نوید گنجی
+دانش آموخته معماری  ،مدیریت پروژه و کارآفرینی

 +مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران
 +بنیانگذار دفتر معماری هبیتان

 +بنیانگذار طرح " معماری خوب "
Navidganji.ir
@navidganji

+

اول باید بدونیم که کارآفرینی چیه ؟

عصاره کارآفرینی در درک و بهره برداری از فرصتهاست.
بزرگترین فرصت ها از مشکالت موجود به دست میایند.

 +ابعاد کارآفرینی را فراتر از مفهومِ فرصت جویی و فرصت پروری میدید .شومپیتر
به رابطه بین کارآفرینی و نوآوری توجه ویژه داشت .او پنج شیوه نوآوری را مد نظر داشت
 +معرفی یک کاالی جدید
 +به کار گیری یک شیوهی جدید برای تولید یک محصول قدیمی
 +ایجاد یک بازار جدید برای یک محصول موجود
 +کشف و بهکار گیری یک منبع جدید برای تامین مواد اولیه
 +ایجاد یک ساختار جدید برای یک صنعت موجود

کارآفرینی چند مرحله اصلی دارد  ( :بدون ترتیب )

اول فرصت را پیدا کن

دوم ریسک کن

سوم فکر کن چطور ارزش ایجاد کنی

چهارم روی کاری که میکنی تمرکز کن

پنجم به امکانات موجود اهمیتی نده

باید بلد باشید که یک سیستم بسازید .

سابقه کار
پول
حامی
محیط خوب
شریک
یک مغز متفکر
ایده
را الزم ندارید.

+

برای کارآفرین شدن شما حتی لزوما به ایده هم نیازی ندارید

اما باید ایده های خوب را به شکل بهتری به
جامعه ارائه کنید .







 :Starbucksاز ایده Selling coffee in Seattleکه کافه های
زنجیره ای بودند ،الهام گرفت.
 :Facebookیک  MySpaceبهتر درست کرد.
 : Googleیک Yahooدیگر ساخت.
 : Microsoftاز  Appleتقلید کرد.
از  Xeroxالهام گرفته
:Apple

میخواهم کارآفرین باشم  ،چه کار باید انجا م دهم ؟
کارآفرین یعنی خودتان را از پرتگاهی به
پایین پرت کنید و در حال سقوط ،
هواپیمایی برای خود بسازید !

به جای اینکه روی چگونه کارآفرین شدن تمرکز
کنیم  ،روی این تمرکز کنیم که چطور یک مشکل از
جامعه حل کنیم یا چطور آن را ارتقاء ببخشیم.

انعت
اور در صا
اا چطا
و اما
ساختمان کارآفرین شویم ؟

قدم اول  :اول باید تخصص و جامعه
خود را بشناسید :

حوزه های بهره برداری را آنالیز
کنید :

مطالعه

طراحی

ارائه

میسازیم

قدم اول  :اول باید تخصص و جامعه
خود را بشناسید :
ما معموال این فرآیند را در امور ساختمانی طی میکنیم :

به ما پروژه
پیشنهاد
میشود

مطالعات
فاز صفر
انجام
میدهیم

طراحی
میکنیم

با کارفرما
در تعامل
خواهیم بود

طراحی فاز
دو را انجام
میدهیم

پروژه
نهایی را
قطعی
میکیم

شروع به
ساخت
میکنیم

مدیریت
پروژه
میکنیم

کلید پروژه
را به
کارفرما
میدهیم

قدم اول  :اول باید تخصص و جامعه خود را
بشناسید :
میبینیم در هر مرحله چه فعالیت هایی انجام میشود :

به ما پروژه
پیشنهاد
میشود

مطالعات
فاز صفر
انجام
میدهیم

طراحی
میکنیم

شناخت سایت  ،عوامل اقتصادی ،
فرهنگی  ،زیست محیطی و
اجتماعی پروژه را بشناسد
شخصی میخواهد ارزش افزوده
خلق کند  ،میتواند شهرداری باشد
یا کارفرمای خصوصی

با کارفرما
در تعامل
خواهیم بود

طراحی فاز
دو را انجام
میدهیم

طراحی و مطالعات خود را
برای کسب موافقیت اولیه
ارائه میکند

تولید فرآیند های الزم و آلترناتیو های
متناسب با پروژه و ایجاد ارزش افزوده
فرهنگی  ،اقتصادی و اجتماعی

