ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی آواﺗﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ ﻓﺮاﺧﻮان
ﭘﺬﯾﺮش ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮم اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۴
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻫﺎ و اﯾﻨﮑﻪ در آﻧﻬﺎ ﭼﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل اﻗﺪام ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی دارای
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪی ارزﺷﻤﻨﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
آواﺗﮏ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده و ﺗﻼش ﻧﻤﻮده آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اوج ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﻣﺮوز
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮدش ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن
ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺬﯾﺮش ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮم اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎ ﺗﺎ  ۲۹ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ارﺳﺎل ﺷﺪه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﺪ و از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آواﺗﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ »آواﺗﮏ« ﺑﺎ اﻋﻼم ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎ در ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮم اﯾﻦ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه از ﻣﻬﻠﺖ
ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ ﺗﺎ  ۲۹ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﺟﺎری از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ  avatech.irﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻼﯾﺮی در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :در ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮم ۲۰ ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دوره ﺷﺶ
ﻣﺎﻫﻪ ﭘﯿﺶﺷﺘﺎﺑﺪﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ از ﻓﻀﺎی ﮐﺎر راﯾﮕﺎن و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ،اراﯾﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر،
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﮐﺎرآزﻣﻮده و اﺗﺼﺎل اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ارزشﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻼﯾﺮی  ۱۰ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ ﮐﻪ از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۳و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه در آن
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ از ﺳﻮی  ۹ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺣﺪود  ۴.۵۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺬب ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻼﯾﺮی ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی دوره ﻧﺨﺴﺖ  ۳۲ﮐﺎرﮔﺎه و  ۱۲روﯾﺪاد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﭼﻮن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻢ و … ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺸﻮرتﻫﺎی  ۵۶ﻣﺮﺑﯽ در  ۲۱۸ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺴﮑﻮﻟﻮ ،دوﻧﯿﺖ ،ﻟﻨﺪم ،ﮐﺎﻓﻪ ﺗﻮﻧﺰ ،ﻧﻮار ،اﺧﺒﺎر رﺳﻤﯽ ،وب ﯾﺎد ،ﮐﺎﺋﺴﻨﺎ ،رﯾﺤﻮن ،ﻫﻨﺮ یدات ﮐﺎم
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻼﯾﺮی در ﻣﺠﻤﻮع  ۸۵ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎی دوره ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺳﻨﯽ آنﻫﺎ  ۲۸ﺳﺎل و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری آﻧﻬﺎ  ۷ﺳﺎل ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۷۰درﺻﺪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران
اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎی دوره ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻼﯾﺮی ﮔﻔﺖ  :در ﭼﺮﺧﻪ دوم اﯾﻦ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن  ۲۲۰اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ  ۲۰اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺎ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی و
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آواﺗﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اراﯾﻪ آﻣﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪهﻫﺎ در اروﭘﺎ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل
 ۲۰۱۴ﺑﯿﺶ از  ۳۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺬب
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎ ﺟﺬب  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺘﻮازن اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ و اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻫﻢ ﺑﺮای رﺷﺪ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره آواﺗﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ  www.avatech.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ
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