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 سید حسین هویت طلب
 مدیر اجرائی، مشاور و مدرس

 (نرم افزار)لیسانس مهندسی كامپیوتر -1
 (مدیریت سیستم و بهره وري)فوق لیسانس مهندسی صنایع  -2

 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک( PhD)دكتراي آكادمیک  -3

4- MBA Branding 

5- DBA General 
 

 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آزاد بهار
 (صبا)عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی مدیریت 

 

 سال سابقه اجرائی 26
 سال سابقه تدریس 20
 سال سابقه مشاوره 15

 معرفی
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 آغازین كالم

 1400فروردین  14پنج شنبه  1سال اول شماره 
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 استارت آپ گردشگري خالق

 ، اداره كل میراث فرهنگی استان خراسان رضوي97مرداد  22
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 برترین هاي استارت آپ ویکند گردشگري

 ، دانشگاه شهید بهشتی97شهریور  21
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 برترین هاي استارت آپ ویکند گردشگري

 ، اداره كل میراث فرهنگی97مهرماه  4
 :محورهاي رویداد

 ...(رزرو هتل، اقامتگاه،)هتلداري     
 ...(بلیط، سفر زمینی،)خدمات مسافرتی     

 ..(تور، معرفی مکان ها، پیشنهاد سفر،)گردشگري و فرهنگی      
 ..(اطالع رسانی، تبلیغات،)بازاریابی صنعت گردشگري     

 ....و تمامی ایده هاي مرتبط با سفر و گردشگري    
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 برترین هاي استارت آپ ویکند گردشگري

 ، دانشگاه علم و فرهنگ97اسفند  25
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 برترین هاي استارت آپ ویکند گردشگري

 بهداشتی هاي سرویس معضل حل براي اپلیکیشن تومانی، میلیون 7 جایزه : فرنگی توت
Tools Rent : كه بود  قیمتی گران وسایل اجاره اپلیکیشن تومانی، میلیون 3 جایزه 

 دارد محدودي مصرف معموال
 دسترس در و محلی غذاهاي شناسائی اپلیکیشن تومانی، میلیون 3 جایزه : فود تور

 گردشگران گذاشتن
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 استارت آپ گردشگري خالق

 ، بنیاد نخبگان استان تهران98فروردین  30
 با همکاري ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز معاونت علمی وفناوري ریاست جمهور
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 اولین مسابقه استارت آپ گردشگري

 ، دانشگاه كارآفرینی دانشگاه تهران98اردیبهشت  7
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First UNWTO gastronomy tourism startup competition 

SPAIN, November 27, 2018 – The World Tourism Organization and Basque 

Culinary Center, an Affiliate Member of the UNWTO, are pleased to  inform you 

that the 1st UNWTO Gastronomy Tourism Startup Competition is open for 

submissions! 
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First UNWTO gastronomy tourism startup competition 

Madrid, España - 10 Dec 18 : 10 Finalists Announced in 1st UNWTO Tourism 

Startup Competition in Collaboration with Globalia. 

• The finalists were selected among 3000 projects from 132 countries:  Awake 

(Colombia), By Hours (Spain), e-bot (Germany), The FreeBird Club (Ireland), 

Howazit (Israel), Kompas (UK), Pruvo (Israel), Refundit (Israel), Seevoov (Israel), 

Stay 22 (Canada). 
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 استارت آپ موفق گردشگري

 ، سازمان میراث فرهنگی97شهریور  3
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 استارت آپ موفق گردشگري

 كشور در قطار و هواپیما بلیط اینترنتی خرید وبسایت معتبرترین و بزرگترین علی بابا
  .كرد آغاز را خود كار سفر شایسته تجربه شعار با و 1393 سال در كه است

 و زمان هر در آن مشتریان است، ایران اقامتگاه هاي و هتل ها آنالین رزرو سامانه جاباما،
 را خود اقامتگاه و هتل می توانند دقیقه چند عرض در و سادگی به باشند كه هركجا در

 كنند رزرو مناسب، قیمتی با را آن و انتخاب

 بهره گیري با دارد قصد كه می باشد پیشرو و پیشرفته كاري و ساز «جاجیگا» كار و كسب
 خود كاربران براي را جذاب و كاربردي فضاي وب، دنیاي حاضر حال فناوري هاي آخرین از

 سازد مهیا
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 استارت آپ موفق گردشگري

 «سفر» جامع فرم پلت گرفتند تصمیم 1396 ماه فروردین در وبسایت این بنیانگذاران
 است اقدام این خروجی اولین وبسایت این كه كنند اندازه راه 2018 سال براي

 از كه است گردشگري جامع پروژه یک توریسم ارک
 صورت به مشهور نادره خانم توسط 1393 سال

 علمی انجمن نظر زیر را خود فعالیت آزمایشی
 است نموده آغاز تبریز دانشگاه گردشگري و جغرافیا

  .است شده پیگیري جدي صورت به 1394 سال در و
 است گردشگري حوزه در وبسایت یک توریسم ارک

 ..است شده طراحی فاز 4 در كه
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10 European startups making big waves in the travel industry 

Was founded in Amsterdam in 2015 and offers a suite of conversion tools powered 

by AI and machine learning that boosts direct revenue of hotels and helps them 

build guest relations. 