پروژه
نهایی را
قطعی
میکیم

شروع به
ساخت
میکنیم

تصاویر نهایی پروژه را به کارفرما ارائه
میکند  ،نقاط مثبت را به او مشناساند ،
او را در پروژه متجسم میکند

متریال الزم را میشناسد یا سفارشی سازی
میکند  ،جزئیات را طراحی میکند و نقشه های
تاسیساتی  ،سازه ای و  ...را به آن اعمال میکند

مدیریت
پروژه
میکنیم

کلید پروژه
را به
کارفرما
میدهیم

خرید  ،تدارکات  ،مدیریت منابع
انسانی  ،مدیریت فعالیت ها
،هماهنگی بین ارکان و ...
تهیه الزامات ساخت ،
فراهم آوردن مسائل
فنی  ،گود برداری و ...

قدم اول  :اول باید تخصص و جامعه خود را
بشناسید :
مشکالت هر بخش را پیدا میکنیم :

تشخیص ارزش افزوده درخواستی  ،عدم تامین سرمایه به صورت منظم  ،احراز صالحیت تیم های مشاوره و طراحی
متناسب سازی با مطالعات  ،روش های پاسخگویی به نیاز های فرهنگی و
اجتماعی  ،عدم هماهنگی بین ارکان تیم طراحی  ،نبود ابزار و اطالعات
برای طراحی  ،تست متمر متریال و ترکیب طراحی و ...
به ما پروژه
پیشنهاد
میشود

مطالعات
فاز صفر
انجام
میدهیم

تشخیص در تعارضات  ،زمان بر
بودن  ،نوبد دیتابیس  ،عدم اشنایی
با روش های جمع آوری اطالعات

طراحی
میکنیم

با کارفرما
در تعامل
خواهیم بود

روش های ارائه و تفهیم به کارفرما
 ،عدم تامین سرمایه  ،متناسب
نبودن با ایده های کارفرما و ...

عدم تطبیق نقشه های فاز 1با سازه و تاسیسات

احراز صالحیت پیمانکاران  ،تامین منابع مالی  ،مشکالت اجرایی و ...

طراحی فاز
دو را انجام
میدهیم

عدم تطبیق
نقشه های فاز 1با
سازه و
تاسیسات

پروژه
نهایی را
قطعی
میکیم

شروع به
ساخت
میکنیم

بروز مشکالت در زمان  ،هزینه
و کیفیت پروژه  ،عدم همانگی
اجزای پروژه و ...

مدیریت
پروژه
میکنیم

کلید پروژه
را به
کارفرما
میدهیم

عدم تعامل و برقراری ارتباط با
اهالی محله  ،آسیب رساندن به
محیط زیست پروژه ،عدم
پایداری اقتصادی پروژه

قدم اول  :اول باید تخصص و جامعه خود را
بشناسید :

اطالعات و
داده

دسته بندی حیطه های کاری :

هماهنگی
تسهیل گیری
آلترناتیو های ارزش افزوده
کیفیت بخشی
احراز صالحیت
آموزش
مارکت پلیس
و ...

ابداعات
آفالین

کنترل

اتوماسیون

ابزار

عوامل پروژه
ذی نفعان
پروژه

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
داده
 -1جمع آوری داده
 -2تبدیل داده به اطالعات و ارائه
-3تجزیه و تحلیل اطالعات و ایجاد ارزش افزوده

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
داده

موضوع  :آنالیز سایت ( بستر طراحی یا ساخت ) و ارائه تحلیل های آنالین از موقعیت
درآمد تا  175 : 2019هزار دالر _ نوع درآمدزایی B2B :
نوع مارکت Architecture , Commercial ,Real Estate , Engineering Firms , SaaS :

موضوع  :بزرگترین شبکه معماری و طراحی جهان
درآمد تا  10 : 2019میلیون دالر _ نوع درآمدزایی B2B :و B2C
نوع مارکت Building ProductsArchitectureProduct Search :

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
داده

موضوع  :مارکت پلیس برای فروش عناصر الزم برای طراحی
درآمد تا  470 : 2019هزار دالر _ نوع درآمدزایی B2B :
نوع مارکت E-Commerce , Architectur, Interior Design , Retail :

موضوع  :وبسایت تست و فروش متریال به صورت آنالین
درآمد تا  1.5 : 2019میلیون دالر_ نوع درآمدزایی B2B :و B2C
نوع مارکت Architecture, SaaS , Software, Interior Design & Construction :

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت

وبسایت معماری معاصر ایران

از زبان بنیانگذار – یوسف بهدری

نمونه موردی ایران

دسته  :مستند و آرشیونگاری
چرا ایجادشد ؟ نبود اطالعات پروژه های معماری به صورت عمومی و با جزئییات
فرصت شناخته شده  :دانش ما نسبت به معماری معاصر ایران به مراتب خیلیی پیایین تیر از آشینایی میا بیا
معماری و معماران خارجی بود .لذا زمانی به این موضوع پی بردم که کسی بیر روی ایین موضیوع زییاد تمرکیز
نکرده بود.
ابزارها:
در برخود با یک پایگاه داده نیاز به تعامل مستقیم بیا تولیید کننیدگان داده و جمیر آوری اطالعیات پراکنیده
موجود است .

