که پيشتر فعال بودهاند ،با مراكز
رشد سنتي که به شرکتهاي نوپا کمک ميکنند ،تفاوت دارند.
Adventure Capitalist

سرمایهدار مخاطرهپذير
كارآفريني كه به ديگر كارآفرينان از لحاظ مالي كمك ميکند و اغلب
نقشي فعال در عملكرد شرکتها به عنوان دارنده يك كرسي در هيئتمديره
و غيره دارد.
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Angel Investor

سرمایهگذار حامي
فردي كه سرمايه يك يا چند شركت نوپا را فراهم ميکند .بر خالف يك 
شريك ،سرمايهگذار حامي به ندرت در مديريت دخالت ميکند .معموالً
سرمايهگذاران حامي ،ارزش افزوده را از طريق ارتباطات و تخصصهایشان
باال ميبرند.
Appraisal

ارزيابي
يك بررسي عميق راجع به طرح كسبو كار ،تأييد اطالعات جاري مشخص
در خصوص سودهاي مخاطرهآميز و ارزيابي مقدماتي است.

B
Basic Research Incubators

مراكز رشد تحقيق پايهاي
اين نوع از مراكز رشد به سبب شكاف موجود در اكتشافات چند رشتهاي
ايجاد گرديد .هدف اين دسته از مراكز رشد انجام تحقيقات پايهاي و رشد
شرکتهاي زايشي است .در اين نوع از مراكز رشد ،ايدهها در آزمايشگاهها
پرورش مييابند تا براي ارائه در عرصه اقتصاد و توليد آماده شوند.
Benchmark

محکزني
استانداردي است كه جهت ارزيابي عملكرد يك شركت به كار ميرود .
سرمايهگذار نياز دارد بداند آيا يك  شركت بر اساس معيارهاي معيني
ورشكست شده است يا خير ،زيرا اين موضوع ساختار سرمايهگذاری را تعيين
خواهد كرد .براي مثال ،شركتي كه براي رسيدن به معيارهاي معين پيشرفت
قابل مالحظهای ندارد ،ميتواند با افزايش توزيع سهام به سرمایهگذاران جبران
خسارت نمايد.
Benchmarking

محکزني
فرايند مستمر سنجش و مقايسه كسب وكار يك شركت در مقايسه با سازمانها
و صنايع سودآور همتراز ميباشد كه به كسب اطالعاتي براي شناسايي و
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اجراي اصالحات در سازمان كمك نمايد.
Benchmarks

محکها
اهداف اجرايي كه ميزان موفقيت شركت را تعيين مينمايد .اغلب براي تعيين
امكان جذب سرمايه مازاد از طرف شركت يا دريافت سهام اضافي از طرف
مديريت مورد استفاده قرار ميگیرد.
Best Practices

بهترين تجربيات
برنامهاي براي توسعه روشهاي استاندارد كه شامل مقررات اداري،
دستورالعملها ،سياستها و آييننامهها ،به همراه شاخصها و سطوح کارايي
پيشين و همچنین اجراي برنامههایی مانند آموزش مشتري و كمك فني،
تحليل اعتبار ،تضمين معيارها ،مديريت سبد فعاليتها و اداره صندوق وام
عمومي است.
Bootstrapped

بوتاسترپ
زمانی که گفته میشود یک شرکت بوتاسترپ است ،یعنی بودجهی آن
توسط خود کارآفرین یا سرمایه خود شرکت تأمین شده است.
Break- Even Point

نقطه سربهسر
تحليل نقطه سربهسر اطالعاتي حياتي در خصوص ميزان موفقيت برنامه
کسبوکار ارائه مینماید .در نقطه سربهسر ،درآمدهاي كل مساوي با كل
هزينههاي ثابت و متغير ميباشد و سود خالص برابر با صفر است .مقدار توليد
بيشتر به سود منجر ميگردد و این در در حالي كه توليد كمتر به معني زيان
ميباشد .تحليل نقطه سربهسر به درك امكان وجود سود كمك ميکند .

5/B
نقطه سربهسر پايينتر ،احتمال سودآوری بيشتر را در طرح نشان ميدهد .
كسبوكاري كه نقطه سربهسر  30درصد از ميزان فروش مورد انتظار فراهم
سازد نسبت به كسبو كاري كه نقطه سربهسرآن  90درصد از فروش مورد
انتظار را داراست ،مخاطره كمتري دارد.
)Bricks and Mortar (BAM
مدل عملياتيBAM

مالت و آجر ،كنايه از مراكز رشديست كه فقط خدمات اسكان ارائه میکند .
اين مدل نخستين و در عين حال سادهترين مدل عملياتي ميباشد و بيانگر
الگوي سنتي رشد کسبوکار است كه بر تسهيالت فيزيكي ،حمايتهاي
اداري و خدمات محدود موجود در محل تمركز دارد .اين مدل ،به دليل
برقراري اتحادهاي محدود با نهادهاي خارجي داراي ساختاري هستهاي شكل
است .آن دسته از مراكز رشد كه با مدل  BAMاداره ميشوند ،دامنه محدودي
از خدمات فيزيكي مانند تلفن ،فتوكپي و خدمات مشابه را مهيا ميسازند.
)Bricks and Mortar (BAM

مركز رشد فيزيكي/سنتي/آجر و سيمان
يك الگوي سنتي/عملياتي مركز رشد كه گزارههاي ارزشي اوليه آن عرضه
تجهيزات و فضاي دفتر است .اين مدل نخستين و در عين حال سادهترين
مدل عملياتي است .اين مدل مبين مدل تاريخي مركز رشد کسبوکار است
كه بر تسهيالت فيزيكي ،حمايتهاي اداري و خدمات محدود موجود در
محل تمركز دارد .مدل    BAMبه سبب تدارك تسهيالت براي برقراري
اتحادهاي بسيار محدود با نهادهاي خارجي از ساختاري هستهاي برخوردار
است .مراكز رشد داراي اين مدل عملياتي ،خدمات بسيار محدودي نظير
منشي ،تلفن ،فتوكپي و خدمات مشابه آن را فراهم ميآورند  .اين مركز
احتمال دارند يك خبره مديريت نيز در اختيار بگذارند ،ولي يك نفر هدايت
و مربيگري محدودی را ميتواند ارائه دهد .اكثر مراكز رشد داراي مدل
 ،BAMكاربردهاي مختلط با تمركزی افقي دارند كه در صنايع مختلف به
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كار مشغولند .نقطه قوت اين مراكز در سادگي آنهاست .مراكز رشد منطبق
با مدل  ،BAMمكاني براي گرد آمدن كارآفرينان و فضايي گرم و صميمي
براي افراد همفكر تدارك ميآورد .كاستيهاي چنين مراكزي عبارتند از:
خدمات محدود و عدم تأمين منابع مالي است.
Bridge loan

وام موقت
این نوع وام به  Swing loanنیز معروف است و به مساعدههایی گفته میشود
که بر اساس میزان درآمد به یک شخص داده میشود و فاصلة بین درآمدهای
عمده را پر میکند.
)BridgeFinancing (also Later or Expansion Stage

تأمين مالي تمديدي (مرحله پاياني يا مرحله گسترش)
شركت بالغ و سودآوری که كماكان رو به رشد میباشد .تأمين مالي براي
شركتي صورت ميگيرد كه انتظار ميرود طي ششماه يا يكسال به شركت
سهامي عام تبديل شود .اغلب تأمين مالي تمديدي ساختار يافته است تا اين كه
بتوان آن را از عوايد عرضه عمومي سهام بازپرداخت كرد .تأمين مالي تمديدي
ميتواند شامل بازسازي پستهاي مهم سهامدار قانوني از طريق معامله ثانويه
باشد .اين اقدام در صورتي انجام ميگيرد كه سرمايهگذار آغازين كسي كه
ميخواهد پستها را كاهش دهد يا منحل كند باشد و اين امر شايد در پي
تغيير مديريت صورت گيرد تا مالك اوليه ،مديريت (و وابستگان) بيش از
تبديل شدن به شركت سهامي بتواند آن را خريداري كند.
Business to Business
تجارت B2B

بوکار
بوکاری گفته میشود که محصوالت و خدمات خود را به کس 
به کس 
دیگری ارائه دهد .این نوع تجارت در مقابل تجارت  B2Cقرار دارد.

7/B
Business to Customers
تجارت B2C

بوکارهایی گفته میشود که محصوالت و خدمات خود را به
به کس 
مشتریهای عرضه میکنند.
Business Angel

فرشتگان كسبوكار
فرشتگان كسبوكار ،سرمايهگذاران خصوصي هستند كه آنها را
سرمايهگذاران غيررسمي نیز مينامند  .اين افراد كساني هستند كه در
شرکتهاي به ثبت رسيده كارآفرين جوان سرمايهگذاري ميكنند .اين افراد
ثروتمند معموالً كارآفرينان يا مديران پيشين هستند .آنها نه تنها سرمايه ،بلكه
تجربه و مهارتهاي کسبوکار را دارا هستند .فرشتگان کسبوکاربه يك يا
چند روش و در هر كشوري در سراسر جهان فعال ميباشند.
اين دسته از سرمايهگذاران به ياريرسانان به كسبوكار موسوم هستند ،زيرا
بسياري اينگونه ميانديشند كه آنها شرکتهاي پرتكاپو را از نظر مالي در
شرايطي نجات ميدهند كه هيچ كس ديگر نميداند در چه زمان و چگونه آن
را تأمين كند .اگرچه سرمايهگذاري فرشتگان داراي مزايا و كاستيهايي است،
وفاق نظر اين است كه مزاياي فرشتگان به کسبوکارعموماً بر كاستيهاي
آن ميچربد ،ايجاد يك بازار فعال سرمايه مخاطرهآميز پيششرط يك اقتصاد
دقيق در بنگاه است .
فرشتگان كسبوكار ،به منزله يك طبقه سرمايهگذاري ،اهميت بيشتري
يافته است .اين گروه از سرمايهگذاران ميتوانند شكاف سرمايه بين منابع
مالي افراد نزديك مانند خانواده و دوستان و سرمايه مخاطرهجو رسمي پل
بزنند .اين فرشتگان نيز جانشين وامهاي بانكي شدهاند .زيرا بانكها نسبت
به سرمايهگذاري در شرکتهاي نوپاي در معرض مخاطره بيرغبت هستند .
فرشتگان هم منابع مالي و هم تجربه مديريتي فراهم ميآورند كه احتمال بقاي
بنگاه نوپا را افزايش ميدهد .
با سرمايهگذاري مشترك  بخش خصوصي يا دولتي اثر سرمايهگذاري
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ياريرسانان افزايش خواهد يافت و ميتواند براي سرمايهگذاري مخاطرهپذير
در مرحله بعد اثر چشمگيري در بر داشته باشد .ياريرسانان کسبوکارهم در
مرحله اوليه و هم مرحله گسترش شركت سرمايهگذاري می كنند و ميتوانند
در جلب و جذب منابع مالي ،وامهاي بانكي و سرمايه مخاطرهاي رسمي
اثربخش باشند .بنابراين ،فرشتگان کسبوکار پيوند كليدي در تأمين منابع
مالي و زنجيره رشد کسبوکار در شرکتهاي نوپا و به ثبت رسيده تلقي
ميشوند.
)Business Angel Networks (BANs

شبكه فرشتگان كسبوكار
سازماني است كه هدف آن تسهيل ارتباط كارآفرينان با فرشتگان
(كمكرسانان) کسبوکار ميباشد.
Business Angels

حاميان (فرشتگان) كسبوكار
افرادي كه سرمايه اوليه الزم جهت راهاندازي يك کسبوکار جديد را براي
كارآفرينان در مقابل سهيم شدن در آن کسبوکار فراهم مي نمايند حامیان
کسبو کار میگویند .اين افراد اغلب داراي دانش صنعتي و ارتباطاتي هستند
كه ميتوانند در اختيار كارآفرينان قرار دهند .بعضي اوقات اين حاميان در
شرکتهايي كه در آن سرمایهگذاري مي كنند نقش مديريت اجرايي ندارند.
اشخاص حقيقي (خصوصي) عالوه بر تأمين سرمايه ،تخصص خود را نیز
در جهت توسعه کسبوکار بنگاههاي نوپا و در حال رشد ارائه مينمايند .
يك  سازمان توسعه اقتصادي براي سرعت بخشيدن به رشد و موفقيت
شرکتهاي كارآفرينانه از طريق ارائه مجموعهاي از خدمات و منابع حمايتي
کسبوکاركه ميتواند شامل مكان فيزيكي ،سرمايه ،آموزش ،خدمات
عمومي و ارتباطات شبكهاي باشد به کسبوکارهای نوپا کمک میکند .
هدف اصلي مراكز رشد کسبوکار و ايجاد شرکتهاي موفقي است كه
پس از ترك مركز رشد ،از لحاظ مالي خودكفا و مستقل شوند .مراکز رشد

9/B
کسبوکار به علت اتخاذ روش عملي جهت ايجاد شغلهاي جديد از طريق
ايجاد و توسعه كسبوكار ،در سطح جهان به عنوان ابزاري مناسب براي
توسعه اقتصادي شناخته ميشوند .
مطابق با تعريف انجمن ملي مراکز رشد كسبو كار ،هدف این مراکز افزايش
موفقيت شرکتهاي جديد ميباشد  .اين مراکز معموالً فضايي را براي
تعدادي کسبوکار تحت پوشش با خدمات زير مهيا مي كنند .مكان و اجاره
بهاي قابل انعطاف ،خدمات اداري و تجهيزات به ازاي دريافت هزينه مديريت
مقيم در مرکز رشد ،جهت كمك هاي فني ،عرضه گروهي از مشاوران فني
کسبوکار مانند حسابداران ،مشاوران بازار ،مهنــدسان و مشاوران طراحــي
ــ كمك به تأمين اعتبارــ تعامل با شركتهاي ديگر در زمينه تسهيالت  .
هدف اصلي برنامه رشد به وجود آوردن رشديافتگانی موفق ميباشد.
بنگاهها از نظر مالي معموالً بعد از  2تا  3سال مستقل و خودكفا ميشوند .الزم
به ذکر است در حال حاضر بيش از  053مرکز رشد در اياالت متحده وجود
دارد و تقريباً هر هفته يك مرکز رشد جديد شروع به فعاليت ميکند.
Business Incubator

مركز رشد كسبوكار
مركز رشد کسبوکار ،فرآيند آغاز و رشد شرکتها را تسريع ميكند .اين
مركز ،يك مدل به اثبات رسيده است كه كارآفرينان با تجربه ،شبكهها و
ابزارهايي را فراهم ميآورد كه براي موفقيت سرمايهگذاري شرکتها
الزامي است .اين مراكز رشد ،اقتصادهاي متنوع و تجاريسازي فناوري را
برنامهريزي ميكنند ،شغل ميآفرينند و ثروت ايجاد ميكنند .این مراکز ،ابزار
توسعه اقتصادي را به منظور تسريع در رشد و موفقيت شرکتهاي كارآفرين
از طريق عرضه منابع و خدمات حمايتي کسبوکار طراحي میکنند .هدف
اصلي مركز رشد کسبوکارتوليد مؤسسات موفقي است كه بتوانند برنامه را
از نظر مالي بدون اتكا و خودكفا ترك كنند .اين مراكز رشد «فارغالتحصيل»
بيرون ميدهند ،شغلآفريني ميكنند ،به همسايگان جان ميبخشند،
فناوريهاي جديد اساسي را تجاري ميسازد و اقتصاد محلي و ملي را تقويت
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ميكنند .مركز رشد يك مديريت در محل است كه کسبوکار ،بازاريابي
و منابع مديريت را بر اساس نيازهاي شركت توسعه ميدهد و هماهنگ
مینماید .همچنين مراكز رشد دسترسي مراجعان به فضاي اجارهاي مناسب و
اجارهنامههاي منعطف ،خدمات و تجهيزات اداري مشترك ،خدمات حمايتي
فناوري و ياري در كسب منابع مالي ضروري براي رشد شركت را فراهم
ميآورد .مراكز رشد را ميتوان برحسب شش متغير اصلي زير تعريف كرد:
 .1بانيان
 .2هدفها و غايتها
 .3نوع پروژههايي كه با آن سرو كار دارند
 .4نوع خدمات ارائه داده شده
 .5الگوي تأمين مالي
 .6بافت ،كه با محيط فعاليت مركز رشد مشخص ميشود
Business monitoring

ديدهباني كسبوكار
ديدهباني کسبوکار ،نوعي پيگيري و نظارت بر درخواستکنندگان
تسهيالت میباشد .اين كار از طريق ارتباطات جاري و از پيش تعیینشده
بين بنگاه و مؤسسه وامدهنده انجام ميگيرد .هدف اين ديدهباني به طور كلي
تضمين موفقيت قرارداد براي شناسايي سريع مشكالت احتمالي و تسهيل
كمك فني كسبوكار میباشد تا اين مشكالت را برطرف و پرداختهای
اقساط وامگيرنده را به موقع تأمين نمايد.
Business Net Worth

دارايي خالص کسبوکار
دارايي يك سازمان هنگامي كه بدهي هاي آن از ارزش دارايي هايش
كسر میگردد ،اغلب مترادف با ارزش دارايي خالص آندر نظر
گرفته میشود(  .بدين معنا كه :دارايي هاي كل در ترازنامه منهاي
بدهي هاي جاري) ،ارزش خالص همچنين مي تواند در ترازنامههايي
كه به ندرت ارزش واقعي دارايي ها را نشان میدهدگمراهکننده باشد

11 / B
به منظور حصول به ارزش دارايي معمو الً الزم است به جاي ارزش
دفتري از ارزش بازاري آن استفاده شود.
Business Park

پارك كسبوكار
مجموعهاي ازشرکتها با فعاليتهاي كموبيش مرتبط،كه در مجاورت هم
از مزاياي همياري و همافزايي بهرهبرداري مي كنند.
Business Plan

طرح كسبوكار
طرح كسبوكار ،يك سند برنامهريزي است كه فعاليتهاي يك بنگاه را
براي دوره زماني مشخص به طور خالصه بيان میکند .اين طرح رابطه عوامل
کسبوکار را با وامدهندگان و غيره برقرار مينماید .اساس مديريت بنگاه
را پايهريزي و معياري را از طريق سنجش پيشرفت و ارزيابي تغييرات ارائه
میکند .يك طرح كسبوكار شامل شرحي از شركت ،صنعت ،محصول
يا خدمات ،پيشبيني بازار فروش ،تيم مديريت ،موارد كليدي عمليات،
برآوردهاي مالي و ميزان پول مورد نياز و هدف از هزينه آن ميباشد .
مؤسسه وامدهنده يا سرمایهگذار میتواند به هنگام تأمين بودجه مورد نياز،
درخواستها و سئواالت خاصي از محتويات طرح كسبوكار داشته باشد.
Business Plan

طرح كسبوكار/برنامه تجاري
مكتوبي كه روش و روال مورد انتظار اقدام براي يك  دوره ويژه از
کسبوکار را شرح ميدهد .اين مكتوب معموالً شامل فهرست تفصيلي و
تحليل مخاطرات و عدم قطعيتهاست  .در كسبوكارهاي كوچك  بايد
محصوالت پيشنهاد شده ،بازار ،صنعت ،خط  مشي مديريتي ،خط مشي
بازاريابي ،نيازهاي توليد و مالي بررسي شوند .اغلب از طرح کسبوکار به
عنوان بروشوري براي وامدهندگان و سرمايهگذاران بالقوه استفاده ميشود .
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راهبرد کسبوکار (مورد استفاده در عمليات کسبوکار شركت براي
افزايش پول و غيره) برنامهايست كه سمت و سوي روشني از کسبوکار را
نشان ميدهد ،به گونهاي كه آن را با همه جنبههاي اجرايي کسبوکار مرتبط
ميسازد .طرح تجاري شامل پيشبيني جريان نقدينگي ،راهبرد بازاريابي،
مديريت و آيتمهاي عمليات است  .طرح كسبوكار ،سندي است كه
مديريت شركت در مورد جزئيات گذشته ،حال و آينده شركت تهيه ميكند
و معموالً براي جذب سرمايهگذاران طراحي ميشود .طرح کسبوکار بايد
فروش ،پيشبيني جريان نقدينگي ،هدفها ،راهبردها ،مشتريان ،محصوالت
و غيره را دربر گيرد .برنامهاي كه به منظور تعريف راهبرد آينده و توسعه مالي
يك کسبوکارتهيه ميشود .طرح کسبوکار معموالً يك يا چند دوره را
پوشش ميدهد( .مراحل شكلگيري شركت).
Business Technical Assistance

كمك فني كسبوكار
كمكهایی است که به يك فرد كارآفرين براي پرداختن به چالشهاي
خاص پیشرو و یا نيازهايی مانند تدوين طرح کسبوکار ،تجزيه و تحليل
مشكالت بازاريابي و توليد محصول ارائه ميگردد .هنگام تأسيس يك بنگاه،
مراقبت و حمايت به تشخيص سريع نيازهاي مشخص پیشروكمك ميکند .
اغلب اين كمك ها به صورت يك به يك و در  قالب مشاوره ميباشند.
Business Training

آموزش كسبوكار
آموزش کسبوکارمعموالً در يك كالس درس يا ساختار گروهي ارائه
ميشود و به موضوعات كلي کسبوکار مي پردازد.
Buyout

فروش
یک استراتژی معمول برای خروج است که طی آن سهام شرکت به فروش
میرسد و به خریداران آن اجازهی کنترل شرکت داده میشود.