Launched in 2015, Barcelona-based TravelPerk allows individuals and companies 

to book and manage business travel 

Founded in Q4 of 2014 by serial entrepreneur Stephan Uhrenbacher, FLIO set out 

to make the most out of the time you spend at airports 
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10 European startups making big waves in the travel industry 

Was founded in by Pawel Cebula, Ieva Soblickaite and Ugur Samut 2014, in 

Berlin, with the goal to act as an online search and engagement platform, 

connecting patients and doctors globally 

Founded in Berlin in 2015 by Jannik Neumann, Michael Riegel and Simon 

Schmincke, the young company offers a platform that uses natural language 

processing and AI technology and human travel experts to offer quick business 

travel booking via email, SMS, Skype or its self-booking platform 

Was founded in Amsterdam in 2014 by Casper Knieriem and Michael Ros. The 

startup has a simple and powerful idea of charging hotels no commissions after a 

one time €149 fee. Instead, it charges travelers a yearly membership fee of €59 for 

full access 
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10 European startups making big waves in the travel industry 

Destygo differentiates from the crowd of chatbot suppliers by creating a 

conversational AI platform specialized in the travel industry. Think of Destygo as 

the “chatbots for travel people”. Founded in 2016 

CorreYvuela is a Barcelona-based travel chatbot startup that allows users to book 

flights with only three messages on WhatsApp, Messenger, Telegram or even SMS. 

It was founded in 2016 by Juan Prim and Carlos Nunes, and it has raised about 

€775K till date. 

Holidu: Founded in 2014 in Munich by Johannes Siebers and Michael Siebers, 

Holidu helps you find the best holiday vacation rental accommodations from all of 

the leading travel websites 
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10 European startups making big waves in the travel industry 

Snaptrip: Headquartered in London, Snaptrip aims to make it as easy as possible 

to find the right holiday at the right price in Ireland and United Kingdom cottages, 

with discounts of up to 50%. Snaptrip was founded in 2014 by Dan Harrison and 

Matthew Fox, and it aims to become the UK’s leading site for last-minute breaks 

in self-catered holiday properties. The travel startup has already raised a total of 

$8.2 million 
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Iran's First Tourism Startup Accelerator Launched 

December 28, 2018 : A tourism startup accelerator was launched on Tuesday by 

Iran’s Research Institute of Cultural Heritage and Tourism (RICHT) in 

cooperation with Allameh Tabataba'i University to support companies active in 

the gradually growing sector. Based in Tehran, the accelerator will provide 

tourism startups with financial support, shared working place, and legal and 

financial counseling. The accelerator will also help startups write business and 

marketing strategy, Cultural Heritage and Tourism News website (CHTN.ir) 

reported.  
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 اطالعاتی مداري آگاهی و آماري منابع

 

 معتبرترین مدرسه كسب و كار گردشگري و هتلداري
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 اطالعاتی مداري آگاهی و آماري منابع

 

 گزارش جامع اتفاقات جهانی گردشگري و هتلداري
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 اطالعاتی مداري آگاهی و آماري منابع

 

 رویکرد نوینی به صنایع نوپاي گردشگري و هتلداري
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 اطالعاتی مداري آگاهی و آماري منابع

 

 بدون حضور ایران 2030تحلیل و آینده نگري حرفه اي توسعه پایدار تا 
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 اطالعاتی مداري آگاهی و آماري منابع

 

 مدل تلفیقی و كاركردي در توسعه صنعت گردشگري و هتلداري
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 اطالعاتی مداري آگاهی و آماري منابع

 

 راهنماي عملیاتی نقشه راه استارت آپ
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 اطالعاتی مداري آگاهی و آماري منابع

 

 آینده نگاري به سبک تجویزي در مدیریت استارت آپ
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 اطالعاتی مداري آگاهی و آماري منابع

 

 متدولوژي عملیاتی سناریو هاي محتمل در خلق تا افول استارت آپ
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 اطالعاتی مداري آگاهی و آماري منابع

 

 متدولوژي تدوین و طراحی بوم كسب و كار استارت آپ
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 اطالعاتی مداري آگاهی و آماري منابع

 پایان نامه مدیریت اجرائی با موضوع توریسم الکترونیکی
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 (Rising)تولد استارت آپ  

 (Growth)رشد استارت آپ 

 (Maturity)بلوغ استارت آپ  

 (Falling)افول استارت آپ  

 (Transformation)تبدیل استارت آپ  

1 

2 

3 

4 

5 

 بحث مورد موضوعات
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 آپ استارت تولد