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت

وبسایت معماری معاصر ایران

از زبان بنیانگذار یوسف بهدری

نمونه موردی ایران

مسیر طی شده 5 :سال نخست  :فقط به جمر آوری داده اختصاص داشت و هزینه باالی اولیه از درآمد شخصی تامین میشد.
شروع رسمی فعالیت نسخه اول رسانه ،از سال 1۳90
شروع تحقیقات و جمر اوری اطالعات ،از اواخر سال 1۳۸7
 5سال دوم  :فاصله  500کیلومتری به شهر مبدا تا تهران هفته ای یکبار طی میشد تا با حامیان احتمالی گفتگ شود که نهایتا بعد
از  6ماه یک حامی حاضر شد برای  6ماه وبسایت را حمایت کند  .در سال های آتی ،به لطف خدا ،قرارداد تمدیید شید و در سیالهای
بعد با باالرفتن هزینه های متفاوت و گسترده ،حامی دوم نیز جذب گردید و لیکن تقریبا همان پروسه اول تکرار شد.
ما هم اکنون دو حامی مالی داریم که توانسته ایم هزینه های شده در طول سالهای گذشته را جبران و به توسعه این رسیانه فرهنگیی
اقدام نماییم.
پیش فرض مالی  :تا قبل از ان فکر می کردیم می شود تبلیغات کرد و 10شرکت را به صورت ماهانه در وبسایت داشیت امیا عالقیه
نداشتم سایت وجهه تجاری پیدا کند.و البته همه هم تمایل به حمایت نداشتند لذا به یک شرکت در سال اول و همین قدر که هزینه
های آن سال را توانستیم پوشش دهیم راضی بودیم.

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت

وبسایت معماری معاصر ایران

نمونه موردی ایران

چطور یک کارآفرین در حوزه معماری و ساختمان باشیم ؟
کارآفرین بودن یعنیدر وحله اول از تجربیات دیگران اگاه شود اما در صدد انجام همان کیار بیه صیورت میوازی
نباشد که رقابت سخت خواهد بود و احتمال شکست باال میرود.
بهتر است ایده پردازی کند و برای خود جدول  SWOTرا تنظیم و به کمبودها و نقاط ضعف و قوت ها نگاه و
ایده های جدید را بررسی کند .اگر مستمر تقریبا 1سال بر روی پردازش ییک اییده عمیی کیار کنید و بیدون
حواشی و از جوانب مختلف بسنجد می تواند وارد این حوزه شود و با تمرکز در نهایت راه خود را نشیان خواهید
داد.

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
کنترل
ایجاد فرآیند برای کنترل روند های کاری به صورت
اتوماتیک برای کم کردن معارض و مشکالت ناشی از
تغایر نظر

کارفرما
طراح

سازنده
پیمانکاران جزء‘

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
ابزار
تولید ابزار های تحت وب یا تحت نرم افزار برای تسهیل
یا توسعه فرآیند های طراحی و ساخت به شاکلی کاه
ارزش افزوده ایجاد نماید  .معموال تولید ابزار مستلزم
دانش میان رشته ای است .

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
ابزار

موضوع  :نرم افزاری برای طراحی با پرفورمنس باال که فرایند طراحی و اثرات آن را آنالین شبیه سازی میکند
درآمد تا  20 : 2019میلیون دالر _ نوع درآمدزایی B2B :
نوع مارکت Architecture , Engineering Firms, Construction, Sales and Marketing :

موضوع  :مدیریت و کنترل ریسک برای صنعت ساختمان
درآمد تا  : 2019اعالم نشده_ نوع درآمدزایی B2B :
نوع مارکت Construction, Insurance, Risk Management :

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت

پلتفرم تولید و بهینه سازی الگو های طراحی الگوریتمیک پاراکیت
از زبان بنیانگذاران – آرمان خلیل بیگی و اسماعیل متقی