C
Capital

سرمایه
به داراییهای مالی گفته میشود که در حال حاضر برای استفاده در دسترس
هستند .کارآفرینان از سرمایه برای آغاز استارتاپ استفاده میکنند و مقدار آن
را افزایش میدهند تا به رشد استارتاپ کمک کنند.
Coach

مربی
مربیها نه معلم هستند ،نه روانشناس و نه مشاور ،آنها در حقیقت تسهیلگرانی
هستند که به شما کمک میکنند به آگاهی برسید تا مسائلی را خودتان کشف
کنید و یاد بگیرید .مربیها هرگز شما را نصیحت نمیکنند و به شما راهکار
ارائه نمیدهند ،بلکه آنها با استفاده از ابزارهایی کارآمد در حرفه خود (مانند
گوش دادن فعال ،پرسیدن سؤاالت مؤثر و قدرتمند و بازخورد) ،به شما
کمک میکنند تا نقشه راه را برای پیشبرد اهدافتان تعیین کنید یا پازلهای
درونی که موجب بروز مسائلی در زندگی شما شدهاند را کنار هم ببینید و به
نتیجه برسید.
Coaching

مربیگری
مربیگری شیوهای است نوین و رو به رشد برای کمک به افراد و گروهها به
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منظور بهبود ،پیشرفت ،یادگیری مهارتهای جدید ،تشخیص راههای رسیدن
به موفقیتهای فردی و گروهی ،دستیابی به اهداف و مدیریت نقاط عطف
زندگی و چالشها .مربیگری به جای مطرح کردن نظرات جدید ،ایده ها را از
ذهن افراد بیرون میکشد و به جای تحمیل عقاید راهکارهای ذهنی شخص را
پرورش میدهد ،به جای رهنمون دادن ،وی را به تفکر وا میدارد .مربیگری
وابسته به واکنش فرد ،قابل انعطاف و کارآمد است ،نه اینکه تجویدی و
دستوری باشد .در این روش از قضاوت خودداری میشود و به افراد کمک
میشود تا در زمینههای گوناگون رشد و پیشرفت داشته باشند .کوچینگ
تئوری نیست بلکه میدانیست و باید آن را با تمرین و تکرار زندگی کرد.
)CBO (Community Based Organization

سازمانهاي اجتماعي
سازماني است كه به صورت غيرانتفاعي ،خصوصي يا دولتي تحت پوشش
قوانين تشكيل ميشود  .اين سازمانها براي رفع نيازهاي جامعه از طريق
صندوقهاي خصوصي يا دولتي تأسيس ميگردند.
)CDC (Community Development Corporation/Certified

شرکتهاي توسعه اجتماعي
سازمانهاي غيرانتفاعي هستند كه فعاليتهاي توسعه اقتصادي را از طريق
سيستمهاي حمايتي كسبوكار ،به جوامع ارائه مي كنند .اين فعاليتها از
کسبوکارهاي خرد ،صادرات ،واردات تا راهاندازي کسبوکارهاي
شخصي ،اشتغال و تأمين مستغالت گسترده ميباشد.
Certified Development Corporations

شرکتهاي توسعه رسمي
نوع متفاوتي از سازمانها هستند كه معموالً برنامههاي مالي گوناگوني براي
بنگاههاي متوسط تا بزرگ ارائه مي نمايند .شرکتهاي توسعه جوامع محلي
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اغلب با يك پروژه اوليه  CHDOتشكيل ميشوند و به امور مالي بنگاههاي
خرد رسيدگي مي كنند.
Classical Business Incubators

مراكز رشد كالسيك كاروكسب
مركز رشد كالسيك كاروكسب ،ميتواند يك واحد نوپا و مراقبتي باشد .
يك اجتماع يا كارگاه و بنگاه .مركز رشد كالسيك کسبوکار ساختمان،
تأسيسات زيربنايي ،و دامنهاي از خدماتي كه ميتواند تواناييهاي افراد را
براي شروع و اداره عمليات در خالل دوره اوليه توسعه بهبود بخشد ،فراهم
ميآورد.
Clustering and Networking

خوشهسازي و شبكهسازي
در دهه  ،0991خوشهسازي و شبكهسازي در توسعه  SMEاهميت فزايندهاي
يافت .از طريق خوشهها و شبكههاي كاريSME ،ها ميتوان به نيروي كاري
با تحصيالت باال و مجرب دست يافت و خدمات شغلي را که شامل خدمات
مراكز رشد و امكانات خدماترساني کسبوکار است توسعه بخشید .
خوشهها ،تودهاي ازSMEها هستند كه در مجاورت جغرافيايي با يكديگر
و در يك  بخش كار ميكنند  .در اين وضعيت خوشههاي مناسبي از
کسبوکارمكمل يكديگر وجود دارند كه اثربخشتر و قابل دوامتر از مراكز
رشدي هستند كه داراي انواع کسبوکارميباشند .چنين فرصتهايي امكان
تخصصيسازي ،سازگاري ،نوآوري و رقابت را فراهم ميآورند.
Clusters

خوشههاي اقتصادي
گروهي از سازمانها و شرکتها در صنايع مرتبط كه داراي ارتباط اقتصادي
زنجيرهاي با يکديگر هستند ،و از هم خريد و فروش مينمايند و يا از مهارتها
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و زير ساختهاي يكساني در يک ناحيه استفاده ميکنند.
Commercialisation; Commercializing

تجاريسازي
ايجاد فرصتهاي کسبوکار سودآور ،از طريق اختراعات علمي ،نتايج
تحقيق و توسعه ،معرفي يك محصول يا خدمت به بازار براي سودآوري
میباشد .اين عبارت معموالً به فرايندها ،محصوالت و اختراعات جديدي كه
روانه بازار ميشود اشاره دارد.
Community- Based Business or Enterprise

شركت يا بنگاه اجتماعي
فعاليت اقتصادي که توسط فرد يا گروهي از افراد در جامعهاي خاصي انجام
ميگيرد كه به نياز مشاهده شده در آن اجتماع ميپردازد .اغلب اين بنگاهها
نقش مهمي به لحاظ ساختاري در تأمين مسكن ،اشتغال و آموزش بيكاران و
فقرا ايفا مي كنند.
)Community Development Loan Fund (CDLF

صندوق توسعه وام اجتماعي
يك  واسطه مالي است كه سرمايه را قرض ميگيرد و آن را به افراد
كمدرآمد جهت تأمين اجاره بهاي مسكن ،كسبوكارهاي پايه جامعه،تهيه
خانه ،بنگاههاي خرد و توسعه جامعه ،وام ميدهد  .بعضي ازCDLFها به
وامگيرندگان كمك فني جهت تضمين ارائه مي نمايند تا مهارتها و منابع
الزم را براي رسيدن به خودكفايي اقتصادي كسب كنند.
Company

شركت ،بنگاه
يك بنگاه اقتصادي که ،هويت قانوني مجزايي از اعضايش دارد و به عنوان
يك واحد مستقل و بر اساس سهمي كه اعضا دارند ،فعاليت ميکند.
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مهارتهای اصلي
شـامل مهارتهـا و فراينـدي اسـت کـه عامـل خصوصيـات توسـعه فـردي و
اجتماعـي ميگـردد و كـه همه كودكان و بزرگسـاالن در زندگـي روزمره و
كاري خـود بـه آن نيـاز دارند.
Corporate Angels

فرشتگان گروهي
اين گروه سرمايهگذاران خصوصي هستند که از پول بازخريد (بازنشستگي
پيش از موعد خود) كه از سمتهاي مديريت ارشد اسبق خود در
شرکتهاي بزرگ تأمين ميشود ،استفاده ميكنند تا سرمايهاي كارآفرين
تهيه كنند .به طور معمول ،آنها در جستوجوي سمت مديريت ارشدي در
كار سرمايهگذاري هستند و مايلند هر بار تنها در يك سرمايهگذاري شركت
داشته باشند .آنها معموال يك ميليون دالر در حساب پسانداز خود دارند و
در دامنه  200.000دالر سرمايهگذاري ميكنند.
Corporate Angles

فرشتگان گروهي
اين سرمايهگذاران خصوصي از پول بازخريد يا بازنشستگي پيش از موعد
خود استفاده ميكنند تا سرمايهاي كارآفرينانه تهيه كنند .به طور معمول ،آنها
در جستوجوي يك مديريت ارشد در كار سرمايهگذاري هستند و مايلند هر
بار در يك سرمايهگذاري شركت داشته باشند .آنها معموالً  1ميليون دالر در
حساب پسانداز خود دارند و در دامنه 200.000دالر سرمايهگذاري ميكنند.
Corporate Incubators

مراكز رشد همكار
معموالً براي حمايت عمومي از افراد خالق ،مكتشف ،مخترع و كارآفرين با
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برنامهريزي و هدفگذاريهاي خاص ،از جمله جذب و توسعه فناوريهاي
جديد ایجاد میشود و معموالً شاخص بين رشتهاي دارد .سودآور كردن
فرآيندهاي توليد از جمله راهبردهای بلندمدت اين نهادهاست.
Corporate Venture Incubator

مركز رشد کسبوکارگروهي پرمخاطره
اين گروه از مراكز رشد ،يكي از موفقترين و رو به رشدترين مدلهاي
مراكزند .شرکتهاي بزرگ ،شرکتهاي كوچك را در اختیار ميگيرند
و به آنها پول ،تجهيزات ،كارشناسان و منابعی برای فروش سهامشان را در
اختیارشان میگذارند.
Crowdfunding

سرمایهگذاری جمعی
برخی اوقات تأمین سرمایه به اجتماع یا تأمین مالی جمعی نیز اطالق میشود
و معموالً مشارکت جمعی توسط افرادی که سرمایهگذاری مشترک را اغلب
از طریق اینترنت انجام میدهند ،صورت میگیرد تا از تالشهای کارآفرین
توسط عموم جامعه یا سازمانها حمایت شود .تأمین مالی جمعی برای اهداف
متنوعی نظیر درمان بیماری تا چاپ کتاب ،حمایت مالی هنرمندان تا طرفداران
کمپینهای انتخاباتی و تأمین سرمایه الزم برای راهاندازی یک کسبوکار
نوپا یا کسبوکار کوچک کاربرد دارد .به کارگیری اصطالح سرمایهگذاری
جمعی را میتوان پس از ظهور پدیده جمع سپاری دانست .دلیل ظهور و
گسترش سرمایهگذاری جمعی به شکل سازمان یافته در قالب تأمین سرمایه
مالی را میتوان بحران مالی سال  ۲۰۰۸در جهان دانست .به علت تمایل کم
بانکها به وام دادن ،کارآفرینان شروع به جستوجوی راههای دیگری برای
جذب سرمایه کردند .مشکالتی که صنعتگران ،کارآفرینان و سرمایه گذاران
خردهپا در جمعآوری سرمایه داشتند منجر به سرمایهگذاری سنتی توسط
دوستان و فامیل شد و به شکل سرمایهگذاری جمعی بسط پیدا کرد.
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داراييهاي جاري
پول نقد ،سرمايه و داراييهايي كه قابل انتقال به صندوق هستند را داراییهی
جاری مینامند  .اين داراييها ميتواند اسناد ،اوراق قرضه ،اوراق بهادار،
گواهي سپردهها ،ديگر سرمايههاي صندوق بيمه نامه عمر ،صورت اموال و
داراييهاي نامنقول مانند ،نام و آرم تجاري و سرقفلي باشند.
Customer to Customer
تجارت C2C

نوعی از سرویس است که کاربران با استفاده از آن ،خدمات و کاالهای
خود را به دیگر کاربران عرضه میکنند .وبسایتها و سرویسهای خرید
و فروش اجناس دست دوم ،از نمونههای این نوع تجارت هستند.

D
Dotcom Incubators

مراكز رشد دات كام
مراكز رشد داتكام ،مدلي با ويژگيهاي معين ارائه ميدهند .مراكز رشد
داتكام يا تسريعكنندگان کسبوکار اينترنتي ،تحت «موج» اقتصاد جديد
شكل گرفتهاند و پديدهاي كموبيش تازه ،ولي شناختهشده در بازارهاي
توسعه يافته ،به ويژه اياالت متحده ایجاد کردهاند  .اين مراكز رشد با
جهتگيري قوي سرمايه مخاطرهپذير و دورههاي كوتاهتر رشد (از چند ماه
تا  3-2سال) مشخص ميشوند .تعدادي از مراكز رشد داتكام در بازارهاي
داراي رشد سريع در حدود سال  1999ظهور يافتند .برخي افراد اين دسته
از مراكز رشد را به عنوان نسل چهارم مراكز رشد در نظر ميگيرند .توسعه
بالقوه اين دسته از مراكز رشد كه با سطوح باالي خطرپذيري و نرخ مرگ و
مير همراه هستند ،تاكنون در كشورهاي در حال توسعه ،به اندازه کافی مورد
ارزيابي قرار نگرفتهاند.
مراكز رش ِد  Dotcomنمايي از يك مدل كسبو كار ،با ويژگيهاي منحصر
به فرد هستند كه تحت جنبش اقتصاد نوين به وجود آمدهاند .مراكز رش ِد
 Dotcomيا به بيان ديگر «تسريعكنندگان اينترنتي كسبو كار» پديدهاي كم
و بيش تازه و در عين حال مشهور در بازارهاي توسعه يافته ،به ويژه اياالت
متحده ميباشند .ويژگي ممتاز اين مراكز ،توجه خاص آنها به سرمايههاي
مخاطرهاي و به ويژه دورههاي كوتاه رشد ( 9-6ماه به جاي  3-2سال)
ميباشد.
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Due Diligence

دو دلیجنس
به ارزیابی و تحلیل سرمایهگذاران از وضعیت و پتانسیلهای سرمایهگذاری
گفته میشود .این ارزیابی میتواند شامل بررسی سوابق مالی و اندازهگیری
 ROIباشد.

E
)Early Stage (First Stage

مرحله آغازين (مرحله اول)
تأمين مالي براي شرکتهايي فراهم ميآيد كه سرمايه اوليه و سرمايهگذاري
براي شروع توليد و فروش را در مقياس تجاري گسترش میدهند.
Economic Development

توسعه اقتصادي
فرايند پايدار ايجاد ثروت كه در چارچوب شاخصهاي جامعه عمل ميكند
تا كارايي و اثربخشي بهرهبرداري از منابع جامعه را براي سود اقتصادي جامعه
محلي به حداكثر برساند .به زبان ساده فرايند خلق ثروت ميباشد.
Economic Development Incubators

مراكز رشد توسعه اقتصادي
اين نوع از مراكز رشد به سبب فقدان تنوع در اقتصاد منطقه و ناحيه ايجاد
گرديدند  .هدف اين دسته از مراكز ،رشد توسعه اقتصادي و ايجاد رونق
کسبوکارو تجارت منطقه است.
Eggubator

اگيوباتور /تخممرغي شكل
يك الگوي جديد عملياتي از مركز رشد کسبوکاركه گزاره ارزشي آن
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بر شراكت و اتحاد استوار است .از شبكههاي كاري و برنامههاي نظارتي
دائمي پيريزي شده بهره میبرد .جديدترين مدل مراكز رشد کسبوکار،
مدل اگيوباتور است كه تمامی نقاط قوت همه مدلهاي پيشین را داراست .
و در عين حال آنها را ارتقا داده است و همچنين اتحادها و مشاركتهايي
تعيين شده با خارج و نيز با فارغالتحصيالن و شرکتهاي زايشي خود برقرار
ميكند .اين مدل داراي يك ساختار حلقوي است ،يعني يك هسته مركزي
نيرومند كه جريان مطلوب اطالعات را به صورت عمودي و در مدارهاي
چند اليهاي ضمانت ميكند و همچنين امكان جريان آزاد اطالعات را در
باالترين سطح كيفي در اليههاي افقي و عرضي و چندسويه فراهم ميآورد .
مراكز رشد داراي چنين مدلي ،دامنه وسيعي از خدمات را ارائه ميدهند:
اتحادها و مشاركتهاي ايجاد شده اين مراكز را تعيين ميكنند ،يك شبكه
كاري كارآفرين بينقص دست ميدهند كه امكان دسترسي به خدمات مورد
نياز را در هر زمان براي افراد فراهم ميآورد .اين تعامالت ساختاري پيچيده
نيازمنديهاي مشتريان را به بهترين وجه ممكن برآورده ميسازد ،ولي از آنجا
كه لزوماً به سهولت قابل كاربرد يا مديريت نيستند ،براي مخاطرهجويان امري
خطير محسوب ميشود .اين اتحادها و مشاركتها همچنين داراي منابع مالي
داخلي هستند كه به سامانه وارد ميشود .مراكز رشد منطبق با الگوي اگيوباتور
را ميتوان با تخممرغ مقايسه كرد .تخممرغ داراي زرده ،سفيده ،پوسته داخلي
و پوسته سخت خارجي است (يعني داراي ساختاري چنداليهاي و چندبعدي
است) .براي حصول دركي روشن و عيني از اين مدل اليههاي آن در سطور
زير ارائه ميشوند :اليه مركزي اين اليه در برگيرنده هيئتمديره است .اين
اليه از نظر ماهيت ،والد شركت ،تهيه كننده خدمات ،منبع شبكه كاري و
حمايت ،خاستگاه و بستر پرورش است .رشد يابندهها نيز در اليه مركزي قرار
دارند .آنها مشتريان مركز رشد هستند كه ائتالفي از فارغالتحصيالن ،مشتريان
خارجي يا شركاي متحد را شكل ميدهند .گروههاي اخير ارتباط نزديكي
با مركز رشد ،رشد يابندههاي مركز دارند و اليه بعدي شامل خانوادههاي
شركتي ،فارغالتحصيالن و شرکتهاي زايشي هستند و همچنين با مشتريان
خارجي ،پيمانكاران حرفهاي ،اجتماع ،دولت و سرمايهگذاران ارتباط مستقيم
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خانوادههاي شركتي ،فارغالتحصيالن و شرکتهاي زايشي اليه بعدي اين
مدل را تشكيل ميدهند .بنابر پارهاي از تعاريف ،آنها واسطهها ،شركاي
متحد يا گروهي از شرکتهاي سرمايهگذار هستند كه کسبوکار اوليه
آنها خدمترساني به مشتريان مركز رشد است  .در اين اليه همچنين
مؤسسات خدماتي ـ تخصصي ديده ميشوند كه در موفقيت خود مركز رشد
سرمايهگذاري كردهاند و گاه با سهامهايشان در يك رشديابنده در موفقيت
مركز رشد سهيم بودهاند .اين شرکتها ميتوانند به عنوان مشاوران (مديران
ارشد اجرايي و مؤسسات ،اعضاي هيئتمديره  /هيئتمشاوران) از طريق
خدماترساني ،مربيگري ،نظارت و سرمايهگذاري با رشديابندهها ارتباط
مستقيم برقرار كنند و با شركاي خانوادههاي شركتي ،ساير فارغالتحصيالن،
شرکتهاي زايشي و پيمانكاران بالقوه ارتباط مستقيم و يا غيرمستقيم برقرار
سازند .
اليه خارجي در خارجيترين اليه ،ساير شرکتهاي خدماتي تخصصي
ديده ميشوند كه با مركز رشد ،جامعه ،مشتريان تجاري مركز رشد ،دولت
و آژانسهاي سرمايهگذاري ارتباط/شراكت بازتري دارند .مشتريان خارجي
تعامالت پيچيده مستقيم و چندبعدي مستقيم و ارتباطات چندوجهي با
رشديابندهها ،پيمانكاران خارجي تخصصي ،جامعه ،دولت ،سرمايهگذاران
و تعامالت مستقيم با خود مركز رشد ،رشديابندهها ،فارغالتحصيالن،
شرکتهاي زايشي و خانوادههاي شركتي دارند .پيمانكاران خارجي تخصصي
نيز تعامالت پيچيده و چندسويه و ارتباطاتی چند وجهي با همه دستههاي پيش
گفته دارند .جامعه نيز تعامالت پيچيده چندوجهي و ارتباطات چندسويه با
همه دستههاي باال و زير را داراست .دولت تعامالت پيچيده چندوجهي و
ارتباطات چندسويه با مركز رشد ،رشديابندهها ،فارغالتحصيالن ،شرکتهاي
زايشي و خانوادههاي شركتي دارند .اما با ساير دستههايي كه خارج از رشد
کسبوکار هستند نيز مرتبط ميباشند .سرمايهگذاران تعامالت مستقيم و يا
غيرمستقيم با مركز رشد ،رشد يابندهها ،فارغالتحصيالن ،شرکتهاي زايشي
و خانوادههاي شركتي و نيز تعامالتي چند وجهي با همه دستههاي باال دارند.
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Eggubator operational model
مدل عملياتي Eggubator