 رابطه خالقیت، نوآوري و كارآفرینی

تبدیل ایده به  تولید ایده
 طرح قابل اجرا

اجراي طرح 
 كسب و كار

 كارآفرینی نوآوري خالقیت

 كارساز مدلساز الگوساز

http://www.powerpointstyles.com/


Powerpoint Templates 

 دلیل شکست استارت آپ ها 20

 ارائه دستاورد حرفه اي در راه اندازي سه استارت آپ
 2018سال ( CB Insights)رویکرد تطابق پذیري با آمار و اطالعات بین المللی مطابق 

 آپ استارت تولد
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 دلیل شکست استارت آپ ها 20

 بازار نیازي بی .1

 مالی مشکالت .2

 تیم اعضاي نادرست انتخاب .3

 رقیبان برابر در ناتوانی .4

 گذاري قیمت در كافی ي تجربه نداشتن .5

 كیفیت بی محصول .6

 وكار كسب مدل به نداشتن وجهت .7

 ضعیف بازاریابی .8

 مشتریان بازخوردهاي به توجهی بی .9

 نامناسب زمان در محصول ارائه .10

 تمركز دادن دست از .11

 گذاران سرمایه با تیم ناهماهنگی .12

 نادرست مسیر ندادن تغییر .13

 گذاران بنیان اشتیاق كاهش .14

 نامناسب جغرافیایی موقعیت در استارتاپ اندازي راه .15

 گذار سرمایه عالقگی بی .16

 قانونی و حقوقی مسائل .17

 مشاور و ارتباطی ي شبکه نداشتن .18

 خستگی .19

 ضروري مواقع در مسیر ندادن تغییر .20

 آپ استارت تولد
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 نواع شركت هاي تازه تاسیس در ایرانا

 بسیار متاسفانه نیست، آپ استارت همان یا نوپا شركت شده تاسیس تازگی به كه شركتی هر
 .نیست درست كه می خوانند نوپا را تاسیس تازه هاي شركت همه  كه می بینم

  یک برپایه معموال ها شركت  این : (نشود اشتباه پروژه اي سازمان با) بنیان پروژه شركت•
  خود سازمان در آشنا یا دوست یک كه معنی بدین .می گیرند شکل (دولتی) رانت یا و ارتباط

  تا چند یا یک كه می كند پیشنهاد ندارند شركت اكنون هم كه عده اي به و دارد پروژه چندین
 .می كنند شركت ثبت به اقدام  ها پروژه گرفتن براي دوستان این و بگیرند را  ها پروژه این از

  انجام به مشغول دولتی یا و خصوصی شركتی داخل در نفر چند یا کی : بنیان تجربه شركت•
  .دهند انجام خودشان براي می توانند را كار همین كه رسند می  نتیجه این به .هستند كاري

  شركت  زنند، می بیرون آنجا از (احتمالی یا و موجود مشتریان از لیستی با معموال) پس
  شركت قالب در بار این  (جزیی تغییر اندكی با گاهی) را كار همان دقیقا و می كنند تاسیس

 .می دهند انجام جدید

 آپ استارت تولد
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 نواع شركت هاي تازه تاسیس در ایرانا

 خارجی یا داخلی مشابه یک كپی كه هستند  هایی آن : (كننده ها كپی) ها دنباله رو•
 انبار، دستمزد، و حقوق حسابداري،  افزارهاي نرم می توان  افزار نرم صنعت در .هستند

  .می شوند تقسیم گروه دو به خود كننده ها كپی .برد نام را CRM و تخفیف گروهی
 از كه آن هایی و می كنند كپی افزودنی یا كم وكاست هیچ بدون و كامال كه هایی آن 

 محصول با مورد چند در دست كم و باشند داشته نوآوري می كنند تالش آغاز همان
 موفق تر هایی آن  خارجی  هاي كننده كپی مورد در ویژه به .باشند متفاوت اصلی

 .می كنند همخوان بیشتر داخلی مشتریان و فرهنگ با را آن كه هستند

  تاسیس هدفی یا برنامه ایده، هیچ بدون كه هایی شركت  : دورهمی هاي شركت •
 باقی فعال غیر بیشرشان و است شركت تاسیس صرفا هدفشان معموال و  شوند می

 .می مانند

 آپ استارت تولد
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 نواع شركت هاي تازه تاسیس در ایرانا

  .می گیرند شکل نو  اي ایده پایه بر معموال ها آپ استارت  : (آپ استارت) نوپا شركت•
 مدل .دارد باالیی ریسک و نیست مشخص چیزش هیچ گیري شکل بدو در كه ایده اي
 نیز شده گرفته نظر در مشتریان بخش حتی و نیست مشخص كار آغاز در كار و كسب

  .است فرض حد در

 كاري و كسب مدل جستجوي در تا است گرفته شکل كه است سازمانی آپ، استارت .1
 (بلنک استیو) .باشد مقیاس پذیر و تکرار قابل

  در نو خدمتی یا محصول خلق براي شده ساخته كه انسانی است نهادي آپ، استارت .2
 (ریس اریک) .بسیار قطعیت عدم شرایط

دقت كنید این تعریف درباره اندازه شركت، نوع صنعت یا بخش خاصی از اقتصاد 
 .صحبت نمی كند

 آپ استارت تولد
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 اجزاء اصلی كسب و كار 
 خود را تعیین و رسم كنید 