نمونه موردی ایران

دسته  :تولید و بهینه سازی یک پلتفرم
پالگینی که توانسته در طول  20ماه با تولید و بهینه سازی الگو های طراحی الگوریتمیک بیش از  10هزار کاربر را از سراسر جهان جذب
کند و به صورت رایگان در بستر نرم افزار راینو فعالیت نماید.این پالگین همچنان به عنوان یک دایره المعارف الگوهای هندسی به حساب
میاید.
ابزار ها و دانشی که برای این استارت آپ نیاز بود :
ما از طرفی هم نیار به دانش هندسی داشتیم و هم نیاز به دانش برنامه نویسی  /نرم افزار های راینو و گرس هاپر و دانش فنیی در حیوزه
پایتون و سی شارپ و نتیجه یک تحقی  2ساله روی الگو های هندسی است  .نسخه هیای اول تحیت هندسیه هیای ایرانیی و هندسیی
منتشر شد و بعد از آن روی الگو های طبیعی و سیاالت ادامه یافت و در نهایت به عنوان یک اختراع الیسنس آن ثبت شیده اسیت .امیا
مهمترین دانش ما توانایی حل مسئله ونگاه مبتنی بر تحقی ما بوده .
فرصت  :معماران علی رقم آنطور که باید به دانش هندسی احاطه زیادی ندارند اما این یکی از فرصت هایی بیود کیه میا از آن اسیتفاده
کردیم به این دلیل روی موضوع پترن کار کردیم چون این حیطه بسییار گسیترده ای اسیت و کیاربرد هیای مختلفیی در مقییاس هیای
مختلفی دارد  .ما دانش پیچیده هندسی را ساده سازی کردیم و در اختیار کاربر قرار دادیم .

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت

پلتفرم تولید و بهینه سازی الگو های طراحی الگوریتمیک پاراکیت
از زبان بنیانگذار – آرمان خلیل بیگی و اسماعیل متقی

نمونه موردی ایران

چطور یک کارآفرین در حوزه معماری و ساختمان باشیم ؟
در جامعه ایران با وجود بیش از  ۳00مرکز آموزشی معماری اساسی کارآفرین شیدن مسیئله دشواریسیت کیه
بتوانند از جنس پاراکیت باشند  ،معمار باید محق تربیت شود و بتواند با دانیش هیای مییان رشیته ای مثیل
برنامه نویسی الگوریتم ها را بشناسد  ،کما اینکه امروز هر کسی با هر رشته ای باید یک زبان برنامه نویسیی را
بلد باشد .

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
عوامل پروژه
عوامل پروژه شامل کارفرما  ،طراحان  ،پیمانکاران جزء
 ،پیمانکاران اصلی  ،فراهم آورنادگان تادارکات و ...
میباشد که تولید و بازتولید این فرآیناد هاا میتواناد
موجب تسهیل  ،توسعه  ،ارتقاء و بهیناه ساازی رواباط
عوامل پروژه شود .

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
عوامل پروژه

موضوع  :ایجاد شبکه بین پیمانکاران و ارائه سیستم های ارزش افزوده کاری
درآمد تا  ۳۳0 : 2019هزار دالر _ نوع درآمدزایی B2C :
نوع مارکت Construction , SaaS , Mobile Enterprise :

موضوع  :سرمایه گذاری جمعی برای صنعت ساختمان
درآمد تا  : 2019اعالم نشده_ نوع درآمدزایی B2B :
نوع مارکت Construction ,Architecture, Building Products , Crowdfunding :

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت

سامانه ارائه خدمات معماری نزدیکه

نمونه موردی ایران

دسته  :سامانه ارائه خدمات مستقیم معمار به کارفرما
فضایی برای اتصال طراحان معماری به بازار کار ،پلتفرم نزدیکه شامل دو بخش طراحان معماری و کارفرمایان است که خود در نقش واسطه ای بیین ایین
دو بخش در قالب یک وبسایت فعالیت می کند تا طراحان به بازار بزرگتری دسترسی داشته باشند و کارفرمایان نیز در زمان انتخاب طراح از دامنه وسییر
تری بهره مند بشوند.
ابزارها و دانشی که برای ایجاد استارت آپ الزم بوده:
وجود سه نقش کلیدی در تیمی که قصد راه اندازی یک استارتاپ را دارد ضروری است ،فنی ،بازاریابی ،رهبر تیم .ترکیب این سه نقش با هم است کیه
می تواند یک ایده را از روی کاغذ تبدیل به موتوری درآمدزا نماید .ابزارهایی مانند وردپرس برای فنی ،اینستتاگرام بترای بازاریتابی و ترلتو بترای
رهبری تیم در دسترس تر از همیشه هستند و با کمی صرف وقت می تواند تسلط کافی را بر آنها بدست آورد اما اشتیاق به یادگیری و شور و عشتق
ابزارهایی نیستند که بتوانیم از منبعی آنها را دانلود یا نصب کنیم بلکه باید در فردی که قبول مسئولیت میکند وجود داشته باشد تا در برابتر مشتکالت
موجود در مسیر تسلیم نشود.