جديدترين و در عين حال پيچيدهترين مدل مركز رشد کسبوکار مدل
عملياتي  Eggubatorميباشد .مدل  Eggubatorبا بهرهگيري از نقاط قوت
مدلهاي  Hubو  Eggubatorو  Portalو ارتقاي آنها و رفع نقاط ضعفشان
از لحاظ ايجاد اتحادهاي اختصاصي و مشاركتهاي جهتدار چه در مركز
رشد و چه در خارج از مركز رشد ،مدلي جامع و چندجانبه بهوجود ميآورد  .
 Eggubatorداراي ساختاري اوربيتالي ميباشد .از اين نظر كه اين مدل داراي
هستهاي منسجم و نيرومند است كه امكان جريان يافتن اطالعات را بهصورت
عمودي بهوجود ميآورد و از سوي ديگر ،وجود مدارهاي چنداليه امكان
گردش اطالعات را با كيفيت بااليي ،هم بهصورت افقي و هم بهصورت
چندسويه فراهم ميآورد.
E-Incubator/ Portal/

معبر (يا مركز رشد مجازي)
يك الگوي عملياتي جديد از مركز رشد كار و كسب در جايي كه همه
خدمات و برنامهها در فضاي رشد مجازي با تسهيالت فيزيكي ميزبان عرضه
ميشود .از تسهيالت فيزيكي ،عمدتاً سختافزار ،كاركنان فني ،اجرايي و
مديريتي مركز رشد در عمليات ورودي استفاده ميشود .معبر؛ گونه جديدي
از مركز رشد کسبوکاراست كه اغلب خودشان نوپا هستند (بيش از يك يا
دو سال از عمرشان نميگذرد).
از اين رو ،آنها سابقه مستندي ندارند ،اگرچه با سرعت رو به افزايش
هستند .مراكز رشد داراي مدل عملياتي معبر ،دامنه گستردهاي از خدمات
الكترونيكي را از طريق اينترنت مهيا ميسازند  .آنها اتحادهاي مجازي
ميآفرينند و خدمات سرمايهگذاري محدودي را فراهم ميآورند .نقطه قوت
عمده مراكز معبر ،سهولت دسترسي به گسترهاي از خدمات ،بدون هزينههاي
اجرايي مربوط به تسهيالت فيزيكي و جستوجوي آسان شركا و مشتريان
در سراسر جهان است .مهمترين كاستي مراكز رشد داراي مدل معبر ،فقدان
تعاملهاي انساني با مشتريان است ،موضوعي كه مشتريان عالوه بر دريافت
خدمات خواستار آنند.
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مذاکره در آسانسور
فرض کنید در یک آسانسور با یک سرمایهگذار هم مسیر شدهاید و تنها  ۳۰تا
 ۱۲۰ثانیه فرصت دارید او را متقاعد کنید که روی ایدهی شما سرمایهگذاری
کند .به عبارتی که شما باید در این چند ثانیه سرنوشتزا بیان کنید و راهحل
آن و بازار مشتریها که باید برای سرمایهگذار توضیح دهید تا او را متقاعد
کنید مذاکره در آسانسور میگویند.
Embryo Company

شركت رويان
شركتي كه هنوز در مرحله شناسايي سهامداران است.
)Emergence (From Incubators

شركت فراغت يافته از مركز رشد
كسي كه رشد يافته و از مركز رشد خارج ميشود.
Enterprise

بنگاه اقتصادي
مجموعهاي از بنگاههاي يك شركت مادر است كه اين بنگاهها ميتواند به
طور مستقل و منحصر فعاليت كند ،يا شرکتهايي وابسته يا مربوط به شاخهای
ديگر كه مالكيت و مديريت يكسان داشته باشند.
Enthusiast Angels

فرشتگان مشتاق
اين گروه از فرشتگان(ياريرسانان) از همتايان كارآفرين خود كمتر حرفهاي
هستند .از آنجايي كه اين سرمايهگذاران سالهاي آخر كار خود را سپري
ميكنند ،بيشتر به عنوان سرگرمي در مؤسسات سرمايهگذاري ميكنند .آنها
مايلند كه مبالغ كمتري از همتايان سرمايهگذار خود (حدود  100.000دالر)
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در تعدادي شركت سرمايهگذاري كنند .آنها با سرمايههايشان فعاالنه در
کسبوکارمشاركت نميكنند.
Entrepreneur

كارآفرين
كسي كه خطر مالي شروع ،اجرا و مديريت يك کسبوکار و يا وظيفه خاصي
را عهدهدار میشود .يك كارآفرين كسي است كه مخاطرات کسبوکار را
به عهده ميگيرد ،به آن نظم ميبخشد و ادارهاش ميکند ،بعضي مواقع همان
مدير اجرايي يا مالك بنگاه است.
Entrepreneurial Angels

فرشتگان كارآفرينان
فعالترين فرشتگان ،فرشتگان كارآفرينان هستند .آنها مبالغ هنگفتي
(معموالً بین  200.000تا  500.000دالر) سرمايهگذاري ميكنند .آنها
خود مايل بودهاند كه كارآفرينان موفقي شوند و از اين رو در جستوجوي
روشهايي براي تنوع بخشيدن به سهام اوراق بهادارشان يا گسترش شغل
فعلي خود هستند تا اين كه بخواهند جوياي شغلی تازه باشند.
Entrepreneurs

كارآفرينان
كارآفرين كسي است كه فرصتي را كشف و براي پيگيري و تحقق آن،
سازمان مناسبي را ايجاد ميكند .
Entrepreneurship

كارآفريني
كارآفريني به طور خالصه عبارت از فرايند ايجاد ارزش از راه تشكيل
مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهرهگيري از فرصتها.
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اکوسیستم کارآفرینی
ادبیات توسعه کارآفرینی به سه دسته تقسیم میشوند  :مطالعه تأثیر فاکتورهای
فردی بر موفقیت کارآفرینان ،مطالعه تأثیر فاکتورهای محیطی بر موفقیت
کارآفرینان و عملکرد کارآفرینی و در آخر مطالعه تأثیر فاکتورهای فردی
و محیطی بر توسعه کارآفرینی .مقوله اکوسیستم جز سومین دسته از ادبیات
موجود برای توسعه کارآفرینی میباشد .اکوسیستم کارآفرینان مجموعهای
متفاوت از فعاالن به هم وابسته در یک منطقه جغرافیایی که تحت تأثیر
ترکیب تمام فعاالن گروه و پتانسیل اقتصادی منطقه میباشد را نشان می دهد .
اکوسیستمها مجموعهای از اجزای به هم وابسته هستند که در تعامل باهم
میباشند و در پی خلق کسبوکارهای مخاطرهآمیز در طول زمان می باشند.
Estates

داراييهاي صنعتي
داراييهاي صنعتي رويكردي پويا به توسعه منطقهاي و اقتصادی شهرهاي
محلي و آژانسهاي توسعه منطقهاي ميدهد.
Evaluation

ارزيابي
فرايند مستمري است كه توسط يك شخص ثالث ،سازمان يا مشتري اجرا
ميگردد .اين فرايند معيارهاي كمي و كيفي مربوط به ميزان دستيابي به مقاصد
از پيش تعيينشده و اهداف برنامهها ،كيفيت مديريت و تغييرات بنيادين را
ارائه ميكند ،اين بازخورد براي برنامهريزي و اجراي تغييرات مطابق با اهداف
تعيينشده به كار مي رود .ارزيابي براي حمايتهاي عمومي و سرمایهگذاري
جاري در برنامههاي بنگاههاي خرد ضروري است .الزم است كارشناسان
خارج از سازمان براي برنامهريزي و اجراي ارزيابيهاي معتبر به كار گرفته
شوند.
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Exit

خروج
فروش يا مبادله ميزان قابل توجهي از مالكيت شركت به صورت نقدي ،بدهي
يا سهم به شرکتهاي ديگر .برخی بنیانگذاران و سرمایهگذاران استارتاپ
اینگونه پولدار میشوند؛  Exitدر این گونه موارد به مدلی گفته میشود که
یک سرمایهگذار و یک کارآفرین سرمایهی خودشان را از شرکت خارج
میکنند .خروج معموال در زمان  IPOو  M&AAاتفاق میافتد.
Exit of Incubator

خروج از مركز رشد
مرحلهاي كه مرکز رشد ،به عنوان سهامدار از ساختار يك شرکت پرورش
یافته در مركز رشد خارج ميگردد.
Exit Route

روش خروج
روشي كه توسط يك سرمایهگذار جهت نقد کردن سرمایهگذاريش انجام
ميشود.
Exit Strategy

راهبرد خروج
روشي كه سرمایهگذار مخاطرهپذير يا مالك  بنگاه براي بهرهبرداي از
سرمایهگذاري خود در يک شرکت ،اتخاذ ميکند .راهبرد خروج همچنين
«فعاليت نقد نمودن» نیز ناميده ميشود.
Expansion

بسط و گسترش
شركت در اين مرحله با عرضه محصول ،درآمد كسب ميكند و قصد توسعه
بازار و يا توسعه محصول را دارد.
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مناطق آزاد صادرات
مناطق آزاد صادرات براي توسعه صادرات و تجارت بالقوه خارجي سودمندند
و به طور كلي اين مناطق پيوند بهتري با جامعه بينالمللي دارند .اگرچه نشان
داده شده است كه اين مناطق به طور بالقوه در سطح ناچيزي جامعه محلي
را تقويت ميكنند .با اين حال ،اين مناطق از طريق تسهيل خدمات شغلي،
تدارك دستيابي به تأسيسات زيربنايي و تهيه مشوقهاي مالياتي به جلب و
جذب سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي اهتمام دارند .اين مناطق همچنين
در اشتغالزايي و بهبود موازنه حقوق و دستمزد نقش دارند.

F
First Generation

نسل اول
اين نسل عموماً با مؤلفه «دارايي واقعي» و مجاورت با مؤسسات پژوهشي
يا محيطهاي فني دانشگاهي مشخص ميشوند  .مراكز رشد اين نسل با
مجموعههاي جديد ساختماني ،نظير پاركهاي علموفناوري يا قطبهاي
فناوري يا با واگذاري ساختمانهاي متروك و رها شده (نظير مجتمعهاي
صنعتي) ايجاد ميشوند .مؤلفه «دارايي واقعي» اغلب حاكي از سرمايهگذاري
دولتي قابل مالحظه است كه گاه برنامههاي نوآوري ،اشتغالزايي و توسعه
اقتصادي ملي يا محلي از آن حمايت به عمل ميآورند .يكي از چالشهاي
عمده اين مراكز ،كه همواره نيازمند سرمايهگذاري ثابت ميباشند ،اين
است كه چرخه عمر توسعهاي طوالني دارند و از سرمايهگذاري ناكافي
و مكانيزمهاي موجود براي فارغالتحصيلي شرکتها آسيب ميبيند .
متداولترين «عوامل موفقيت» اين سامانهها به ظرفيت آنها در تمركز بر ايجاد
مخاطرات جديد تا مديريت دارايي واقعي ،اداره و كنترل مديريت كارآفريني
و بازاريابي راهبردي محور بستگي دارد.
 FinTechیا Financial technology

فناوری مالی
صنعتی در فضای اقتصادیست و به کمپانیها و استارتآپهایی اشاره
دارد که با کاربرد تکنولوژی تالش بر کارآمدتر کردن خدمات مالی دارند.
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ظهور پدیده استارتآپهای مالی یا «فینتک» هم نتیجه پیوند دو صنعت
بانکداری و تکنولوژی است که از خدمات پرداخت گرفته تا انتقال و
ارسال پول را در بر می گیرد .شرکتهای فعال در زمینه فناوریهای
مالی عموم ًا استارتآپهایی هستند که در پی به چالش کشیدن سیستم
سنتیاند .اساس ًا این رویکرد که شرکتهای فینتک زیرمجموعه بانکها
یا شرکتهای فناوری باشند با روح فینتک در تضاد است .چنانچه تصور
کنیم ،میتوان خدمات فینتک را درون همان کمپانیهای سنتی ارائه کرد
راه خطا را در پیش گرفتهایم.
For - Profit Property Development Incubator

مراكز رشد توسعه اموال انتفاعي
اين دسته از مراكز رشد ،دفتر و فضاي كارگاه  /توليد با خدمات مشترك 
فراهم ميآورند .برخي از مؤسسات اموال ،به توسعه بازار تجملي ميانديشند
و در اين زمينه به آن دسته از شرکتهاي زايشي توجه دارند كه تصوير
آگاهانهاي از نرمافزار ،اينترنت و بخشهاي خدمات حرفهاي دارند .براي
مثال به شرکتهايي كه يكي از كليدهاي موفقيت را در دست دارند .
توسعهدهندگان اموال به درآمد حاصل از اجاره و رشد ارزش دارايي واقعي
عالقهمند هستند.
For- Profit Business Incubator

مركز رشد تجاري انتفاعي
مؤسسهاي كه کسبوکار اوليه آن رشد شتابدهنده شرکتهاي مشتري
است ،در جايي كه پستهاي منفعتزا در برنامه کسبوکارگنجانده شده
است .اين گونه مراكز گاه با سهيم شدن در سود شرکتها پس از موفقيت،
منتفع ميشوند.
For- Profit Investment

مراكز رشد سرمايهگذاري انتفاعي
اين دسته از مراكز رشد اغلب مركزي بيش از يك  روش ساده براي
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مؤسسات سرمايهاي مخاطرهجو و ياريرسانان کسبوکار دارند كه
سهامشان را در يك منطقه سرمايهگذاري ميكنند .اين امر اين امكان را به
مراكز رشد سرمايهگذاري انتفاعي ميدهد كه به جاي تودههاي قديمي كه
در جستوجويشان هستند و تا حدودي ضريب موفقيت پاييني دارند ،به
سهامشان توجه بيشتر داشته باشند و چه بسا در آن همافزايي ايجاد كنند.
Free Riding

سواري مفت
در شرايط عادي كشورهاي در حال توسعه تمايلي به رعايت حقوق بينالمللي
دارايي معنوي ندارند و ترجيح ميدهند بدون پرداخت هزينه اضافي
محصوالت خارجي را مشابهسازي كنند  .اين ديدگاه از ديد كارشناسان
غربي ،سواري مفت تلقي ميشود.
Founder

بنیانگذار استارتاپ
به شخصی که استارتاپ را راهاندازی میکند بنیانگذار گفته میشود .این
اشخاص معموالً عالقهای به کار کردن برای دیگران ندارند و باور دارند که
میتوانند با تالشهای بیوقفهی خود دنیا را تغییر دهند .این افراد میتوانند
با تعدادی از دوستان خود در این راه شریک شوند و وظایف سنگین را بین
خودشان تقسیم کنند .راهاندازی یک استارتاپ به هیچ عنوان کار راحتی
نیست و در طی آن ،به بنیانگذاران آن فشار زیادی وارد خواهد شد .اما اگر
فعالیتهای آنها موفقیتآمیز باشد ،نتیجهی آن هم از نظر احساسی و هم
از نظر مالی بسیار خوب خواهد بود.

G
Gestation

ايجاد و شكلگيري
ايجاد و شكلگيري ،اولين گامي است كه يك شركت برميدارد .در اين
مرحله ،فردي مبتكر ايدهاي فناورانه با پتانسيل خوب در بازار دارد؛ اما از
خبرگي الزم و منابع مورد نياز براي تجاريسازي ايدهاش بهرهمند نيست.
Gestation

مرحله تكوين
مخاطرهجو ايدهاي فناورانه دارد كه داراي بازار بالقوه مطلوبي است اما براي
تجاريسازي آن ،منابع و تجربه تجاري محدودي دارد.
Graduate

رشد يافتن/خارج شدن
يك مؤسسه کسبوکاركه توسط يك مركز رشد در يك دوره زماني پرورش
مييابند (اصطالحاً سر از تخم بيرون ميآورند) و ساختمان فيزيكي مركز رشد
را ترك ميكنند يا پيوند رسمياش را با مركز رشد قطع ميكنند .شرکتهاي
رشديافته يا خارج شده از مركز رشد به طور موفقيتآميزي به نقطه معيار
مورد توافق رسيدهاند و يا تأمين مالي ديگري به دست آوردهاند و يا با سازمان
ديگري ادغام شدهاند .رويكرد پيشرشد ـ مركز رشد ايدههای مركز پيشرشد،
كارآفرين بالقوه( ،به صورت دستيار) و دانش كليدي براي چگونگي اداره يك 

 / 38فرهنگ واژگان روز کسبوکار و کارآفرینی؛  260واژه

شركت فراهم ميآورد .ويژگي جديد و نوآور يك مركز پيشرشد اين است
كه ايده کسبوکار را به صورت آكادميك محك بزند و تجربه کسبوکار را
ِ
صاحب ايده مالك شركت شود ،به چنگ ميآيد.
بدون اينكه فر ِد
برخالف مركز رشد کسبوکار معمول ،مركز پيشرشد فقط از پروژههاي
كارآفرين (مراكز انتفاعي) و تقريباً در بنگاهها ثبت نشده حمايت ميكند .
مديريت مركز پيشرشد و يك مركز آكادميك قراردادي را منعقد ميكنند
كه مراكز انتفاعي را قادر ميسازد تا یک فعاليت کسبوکار معمول ،مث ً
ال
فروش محصوالت ،را در مرحله مقدماتي به نفع مركز پيشرشدي به انجام
رسانند .هرگاه مدير اجرايي همه فعاليتهاي کسبوکار مراكز انتفاعي را
كنترل ميكند ،خطرات مالي براي گروههاي آكادميك و كارآفرين كاهش
مييابد .اقدام ثبتنام يك بنگاه معموالً پس از دوره موفقيت مركز پيشرشد
زماني اتفاق ميافتاد كه گروههاي كارآفرين و آكادميك دانش ،مهارت و
تجربه كافي را براي اداره شركت خودشان كسب کرده باشند.
با توجه به اعتمادبهنفس و تجربه آكادميك كسبشده در خالل مرحله
پيشرشدي ،ترس آنان از شكست به طور معناداري كاهش مييابد .مركز
پيشرشد بر آموزش و مربيگري كارآفرينان بالقوه متمركز است و پوشش
قانوني براي فعاليتهاي تجاري مراكز انتفاعي فراهم ميآورد كه وابسته به
نهاد قانوني مستقلي نيستند .در خالل دوره پيشرشد ،كارآفرينان آتي با فروش
محصوالت يا خدمات مقدماتي ،تقاضاي بازار و ايدههاي کسبوکارشان را
كشف ميكنند .پيش مركز رشد محيط آموزشي مساعدي براي كارآفرينان
بالقوه يا گروههاي كارآفرين از طريق قراردادن آنها در يك موقعيت فعال
فراهم ميآورد  .دانشمندان با راهاندازي مركز انتفاعيشان نقش فعالي را
در زمامداري فرآيند تجاريسازي نتايج  R&Dآنها را بر عهده ميگيرند .
بدين گونه آنها از وظايف وقتگيري مانند حسابداري خالص ميشوند .به
عالوه ،مراكز پيشرشد حمايتهاي خاصي مانند دوره كارآفريني ،نظارت بر
كاركنان و دسترسي به شبكههاي مرتبط را نیز فراهم ميآورند.
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Graduate

شركت رشديافته
يك شركت مقيم در مرکز رشد كه مكان فيزيكي خود را در مرکز رشد
ترك مينمايد يا ديگر از مرکز رشد خدمات عمومي دريافت نميکند را
شرکترشدیافتهمینامند.
Graduation

رشد يافتن
رشد و تكامل يافتن يك شركت در مرکز رشد است.
Growth

رشد
در مرحله رشد ،کسبوکار با تمركز بر محصول اصلياش گسترش مييابد.
Growth Stage

مرحله رشد
شركت خط توليد موظف به گسترش محصولاند و بر محصول اصلي تمركز
دارند .كسب مديريتي خود را از غيررسمي به رسمي منتقل ميسازد.

H
Hatchery

مركز رشد
ً
واژه ديگري که براي مركز رشد مورد استفاده قرار میگیرد و معموال براي
پروژههایست که در مرحله ايده اوليه قرار دارند کاربد دارد.
High Tech

فناوري پيشرفته
محصوالت يا خدماتيست كه مستلزم به داشتن مهارت باال هستند و از منابع
و ترکیبها پيچيده بهرهمند هستند.به عبارت دیگر مفهوميست كه وضعيت
فعلي فناوري يا كاربرد دانش را در فرآيندها يا محصوالت جديد بيان ميكند .
فناوري پيشرفته نسبي است .در زمان اديسون المپ فناوري پيشرفته محسوب
ميشد ،همانگونه كه در دهه  1930ماشين تحرير برقي فناوري پيشرفتهای بود .
امروزه فناوري پيشرفته به كاربردهاي زيست فناوري و ميكروالكترونيك ها
اطالق ميشود.
Hub

هاب /قطب
در حال حاضر ،مرسومترين الگوي عملياتي در يك مركز كاروكسب است
كه گزاره ارزشي آن نیز ،عرضه تسهيالت فيزيكي و هم محيطهاي مجازي
براي دريافت خدمات رشد (براي کسبوکارهاي رشديابندهاش) را شامل
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ميشود .مدل عملياتيهاب ،معمولترين مدل عملياتي مراكز رشد نوپاست
كه بيش از يكسال از حضورشان در عرصه کسبوکار نميگذرد .هاب نقاط
قوت دو مدل عملياتي   BAMو معبر را در يك اداره مركزي تلفيق مینماید .
گروههاي تخصصي موجود در مراكز رشد  Hubدامنه مطلوبي از خدمات را
ارائه ميدهند .در اين مراكز ،منابع مالي محدودي در اختيار رشديابندهها قرار
ميگيرد .با اين حال شبكه كاري اين دسته از مراكز رشد با بيرون رشدنايافته،
سست ،غيررسمي و بيثبات است.
Hub Operational Model
مدل عملياتي Hub

اغلب مدلهاي مراكز رشد نوپا ،برگرفته از مدل  Hubاست .مدل  ،Hubبا
بهرهگيري و تلفيق نقاط قوت دو مدل  BAMو  ،Portalطرحي منسجم و
ساختيافته را ایجاد میکند .بخشهاي تخصصي موجود در مراكز رشد
 Hubارائه كننده سطح مطلوبي از خدمات ميباشند.