 تطبیق پذیرترین الگو را بر بوم 
 كسب و كار خود حاكم كنید

 بهترین رابطه ها را براي 
 كسب و كار خود طراحی كنید

 استراتژي  و مراحل پیاده سازي 
 كسب و كار را انتخاب و تدوین كنید

 مراحل كسب موفقیت 
 با اجزاء، مدل، طرح، استراتژي و اقدامات 

 انتخاب شده را اجرا نمائید
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 بوم كسب و كار

 آپ استارت تولد

4
0 
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 بوم كسب و كار

 آپ استارت تولد

4
1 
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 بوم كسب و كار

 آپ استارت تولد

مدل كسب و كار از طریق بوم كسب و كار، توصیف منطقی ایجاد،  
 استاستارت آپ تحویل و تحقق ارزش هاي 

 بخش بندي مشتریان

 ارتباط با مشتریان

 كانال هاي توزیع ارزش پیشنهادي

 جریان درآمد

 فعالیت هاي كلیدي

 شركاء كلیدي

 منابع كلیدي

 ساختار هزینه ها

4
2 
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 بوم كسب و كار

 آپ استارت تولد

Key  
Activities 

Key  
Resources 

Key  
Partners 

Customer 
Segments 

Channels 

Value 
Preposition 

Customer 
Relationships 

Revenue 
Streams 

Cost  
Structure 

4
3 
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 آنچه در مغزتان می گذرد جهانتان را می آفریند
 انیشتین

 آپ استارت رشد
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 (Rising)تولد استارت آپ  

 (Growth)رشد استارت آپ 

 (Maturity)بلوغ استارت آپ  

 (Falling)افول استارت آپ  

 (Transformation)تبدیل استارت آپ  

1 

2 

3 

4 

5 

 بحث مورد موضوعات
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 مدل هاي كسب و كار تفکیکی (1

 

 مدل دنباله دار( 2

 

 پلتفرم هاي چند وجهی ( 3

 

 به عنوان یک مدل كسب و كار“ رایگان”(4

 

 هاي كسب و كار  باز  مدل( 5

Un-Bundling Business Models 

The Long Tail 

Multi-Sided Platforms 

FREE as a Business Model 

Open Business Model 

Startup Business Models 

 46 آپ استارت رشد
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Startup Business Models 
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 56 آپ استارت رشد



الگوی پلتفرم چندوجهی: 

 توسعه  پلتفرم+  مدرییت 

 مدرییت پلتفرم
 اتمین خدمات
 رتویج پلتفرم

 پلتفرم

بخش مشتری  
1 

بخش مشتری  
2 

 ...و 

 1ارزش پیشنهادی  

 2ارزش پیشنهادی  

 ...و 

 1جریان ردآمدی  
 2جریان ردآمدی  

 ...و 
 یاراهن  جریان ردآمدی احتماال  
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دهاد ااا از یقناش مکاارک       هاا اناا امناان را ما      های کسب و کار باز به سازمان استفاده از مدل

 .مند با شقکای خارج از سازمان، اقدام به خلش و کسب ارزش نمانند نظام
 

 اس  که به دنبال ننپارچاه نماودن دانا ،    « نوآوری باز»مدل کسب و کار باز، مبتن  بق مفهوم

 .مالنی  معنوی و محصوالت بقون سازمان  با فقآنندهای درون سازمان   با نگاه  نوآورانه اس 
 

پذنق اس  خلش و کسب ارزش با انا روش به دو صورت امنان: 

(خارج به داخل)های بیقون  در درون شقک   گیقی از انده بهقه 

(داخل به خارج)های بیقون   های بالاستفاده شقک  به یقف ها نا سقمانه ارائه انده 
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 آپ استارت بلوغ

 
افراد درگیر كسب و كار نه تنها باید طراحان را 

 .بهتر درک كنند، بلکه خود باید یک طراح شوند
 

راجر مارتین                                                                                             



Powerpoint Templates 

 (Rising)تولد استارت آپ  

 (Growth)رشد استارت آپ 

 (Maturity) بلوغ استارت آپ 

 (Falling)افول استارت آپ  

 (Transformation)تبدیل استارت آپ  

1 

2 

3 

4 

5 
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 طراحی آپ استارت بلوغ

           کار نک یقاح جستجوی دائم باقای خلاش موعاو ات جدناد، ککاا نانافتاه هاا ناا دساتیاب  باه

 . کارکقدهای مختلا اس 

 نک یقاح، گستقش مقزهای افنق، انجاد گزننه های جدند و درنهان  ارزش آفقنن  بقای وظیفه

 .اس “  تصور کردن چیزی که وجود ندارد” انا کار نیازمند اوانان  . کاربقان اس 

 ما باه یقاحا    . پقدازند یور ناخودآگاه هق روز به امقنا یقاح  م  درگیق در کسب و کار بهافقاد

بادنا منظاور باناد    . پاقدازنم  ها م  کار، فقآنندها و پقوژه های کسب و ها، مدل ها، استقااژی سازمان