I
Inception

شروع
اين مرحله ،دومين گامي است كه يك شركت برميدارد .در اين مرحله گروه
كاري شركت تكميل شده و شركت داراي طرح کسبوکارميباشد و قصد
آغاز ارائه خدمات و يا توليد محصول را دارد.
Inception

مرحله آغازين
در این مرحله هيچ درآمدي حاصل نشده است و شركت فاقد تاريخچه
ميباشد ،تيم کاری كامل نيست .طرح کسبوکار تهيه شده و شركت در
مرحله آغازین تهيه محصول است.
Incubatee

رشديابنده
کسبوکار يا شرکتهايي كه در يك مركز رشد قرار ميگيرند يا از طريق
مركز رشد به ثمر ميرسند.
Incubation Period

دوره رشد
چارچوب زماني مورد توافق يك مركز رشد و يك کسبوکار رشديابنده  
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است كه طي آن کسبوکاررشد يابنده در ساختمان فيزيكي يا مجازي مركز
رشد باقي ميماند و همه خدمات قابل دسترس و مورد توافق را دريافت
ميدارد .دورهاي است حداكثر  3ساله كه طي آن واحدهاي فناوري مستقر
در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد
خارج ميشوند .زمان اين دوره در بعضي از مراكز رشد با تصويب هيئت امنا،
تا  5سال قابل افزايش است.
Incubator

مركز رشد
طرح ارايه خدمات و تسهيالت جهت تشويق كارآفريني و به حداقل رساندن
موانع براي ايجاد و رشد بنگاههاي جديد ،به ويژه براي شرکتهاي فناوري
پيشرفته   High-Techاز طريق جا دادن تعدادي بنگاه نوپاست كه در استفاده
از خدمات سهيم مي باشند.
اين خدمات مشترك شامل مكان جلسه ،خدمات منشي و دفتري ،خدمات
حسابداري ،كتابخانههاي تحقيقاتي ،ارائه مشاوره مالي و مديريتي در مرکز و
خدمات رايانهاي ميباشد .مركز رشد نهادي است جهت پرورش ايدههاي
کسبوکار يا فناوريهاي جديد تا مرحلهاي كه براي سرمایهگذاران
مخاطرهپذير جذاب شود .
به طور نمونه يك مركز رشد فضاي فيزيكي و بعضي يا همه خدمات  :قانوني،
مديريتي و فني مورد نياز براي يك بنگاه را فراهم ميکند تا آن بنگاه توسعه
يابد .شرکتهاي سهامي خاص ،اغلب به خاطر حمايت مراكز رشد از طريق
ايجاد فرصتهاي سرمایهگذاري در مرحله اوليه ،به آنها اتکا ميکنند.
Incubator Facilities

امكانات مراكز رشد
ملک و داراييهايي هستند كه به صورت خاص به منظور حمايت از بنگاههاي
جديد و در حال رشد و برخی مواقع صنايع ويژه مانند تكنولوژي زيستي ايجاد
ميگردد.
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Incubator Generations

نسلهاي مركز رشد

 .1نسل اول First Generation

 .2مراكز رشد دانشگاه University Incubators
 .3مراكز رشد مجازي Virtual Incubators

 .4مراكز رشد کسبوکار بينالمللي International business Incubators
 .5مراكز رشد دات .كام Dot.com Incubators

Incubator Industry

صنعت نوپا
يك بنگاه صنعتي كوچك تازه تشكيل شده (نوپا) ،كه هنوز به صورت كامل
تأسيس نشده است.
Incubator Operational Model

مدل عملياتي مركز رشد
در نسلهاي مختلف مراكز رشد ،چهار نوع مدل عملياتي وجود دارد .اين
مدلهاي عملياتي به بررسي كانونهاي تمركز مراكز رشد در نسلهاي
مختلف ،ترسيم و القاي قالب آنها ،توصيف حيطه ارائه خدمات ،فرصتهاي
سرمايهگذاري و سطح اتحادهاي خارجي و اختصاصي آنها ميپردازد.
Incubators Main Players

نقشآفرينان اصلي در مراكز رشد

 .1كارآفرينان Entrepreneurs

 .2فرشتگان كسبوكار ( Business Angelانواع ياريرسانان):
الف).فرشتگان كارآفرين Entrepreneurial Angels
ب).فرشتگان گروهي Corporate Angles
پ).فرشتگان مشتاق Enthusiast Angles
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ت).فرشتگان مديريت خرد Micromanagement angles

ج).فرشتگان تخصصي Professional anglesIndustrial

)Information technology (IT

فناوري اطالعات
منظور از فناوري اطالعات ،آن نوع فناوري است كه از آن در از ذخيره ،تبادل
و دستكاري اطالعات استفاده ميشود .سازمانهايي كه از فناوري بهطور كلي
و از  ITبهطور خاص بهره ميگيرند ،سازمانهايي كاراتر ،اثربخشتر و
نوآورتر ميباشند.
Infrastucture

زيرساخت
خدمات پايه و اساسي مانند جادهها و شبكه فاضالب كه براي توسعه ،فعاليت و
رشد يك شهر ضروري است .سيستمها و شرايطي كه از فعاليتهاي اقتصادي
حمايت مي كنند و اغلب مكانشان ثابت است.
)Initial Public Offering (IPO

عرضه اوليه سهام
دعوت به صورت فراخوان عمومي براي خريد سهام يك شركت توسط
واسطههايي چون مؤسسات اعتباري و بانكهاي تجاري انجام ميگيرد .
اين كار به وفور جهت انتشار سهام و قرضه افزايش سرمايه انجام ميگيرد .
عرضه و انتشار سهام براي حراج ميتواند به دو شكل باشد :تحت يك قيمت
ثابت كه نياز به فرم قرعه كشي يا سهميهبندي دارد ،اگر تقاضا براي سهام زياد
باشد .يا از طريق مزايده (پيشنهاد خريد) كه در آن پيشنهاد دهندگان و افراد
متقاضي خريد ،تعدادي ثابت سهام را با همان قيمت تعيينشده و يا بيشتر از آن
درخواست مي كنند و نهايتاً سهام به كسي كه بيشترين قيمت را پيشنهاد داده
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است واگذار ميگردد .اين عبارت همچنين عرضه عمومي نيز نامیده ميشود.
Innovation

نوآوري
معرفي و ارائه يك ايده جديد به بازار به شكل يك محصول ،خدمات يا
توسعه در يك سازمان يا فرآيند.
Innovation Center

مركز نوآوري
شبيه به مركز رشد است که مخصوص تجاريسازي پروژههاي نوآورانه
میباشد.
Innovative

نوآورانه
ايجاد ارزش و ثروت از طريق ارائه ايدهها ،محصوالت ،خدمات يا راههاي
نوین انجام كار جديد است.
)Intellectual Asset(IA

داراييهاي غيرمنقول(نامشهود)
داراييها و سرمايههاي نا مشهود و غيرمنقول (نامشهود) مانند دانش ،مهارت،
حق امتياز ،حق تأليف ،حق انحصاري اختراع ،نام و نشان تجاري و مزيت
رقابتي هر شركت است که به اين عوامل بستگي دارد.
)Intellectual Capital (IC

سرمايه نامشهود
يك  عبارت و واژه مالي است كه تفاوت ميان ارزش دفتري (بر اساس
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داراييهاي منقول) و ارزش بازار (قيمت بازار) را مشخص ميکند.
Intellectual Property Rights

حقوق مالكيت معنوي
فرآيند قانوني كه از تكنولوژي يا فرآيندهاي يك شركت حمايت و پشتيباني
مينماید.
)Intellectual Property(IP

مالكيت معنوي
يك عبارت به رسميت شناختهشده است و شكل سنتي عبارت داراييهاي
غيرمنقول كه شامل آرم و نام تجاري ،حق طراحي ،حق ثبيت اختراع ،حقوق
معنوي ،اطالعات و اسناد محرمانه را دربر میگیرد.
Intermediary

واسطه
گروهي از مؤسسات خدماتي تخصصي ،آژانسها و مؤسسات سرمايهگذاري
و ديگر مؤسسات کسبوکار هستند كه شراكت و اتحاد متعهدانهاي را
با مركز رشد شكل ميدهند .اين واسطهها خود نيز در موفقيت هستهها و
مؤسسات فناور مستقر در مركز رشد سهیم هستند.
International Business Incubators

مراكز رشد کسبوکاربينالمللي
اين نوع از مراكز رشد به عنوان سومين نسل از مراكز رشد تجاري معرفي
شدهاند .اين مراكز براي توسعه کسبوکارهاي مبتني بر دانش ،طيف وسيعي
از خدمات حمايتي را ارائه ميدهند  .اكثر اين مراكز ،مبتني بر صادرات
هستند و سوابق فروش و نرخ رشد بسيار بااليي را نشان ميدهند .مراكز رشد
تجاري بينالملل ،دانشگاهها ،مؤسسات تحقيقاتي ،سرمايههاي مخاطرهاي و
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مشاركتهاي مخاطرهاي بينالملل را به يكديگر متصل می كنند .اين مدل
رشد كه مبتني بر سازوكارهاي همگرايانه است ،در حال حاضر در كشورهايي
همچون چين ،كره و مالزي وجود دارد.
International Business Incubators

مراكز رشد کسبوکار بينالمللي
اين مدل به عنوان «نسل سوم» مراكز رشد به شمار ميآيند .اين دسته از مراكز
رشد دامنه كاملي از خدمات حمايتي را براي توسعه کسبوکار دانشمحور
فراهم ميآورند .بيشتر اين مراكز صادراتمدار هستند و سوابق فروش و نرخ
رشد تأثيرگذاري نشان ميدهند  .آنها با دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشي،
سرمايه مخاطرهپذير و مشاركتهاي مخاطرهاي بينالمللي مرتبط هستند .اين
مدل مركز رشد ــ مبتني بر همگرايي مكانيزمهاي حمايتي ــ در كشورهايي
مانند چين ،كره و مالزي وجود دارد .برخي از اين مراكز رشد شروع به ايجاد
شبكه مركز رشد كردهاند .يعني مراكز رشد داخل يك منطقه يا كشور يا با
يك تمركز .قوت اين دسته از مراكز رشد بر ظرفيت آنها در سهيم كردن
ديگران در دانش و منابع و نيز پيوند و همافزايي مالي مبتني است كه ميتواند
در چارچوب پژوهش و توسعه ايجاد شود.
)IPO (Initial Public Offering

عرضه عمومي اوليه سهام
آخرين گام براي نيل به موفقيت در هر شركتي ،رفتن به ميان مردم و عمومي
شدن است كه به آن عرضه عمومي اوليه سهام يا  IPOاطالق ميشود.
IT Incubator
مركز رشد IT

مركز رشد  ITيك ابزار توسعه اقتصادي است كه به منظور تسريع رشد و
موفقيت شرکتهاي كارآفرين از طريق عرضه خدمات و منابع حمايتي
کسبوکار طراحي شده است .مدل مفهومي اين مركز رشد به صورت مثلثي
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ميباشد كه روئوس آن عبارتند از:
الف :مديريت اموال و امالك فضاي اجارهاي و اجارهنامههاي منعطف،
ب :سرمايهگذاريهاي مالي و تأمين مالي،
ج :مشاوره کسبوکار.

J
Joint Venture

داراي فعاليت کسبوکار مشترك
فعاليت بازرگاني كه توسط دو يا چند مؤسسه به طور مشترك انجام ميگيرد.

K
Knowledge Economy

اقتصاد مبتني بر دانش
شرايطي كه ارزش و ثروت در اثر ايدههاي جديد ،نرمافزار ،خدمات و روابط
جديد روند صعودي پيدا ميکند و افزايش ميیابد.

L
Labor - Intensive

صنايع كاربر
صنعت و تجارتي كه به تعداد زيادي كارگر و نيروي كار در يك جريب
زمين نياز دارد.
Lean Startup

نوپای ناب
متودولوژی لین استارتاپ یا نوپای ناب به شما یاد میدهد که چگونه یک
استارتاپ را هدایت کنید ،چه موقع آن را تغییر دهید و از چه راههایی برای
رشد آن استفاده کنید  .لین استارتاپ یک رویکرد علمی برای ساختن و
مدیریت استارتاپ به شما میدهد و کمک میکند که محصول خودتان
را سریعتر به دست مشتری برسانید .بسیاری از استارتاپها با ایدهی ساختن
محصول مورد نیاز مردم راهاندازی میشوند .زمانی که مشتریها نتوانند با
یک استارتاپ ارتباط برقرار کنند ،به ایدهی آن اهمیتی نمیدهند و درنتیجه
استارتاپ شکست میخورد.
Learning Industry

صنعت آموزش
عبارتی جمعي و اشتراكي در اقتصاد است براي سازمانهايي كه كار شبيهسازي،
مطابقت و حمايت از تقاضاهاي آموزش افراد و كاركنان را برعهده دارند.
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Local Economic Development Incubators

مراكز رشد با هدف توسعه اقتصادي محلي
اين نوع از مراكز رشد عموماً توسط دولتهاي ملي و محلي و با فعاليتهاي
گسترده و در عين حال به صورت رشتهاي ،بهمنظور توسعه اقتصادي محلي
شكل ميگيرد .حمايت از صنايع كوچك با شكلگيري خوشههاي صنعتي
يكي از اهداف استراتژيك اين نهادهاست.
Low Tech

فناوري پايين
محصوالت يا خدماتي كه به مهارت ،تركيب نامعمول منابع و فنون پيچيده
نيازي ندارد.

M
Market

بازار
محلي كه خريداران و فروشندگان اقالمي را كه ارزش دارند مبادله مي كنند .
فضايي فيزيكي ،كه خريداران و فروشندگان براي بهترين قيمت چانهزني
مي كنند ،يكي از مفاهيم اساسي تجارت است  .فقدان يك  بازار فيزيكي
براي يك سري از كاالها معموالً يكي از منابع اساسي ناكارآمدي اقتصادي
است .در اين بازار تقاضا براي محصول يا خدمت مورد نظر معموالً از طريق
طرحهايي با مدت زمان مشخص و معلوم سنجيده ميشود.
Market Niching

استراتژي جاگيري در بازار
يك نوع استراتژي بازاريابي است كه هدف آن شناسايي بخش كوچكي از
بازار و عرضه كاال و خدمات مناسب براي آن بخش است كه نيازهاي منحصر
به فردي دارد.
Market Segmentation

تقسيم بازار
تقسيم بازاربه بخشهاي متعدد بر حسب عوامل مختلف مانند؛ عوامل
جغرافيايي ،قيمت ،نحوه تحويل كاال ،ويژگيهاي مشتري و غيره و تقسيم
شرايط به منظور تحميل شرايط به خريدار يا فروشنده میباشد.
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Market Share

سهم بازار
درصدي كه يك مؤسسه يا كاال از بازار كسب ميکند.
Maturity

بلوغ /مرحله پختگي
در اين مرحله ،کسبوکارقدرت رشد در هر دو زمينه فروش و سودآوري
را بهدست آورده و در بازار شهرت كسب كرده است .براي اينكه شركت
بهصورت رقابتي باقي بماند بايد به نوآوري و خالقيت در توليد محصول رو
آورد.
Mentor

مشاور ،مربي ،رايزن
مدير ارشد يك مؤسسه پاگرفته كه موافقت كند تعداد ساعت معيني را در هر
هفته به مؤسس يك شركت نوپا كه در مرحله رشد آغازين است آموزش
دهد .خصوصیات منتورها عبارت است از :سابقه کار قابل توجه ،عالقمند به
آموزش و انتقال تجربیات خود به دیگران ،ارتباطات قابل توجه با اهل دانش.
Menti

منتی
کسی که طرف صحبت منتور هست و از او کمک دریافت می کند  menti ،
نامیده میشود .منتور به صحبتهای منتی خود با دقت گوش میدهد و با
طرح سوالهای مختلف ،تفکر و تعمق در او ایجاد مینماید.
Mentoring

منتورینگ
یک منتور برای یک کسبوکار نوپا کارکرد  زیادی میتواند به همراه داشته
باشد از جمله  :بازار را به خوبی میشناسد و رفتار با مشتری را به شما میآموزد .
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چشماندازی گسترده دارد و صحبت با او چشمانداز شما را بهبود میبخشد .
راهوچاه را از هم شناخته و شما را با برخی اشتباهات فاحش آشنا میکند که
نباید انجام دهید .شبکهای بزرگ از کارآفرینان ،سرمایهگذاران و مسؤلین را
دارد که میتوانید روی آنها حساب کنید .خود او شاید در مقام یک فرشته
کسبوکار روی کسبوکار شما سرمایهگذاری کند .شما گاهی درگیر امور
اجرایی جزئی میشوید و از بحثهای کالنی مثل استراتژی کسبوکارتان
دور میشوید .او کسبوکار را از بیرون میبیند و مسیر نادرست را گوشزد
میکند .فردیست موفق و باانگیزه ،که در مراحل سخت و خشن راهاندازی
کسبوکار به شما روحیه و انگیزه مضاعف میدهد.
Merge & Acquisition

مالکیت و ادغام
زمانی است که استارتاپ توسط یک شرکت بزرگتر خریداری یا با آن
ادغام میشود .این اتفاق به صورت دوستانه (همراه با توافقنامه) یا خصمانه
(بدون توافقنامه) صورت میگیرد.
Microbusiness or Microenterprise

بازار كوچك و خرد
يك بازار كوچكتر از  SBAهمان بازار كوچك و خرد است .بر اساس برنامه
تقسيم بندي شركتها ( )1992شراكت و مالكيت انحصاري يا تجارت خانگي
كه كمتر از  10نفر كاركن (كارمند) دارد و ك ً
ال دسترسي به بخشهاي مالي
بانكي ندارد و از وامهاي كمتر از  1500دالر استفاده ميکند.
Micromanagement Angels

فرشتگان مديريت خرد
اين گروه از فرشتگان ترجيح ميدهند كه كنترل بيشتري بر سرمايهگذاريشان
داشته باشند .اغلب مديران خرد سرمايهشان را از محل هيئتمديره شركت
كنترل ميكنند تا يك مشاركت فعال .آنها ممكن است هر بار در بيش
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از چهار شركت سرمايهگذاري كنند و به ارزش افزودهشان در هر يك از
سرمايهگذاريها بيافزايند.
Mid Tech

فناوري متوسط
محصوالت يا خدماتي كه مستلزم مقداري مهارت و تركيب منابع موجود،
بدون پيچيدگيهاي غيرمعمول است.
Mixed Incubators

مراكز رشد مختلط (عمومي)
اين نوع از مراكز رشد به دليل فقدان کسبوکار ايجاد گرديده است .هدف
اين دسته از مراكز رشد ايجاد شرکتهاي نوپا و ايجاد شغل ميباشد.

N
)National Innovation System (NIS

نظام ملي نوآوري
نظام ملي نوآوري ،مجموعهاي از سازمانها و روابط بين آنهاست؛ كه
كليه سازوكارهاي الزم براي توسعه و ارتقاي نوآوري در همه ابعاد ،در آن
گنجانده شده است.
Network of Business Angels

شبكه فرشتگان کسبوکار
شبكههاي ياريرسانان کسبوکار ،جورسازي عرضه و تقاضاي سرمايه را
تسهيل ميسازند .خدمات آنها ميتواند شامل جفتوجور كردن معامله،
آموزش و آمادهسازي سرمايه باشد.
Networked Incubators

مراكز رشد شبكهايشده
يك مركز رشد شبكهاي براي پرورش شريك در ميان گروههاي نوپا و ساير
مؤسسات موفق اينترنتمدار از سازوكارهايي برخوردار است كه جريان
دانش و خبرگي را در كنار شرکتها و بازار و ارتباطات فناوري آتي را  
پرورش ميدهد  .شرکتهاي نوپا به كمك  چنين مركز رشدي ميتوانند
شبكه كاري منابع و شركا را به سرعت بهدست آورند.

 / 62فرهنگ واژگان روز کسبوکار و کارآفرینی؛  260واژه

)Non-Disclosure Agreement(NDA

توافقنامه عدم افشاگری
به توافقنامهای گفته میشود که طی آن هر دو طرف از اطالعات حساس
و محرمانه مانند اسرار تجارت محافظت میکنند و آن را با شخص سوم به
اشتراک نمیگذارند.
Non-Profit Business Incubator

مراكز رشد کسبوکارغيرانتفاعي
مراكز رشد غيرانتفاعي از مراكز پژوهشي ،دانشگاهي ،دولتهاي مركزي و
محلي سرچشمه ميگيرند و توسط حاميان ايجاد ميشوند.به لحاظ تاريخي،
مراكز رشد کسبوکار توسط مراكز دانشگاهي و پژوهشي تأسيس و عمدتاً
توسط دولتهاي مركزي و محلي تأمين مالي میشوند .برخي از اين مراكز
رشد تحت تأثير موفقيتهاي تاريخي هستند ،مانند  ATDCآتالنتا با  31سال
موفقيت ،توليد مستمر و رونق ثابت و بيش از يك صد شركت فارغ شده
موفق  .گروههاي كوچكتري از مراكز رشد غيرانتفاعي وجود دارد كه
توسط كارآفرينان موفق تأسيس شدهاند (يا ميشوند)؛ يعني كارآفريناني كه
هدفهاشان رشد استعداد و تسهيل توسعه اقتصادي محلي است .اين دسته
از مراكز رشد از منافع ديگر مخاطرات خصوصي کسبوکار تأمين مالي
ميشوند.
Not-for-Profit Business Incubator

مركز رشد تجاري غير انتفاعي
مؤسسهاي كه كار اوليه آن رشد و شتاب دادن به شرکتهايي است كه يا
درآمدزا نشدهاند و يا به نقطه سربهسر نرسيدهاند .اين مراكز معموالٌ از سوي
دولت و يا سرمايههاي جامعه تأمين مالي ميشوند.

O
Operating Models Of Business Incubation

مدلهاي عملياتي مركز رشد کسبوکار
چهار گونه مدل عملياتي مركز رشد وجود دارد كه كانون تمركز مركز رشد
را شرح ميدهند؛ كانون تمركزي كه ساختار ،دامنه خدمات و فرصتهاي
سرمايهگذاري و سطح اتحادهاي خارجي مركز رشد را تعيين ميكند.
 .1فيزيكي/سنتي/آجر و سيمان )Bricks and Mortar) BAM
 .2معبر (يا مركز رشد مجازي)Portal
 .3هاب/قطب Hub
 .4اگيوباتور/تخممرغي شكل Eggubator

P
)P&L Profit/loss (Income Statement

صورت وضعيت درآمد
صورت وضعيت مالي كه نشاندهنده مقدار سود يا زيان در عملكرد ،درآمد
و دستمزدهاي يك شركت است.
Park

پارك
به مجموعهاي اطالق ميشود كه از طريق فراهم آوردن و ارائه زمين،
تأسيسات زيربنايي آزمايشگاهها و جايگاههاي تحقيقاتي متمركز و تسهيالت
قانوني موجبات اجتماع واحدها ،شرکتها و مؤسسات تحقيقاتي را در يك 
فضاي متمركز فراهم آورد .اين مجموعهها كه معموالً در مجاورت قطبهاي
دانشگاهي و يا صنعتي و اقتصادي شكل ميگيرند ،ضمن ايجاد فضاي
مناسب براي انجام كارهاي تحقيقاتی ،كاري و تجاري سازي ،موجبات رشد
تحقيقات را از رهگذر همافزايي ناشي از مجاورت فيزيكي اين واحدها و نيز
كاهش هزينههاي سرمايهگذاري اوليه و جاري فراهم ميسازد.
Partnership

شركا
پيوند داوطلبانه دو يا چند نفر براي دنبال كردن يك کسبوکارپرمخاطره،
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به عنوان کسبوکاری سودآور است .شركا ميتوانند بدون قرارداد كتبي ،به
واسطه رفتار شراكتی نظير سرمايهگذاري يا شراكت در منافع کسبوکاربا هم
كار كنند؛ ولي داشتن يك توافقنامه شراكت امري خردمندانه است.
Patent

حق انحصاري اختراع
مجوز استفاده از يك نوآوري به صورت انحصاري براي زمان و مكان محدود
با متوقف كردن فرمهاي ديگر ،از ميان چيزهاي ديگر ،استفاده يا فروش آن
بدون اجازه و تحت اختيار خود.
Pilot Application

كاربرد اوليه
كاربري اوليه از ابزار ،نرمافزار ،محصول يا خدمات جديد كه معموالً
در مقياس كوچك ساخته و تهيه ميشود و براي بررسي و تحقيق اوليه و
جمعآوري دادهها کاربرد دارد.
Pilot Stage

مرحله مقدماتي/آزمايش
مرحلهای از تهيه محصول است که هزينههاي مستمر و مهمي را بر شركت
متحمل ميکند ،در حالی که شركت هنوز درآمدی ندارد.
Pivot

پیوت
زمانی که استارتاپ استراتژیهای خود را سریعاً تغییر میدهد .معموالً این
تغییرات به دلیل عدم بازدهی اتفاق میافتند و طی آن بر ویژگیهای دیگر
محصوالت یا مشتری تمرکز میشود.
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Policies and Procedures

خط مشيها و رويهها
رهنمودهايي كه به عنوان «قوانين» و تحت يك برنامه عمل ميشوند .اين خط
مشيها و رويهها ،عبارات مكتوبي هستند از تصميماتي كه مديريت آنها را
ايجاد كرده و انتظار دارد كارمندان تحت اين قوانين براي معامالت سازمان
عمل كنند.
Portal Operational Model

مدل عملياتي پورتال
 Portalنوع جديدي از مراكز رشد تجاري هستندPortal ،ها طيف وسيعي از
خدمات را بهصورت الكترونيكي و از طريق اينترنت ارائه ميدهند و اتحادهاي
مجازي ايجاد ميكنند ،اما با تمام اين تفاسير ميزان سرمايهاي كه براي خود
در نظر ميگيرند ،محدود ميباشد  .برجستهترين نقطه قوت مدل ،Portal
دسترسي آسان آن به طيف وسيعي از خدمات ،بدون وجود هرگونه هزينه
اجرايي جنبي ،تسهيالت فيزيكي و نيز سهولت دسترسي به شركا و مشتريان در
سراسر دنيا ميباشد .با وجود اين ،فقدان تعامالت انساني كه عمدهترين نقطه
ضعف اين مدل بهشمار ميآيد ميزان مشتريان را تا حد چشمگيري كاهش
ميدهد.
Pre-Seed Stage

مرحله پيشسرمايه اوليه
مقدار كموبيش ناچيزي از سرمايه براي سرمايهگذاری يا كارآفرينی با
مفهوم ويژهاي است كه به صورت بالقوه داراي فرصت کسبوکار سودآور
ميباشند كه هنوز به اثبات و ثمررسي نرسیدهاند .كار سرمايهگذاري شده
ممكن است شامل رشد محصول (در برابر پژوهش ناب) باشد ،ولي به ندرت
بازاريابي اوليه را در بر ميگيرد.
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Pre-Incubation Period

دوره پيشرشد
در تأسيس مركز رشد ،انديشه اوليه پذيرش شركت ثبتشده و تشكل يافته
است  .چنانچه در هر يك از عوامل چون ايده ،كار گروهي ،تجربه كاري
اوليه و ثبت قانوني شركت مشكلي وجود داشته باشد ،ترجيحاً دورههاي اوليه
قبل از مركز به هنگام دورههاي پيش مركز رشدي طراحي ميشود كه مدت
آن محدودتر است .در دورههاي پيش مركز رشدي كه ممكن است از 6
تا  9ماه طول بكشد؛ سعي ميشود تا ضمن برطرف شدن نواقص ،شرايط
الزم جهت ورود به مركز فراهم گردد .در واقع تصميمات مربوط به ارزيابي
درخواستهاي ورود به مركز رشد به سه صورت خواهد بود:
 .1رد درخواست،
 .2پذيرش شركت،
  .3پذيرش مشروط .در پذيرش مشروط ،شرکتهايي كه بهطور مشروط
پذيرفته ميشوند در يك فهرست انتظار براي فضاي در دسترس بعدي يا در
صورت لزوم طي دوره پيش رشد در برنامه قرار ميگيرند.
Pre-Incubation Period

دوره رشد مقدماتي
 .1دورهاي است كه هستههاي تحقيقاتي توسعهاي به منظور تقويت گروه
كاري ،شناسايي و تثبيت ايدة محوري و شناخت دقيق بازار به مدت  6تا 9
ماه از خدمات عمومي ،مشاورهاي /آموزشي و حمايتهاي محدود مالي
مركز رشد پس از استقرار بهرهمند ميشوند (دوره آماده شدن هستهها براي
ورود به مركز رشد.
 .2دورهاي حداكثر  6ماهه است كه در آن ،به افراد و يا گروههاي مستعدي
كه داراي ايدههاي نوآورانه صنعتي هستند ،مشاوره و آموزشهاي الزم
براي آشنايي با بازار ،شناسايي گروه كاري ،تثبيت ايده كاري و ايجاد
هويتهاي حقوقي مستقل داده ميشود  .در صورت موفقيت در دوره
مقدماتي و كسب هويت مستقل حقوقي ،واحدهاي نوپا ميتوانند متقاضي
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اسكان رسمي در مركز رشد شوند .زمان اين دوره با تصويب مدير مركز
رشد تا  9ماه قابل افزايش است.
Pre-Seed Capital

سرمايه دوره پيش از آغاز
سرمايه اوليه محدودي كه براي كار آفريني تهيه ميشود و قصد اثبات
فرصتهاي بالقوه ايده را دارد.
Private Investors’ Incubators

مراكز رشد با سرمايهگذاري مشترك خصوصي
اين نوع از مراكز رشد معموالً بهصورت مشترك يا تعاوني ،بين مجموعهاي
از شرکتهاي خصوصي كه با اهداف راهبردي مشترك فعاليت ميكنند،
پديد ميآيد كه در آن خلق فرصتهاي جديد و ارزانقيمت و كمهزينه
براي اعضا در امور تحقيق و توسعه و بهرهگيري مشترك از استعدادها و
خالقيتهاي كمياب بين كارمندان اعضاي نهاد ميباشد .در اين نهادها مزيت
همافزايي و اشتراك  در دانش فني ايجاد شده بهصورت مهمترين هدف
استراتژيك مطرح است.
Private, for Profit Business Incubator

مركز رشد کسبوکار انتفاعي خصوصي
این مراکز طراحي شدهاند تا براي مشتريان و خودشان پول بسازند .آنها
تمايل دارند بر مبناي حوزه تخصصي بنيانگذاران تخصصيتر شوند .مراكز
رشد انتفاعي در تبادل تجربيات ،فضاي دفتر و سرمايه (تهيه توسط عضو سوم
به طور مستقيم يا به واسطه) ،عموماً سهام يكساني در شرکتهاي نوپا دارند.
Professional Angels

فرشتگان حرفهاي
سـرمايهگذاراني بـا زمينههـاي شـغلي تخصصـي ماننـد (پزشـكان ،وكال،

 / 70فرهنگ واژگان روز کسبوکار و کارآفرینی؛  260واژه

حسـابداران) هسـتند  .ايـن فرشـتگان سـرمايهگذار ترجيـح ميدهنـد در
مؤسسـاتي سـرمايهگذاري كننـد كـه محصـوالت يا خدماتـي ارائـه ميدهند
كـه بـا تجربـه كاريشـان متناسـب اسـت و غالبـاً بـه شـركت سـرمايهگذاري
شـده نيـز نظـرات كارشناسـانه مربـوط بـه تخصـص خـود را ارائـه ميدهنـد .
گـر چـه آنهـا مشـاركت بسـيار فعالـي ندارنـد .آنهـا معمـوالً در چنديـن
شـركت همزمـان سـرمايهگذاري ميكننـد و مايلنـد از  25.000تـا 200.000
دالر سـرمايهگذاري كنـد .ايـن سـرمايهگذاران اغلـب ترجيـح ميدهنـد بـا
همـكاران خـود بـه صـورت مشـترك سـرمايهگذاري كننـد.
Promotor

بانيان
بازيگران بسياري در بخش خصوصي و دولتي وجود دارند كه در دنياي مركز
رشد درگير شدهاند .فهرست بلندي از بانيان عبارتند از:
ـ دپارتمانهاي وزارتي و ايالتي،
ـ مراجع قدرت محلي يا ناحيهاي،
ـ جايگاه تجارت و صنعت،
ـ  انجمنهاي توسعه اقتصاد محلي،
ـ دانشگاهها ،كالجهاي سطح سوم،
ـ مراكز پژوهش ـ انجمنهاي خصوصي،
ـ مؤسسان/تراستها و سازمانهاي نيكوكاري،
ـ همكاران بزرگ ـ مؤسسات مشاورهاي،
ـ مؤسسات قانوني،
ـ عامالن داراييهاي واقعي،
ـ كارآفرينان مستقل،
ـ سرمايهگذاران مخاطرهجو،
ـ ياريرسانان کسبوکار.
سطوح بااليي از تنوع در طبقه بازيگران نشان ميدهد كه از يك  سو،
ايجاد شركت در حد گستردهاي درك شده است و از سوي ديگر ،ايجاد
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شركت يك  ابزار كارآفريني از سرمايه است كه به شمار فزايندهاي از
مشاركت كنندگان در اين حوزه منجر شده است.
بانيان به طور آشكار هدفهاي يكساني را در ايجاد مركز رشد پي نميگيرند .
هدفها به طور معناداري از يك باني به باني ديگر فرق ميكند.
ساير ويژگيها نوع پروژههايي كه با آن سرو كار دارند.
 .1روشهاي تأمين منابع مالي مركز رشد نيز ميتواند به طور چشمگيري
از يك باني به باني ديگر فرق كند.
 .2هدفها و غايتها به طور كلي ،هدفهاي مراكز رشد را ميتوان در
مقوالت زير گنجاند :شغلآفريني ،تحريك فعاليت اقتصادي از طريق ايجاد
شركت ،سود انتقال فناوري ،تجاريسازي احياي مناطق بازسازي شده يا
آسيبپذير ،متنوع ساختن نيمرخ صنعتي ،ارتقاي انواع معيني از فعاليتها،
ارتقاي گروههاي معين.
 .3نوع پروژه از مراكز رشد ميتوان به طور اختصاصي در يك بخش (براي مثال
صنايع ،توليد ،نرمافزار ،زيست فناوري و غيره) يا ممزوج استفاده كرد .مراكز رشد
با گروههاي جمعيتي خاصي ميتوانند همکاری كنند  :دانشجويان  ،اقليتها  ،
مؤسسان شرکتهاي خارجي ،كاركنان حاضر در شرکتهاي موجود و غيره.
ت يا در واقع وقتي آنها وارد
آنها ميتوانند در مرحله پيش يا پس از ايجاد شرك 
دوره رشد شتاب يافته ميشوند ،روي كارآفرينان متمركز شوند.
 .4مراكز رشد ميتوانند پنج نوع خدمت جهاني ارائه دهند:
 دارايي واقعي و مديريت انطباق :تجهيز و آمادهسازي ،حفظ اتاقهاياجارهاي جلسات و غيره.
 خدمات پايه :اغلب مبناي پارهوقت دارد :منشي ،پذيرش ،اتاق كنفرانس،كافه ،پهناي باند و غيره.
 خدمات حمايتي و مشاورهاي :كه ميتواند يا به موضوعات عملياتيروزانه (قانوني ،پرسنلي ،ارتباطات بانكي ،حسابداري) يا به جنبههاي
راهبردي تجارت ،آمادهسازي طرح تجاري و مشاورههاي عمومي در
زمينه کسبوکار ،بازاريابي ،تصميمگيري در زمينه مالكيت معنوي و
تأمين مالي مربوط شود.
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 آموزش :ارائه آموزش در جنبههاي مختلف روشهاي مديريتي و ارائهمربيگري انفرادي
 برقراري ارتباط :برقراري ارتباط از طريق شبكههاي مالي،فناورانه و تجاري كه امكان دسترسي شركت را به شركا ،مشتريان
و غيره ميدهد.
 .5الگوي تأمين مالي :الگوي تأمين مالي به منابع مالي مركز رشد اطالق
ميشود و سرمايهگذاري اوليه و هزينههاي عملياتي در مراحل نوپايي و
رشد را شامل ميشود .بازسازي ميتواند از گزينههاي زير مشتق شود:
اجاره و خدمات فراهم شده براي شرکتهاي مستقر در مركز رشد
خدمات بيروني كمكهاي مالي بالعوض يا كمكهاي معنوي حاميگري
درآمد معوق.
 .6بافت :بافت نقشي مهم در هدفها و توسعه مركز رشد ايفا ميكند .مراكز
رشد در نواحي در دست بازسازي ،مناطق صنعتي ،يا مناطق شهري واقع هستند
كه بايد با شرايط بسيار متفاوتي مقابله كنند .يك مركز رشد  ،corporateاز
فرهنگ ،فعاليتها و منابع مشاركت و خدماتي كه از طريق آن با شركت والد
پيوند مييابد ،تأثير ميپذيرد .دسترسي به شبكههاي کسبوکار مختلف در
حد گستردهاي به سرمايه اجتماعي مديريت مركز رشد وابسته است .مختصر
آن كه ،مراكز رشد به الگوهاي مختلف و موقعيتهايي هرچه متنوعتر پاسخ
ميدهند.
Prototype

نمونه اوليه
نمونه اوليه وسيله ،نرمافزار ،محصول ،كاال و يا خدمات است.
Prototyping

پروتوتایپینگ
پروتوتایپ یک نسخه پیشنویس از یک محصول میباشد که به شما امکان
شکافتن ایده هایتان را میدهد و هدف پشت یک ویژگی یا مفهوم طراحی را
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به کاربران قبل از آنکه زمان و پولی برای توسعه آن هزینه کنند ،نشان دهید .
یک پروتوتایپ میتواند هرچیزی از نقاشی کاغذی (کم ـ کاربر) گرفته تا
چیزی که امکان کلیک کردن در تکههایی از محتوا تا سایت با کارآیی کامل
(زیاد ـ کاربر) باشد ،را داراست.
Public, Non Profit Business Incubator

مركز رشد غيرانتفاعي ،دولتي
مراكز رشد غيرانتفاعي ،دولتي عموماً با قواعد مستحكمتري نسبت به مراكز
رشد انتفاعي عمل ميكنند .زيرا آنها بايد در نهايت به منابع دولتي سرمايهگذار
پاسخگو باشند .براي مثال ،مراكز رشد غيرانتفاعي ممكن است محدوديتهايي
بر سر راه رونق كلي شرکتهاي نوپا بگذارد ،يا محدوديتهايي براي تعداد
كاركناني كه مركز ميتواند در اختيار داشته باشد يا مدت زماني كه ميتوانند
در مركز رشد بمانند ،قائل شود .از سوي ديگر ،مراكز رشد انتفاعي با قواعد
خودشان عمل ميكنند .قوانين آنها عموماً انعطافپذيرتر است و در مقايسه با
همتايان غيرانتفاعيشان سرعت تغيير قوانين در اين مراكز بيشتر است .افزودن بر
اين وجوه مشترك ،مراكز رشد کسبوکار به اندازه افرادي كه آنها را اداره
ميكنند ،با هم تفاوت دارند .آنها در نوع سبك رهبري ،هسته ايدئولوژي و
هدفها ،سطح درگير شدن با مشتري ،خدمات و ساختار حقالزحمه با هم
فرق دارند .در ميان متخصصان با تكنيك باال (كه شامل بخش خصوصي و
نيز بسياري از مراكز رشد غيرانتفاعي ميشود) برخي به طرحهاي پيشنهادي از
راه دور ،چندرسانهاي يا بنگاههاي زيست فناوري ترتيب اثر ميدهند و آنها
را ميپذيرند .ديگران حتي با شرکتهاي نوپا صحبت نميكنند .مگر آن كه
«صحبت ،الكترونيكي» (مث ً
ال در تجارت الكترونيكي) در طرح کسبوکارشان
صورت گيرد .برخي ترجيح ميدهند در زماني كه ايده در مرحله خام است،
به واقعيت وارد شوند؛ ديگران مايلند پيش از هرگونه فرصتطلبي تالشهاي
جدي (و پول) ارزشآفرينان را ببينند .عدهاي خدمات كامل ،دفتر ،تلفن و
فاكس ارائه ميدهند .ديگران بر پول ،بازاريابي ،جنبههاي مشورتي ارتباط
و صرفنظر كردن از مدل سنتي /فيزيكي /آجر و سيمان (همه موارد باهم)
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تمركز دارند .برخي به محض اين كه شركت نوپا قوي شد كه بتواند روي پاي
خود بايستد ،آنها را وادار ميكنند تا جايي براي خودشان دست و پا كنند.