ای از  وامل نظیق رقبا، فناوری، محیط قاانون  و ماوارد مکاابه را در فیاان  ناآشانا و       شبنه پیچیده

 .جدند در نظق بگیقنم؛ انا کار دقیقا نو   یقاح  اس 
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 آپ استارت بلوغ

 

 بینش مشتری. 1
 

 ایده پردازی. 2
 

 تفکر تصویری. 3
 

 نمونه سازی. 4
 

 گویی قصه. 5
 

 سناریوها. 6

 

 

 از دید مشتری ؟
 

 چه می شد اگر؟
 

 همه کر و الل هستند ؟
 

 نوستراداموس؟
 

 ماکت کسب و کار
 سر زبان ها بیافتیم؟ 
 

 طراحی
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 طراحی  آپ استارت بلوغ
 بینش مشتری

ت 
خ

شنا
ه 
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ن
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 آپ استارت بلوغ

 بیند؟ چه چیزي را می. 1
 

 .كند را توصیف كنید مواردي كه مشتري در محیط خود مشاهده می
 

 این موضوع از نگاه او چگونه به نظر می آید؟  •

 چه کسانی پیرامون او هستند؟  •

 دوستان او چه کسانی هستند؟  •

 شود؟ در طول روز چه پیشنهادهای خاصی به او ارائه می  •

 با چه مشکالتی مواجه است؟  •

 

 طراحی 
 بینش مشتری
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 طراحی  آپ استارت بلوغ
 بینش مشتری

 شنود؟ چه چیزی را می. 2
 

 .چگونگی تاثیر محیط بر مشتری را توصیف کنید
 

 گونند؟ دوستان او چه م   •

 گوند؟ همسق او چه م   •

 گذارند و چگونه؟ چه کسان  واقعا بق او ااثیق م   •

 ای ااثیق بیکتقی بق او دارند؟ های رسانه چه کانال  •
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 طراحی  آپ استارت بلوغ
 بینش مشتری

 در مورد چه چیزی فکر می کند و  چه احساسی دارد؟. 3
 

 .سعی کنید طرحی از مواردی که در ذهن مشتری است، استخراج کنید
 

 (ممنا اس  انا موارد را بطور  لن  بیان ننند)چه چیزی واقعا بقای او مهم اس ؟   •
 دهد؟ چه چیزی به او انگیزه م . احساسات او را اصور کنید  •
 ها او را بیدار نگه دارد؟ چه چیزی ممنا اس  شب  •
 .سع  کنید روناها و اخیالت او را اوصیا کنید  •
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 طراحی  آپ استارت بلوغ
 بینش مشتری

 کند؟ چه می گوید و چه می. 4
 

 .تصور کنید مشتری ممکن است چه چیزی بگوید و در جامعه چگونه رفتار کند
 

 نگقش او چیس ؟  •
 ممنا اس  چه چیزی به دنگقان بگوند؟  •
کند،  گوند و چیزی که واقعا فنق و احساس م  ای به اناقیات بالقوه میان چیزی که م  اوجه ونژه  •

 .داشته باشید
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 طراحی  آپ استارت بلوغ
 بینش مشتری

 (ها رنج)چه آالم و خالءهایی دارد؟ . 5
 

 های او چه چه چیزهان  هستند؟ بزرگتقنا محقومی   •

 خواهد بدان دس  نابد، وجود دارد؟ چه موانع  بیا او و آنچه م   •

 هان  هقاس دارد؟ از پذنقفتا چه رنسک  •
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 طراحی  آپ استارت بلوغ
 بینش مشتری

 (ها گنج)چه آمال و آرزوهایی دارد؟ . 6
 

 واقعا خواهان و نیازمند دستیاب  به چه چیزی اس ؟  •

 کند؟ چگونه موفقی  را ارزناب  م   •

 .کند، فنق کنید هان  که او بقای رسیدن به اهداف خود از آنها استفاده م  در مورد استقااژی  •
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 طراحی  آپ استارت بلوغ
 ایده پردازی
 تشکیل یک تیم متنوع

 ...نک ایم متنوع نوآوری در مدل کسب و کار شامل افقادی اس 
 

 از واحدهای مختلف کسب و کار •

 با سنین متفاوت •

 های گوناگون با تخصص •

 با سطوح مختلف ارشدیت •

 با ترکیبی از تجارب مختلف •

 های فرهنگی متفاوت زمینه با پیش •

 

Mental Model 
7 P  Model 
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 طراحی  آپ استارت بلوغ
 ایده پردازی

Mental Model 

 
 کشف ذهنشاخص  24
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 طراحی  آپ استارت بلوغ
 ایده پردازی

7 P  Model  شیپهفت تاکتیک 
 مرگانشیپ 

 قراوالنشیپ 

 آهنگانشیپ 
 گویانشیپ 

 بینانشیپ 
 گامانشیپ 

 کسوتانشیپ 
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 طراحی  آپ استارت بلوغ
 تفکر تصویری