R
Research Park

پارك تحقيقاتي
 .1به مجموعهاي اطالق ميشود كه از طريق فراهم آوردن و ارائه زمين،
تأسيسات زيربنايي آزمايشگاهها و جايگاههاي تحقيقاتي متمركز و تسهيالت
قانوني ،موجبات اجتماع واحدها ،شرکتها و مؤسسات تحقيقاتي را در
يك فضاي متمركز فراهم ميآورد .اين مجموعهها كه معموالً در مجاورت
قطبهاي دانشگاهي و يا قطبهاي صنعتي و اقتصادي شكل ميگيرند،
ضمن ايجاد فضاي مناسب براي انجام تحقيقات كاري و تجاريسازي ،و
به اشتراکگذاری نتايج آن موجبات رشد تحقيقات را از رهگذر همافزايي
ناشي از مجاورت فيزيكي اين واحدها و نيز كاهش هزينههاي سرمايهگذاري
اوليه و هزينههاي جاري فراهم ميسازد.
 .2پارك تحقيقاتي پاركي است كه در آن شرکتهاي جوان يا بخشهاي
جداشده از شركتهاي بزرگ از طريق همكاري تنگاتنگ با يك دانشگاه و
يا مؤسسه تحقيقاتي مجاور خود ،امر تحقيق و توسعه خويش را پيش ميبرند
و در آنها امكان تكوين نمونههاي اوليه كاال (و نه توليدانبوه كاال) را فراهم
میآورد .انواع پاركهاي تحقيقاتي عبارتنداز :پارك علمي ،پارك فناوري.
)Return On Investment (ROI

بازده سرمایهگذاری
همانطور که از نامش پیداست ،برگشت سرمایه را مورد بررسی قرار میدهد .
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در واقع به پولی گفته میشود که به یک سرمایهگذار بهعنوان درصدی از
سرمایهگذاریاش در استارتاپ برگشت داده میشود .بهعنوان مثال اگر یک
سرمایهگذار مبلغ  ۲میلیون دالر برای خرید  ۲۰درصد سهام یک شرکت
خرج کند و شرکت با مبلغ  ۴۰میلیون دالر به فروش برسد ،این یعنی آن
سرمایهگذار مبلغ  ۸میلیون دالر از فروش شرکت دریافت خواهد کرد.
Risk

مخاطره
احتمال ضرر و زيان بالقوه و قابل اندازهگيري يك  نوع سرمایهگذاري
است که شامل قابليت و امكان از دست رفتن بخشي يا همة سرمايه اوليه
است .اين ريسك اغلب بر اساس بازده قبلي يا ميانگين بازده سود براي يك 
سرمایهگذاري مشخص محاسبه ميشود.
Risk Analysis

تجزيه و تحليل ريسك
بررسي احتمال ضرر يك  فرد يا شركت در يك  سرمایهگذاري است .
مديريت اين ريسك مي تواند جهت جلوگيري از ضررهاي احتمالي ،از
يك نوع بيمه استفاده كند يا يك وام براي افزايش نرخ بهره تأمين نمايد يا
از يك سرمایهگذاري در مقابل كاهش نرخ بهره حمايت نماید .يك بانك 
هميشه سعي ميکند ريسكها و خطرات مربوط به وام را به وسيله تنظيم سطح
حسابها و نرخهاي بهره كنترل كند تا زيان حاصل را جبران نمايد.
Risk Capital

سرمايه مخاطرهپذير
منابع مالي كه براي سرمایهگذاري در يك فعاليت مخاطرهآميز به كار ميرود .
سرمایهگذاري در يك پروژه عنصر ذاتي و طبيعي ريسك را به همراه دارد .
عليالخصوص پولي كه در يك فعاليت اقتصادي جديد يا گسترش اقتصادي
و تجاري جهت تغييرات سهام ،سرمایهگذاري ميشود.
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Roll Out

روانه بازار شدن  /مرحله روي غلتك افتادن
در اين مرحله محصول آزمايش شده و فناوريهاي محكخورده ،بهصورت
محدود وارد بازار ميشوند .در اين مرحله شركت قصد بهدست آوردن بازار
براي توليداتش را دارد .از محصول درآمد مختصري به دست ميآيد .كاربرد
آن در بازار فناوري به اثبات رسيده است.

S
Science & Technology Park

شهرك علمي تحقيقاتي
شهرك علمي تحقيقاتي منطقهاي است كه در آن واحدهاي تحقيقاتي مستقل
و يا وابسته به سازمانها و صنايع در يك شهرك مدرن مجتمع ميشوند و
به صورت يك منطقه ويژه تحقيقاتي عمل ميكنند .اين شركت با گسترش
فضاي خالقيت و نوآوري ،ايجاد ارتباط بين دانشگاهها و سازمانهاي
تحقيقاتي ،واحدهاي توليدي و مراكز تصميمگيري دولتي در جهت توسعه
فناوري و علوم كاربردي گام بر ميدارد .شهرك علمي تحقيقاتي منطقهاي
جامع و بزرگ است كه عالوه بر دارا بودن مجموع خصوصيات پاركهاي
علمي و فناوري شامل مجموعهاي شهري براي پژوهشگران خود ميباشد .
شهركهاي علمي تحقيقاتي معموالً از حمايتهاي ملي برخوردارند و
وظايف آنها نيز معموالً در حد فرامنطقهاي تعريف ميشود.
Science (Technology) parks

پاركهاي علم (فناوري)
اين پاركها محيطي خالق براي جلب ،جذب و ارتقاي تجاريسازي پژوهش
و بنگاههاي فناوري محور فراهم ميآورد .ساختمان و اموال مستقر در منطقه
معيني كه براي دانش/فناوري مبتني بر پژوهش ،توسعه و تسهيالت براي توليد
مناسب هستند .اين پاركها با مؤسسات دولتي پژوهشي و آموزشي مرتبط
ميباشند و به منظور حمايت از انتقال فناوري و استقرار و رشد شرکتهاي
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جديد (نوآور) اداره ميشوند و توسط متخصصان حرفهاي مديريت اداره
ميشود که هدف اصلي آن افزايش ثروت جامعه از طريق ارتقاي فرهنگ
نوآوري و رقابت در ميان شرکتهاي حاضر در پارك و مؤسسات متكي
بر علم و دانش است .براي دستيابي به اين هدف يك پارك علمي ،جريان
دانش و فناوري را در ميان دانشگاهها ،موسسات تحقيق و توسعه ،شرکتهاي
خصوصي و بازار به حركت مياندازد و مديريت ميكند و رشد شرکتهاي
متكي بر نوآوري را از طريق مراكز رشد و فرايندهاي زايشي تسهيل ميكنند .
پاركهاي علمي همچنين خدمات ديگري با ارزش افزوده باال به همراه
فضاهاي كار و تسهيالت با كيفيت باال فراهم ميآورند يك پارك علم ،يك 
توسعه مبتني بر مالكيت است كه روابط عملياتي منظمي با دانشگاه يا ساير
مؤسسات پژوهشي و آموزشي دارد و به منظور تشويق شكلدهي و پيشرفت
کسبوکاردانشمحور و سازمانهاي ديگر در يك منطقه طراحي شده است .
پارك علم داراي يك فرايند مديريتي فعال است كه در پي انتقال فناوري
و مهارتهاي کسبوکار به سازمانهاي منطقهاي ميباشد .لذ اين پاركها
محيطي خالق براي جلب ،جذب و ارتقاي تجاريسازي پژوهش و بنگاههاي
فناوري محور فراهم ميآورند.
Science and Technology Town

شهرك علم و فناوري /علمي ـ تحقيقاتي
 .1شهرك علمي ـ تحقيقاتي منطقهاي است كه در آن واحدهاي تحقيقاتي
مستقل و يا وابسته به سازمانها و صنايع در يك  شهرك  مدرن مجتمع
ميشوند و به صورت يك منطقه ويژه تحقيقاتي عمل ميكنند .اين شهرك با
گسترش فضاي خالقيت و نوآوري ،ايجاد ارتباط بين دانشگاهها و سازمانهاي
تحقيقاتي ،واحدهاي توليدي و مراكز تصميمگيري دولتي در جهت توسعه
فناوري و علوم كاربردي گام بر ميدارد.
 .2شهرك علمي ـ تحقيقاتي منطقهاي جامع و بزرگ است كه عالوه بر دارا
بودن مجموع خصوصيات پاركهاي علمي و فناوري شامل مجموعهاي
شهري براي پژوهشگران خود نيز ميباشد .شهركهاي علمي ـ تحقيقاتي
معموالً از حمايتهاي ملي برخوردارند و وظايف آنها نيز معموالً در حد
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فرامنطقهاي تعريف ميشوند.
Science Park

پارك علم
 .1جديدترين تعريف از پارك علم توسط IASP :يك پارك علمي سازماني
است كه به وسيله متخصصان حرفهاي اداره ميشود و هدف اصلي اين
سازمان افزايش ثروت در جامعه از طريق تشويق ارتقاي فرهنگ نوآوري
و افزايش قدرت رقابت در ميان شرکتها و مؤسساتي است كه متكي بر
علم و دانش در محيط پارك فعاليت ميكنند .براي دستيابي به اين هدف
يك پارك علمي با ايجاد انگيزش و مديريت جريان دانش و فناوري در
ميان دانشگاهها ،مراكز تحقيق و توسعه ،شرکتهاي خصوصي و بازار ،ايجاد
و رشد شرکتهاي متكي بر نوآوري را از طريق مراكز رشد و فرايندهاي
زايشي( )Spin-offتسهيل سازند .پاركهاي علمي همچنين خدماتي با ارزش
افزوده باال و فضاهاي كاري و تأسيسات مناسب و كيفي به مؤسسات مستقر
در پارك ارائه ميدهند.
 .2پيوند صنعت و تحقيقات در جهت افزايش نوآوري تكنولوژي و توسعه
سريع اقتصادي از جمله اهداف پديدة نويني به نام پارك علم است .پاركهاي
علم ،نوعي پارك  تجاري هستند كه فعاليت اصلي اكثريت سازمانهاي
موجود در آنها را تحقيق و توسعه صنعتي تشكيل ميدهند و به همين علت،
معموالً توليد انبوه و تحقيقات بنيادي در اين پاركها صورت نميگيرد .در
اين پاركها شرکتهاي فعال در حوزة فناوري پيشرفته ،به محيطي جذاب و
همجوار با نهادهاي تحقيقاتي دست مييابند.
 .3يكي از انواع پاركها از نظر نوع فعاليت است كه معموال توسط دانشگاه
در يك فضاي مناسب در مجاورت دانشگاه ايجاد ميشود و همكاري متقابلي
بين صاحبان صنايع مستقر در آن پاركها و دانشگاهها به وجود ميآيد.
در این نوع پاركها از نظر نوع فعاليت است كه معموالً توسط دانشگاهها در
يك فضاي مناسب در مجاورت دانشگاه ايجاد ميشود و همكاري متقابلي
بين صاحبان صنايع مستقر در آن پاركها و دانشگاهها به وجود ميآيد.
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Screening

غربالگري
مرور و بررسي اوليه طرح مالي براي تعيين اينكه شايسته و مناسب
سرمايهگذاري بيشتر است را گویند.
Second Stage

مرحله دوم
سرمايه كار براي رونق و گسترش شركتي فراهم ميآيد كه محصوالت را
توليد و روانه بازار كرده است و به عالوه نياز دارند از نظر فهرست داراييها و
حساب بدهكاران مورد حمايت قرار گيرند .اگرچه شركت به وضوح پيشرفت
داشته است ،شايد در اين مرحله هنوز سودي را به نمايش نگذاشته باشند.
Secondary Market

بازار ثانويه
بازاريست كه در آن اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار میگيرد .مثل بانك ها،
مؤسسات مالي و اعتباري ،شركتهاي بيمه ،صندوقهاي بازنشستگي وسایر.
Secondary Public Offering

عرضه عمومي ثانويه
عرضه دست دوم عمومي ،فروش زياد و مجدد اوراق بهادار .عرضه دست
دوم سهامي كه پيش از اين به مردم عرضه شده و اكنون كسي يا سازماني غير
از شركت انتشاردهنده آنها را عرضه ميکند.
Seed Money

سرمايه (پول)اوليه
نخستين سرمایهای كه براي تأسيس و بنيانگذاري يك شركت به مصرف
ميرسد.
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Seed Capital

سرمايه اوليه
وجه پوليست كه براي خريد دارايي صاحبان سهام بر اساس نرخ بهره در
شركت جديد و يا همان شركت ،مورد نظر است .اين وجه معموالً قابل مالحظه
نيست چرا كه سرمایهگذار هنوز در شك و ترديد براي سرمایهگذاري است.
Seed Financing

تأمين مالي اوليه
پولي كه براي تحقيق و توسعه  R&Dكاربردي قبل از تشخيص وتعيين هزينه
متغير يك پروژه داده ميشود .وجوهي كه به يك ايده جديد تخصيص داده
ميشودتا يك نمونه اوليه و پايلوت ساخته شود .
Seed Funding

سرمایة بذری
همانطور که یک گیاه از یک بذر شروع به رشد میکند ،یک استارتاپ
نیز از یک سرمایهی اولیه شروع میشود .به سرمایهای که در مرحلهی اولیه
راهاندازی استارتاپ در اختیارش قرار میگیرد ،سرمایة بذری گفته میشود.
Seed Stage

مرحله سرمايه اوليه
سرمايهاي كه براي شرکتهاي نوپا تأمين ميشوند تا در تكميل محصوالت،
توسعه و بازاريابي اوليه مورد استفاده قرار گيرد .اين شرکتها ممكن است
در مرحله سازماندهي باشند يا مدتزمان كوتاهي از حضور آنان در عرصه
کسبوکار بگذرد  .در هر دو حالت ،محصوالت به لحاظ تجاري تا آن
وقت به فروش رفتهاند .معموالً چنين کسبوکاري مديريت كليدي را گرد
ميآورد ،طرح تجاري را آماده ميسازد و حداقل مطالعات اوليه را در بازار
انجام داده است.

 / 84فرهنگ واژگان روز کسبوکار و کارآفرینی؛  260واژه

Self – Employment

خوداشتغالي
كار مستقل ،اشتغال مستقل كاري كه در آن فرد شاغل به طور مستقل و
شخصي در فعاليت اقتصادي نظير توليد يا خدمات شركت ميکند.
Small Business

کسبوکاركوچك
اين نوع تجارت و کسبوکاركه توسط  SBAيا همان سازمان مديريت
کسبوکارهاي كوچك تعريف شده است .به کسبوکارشركت و بنگاهي
با تعداد كاركنان كمتر يا مساوي  500نفر و درآمد ساليانه كمتر از  5ميليون
دالر اطالق ميشود (رجوع شود به  .)Micro Businessکسبوکار كوچك 
وخرد تعريف شده توسط  SBAبه طبقاتي از صنعت با تعدادکارکنان مشخص
و دستمزدهاي ماكزيمم گفته ميشود.
)Small Business Development Center (SBDCS

مراكز توسعه کسبوکارهاي كوچك
اين مراكز بخشي از سيستم ملي هستند كه به منظور اعطاي كمكها و
حمايتهاي فني تجاري به تهيه كنندگان طرحهاي کسبوکار به وجود
آمدهاند .اين مراكز در دسترس همگان و كساني كه هيچ هزينهاي به جز
هزينههاي گروههاي آموزشي ندارند ميباشد .هدف آنها گروههاي اقليت
و زنان است و كمكهايي براي شروع يك  کسبوکاركوچك  و خرد
را ارائه مي دهند .اين مراكز توسط( )USSBAبا مشاركت دولت و ديگر
منابع اعتباري و مالي تأمين و حمايت ميشوند و معموالً در مراكز دانشگاهي
حضور دارند ،ولي هم اكنون بيشتر آنها در سازمانها قرار گرفتهاند .مراكزي
با هسته و ساختار دانشگاهي كه توسط بخش دولتي ،دانشگاهي و خصوصي
براي ارائه خدمات به کسبوکارهاي خرد و كوچك و رفاه ملي راهاندازي
شدهاند.
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)Small Business Investment Companies (SBIC

بنگاه هاي سرمایهگذاري کسبوکار كوچك
بنگاههای سرمایهگذاری در حرفهها و كسبوكارهاي كوچك و خرد را
گویند  .بنگاهها و شرکتهای سرمایهگذاری و اعتباري كه داراي مجوز
فعاليت هستند و توسط()SBAيا سازمان مديريت كسبوكارهاي كوچك 
هدايت ميشوند .تحت اين مجوز آنها مجازند از دولت وام بگيرند تا مكمل
سرمایههای سرمایهگذاران شخصي باشند .اين نوع شرکتها سرمایهگذاری
بين  10هزار دالر تا  250هزار دالر را ترجيح ميدهند و كمك آنها قابل
مالحظهتر و بيشتر از شرکتهای سرمایهگذاری است.
SME

بنگاه کوچک و متوسط
بنگاههاي كوچك با شرايط زير( :تعريف شده توسط قوه قانونگذاري قبرس)
 .1تعداد كاركنان كمتر از  50نفر.
 .2گردش موجودي ساالنه حداكثر  2/5ميليون.
 .3سطح ترازنامههاي كلي حداكثر  2/9ميليون.
بنگاههاي متوسط با شرايط زير:
الف :تعداد كاركنان كمتر از  250نفر.
ب :گردش موجودي ساالنه كمتر از  23ميليون.
پ :سطح ترازنامههاي كلي حداكثر  5/5ميليون.
Social Incubators

مراكز رشد اجتماعي
هدف اين نوع از مراكز رشد انگيزش و حمايت از توسعه ،رشد و تداوم است .
شرکتهايي كه افرادي با توانايي كم را بهكار ميگيرد .به عبارت ديگر هدف
آن پر كردن فاصله اجتماعي بهوسيله افزايش قابليتها و مهارتهاي شغلي
افرادي كمتوان است .مانند افراد ناتوان و معلول ،كارگراني با مهارت كم،
افرادي كه مدت زمان زيادي بيكار بودهاند ،مهاجران و پناهندگان سياسي.
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)Software as a Service (SaaS

نرمافزار بهعنوان سرویس
به یک محصول نرمافزاری گفته میشود که از راه دور به وسیلهی اینترنت یا
سیستم رایانش ابری کنترل میشود.
Spin Off

شركت زايشي
جداسازي يك واحد يا يك شركت فرعي از يك شركت مادر از طريق
اهداي سهام آن است  .توزيع سهام صاحب اختيار شركت تابعیست ميان
سهامداران شركت اصلي و دارندگان سهام شركت مادر که متناسب با تعداد
سهمي است كه از آن شركت دارند و بر اساس آن مي توانند سهام شركت
تفكيك شده را دريافت كنند .به عبارتی دیگر شرايطي كه يك كارمند و يا
گروهي از كارمندان ،شركت مادر (اصلي) را رها كرده و براي ايجاد يك 
شركت مستقل با عملی قانوني که از لحاظ فني مستقل از شركت مادر است
ولي در فاز اوليه و راه اندازي توسط شركت مادر تشكيل میدهند.

Spin Out

زايش از پژوهش
موقعيتها و فرصتهاي تجاري كه از بازار موجود يا از تحقيق و توسعه
جديد ناشي ميشوند.
Spin-Out Firms

شركت زايش يافته از پژوهش
اين شركتها يا بنگاهها ،بنگاههايي هستند انحصاري كه سود آنها مستقل از
شرکتهاي مادر (اصلي) است.
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Start up

شروع به تأسيس شركت  /کسبوکارنوپا
شروع يك فعاليت اقتصادي كه منجر به توسعه و پيشرفت گردد.
بوکار تکرارپذیر
استارتاپ سازمانی است برای پیدا کردن یک مدل کس 
و مقیاسپذیر .در واقع مسیریست که گروهی از افراد بهمنظور رسیدن به
بوکار طی میکنند  .ممکن است این راه،
یک مدل درآمدزا برای کس 
پیچوخمهای زیادی داشته باشد و گاهی به بیراهه برسد و مجبور به برگشت
شوند .بنابراین کسبوکارهایی که نقطه شروع و پایانشان مشخص باشد،
استارتآپ نیستند  .مهمترین مؤلفه یک استارتآپ عدم قطعیت است،
اعضای آن می بایست همیشه به دنبال راهحل باشند و در سریعترین حالت
بتوانند خیلی ساده آن را اجرا کنند و محصولشان را بفروشند.
Startup Accelerators

شتابدهندهی استارتاپ
شتابدهندهها شرکتهایی هستند که روی استارتاپهایی با ایدههای
جالب و البته کاربردی سرمایهگذاری میکنند .این شرکتها درصدی
از مالکیت استارتاپ را میگیرند؛ اما در عوض خدماتی مانند آموزش
توسط مربیها و آشنا کردن آنها با سرمایهگذاران و متخصصان آن رشته را
برایشان فراهم میکنند .درواقع این شرکتها شانس موفقیت استارتاپها و
پیدا کردن سرمایهی بالقوه برای فعالیتهایشان را باال میبرند.
Seed Accelerator

شتابدهنده اولیه
شتابدهنده اولیه یعنی تیم یا شرکتی که از لحاظ مالی ،فکری و تجربه از
استارتاپ یا استارتاپها حمایت کرده و نکات مهم آموزشی الزم را در
کمترین زمان به استارتاپها ارائه میکند .پس شتابدهندهها تنها حامی مالی
نیستند و با سرمایهگذاران تفاوتهای بسیاری دارند.
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Startup Weekend

استارتاپ ویکند
استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی ـ تجربی  ۵۴ساعته است که معموالً
در آخر هفته برگزار میشود .در این رویداد افراد مختلفی مانند عالقهمندان
بوکارها،
به استارتاپ ،توسعهدهندگان ،برنامهنویسان ،مدیران کس 
بازاریابها و طراحان گرافیک حضور دارند .ایدهها در این رویداد مطرح
میشوند و افراد گروه تشکیل میدهند تا طرح اولیه یا دموی ایدهی خود
را پیادهسازی کنند.
Startup Grind

استارتاپ گرایند
استارتاپ گرایند یک برنامهی جهانی است که در آن از کارآفرینان موفق
ت و چالشهای استارتاپ خود را با دیگران
دعوت میشود تا داستان موفقی 
به اشتراک بگذارند .افراد میتوانند در این برنامه با پروژههای یکدیگر آشنا
شوند و از تجربیات هم استفاده کنند.
)Start -up (Cost

هزينه اوليه شروع يك فعاليت
هزينهاي كه براي بوجود آوردن يك کسبوکارجديد بايد در نظر گرفت .
سرمايه اوليه براي شروع يا تأسيس يك شركت و کسبوکار .اين هزينه
شامل وجوه سرمایهگذاري شده به اضافه هزينه عمليات قبلي براي شروع يك 
كار و عمل است.
Success story

گزارش و شرح موفقيت
به نمونه عملي موفقيت يك شركت گفته ميشود .تجربه موفق يك شركت
كه به نتايج موفقيتآميز رسيده است(  .مرحله :اين واژه و عبارت براي
تشخيص شركتهايي است كه يك نمونه عملي موفق از يك طرح آزمايشي
اجرا كرده اند).
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System approach

رويكرد سيستمي
اين رويكرد شامل اقدامات شركتهاي كوچك جهت بهره بردن از قدرت
نفوذ بازار و بهره بردن از مزيت خاص بازار است .اين كار ممكن است به
واسطه استراتژيهاي بازارهاي تعاوني ،شبكههاي توليد و ساخت يا ديگر
شبكههاي خدماتي كه شركتها را براي سود بيشتر در يك  بازار واحد
گردهم ميآورد ،صورت گيرد.

T
Team – based

تيمسازي
يك تيم براي يك دوره زماني مشخص و با اهداف مشترك گرد هم ميآيد و
متفاوت با يك گروه است كه صرفاً مجموعه اي از افراد دور گرد هم میآیند.
Technological Synergy

همافزايي فناورانه
منظور از همافزايي فناورانه ،ايجاد همافزايي از طريق به كارگيري دانش،
مديريت و شيوههايي در راستاي اشتغال و تركيب منابع ميباشد .به ترتيبي
كه نتيجه اين تركيب منابع ،ارزشي فراتر از جمع انفرادي تكتك اجزاي آن
منابع را به دنبال دارد.
Technology

فناوري  /تكنولوژي
 .1فناوري تلفيق مهارت ،دانش ،توانايي ،مواد ،ماشين و ابزار است كه مردم
از آن بهره ميگيرند تا مواد خام را به خدمات و كاالهاي ارزشمند تغيير يا
تبديل كند.
.2اصطالح فناوري غالباً با سختافزار توليد و توزيع يكي دانسته ميشود .
براي مثال با ماشينها ،كارخانهها ،راهها ،تسهيالت انباشت ،تلفن و سایر .
البته فناوري جنبههاي نرمافزاری نظير دانش ،دستورالعمل ،تجربه ،آموزش،
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صورتهاي تشكيالتي و نيروهاي مديريت را نيز شامل ميشود .اما تعريف
ديگری كه در اينجا محل اتكا ميباشد اين است كه فناوري ،مهارت ،دانش و
روش مديريتي براي ساختن ،به كار گرفتن و تركيب كردن منابع و انجام دادن
فعاليتها و در نهايت ايجاد و توليد ارزش است كه در وسيعترين معني آن
شامل همه فعاليتهايي است كه با توليد و توزيع اجتماعي ارتباط پيدا ميكند.
)Technology Business Incubators (TBI

مراكز رشد کسبوکار فناورانه
اين مراكز در حقيقت از همكاري دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشي ،دستگاههاي
دولتي و بخش خصوصي بهوجود ميآيد ،تا مؤسسات پيشرو در زمينه
فناوريهاي جديد شكل گيرند .تفاوت اصلي  TBIبا  TIو  TICآن است كه
اين دو به حمايت از فناوريهاي موجود ميپردازند تا شرکتها و مؤسسات
نوپا شكل گيرند .در عين حال ،با   BIنيز از اين حيث متفاوت هستند كه
مراكز رشد کسبوکار فناورانه بر مشاغلی که مبتني بر فناوريهاي برترند
متمركز ميشود.
Technology Cluster

خوشههاي تكنولوژي
خوشهها و رستههاي صنعت كه به تمركز جغرافيايي شركتهاي مربوطه،
تواناييها و قابليتها و نوع حمايتهاي بنگاهها و مؤسسات و شركتها كه
در توليد ثروت يك منطقه نقش بسزايي دارند ،اشاره دارد.
Technology Gradient

شيب فناوري
مفهوم شيب فناوري ابزار هوشمندي است كه بررسي و تحليل جوانب
مختلف در فرآيند انتقال فناوري براي شرکتها و حتي كشورها را امكانپذير
ميسازد.
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)Technology Incubators (TI

مراكز رشد فناوري
اين مراكز با هدف ارتقاي سطح فناوري ايجاد ميشوند  .در اين نوع از
مراكز رشد ،تكميل و توسعه ايدههاي فناورانه مورد توجه قرار ميگيرد .در
عمل ،هدف اوليه اين گروه از مراكز رشد ،ارتقا و توسعه مؤسسات مبتني
بر فناوري و كمك به آنها در توسعه ايده محوري آنهاست .اين مراكز
رشد در مجاورت دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري
شكل ميگيرند و ويژگي خاص آنها اتصال آكادميك با منابع دانش ،نظير
دانشگاهها ،مؤسسات انتقال فناوري ،مراكز تحقيقاتي ،آزمايشگاههاي ملي و
پژوهشگران است .انتقال فناوري و كمك به نفوذ فناوري از طريق كارآفريني
در ميان دانشگاهيان و پژوهشگران از اهداف ديگر اين مراكز رشد است.
)Technology Innovation Centre (TIC

مراكز نوآوري فناوري
اين مراكز با انگيزه پژوهش و توسعه و نوآوريهاي مورد نياز در يك ناحيه
صنعتي بهوجود ميآيند و هدف آنها سرمايهگذاري در مراكز دانشگاهي
و مؤسسات تحقيقاتي و تجاريسازي آنها از طريق مؤسسات حرفهاي يا
مؤسسات عمومي است .اين مفهوم بيشتر در قالب پاركهاي علم و فناوري
متجلي ميشود.
Technology Park

پارك فناوري
 .1اين پاركها كه معموالً در مجاورت قطبهاي صنعتي ايجاد ميشوند
با نيت گسترش ارتباطات تحقيقاتي صنايع موجود در منطقه با واحدهاي
تحقيقاتي و دانشگاههاي منطقه شكل ميگيرد و هدف اصلي از كاركرد آنها
ارتقاي فناوري صنايع موجود در قطع صنعتي مربوط و افزايش توان رقابتي
آنها است .جمع شدن واحدهاي تحقيقاتي (اعم از شرکتهاي خدمات
مهندسي ،دفاتر واحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و يا سازمانهاي
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تحقيقاتي مستقل) در اين منطقه عالوه بر كمك به ارتقاي سطح مبادالت
علمي فني بين واحدهاي مربوط امكان بهرهبرداري حداكثر از ظرفيتهاي
صنايع را نيز فراهم ميآورد .به عبارتی دیگر يكي از انواع پاركها بر حسب
نوع فعاليت است كه معموالً در مجاورت قطبهاي صنعتي ايجاد ميشوند
و با نيت گسترش ارتباطات تحقيقي صنايع موجود در منطقه با واحدهاي
تحقيقاتي و دانشگاههاي منطقه شكل ميگيرند.
Technology Transfer

انتقال تكنولوژي
توانايي دستيابي به فنون و فناوري خارج از سازمان به منظور ايجاد و خلق
يك محصول يا فرآيند جديد از آنها عليالخصوص استفاده از تحقيقات
دانشگاهي و دولتي است.
Third Stage

مرحله سوم
تأمين مالي براي شركت توسعه يافتهاي فراهم ميشود كه حجم فروش رو به
تزايدي دارد كه به سودآوري اوليه رسيده است .از تأمين مالي براي گسترش
كارخانه ،بازاريابي و سرمايه كار و يا توسعه و بهبود محصوالت ،فناوري
جديد و يا يك خط توليد توسعه يافته استفاده ميشود.
Time Hatchin

زمان رشد
زمان رشد يك پروژه در مركز رشد
Traditional Incubators

مراكز رشد سنتي
اين نوع از مراكز رشد كه از آنها به عنوان نسل اول مراكز رشد ياد ميشود،
معموالً به واسطه وجود سازمانهايي كه عالقهمند به ايجاد رشد منطقهاي
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هستند (از قبيل :مؤسسات آموزشي ،تحقيقاتي و قطبهاي فناوري) از طريق
بازسازي ساختمانهاي واگذارده شكل ميگيرند .مجاورت با بنگاههاي مالي
و مؤسسات تحقيقاتي و يا محيطهاي فني دانشگاهي نيز اين امكان را براي
آنها فراهم ميسازد كه از حمايتهاي مالي و فناوري بهره جويند.
Training Enterprises

مؤسسات آموزشي
شركتي است كه به منظور آموزشهاي حين كار (ضمن خدمت) براي
بيكاران به وجود آمده است .از اين شركتها انتظار مي رود كه محيط تجاري
واقعي را براي توسعه و پيشرفت مهارتها ،شبيهسازي و ايجاد كنند .تمركز
بسياري از اين مؤسسات و شركتها بر جوانان است.

U
Unemployed

بيكار
به كسي اطالق ميشودكه فعاليت اقتصادي مشخصي به منظور كسب درآمد
ثابت ندارد.
University Incubators

مراكز رشد دانشگاهي
این مراکز در دانشگاه و يا توسط يك دانشگاه تأسيس ميشوند .مراكز رشد
اين نسل برحسب نوع اقدامات و برنامههاي انجام گرفته در راهاندازي اين
مركز از مدلها ،اندازهها و تنوع برخوردارند .عامل مشترك در اين دسته
از مراكز رشد ،ارتقاي عمومي توسعه پژوهش/فناوري مبتني بر مؤسسات
داخل مجموعه خودشان است .نقشي كه دانشگاه ايفا ميكند شامل برقراري
پيوند بين پژوهش ،فناوري ،سرمايه ،دانستن ِچگونگيِ تحت تأثير قرار دادن
استعداد و قريحه كارآفريني ،تسريع توسعه مؤسسات جديد فناوريمحور و
شتاببخشي به تجاريسازي فناوري ميباشد .موفقيت مراكز رشد اين نسل
به ظرفيت پيوندسازي پژوهش با صنعت وابسته است.
University-Related Incubator

مراكز رشد وابسته به دانشگاه
اين مراكز رشد هدف تجاريسازي علم ،فناوري و مالكيت معنوي برآمده
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از پژوهشهاي دانشگاهي را دنبال ميكنند .مركز رشد دانشگاه دسترسي
شرکتهاي جديد را به آزمايشگاهها ،كامپيوترها ،كتابخانهها و كارشناسان و
دستياران دانشكده و دانشجويان خود فراهم میآورد .برخي از اين مراكز رشد
مستقيماً تحت پشتيباني دانشگاه نيستند .ولي معموالً با تعدادي از نقشآفرينان
عالقهمند به اين حوزه شراكت دارند.
Unicorn Startup

استارتاپ تکشاخ (یونیکورن)
به استارتاپهایی گفته میشود که رشد سریعی دارند و به ارزش بیش از ۱
میلیارد دالر میرسند .این لغت اولین بار در سال  ۲۰۱۳توسط سرمایهگذاری
به نام آیلین لی ارائه شد و او از میان حیوانات افسانهای ،تکشاخ را بهعنوان
نماد این مدل استارتاپ انتخاب کرد .ازجمله بزرگترین استارتاپهایی که
در این دسته جا میگیرند میتوان به  Uber،Xiaomi ،Airbnb،Dropboxو
 Pinterestاشاره کرد.

V
Value Chain

زنجیره ارزش
مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام میگیرد
تا به خلق ارزش منجر شود .بر اساس این دیدگاه ،هر شرکتی یک موقعیت
در زنجیره ارزش را به خود اختصاص میدهد .در این جریان تأمینکنندگان
ورودیها را مهیا میکنند ،شرکتهای تولیدی ارزش را به این ورودیها
اضافه میکند و سپس آن را به عامل دیگری در زنجیره انتقال میدهد تا در
نهایت به مشتری برسد .از این دیدگاه به نظر میرسد که استراتژی در ابتدا هنر
قرار دادن شرکت در مکان درستی از زنجیره ارزش ،چیدمان درست عامالن
و محصوالت و فعالیتها در این زنجیره است.
Venture

فعاليت تجاري مخاطرهانگيز
اغلب به يك کسبوکارتازه مخاطرهآميز جهت ايجاد شركت يا فعاليت
اقتصادي اطالق ميشود .فعاليت اقتصاديای كه مستلزم به مخاطره و ريسك 
قابل مالحظهای است.
Venture Acceleator

شتابدهنده کسبوکار پرمخاطره
شتابدهندگان کسبوکارپر مخاطره شرکتهاي خدماتي هستند كه
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فرآيند شروع يك کسبوکارجديد را شتاب ميدهند .آنها براي تقويت
طرح کسبوکار ،اعتبار يافتن و عرضه به بازار خدمات مشاورهاي را
فراهم ميآورند و براي يك  شركت ،سرمايه مخاطرهپذير و براي ديگر
سرمايهگذاران پشتكار و جديت به خرج ميدهند و ديگر خدمات استخدامي
را به ويژه براي کسبوکار پرمخاطره جديد در دسترس ميسازند .مانند هر
شركت مشاورهاي ،آنها اميد دارند پايههاي گسترده مهارتهايشان را قوت
بخشند و به بهترين روشها ،بهترين عينيت و معيار در صنعت را به منزله يك 
موشك تقويت كننده  مخاطرات جديد ،به دست آورند .همچنين در مقوله
شتاب دهنده کسبوکار پرمخاطره ،مراكز رشد را در مرحله آغازين بايد
گنجاند که در واقع شرکتهايي با سرمايه مخاطرهپذير و با شركاي فعال
هستند .اين شرکتها فضاي اداري ،برخي از ياريهاي استراتژيك و سرمايه
را با هدف كمك به شتاب يافتگي شركت فراهم ميآورند.
Venture Accelerator

شتابدهنده کسبوکارجديد
شتابدهندگان کسبوکار ،شرکتهاي خدماتي هستند كه فرايند
شكلگيري يك کسبوکار جديد را شتاب ميدهند .آنها براي تقويت
طرح کسبوکار ،اعتبار گرفتن و عرضه آن به بازار ،خدمات مشاورهاي ارائه
ميدهند .براي يك شركت ،سرمايه مخاطرهپذير فراهم ميكنند يا براي ديگر
سرمايهگذاران پشتكار و جديت به خرج ميدهند و ديگر خدمات استخدامي
را به ويژه براي کسبوکار جديد در دسترس قرار ميدهند .مانند هر شركت
مشاورهاي آنها اميد دارند پايههاي گسترده مهارتهايشان را قوت بخشند
و به منزله يك موشك تقویتکننده کسبوکار جديد ،به بهترين روشها،
بهترين عينيت و معيار در صنعت را به دست آورند.
Venture Capital

سرمايه مخاطرهآميز
پول و منابع موجود براي شروع يك کسبوکار و یا يك بنگاه كه پتانسيل
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رشد استثنايي و خاصي دارد  .اين قبيل سرمايهها و وجوه اغلب توسط
سرمایهگذاران ثروتمند سازماندهي و سرمایهگذاري ميشود  .تأمين وجه
و سرمايه براي شركت جديد و نوپا و يا وجهي كه ديگران در كار جديد
و براي برگشت سرمايه خود ،سرمایهگذاري توأم با ريسك  انجام مي
دهند .سرمایهگذاري در يك پروژه همواره با ريسك ذاتي و طبيعي همراه
است .علیالخصوص پولي كه براي کسبوکارو تجارت و مبادله سهام
سرمایهگذاري ميشود .سرمایهای كه براي سهام يك شركت ،سرمایهگذاري
مي كنند نه وام.
Venture Capital

سرمایهگذاري مخاطرهآميز
پولي كه براي حمايت از يك اقدام تجاري جديد در نظر گرفته ميشود؛
سرمايه پرمخاطره ،ريسك سرمايه ،سرمايه سفتهبازیمخاطرهآمیز است .اين
سرمايه براي بنگاه و کسبوکار جديدي صرف ميشودكه نرخ رشد سود آن
باالتر از ميانگين باشد .اين سرمايه يك پتانسيل بالقوه براي گسترش و توسعه
کسبوکار جديد را دارد همچنين تزريق مالي است براي برقراري ،ايجاد و
گسترش کسبوکار جديد.
ً
عبارتي است به مفهوم سرمایهگذاري اوليه  .معموال در تعريف اين واژه
دوگانگيهايي ديده ميشود .اغلب مردم عبارت سرمايه خصوصي يا سهام
خصوصي را به جاي تعريف اين واژه به كار ميبرند.
سرمايه تجاري است كه براي كارآفرينان توسط يك يا چند سرمایهگذار
تهيه ميشود و انتظار مي رود پس از يك دورة  5تا  7ساله ،بازگشت سرمايه
صورت گيرد  .اين سرمایهگذاران وجوه را به صورت مالكيت و حقوق
صاحبان سهام در شركت صرف ميكنندو استراتژي امكان برگشت سرمايه
بیشینه را قبل از انجام سرمایهگذاري بررسي و تحقيق مي كنند سرمايه اوليه در
صنعت توسط گروههاي زير تامين ميشود:
.1سرمایهگذاران شخصي كه آنها را تحت عنوان فرشتگان مينامند.
.2سرمایهگذاران سهامي خاص.
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.3سرمایهگذاران سهامي عام.
 .4شركتهاي تعاوني بزرگ.
 .5بانكها و مؤسسات مالي اعتباري و سرمایهگذاري.
 .6منابع دولتي و دستگاهها و نهادهاي دولتي مانند؛
ـ SBIC

ـ MESBIC

ـ كميسيونهاي توسعه اقتصادي دولتي.
Ventur Capital Firm

بنگاه سرمایهگذاري مخاطرهآميز
پول مورد نیاز توسط سهامداران براي شروع يك کسبوکار پرمخاطره و
ريسك پذير سرمایهگذاري ميشود ،ولي اين سرمایهگذاري به طور بالقوه
میتواند سرشار از سود باشد.
Venture Capital Funds

وجوه سرمایهگذاري مخاطرهآميز
وجوه و سرمايههايي كه توام با مخاطره و ريسك  جهت ايجاد يك 
کسبوکارجديد  ،سرمایهگذاري  ميشوند .منابع و  وجوهي كه سرمایهگذاران
با مديريت خود و با آگاهي از نحوة برگشت سود ،در شركتهاي كوچك 
و متوسط سرمایهگذاري ميکنند.
Venture Capitalist

سرمایهگذار مخاطرهپذير
به سازمان و يا شخصي كه در کسبوکارهای جديد و پر مخاطره و
ریسکپذیر ،سرمایهگذاري ميکند و يا به شركت نوپايي كه قصد توسعه
دارد ولي از نظر مالي در مضيقه است و به وجوه عمومي و دولتي دسترسي
ندارد ،كمك ميکند ،گفته ميشود اينگونه مراكز و افراد تمايل دارند سرمايه
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خود را در فعاليتي كه ريسك آن متوسط به باال است سرمایهگذاري كنند .با
اين اميد كه بازگشت سرمايه در سطح بااليي انجام ميگيرد ،اين ريسك و
مخاطره را ميپذیرند.
Venture Creation

خلق کسبوکارجديد
خلق کسبوکار جديد ،فرآيند پوياي ايجاد ثروت انبوه است .اين ثروت
توسط افرادي ايجاد ميشود كه فرض ميشود از نظر ارزش ،زمان و يا تعهد
شغلي ارزش آفريني براي محصول يا خدمات ،خطرپذيري بااليي دارند .خود
محصول يا خدمت ممكن است منحصر بهفرد باشد يا نباشد ،اما كارآفرين
با تأمين و تخصيص منابع و مهارتهاي ضروري تا حدودي به آن ارزش
ميبخشد.
Venture Incubator

مركز رشد کسبوکار مخاطرهپذير
مركز رشد کسبوکار مخاطرهپذير ،يك سازمان با خدمات كامل است كه
هر آنچه يك کسبوکار نوپا ممكن است نياز داشته باشد ،شامل تأسيسات
دفتري ،دستيابي به شبكه تماسها ،منابع فناوري ،منابع انساني ،كارشناسان
اجرايي ،قوانين ،حسابداري و سایر را براي مخاطبانش فراهم ميآورد .اين
واژه در حقيقت نام و تعبير ديگري براي مراكز رشد است.
Venture Network

شبكه مخاطره
شبكه مخاطره ،اغلب به عنوان آميزهاي از مؤسسه سرمايهگذار مخاطرهپذير
و شركت عملياتي در نظر گرفته ميشود .شبكههاي مخاطره در مرحله پس
از سرمايهگذاري اوليه ،مشابه دوره تأمين مالي دومين و سومين مرحله،
سرمايهگذاري يا عمل ميكنند .اغلب براي مخاطرات جديد سرمايهگذاران
استراتژيك  وجود دارد كه براي سرمايهگذاران درون مؤسسه ،بازوهاي
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خدماتي هستند كه در بين اين سرمايهگذاران همافزايي ايجاد ميكنند.
Venture Portal

معبر کسبوکارمخاطرپذير
معبرهاي کسبوکارمخاطرپذي   ،وبسايتهاي  onlineيا شبكههاي
خارجي هستند كه يك  شبكه متشكل از كارآفرينان ،مشاوران و
سرمايهگذاران را ايجاد ميكند .اين سايتها به منزله سكوي پرتاب براي
كارآفرينان ميباشند و كارآفرينان ميتوانند به واسطه اين سايتها طرح
کسبوکار و ديگر مالكهاي ارزشي (توسط سرمايهگذاران) را عرضه
كنند .اين سايتها ميتوانند در همه زمينهها و مراحل تحويل کسبوکار
مخاطرهجویانه ،محلي و منابع جهاني كمك كنند كه در همه زمينهها و
مراحل تحول کسبوکارپرمخاطره ميتوانند سودآور باشد  .اين سايتها
همچنين رويدادهاي شبكههاي    offlineرا در پيوند با شبكههاي online
ايجاد ميكنند.
Vesting

واگذاری
به نوعی تخصیص سهامی گفته میشود که طی آن بعد از گذشت مدت
زمانی ،مقدار سهم تعیینشده به کارمندان داده میشود .بهعنوان مثال اگر به
یک کارمند  ۲۰۰سهام طی  ۱۰سال داده شود ،یعنی بعد از گذشت هر سال
 ۲۰سهم به او اختصاص پیدا میکند .این کار به کارمندان انگیزه میدهد که
عملکرد خوبی داشته باشند و برای مدت زمان زیادی در شرکت کار کنند.
virtual Business Incubators

مراكز رشد کسبوکار مجازي (پاركهاي فناوري)
مراكز رشد کسبوکار مجازي (پاركهاي فناوري) در يك  فضاي هم
افزا خدمات قابل دسترسي تهيه ميكنند .آنها شرکتها را با يكديگر ،با
مشتريان ،تأمينكنندگان ،شركا و مديريت اجرايي مراكز رشد مجاز از طريق
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اينترنت ،تبادل دادههاي الكترونيكي ،ويدئو كنفرانس و غيره وصل ميكنند.
Virtual Company

شركت مجازي
شركت مجازي محلي است كه از تجمع منابع و امكانات فراهم شده توسط
چند شريك يا «دست اندركار شركت مجازي» به منظور توليد يك محصول
و يا خدمت بهصورت دائم يا موقت ايجاد ميشود.