 ،های اولیه،، موواارهها و    چون تصاویر، طرحگیری از ابزارهایی  بهرهمنظور از تفکر تصویری

 .های برچسبی برای ایجاا معامی و بحث ار مورا آمهاست یااااشت
 

           با موایش تصویری مدل کسه  و کهار، مفروتهان انههان و تهونی به، اطریهان دهری  تبهدی

بخشد و خله  مشهکرر را تسههی      ، ب، آن حیان میمدل را ملموس ساختهاین کار . شومد می

 .سازا می
 

مفاهیم انتزاعی بهه واعییهم ملمهوس   های اسکراتژیک را با تبهدی    تفکر تصویری، بررسی ،

 .اهد ها بهبوا می سازی ایچیدگی روشن ساخکن ارتباطان بین اجزا و سااه
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 آپ استارت افول
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 (Rising)تولد استارت آپ  

 (Growth)رشد استارت آپ 

 (Maturity)بلوغ استارت آپ  

 (Falling)افول استارت آپ  

 (Transformation)تبدیل استارت آپ  

1 

2 

3 
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 مدل جمع سپاري راهکار كلیدي

 بنیادین تحولی كار، و كسب فضاي در آن انقالبی ظهور با كه است پارادایمی سپاري جمع
 نوع از انقالبی وقوع؛ شرف در انقالبی نیز جامعه بستر در و است خوردن رقم حال در

 است؛ "جمعی خرد" چارچوب در افزایشی همکاري و مشاركت آن اساس كه چهارم
 تکنولوژي، از فراتر حتی و بوده آن بر مقدم كه تکنولوژي از متاثر نه بار این كه انقالبی

 .كشاند می چالش به را اقتصاد بنیادین مفاهیم و كار و كسب چارچوب

 با آن در كه شرایطی است؛ تجارت كردن مردمی جریان گامهاي از یکی سپاري جمع
 شکل این .یابند می دست اي حرفه تراز در تولید به الزم، ابزارهاي و دانش به دسترسی

 كه آورد می بوجود را "سایه در كار نیروي" از جدیدي نوع دانش، و ابزار به دسترسی از
 آن، تبع به و اي حرفه كار نیروي به نسبت بیشتر آماري فراوانی از برخورداري دلیل به

 به مجاب را نها سازما ، وظایف مطلوب اجراي در تر پایین هزینه نیز و كمتر زمان صرف
 .كند می جدید پارادایم پذیرش
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 ”عمومی فراخوان“ یک طریق از ”سپاري برون“ و ”جمعیت“ تركیب  : سپاري جمع

 ”مسابقه“ و ”تعاون“ مکانیزم دو طریق زا : سپاري جمع

 كوتاه زمانی در فرد هر از فراتر نتایجی آفرینش : سپاري جمع

 آپ استارت افول
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 فرآیند عام جمع سپاري

 
سه عنصر جمع سپار، جمعیت مشاركت كننده و بستر نرم افزاري در فرآیند جمع •

 :سپاري ایفاي نقش می كنند كه فرآیندي به شکل زیر اتفاق می افتد

 ارسال درخواست یا مساله•

 فراخوان و اعالن عمومی•

 ارائه پاسخ ها•

 ( این مرحله هم ممکن است ، جمع سپاري شود) ارزیابی پاسخ ها و انتخاب نهایی •

 تفکیک پاسخ و ارائه پاداش•

 آپ استارت افول
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 مزایاي جمع سپاري

 صرفه جویی در هزینه•

 

 كارایی زمان باال•

 

 كیفیت باال•

 

 امکان استفاده از پتانسیل افراد در سر تا سر جهان•

 

 نتیجه گرایی و كاهش مخاطره•

 

 ارزش گذاري بر مبناي شایستگی خروجی و حذف رانت هاي و اعتبارهاي پوشالی•

 آپ استارت افول
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 مشکالت جمع سپاري

 
 نیز معایبی داراي الذكر فوق مزایاي كنار در بشر ساخت پدیده هر مانند هم سپاري جمع

 :باشد می
 هاي روش برابر در سپاري جمع هاي هزینه ولیکن ) سپاري جمع بستر باالي هزینه•

 .(است یکبار براي بستر هزینه طرفی از و است پایین سنتی
 ها حل راه پایین ،كیفیت كننده شركت كمبود ) سپاري جمع فرآیند مخاطرات•

 در باالست ها كننده شركت حجم وقتی فرآیند كنترل سختی ، ارتباطی ،محدودیت
 .( ندارد وجود خطرهایی چنین سپاري برون در كه حالی

 ظهور به امکان توان می ایرادي چنین برابر در ) جمعیت براي اندک مالی منافع•
 .( كرد بیان را ها توانمندي و ها استعداد رساندن

 هاي رسانه از مشکل این با مقابله جهت توان می ) سپاري جمع بستر محدودیت•
 .(كرد استفاده كوتاه پیام سرویس ، تصویري

 آپ استارت افول
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 ساختار استارت آپ به هنگام افول