Virtual Incubators

مراكز رشد مجازي
مراكز رشد مجازي به منزله «نسل دوم» مراكز رشد قلمداد ميشوند .اين
مراكز رشد بر مخاطرات غيرمالكيتي استوارند كه به سرمايهگذاريهاي ثابت
پايينتري نيازمندند و به عنوان روشي محتمل در خدمترساني به  SMEهايي
تلقي ميشوند كه در مناطقي با فضاي محدود مشغول به كارند .اغلب يك 
دانشگاه يا يك مركز پژوهشي ميزبان مراكز رشد مجازي است .
اين مراكز با توجه به ظرفيتشان در عمل كردن هم در شكل صنعتي يا در
چهار ديواري (سنتي) و بيرون از ديوار (مجازي) مشخص ميشوند .اين مراكز
در صورتي مجازي يا «بيرون از ديوار» شناخته ميشوند كه به مؤسسات تازه
تأسيسي خدمترساني كنند كه آنها را در داخل مجموعه مركز رشد ميزباني
نميكنند.
ً
آنها معموال از طريق كامپيوتر و شبكههاي ارتباطات از راه دور ،ارتباطاتي
خارجي با شرکتها برقرار ميكنند .اغلب مراكز رشد مجازي فــناوري مدار
هستند و به تبديل پژوهــش به محصوالت داراي بازار معــطوف ميباشند .
ِ
خدمات پيش مرك ِز رشد و پس مرك ِز رشد ،به طور طبيعي اين مدل تلقي
ارائه
ميشود .نمونههايي از مراكز رشد مجازي در كشورهاي مختلف از جمله
برزيل ،روسيه و استراليا وجود دارد.
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Vulture Capitalist

سرمایهگذار
عبارتي است غير معمول براي سرمایهگذاراني كه از نوآوران و مخترعين كه
در اجرائي كردن و عملي كردن اختراع خود ناتوانند ،حمايت ميكنند.

W
Working Capital

سرمايه در گردش
مقدار دارايي جاري يك شركت منهاي بدهيهاي جاري آن شركت دارد .
بخشي از سرمايه يك  شركت كه در معامالت تجاري صرف ميشود .
اين سرمايه شامل داراييهاي جاري مثل (سهام تجاري و صندوق) منهاي
بدهيهاي جاري است .در يك چرخه تجاري معمول که تأمين كاالها توسط
تأمين كننده ،حراج سهام به بدهكاران و استفاده از صندوق براي پرداخت به
تأمين كنندگان سرمايه در گردش مجموع داراييهاي درگير است .به عبارتی
دیگر ،به سرمايهها و داراييهاي جاري يك شركت اقتصادي و تجاري كه
براي انجام عمليات تجاري صرف ميکند گفته ميشود .تفاضل و تفاوت
ميان داراييهاي شركت و بدهيهاي جاري را سرمايه در گردش گويند.

پیوست

فهرست ارجاعی واژگان و اصطالحات
برابر فارسی

ردیف

واژه-اصطالح

صفحه

Academic and Scientific
Incubators

8
8

1

مراكز رشد علمي و دانشگاهي

2

شتابدهنده کسبوکار

Accelerator

3

سرمایهدار مخاطره پذير

Adventure Capitalist

8

4

سرمایهگذار حامي

Angel investor

9

5

ارزيابي

Appraisal

9

6

مراكز رشد تحقيق پايهاي

Basic research
incubators

9

7

محک زني

Benchmark

10

9

محکها

Benchmarks

10

10

بهترين تجربيات

Best practices

11

11

بوتاسترپ

Bootstrapped

11

11

نقطه سر به سر

Break- Even Point

11

12

مدل عملياتي BAM

Bricks and Mortar
)(BAM

12
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ردیف

Bricks and Mortar
)(BAM

12

Bridge loan

13

Bridge Financing (also
Later or Expansion
)Stage

14

16

تجارت  B2B

Business to Business

14

17

تجارت  B2C

Business to customers

15

18

فرشتگان کسبوکار

Business Angel

15

19

شبكه فرشتگان کسبوکار

Business Angel
)Networks (BANs

17

20

حاميان (فرشتگان) کسبوکار

Business angels

17

21

مركز رشد کسبوکار

Business Incubator

19

22

ديده باني کسبوکار

Business monitoring

20

23

دارايي خالص کسبوکار

Business Net Worth

20

24

پارك کسبوکار

Business Park

21

26

طرح کسبوکار/برنامه تجاري

Business plan

22

27

كمك فني کسبوکار

Business technical
assistance

23

28

آموزش کسبوکار

Business training

23

29

فروش

Buyout

23

30

سرمایه

Capital

24

13
14
15

برابر فارسی

مركز رشد فيزيكي/سنتي/آجر

و سيمان

وام موقت
تأمين مالي تمديدي (مرحله

پاياني يا مرحله گسترش
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صفحه

اصطالح-واژه

24

coach

25

Coaching

25

CBO (Community
Based organization)

26

برابر فارسی

ردیف

مربی

31

کوچینگ

32

سازمانهاي اجتماعي

33

CDC (Community
Development
Corporation/Certified)

شرکتهاي توسعه اجتماعي

34

26

Certified Development
Corporations

شرکتهاي توسعه رسمي

35

26

Classical business
incubators

مراكز رشد كالسيك كار و

27

Clustering and
networking

خوشهسازي و شبكهسازي

37

27

Clusters

خوشههاي اقتصادي

38

28

Commercialisation/
commercializing

تجاري سازي

39

28

Community- based
business or enterprise

شركت يا بنگاه اجتماعي

40

28

Community
Development loan fund
(CDLF)

صندوق توسعه وام اجتماعي

41

29

Company

 بنگاه،شركت

42

29

Core Skills

مهارتهای اصلي

43

29

Corporate Angels

فرشتگان گروهي

44

30

Corporate Incubators

مراكز رشد همكار

46

31

Corporate Venture
Incubator

كسب

مركز رشد کسبوکارگروهي
پر مخاطره

36

47
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ردیف

48

سرمایهگذاری جمعی

Crowdfunding

31

49

داراييهاي جاري

Current assets

32

50

تجارت C2C

Customer to Customer

32

52

مراكز رشد دات .كام

Dotcom Incubators

33

53

دو دلیجنس

Due diligence

34

54

مرحله آغازين (مرحله اول)

)Early Stage (First Stage

34

55

توسعه اقتصادي

Economic development

30

56

مراكز رشد توسعه اقتصادي

Economic development
incubators

35

57

اگيوباتور /تخممرغي شكل

Eggubator

35

58

مدل عملياتي Eggubator

Eggubator operational
model

38

59

معبر (يا مركز رشد مجازي)

E-incubator/ portal/

39

60

مذاکره در آسانسور

Elevator Pitch

40

61

شركت رويان

Embryo Company

40

شركت فراغت يافته از مركز

Emergence (From
)incubators

40

63

بنگاه اقتصادي

Enterprise

40

64

فرشتگان مشتاق

Enthusiast Angels

41

65

كارآفرين

Entrepreneur

41

67

فرشتگان كارآفرين

Entrepreneurial Angels

42

62

برابر فارسی

رشد
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ردیف

68

كارآفرينان

Entrepreneurs

42

69

كارآفريني

Entrepreneurship

42

70

اکوسیستم کارآفرینی

Entrepreneurial
ecosystem

43

71

ارزيابي

Evaluation

43

72

خروج

Exit

44

73

خروج از مركز رشد

Exit of Incubator

44

74

روش خروج

Exit route

44

75

راهبرد خروج

Exit strategy

45

76

بسط و گسترش

Expansion

45

78

مناطق آزاد صادرات

Export processing zones

45

79

نسل اول

First Generation

46

FinTech

47

For - profit property
development incubator

47
48

80

برابر فارسی

فناوری مالی

81

مراكز رشد توسعه اموال انتفاعي

82

مركز رشد تجاري انتفاعي

For- Profit Business
Incubator

مراكز رشد سرمايهگذاري

For- Profit Investment

48

Free riding

49

Founder

49

83

انتفاعي

84

سواري مفت

85

بنیانگذار استارتاپ
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برابر فارسی

ردیف

86

ايجاد و شكلگيري

Gestation

50

87

مرحله تكوين

Gestation

50

88

رشديافتن/خارج شدن

Graduate

50

89

شركت رشد يافته

Graduate

52

90

رشد يافتن

Graduation

52

91

رشد

Growth

53

92

مرحله رشد

growth stage

53

93

مركز رشد

Hatchery

53

95

فناوري پيشرفته

High Tech

54

96

هاب/قطب

Hub

54

97

مدل عملياتي Hub

Hub operational model

55

98

شروع

Inception

55

99

مرحله آغازين

Inception

55

100

رشديابنده

Incubatee

56

101

دوره رشد

Incubation Period

56

102

مركز رشد

Incubator

56

103

امكانات مراكز رشد

Incubator Facilities

57

104

نسلهاي مركز رشد

Incubator Generations

57
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اصطالح-واژه

برابر فارسی

ردیف

58

Incubator Industry

58

Incubator operational
model

58

Incubators main players

59

Estates

داراييهاي صنعتي

108

59

Information technology
(IT)

فناوري اطالعات

109

60

Infrastucture

زيرساخت

110

60

Initial Public Offering
(IPO)

عرضه اوليه سهام

111

61

Innovation

نوآوري

112

61

Innovation center

مركز نوآوري

113

61

Innovative

نو آورانه

114

61

Intellectual Asset (IA)

)داراييهاي غير منقول(نامشهود

115

62

Intellectual capital (IC)

سرمايه نامشهود

116

62

Intellectual property
rights

حقوق مالكيت معنوي

117

62

(IP)Intellectual property

مالكيت معنوي

118

62

Intermediary

واسطه

119

63

International Business
Incubators

مراكز رشد کسبوکاربينالمللي

120

64

IPO (Initial Public
Offering)

عرضه عمومي اوليه سهام

122

64

IT Incubator

IT مركز رشد

123

صنعت نوپا

105

مدل عملياتي مركز رشد

106

نقشآفرينان اصلي در مراكز

رشد

107
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داراي فعاليت

کسبوکارمشترك

واژه-اصطالح

صفحه

Joint venture

65

Knowledge economy

65
65

125

اقتصاد مبتني بر دانش

126

صنايع كاربر

Labor-intensive

127

نوپای ناب

Lean Startup

65

128

صنعت آموزش

Learning industry

66

Local economic
development incubators

66

Low Tech

66

Market

67

Market Niching

67
67

129

مراكز رشد با هدف توسعه

اقتصادي محلي

130

فناوري پايين

131

بازار

132

استراتژي جاگيري در بازار

133

تقسيم بازار

Market Segmentation

134

سهم بازار

Market share

68

135

بلوغ

Maturity

68

136

مرحله پختگي /بلوغ

Maturity

68

137

مشاور ،مربي ،رايزن

Mentor

68

138

منتی

Menti

69

139

منتورینگ

Mentoring

70

140

مالکیت و ادغام

Merge & Acquisition

70
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اصطالح-واژه

70

Microbusiness or
Microenterprise

70

Micromanagement
Angels

70

Mid Tech

70

Mixed incubators

72

برابر فارسی

ردیف

بازار كوچك و خرد

141

فرشتگان مديريت خرد

142

فناوري متوسط

144

)مراكز رشد مختلط (عمومي

145

National Innovation
System (NIS)

نظام ملي نوآوري

146

72

Network of Business
Angels

شبكه فرشتگان کسبوکار

147

73

Networked incubators

مراكز رشد شبكهاي شده

149

73

Non-disclosure
agreement(NDA)

توافقنامه عدم افشاگری

150

73

Non-Profit Business
Incubator

74

Not-for-Profit Business
Incubator

مركز رشد تجاري غير انتفاعي

74

Operating Models Of
Business Incubation

مدلهاي عملياتي مركز رشد

75

P&L profit/loss (income
statement)

75

مراكز رشد

کسبوکارغيرانتفاعي

کسبوکار

151
152
153

صورت وضعيت درآمد

154

Park

پارك

155

76

Partnership

شركا

156

76

Patent

حق انحصاري اختراع

157

76

Pilot Application

كاربرد اوليه

158

77

pilot stage

آزمايش/مرحله مقدماتي

159
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واژه-اصطالح

صفحه

Pivot

77
77

160

پیوت

161

خط مشيها و رويهها

Policies and Procedures

162

مدل عملياتي پورتال

Portal operational model

78

163

مرحله پيشسرمايه اوليه

Pre Seed Stage

78

164

دوره پيش رشد

Pre-incubation Period

79

166

سرمايه دوره پيش از آغاز

Pre-seed capital

80

مراكز رشد با سرمايهگذاري

’Private Investors
Incubators

80

مركز رشد کسبوکارانتفاعي

Private, For Profit
Business Incubator

81

169

فرشتگان حرفهاي

Professional Angels

81

170

بانيان

Promotor

82

171

نمونه اوليه

Prototype

85

172

پروتوتایپینگ

Prototyping

85

173

مركز رشد غيرانتفاعي ،دولتي

Public, Non Profit
Business Incubator

86

174

پارك تحقيقاتي

Research Park

87

175

بازده سرمایهگذاری

Return On Investment
)(ROI

88

176

مخاطره

Risk

89

177

تجزيه و تحليل ريسك

Risk Analysis

89

167
168

مشترك خصوصي
خصوصي
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ردیف
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صفحه

Risk Capital

89
90

178

سرمايه مخاطره پذير

179

روانه بازار شدن

Roll out

180

مرحله روي غلتك افتادن

Roll out

90

181

شهرك علمي تحقيقاتي

Science & Technology
Park

90

183

پاركهاي علم (فناوري)

)Science (Technology
Parks

91

Science and Technology
Town

91

185

پارك علم

Science Park

93

187

غربالگري

Screening

94

188

مرحله دوم

Second Stage

95

189

بازار ثانويه

Secondary Market

95

190

عرضه عمومي ثانويه

Secondary Public
offering

95

191

سرمايه (پول)اوليه

Seed Money

95

192

سرمايه اوليه

Seed Capital

96

193

تامين مالي اوليه

Seed Financing

96

194

سرمایهی بذری

Seed Funding

96

195

مرحله سرمايه اوليه

Seed Stage

96

196

خود اشتغالي

Self – employment

97

197

کسبوکاركوچك

Small business

97

184

شهرك علم و فناوري /علمي

تحقيقاتي
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ردیف

مراكز توسعه کسبوکارهاي

Small Business
Development Center
)(SBDCS

98

بنگاههاي سرمایهگذاري

Small business
investment companies
)(SBIC

98

200

بنگاه کوچک و متوسط

SME

99

201

مراكز رشد اجتماعي

Social incubators

99

202

نرمافزار بهعنوان سرویس

SaaS) Software as a
(service

100

203

شركت زايشي

Spin off

100

204

زايش از پژوهش

Spin out

100

205

شركت زايشي

Spin-off

101

206

شركت زايش يافته از پژوهش

Spin-out firms

101

207

شروع به تاسيس شركت

Start up

101

208

کسبوکارنوپا

Start up

101

209

شتابدهندهی استارتاپ

Startup Accelerators

102

210

شتابدهنده اولیه

Seed Accelerator

102

211

استارتاپ ویکند

Startup Weekend

103

212

استارتاپ گرایند

Startup Grind

103

213

هزينه اوليه شروع يك فعاليت

)Start -up (Cost

103

Start-up costs

104

198
199

214

برابر فارسی

كوچك

کسبوکاركوچك

هزينه اوليه شروع يك 
کسبوکار
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اصطالح-واژه

104

Success story

104

System approach

105

Team – based

105

Technological Synergy

105

Technology

106

Technology Business
Incubators (TBI)

106

Technology Cluster

107

Technology Gradient

107

برابر فارسی

ردیف

گزارش و شرح موفقيت

215

رويكرد سيستمي

216

تيمسازي

217

همافزايي فناورانه

218

 تكنولوژي/ فناوري

219

مراكز رشد کسبوکارفناورانه

220

خوشههاي تكنولوژي

221

شيب فناوري

222

Technology Incubators
(TI)

مراكز رشد فناوري

223

107

Technology Innovation
Centre (TIC)

مراكز نوآوري فناوري

224

108

Technology Park

پارك فناوري

225

109

Technology Transfer

انتقال تكنولوژي

227

109

Third Stage

مرحله سوم

228

110

Time Hatchin

زمان رشد

229

110

Traditional Incubators

مراكز رشد سنتي

230

110

Training enterprises

موسسات آموزشي

231

111

Unemployed

بيكار

232

111

University Incubators

مراكز رشد دانشگاهي

233
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ردیف

University-related
incubator

111

Unicorn Startup

112

Value Chain

112

Venture

113

شتابدهنده کسبوکارپر

Venture Acceleator

113

239

شتابدهنده کسبوکارجديد

Venture Accelerator

114

240

سرمايه مخاطره آميز

Venture Capital

115

243

سرمایهگذاري مخاطره آميز

Venture Capital

116

بنگاه سرمایهگذاري مخاطره

Ventur Capital Firm

117

وجوه سرمایهگذاري مخاطره

Venture Capital Funds

117

246

سرمایهگذار مخاطره پذير

Venture Capitalist

118

248

خلق کسبوکارجديد

Venture creation

118

Venture Incubator

119

Venture Network

120

Venture Portal

120

Vesting

121

234
235

برابر فارسی

مراكز رشد وابسته به دانشگاه
استارت آپ تک شاخ

(یونیکورن)

236

زنجیره ارزش

237

فعاليت تجاري مخاطره انگيز

238

244
245

250

مخاطره

آميز
آميز

مركز رشد

کسبوکارمخاطرهپذير

251

شبكه مخاطره

252

معبر کسبوکارمخاطرپذير

254

واگذاری
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ردیف

virtual business
incubators

122

257

شركت مجازي

Virtual Company

122

258

مراكز رشد مجازي

Virtual Incubators

123

259

سرمایهگذار

Vulture Capitalist

124

260

سرمايه در گردش

Working Capital

124

255

برابر فارسی

مراكز رشد کسبوکارمجازي

(پاركهاي فناوري)

این کتاب در کلیه دروس کارآفرینی و کسبوکار از سطح دبیرستان
تا تحصیالت تکمیلی برای استفاده اساتید دانشجویان و دانش آموزان
کابردی است .
همچنین مطالعه این کتاب به مدیران بنگاه ها ،صاحبان کسبوکارها،
اعضای استارت آپ ها ،برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی،
استارت آپی و فینتک ،مراکز رشد ،شتاب دهنده ها و دیگر عالقمندان
توصیه می شود .