 ساختار صنعت توریسم بین المللی

 آژانس هاي  
 بین المللی

 سازمان هاي بخش عمومی
 چند ملیتی

 موسسات
 تجاري

 ارائه دهندگان تجاري و غیر تجاري خدمات

 اجزاء اصلی صنعت  گردشگري

 اقامتگاهها   حمل و نقل جاذبه ها مقاصد
 و پذیرائی

 واسطه ها

 آژانس  
 مسافرتی

 مجریان  
 تور

Source : Tourism Concepts 
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 ساختار استارت آپ به هنگام افول

 بخش محل اقامت بخش بازرگانی سفر

 خدمات گردشگری

 بخش حمل و نقل

 بخش خدمات غذائی بخش سرگرمی

بخش ماجراجوئی و 
 تفریح در فضای باز

 بخش جاذبه ها

 بخش رخدادها

 ساختار عملیاتی سازمان گردشگري

 بازاریابی سنتی

 بازاریابی مجازی

 بخش هماهنگ کننده

 پشتیبانی و زیرساختار

 مدیر عامل 
 و هیات مدیره

 ؟
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 ساختار عملیاتی صنعت گردشگري

 مالکان، تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات
 ...(حمل و نقل، غذا، اسکان، تفریح، جاذبه و )

 مشتریان و گردشگران
 ...(  فردی، گروهی، کسب و کار، سالمت و )

 مستقیم
اینترنت،  )

تلفن و  
 (حضوري

 آژانس  
 (خرده فروش)

 آژانس  
 (خرده میزبان)

 آژانس  
 (خرده مالک)

 آژانس
 (تور عمده)

 شبکه 
 تخصصی

 آژانس  
 (خرده فروش)

 آژانس
 (تور عمده)

 شبکه 
 تخصصی

 آژانس
 (تور عمده)

 آژانس  
 (خرده فروش)

 شبکه 
 تخصصی

 شبکه 
 تخصصی

 آژانس
 (تور عمده)

 آژانس  
 (خرده فروش)

90 
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 آپ هاتبدیل استارت راهکار جامع و عملیاتی 

 مدل اجرائی عمارت سازمانی

www.behinepardazan.com 

 آپ استارت تبدیل



 معماری عمارت سازمانی
 .گردد مهیا سازمان در الزم زیرساخت باید ابتدا ماژول این به سازمان تجهیز براي : ساخت زیر بخش

 زیر ساخت تکنولوژي نرم و سخت افزاري
(Software & Hardware Technologies Infrastructure) 

 نرم ابزارهاي و تجهیزات سازمان، نیاز مورد فرعی هاي ماژول و اصلی ماژولهاي با مطابق
 جریان از بتوانند تا یابند استقرار و شده مهیا سازمان در بایست می افزاري سخت و افزاري
 نمایند حمایت اطالعات و داده از برداري بهره و تحلیل تا ایجاد

 آپ استارت تبدیل



 معماری عمارت سازمانی
 .گردد مهیا سازمان در الزم زیرساخت باید ابتدا ماژول این به سازمان تجهیز براي : ساخت زیر بخش

 زیر ساخت یکپارچه اطالعات
(Integrated Information Infrastructure) 

  اطالعاتی مخازن قالب در باید مرتبط هم به و عظیم اطالعاتی منابع قالب در سازمان هاي داده
 حمایت تحت سازمان بدنه در و گردد ایجاد ابري یا مستقر اطالعاتی پایگاه یک مدیریت تحت

  از زیربخش این .گردند ارزیابی و مدیریت حذف، اصالح، ایجاد، فرعی و اصلی هاي ماژول
 دارد عهده به را سازمانی هاي داده مدیریت وظیفه زیرساخت اصلی بخش

 آپ استارت تبدیل



 معماری عمارت سازمانی
 .گردد مهیا سازمان در الزم زیرساخت باید ابتدا ماژول این به سازمان تجهیز براي : ساخت زیر بخش

 زیر ساخت یکپارچه ارتباطات
(Integrated Communication Infrastructure) 

 بدنه كل در فرآیند مهندسی تجهیز به ملزم سازمانی عمارت مدل از بردار بهره سازمان
 بگونه سازمان ارتباطات سازي یکپارچه راهکارهاي سازمانی، عمارت مدل در .است سازمان

 مدیریت سنگین هزینه و زمان در جوئی صرفه بر عالوه كه است شده تعبیه و طراحی اي
 به مجهز را سازمان و شده اجرا باورنکردنی سرعت با فرآیند، مهندسی و استراتژیک
 نماید می سازمانی ارتباطات یکپارچه زیرساخت
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 معماری عمارت سازمانی

 ستون یا ماژول اصلی سیستم هزینه اي
(Activity Based Costing & Operational Cost Management) 

 كلیه كه است سازمان اي هزینه بخش با مرتبط افزارهاي نرم و ها سیستم حاوي ماژول این
 بر مبتنی یابی هزینه سیستم شامل و نماید می مدیریت را سازمان اي هزینه داخلی عملیات
 است عملیاتی هاي هزینه مدیریت و فعالیت

 اصلی هاي ماژول با مرتبط هاي زیرماژول و زیرسیستم داراي وهریک  اصلی ماژول شش : عملیاتی بخش

 آپ استارت تبدیل



 معماری عمارت سازمانی

 ماژول اصلی سیستم مدیریتی
(Activity Based Management) 

 شده ایرانی و بومی مدل از استفاده با كه است فعالیت مبتنی بر مدیریت سیستم ماژول این
  بررسی عملکردي و كاركردي هاي شاخص ارزیابی و پایش طریق از متوازن امتیازي كارت
 نماید می مهیا سازمان مدیران براي هوشمندي مدیریتی داشبورد و نموده

 اصلی هاي ماژول با مرتبط هاي زیرماژول و زیرسیستم داراي وهریک  اصلی ماژول شش : عملیاتی بخش

 آپ استارت تبدیل



 معماری عمارت سازمانی

 ستون یا ماژول اصلی سیستم بودجه اي
(Objective Operational Budgeting & Activity Based Budgeting) 

  كلیه كه است سازمان ریزي بودجه بخش با مرتبط افزارهاي نرم و ها سیستم حاوي ماژول این
  و نماید می مدیریت را سازمان اصلی هاي محرک و اهداف اساس بر ریزي بودجه عملیات

 است فعالیت بر مبتنی ریزي بودجه و گرا هدف عملیاتی ریزي بودجه سیستم شامل

 اصلی هاي ماژول با مرتبط هاي زیرماژول و زیرسیستم داراي وهریک  اصلی ماژول شش : عملیاتی بخش
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 معماری عمارت سازمانی
 بخش مدیریتی

 مدیریت پایه بر (Performance Management) عمکرد مدیریت هاي مکانیزم و دستی هاي سیستم
 هزینه مدیریت و (Revenue Management) درآمد مدیریت ،(Budget Management) بودجه

(Cost Management) و استقرار طراحی، سازمانی عمارت مدل این در ها سازمان براي اي بگونه 
 كمترین در سازمان باالدستی، تغییرات و محیطی تغییرات هرگونه بروز صورت در كه گردد می پشتیبانی

 كمترین با را خود اي هزینه و اي بودجه و عملکردي اصلی بدنه و ها ماژول ها، سیستم بتواند ممکن زمان
 شرایط با منطبق احتمالی، خطاي كمترین با را آنها و نموده رسانی روز به زمانی، و اي هزینه رفت هدر

 سازد مهیا موجود
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 معماری عمارت سازمانی
 دسته بندی بازار و مشتری

 بخش اول 
 بخش دوم  ارائه محصوالت

 بخش سوم ارائه محصوالت 
 بخش چهارم ارائه محصوالت 

 بخش پنجم ارائه محصوالت
 ارائه محصوالت 

 1محصول 
 2محصول 
 3محصول 

 4محصول 
 5محصول 
 1محصول 

 6محصول 
 4محصول 
 1محصول 

 7محصول 
 8محصول 
 1محصول 

 9محصول 
 4محصول 
 2محصول 

 ارزی ریالی تعد ادی
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 معماری عمارت سازمانی
 دسته بندی بازار و مشتری

 فروش آنالین فروش حضوری فروش تجاری فروش نمایندگی فروش پروژه ای

 تعدادی
 ریالی
 ارزی

 محصوالت واسطه ای محصوالت داخلی محصوالت خارجی
 صدور بلیط

 تور مسافرتی
 تور تفریحی
 رزور مقصد

 بسته های تخفیف
 رزرو هتل

 تور مجازی
 رزرو بلیط

 تور گردشگری
 تور سالمت

 ویزا

 صدور بلیط
 تور مسافرتی
 تور تفریحی
 رزور مقصد

 بسته های تخفیف
 رزرو هتل

 تور مجازی
 رزرو بلیط

 آپ استارت تبدیل



 معماری عمارت سازمانی

 هدف گذاري
 بودجه بندي

 بودجه ریزي

 مونیتورینگ
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 معماری عمارت سازمانی

 هدف گذاري

1 
 تعیین اهداف تعدادي و ریالی فروش شركت

 مشاهده اهداف تعدادي و ریالی به تفکیک واحدها

 تعیین اهداف درصدي تعهدها و هزینه ها

 مشاهده اهداف درصدي تعهدها و هزینه ها

 بودجه بندي
2 

 تعیین رژیم فصلی فروش وكسب درآمد

 اعتبار سنجی تحقق ریالی درآمد

 ثبت عملکرد تعدادي و ریالی

 بودجه ریزي

3 

 تعیین رژیم ماهانه تعهد و مصرف هزینه ها

 مشاهده مقادیر ریالی سقف مصرف هزینه ها

 ثبت عملکرد ریالی تعهد و هزینه ها

 مونیتورینگ
4 

 مشاهده تراز كل پیش بینی بودجه

 مونیتورینگ بودجه بندي درآمد

 مونیتورینگ عملکرد درآمدي

 مونیتورینگ عملکرد هزینه اي

 مونیتورینگ بودجه ریزي هزینه
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