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت

سامانه ارائه خدمات معماری نزدیکه
از زبان بنیانگذاران

نمونه موردی ایران

 +سیر زمانی چگونگی ایجاد استارت آپ از زمان ایده تا رسیدن به مدل درآمدی
از حدود سال  96شروع شد و در سال  97آغاز رسمی کار تیم بر روی ایده بود که در میانه سال با یک شتابدهنده آشنا شدیم و روند اجرای ایده سریر تر
شد و بعد از چند ماه موف به راه اندازی وبسایت شدیم.
 +سه مشکل اساسی که با آن برخوردید ؟
دیدگاه عموم مردم و کارفرمایان نسبت به حوزه طراحی معماری که به چشم یک خدمت غیر ضروری و گران به آن نگاه میی کردنید ،نوستانات
شدید قیمت ها که تاثیر آن کاهش چشمگیر تعداد ساخت و ساز و به تبر آن کاهش تعداد پروژه های نیازمند به طراح معمار بود ،نا ملمتوس بتودن
خدمات طراحی معماری برای کارفرما.
 +سه فرصت اساسی که باعث شد استارت آپ را در بدنه معماری  ،شهرسازی و یا ساختمان ادامه دهید؟
استقبال جامعه طراحان معماری از پلتفرم به دلیل نبود کار
 +یک سوال و پاسخ یک خطی  :یک معمار چطور میتواند یک کارآفرین هم باشد ؟
یک معمار با پیدا کردن مشکالت موجود در حوزه کاری خود و اقدام به کشف راهکار برای پاسخگویی به آنها می تواند تبدیل به یک معمار کارآفرین
بشود.

در صورت نیاز به بوم ناب پلتفرم نزدیکه نیاز به اجازه بنیانگذاران این پلتفرم
میباشد

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
ذی نفعان پروژه
منظور از ذی نفعان در پروژه هاای حاوزه سااختمان
اشخاصی میباشد که دارای مناافع مشاخص از پاروژه
هستند که شامل مالک  ،بهره بردار از پروژه و معماوال
پیمانکار اصلی میباشد و روش های ارائه و آسان سازی
استفاده از پروژه و ایجاد ارزش افازوده روی پاروژه
معموال در این بخش قرار میگیرد.

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
ذی نفعان پروژه

موضوع  :استفاده از  IOTبرای افزایش تعامل کاربر محور کردن فضا ها با هوش مصنوعی و البته بهره وری
در ساخت
درآمد تا  : 2019اعالم نشده است_ نوع درآمدزایی B2C :و B2B
نوع مارکت Construction , Artificial Intelligence, Predictive Analytics, Internet of Things :

موضوع  :ایجاد واقعیت مجازی برای تجسم فضایی کاربر یا کارفرمای پروژه /ارائه
درآمد تا  9.6 : 2019میلیون دالر _ نوع درآمدزایی B2C :
نوع مارکت : Enterprise Software , Virtual Reality , Construction,Architecture

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
اتوماسیون
چگونه روش های سنتی در یک پروژه باه روش هاا و
رویکرد های آنالین و اتوماتیک تبدیل شود.

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
اتوماسیون

Drawboard

موضوع  :حاشیه نویسی PDFو گردش کار مشترک
درآمد تا  : 2019اعالم نشده است_ نوع درآمدزایی B2C :
نوع مارکت Engineering Firms ,Construction ,Architecture , Education :

موضوع  :ساده سازی دریافت پروانه ساخت ساختمان
درآمد تا  : 2019اعالم نشده_ نوع درآمدزایی B2C :
نوع مارکت Construction , Open Government, Real Estate Technology :

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
ابداعات آفالین
بخش اعظم حوزه استارت آپهای ساختمان و معماری به
فناوری های آفالین و تکنولوژی ها و مصالح کارآمد تر
اختصاص دارد که امکان تولید انباوه داشاته باشاد و
موجب ارتقاء در یک فرآیند شود .

قدم دوم  :ایده یابی بر اساس شناخت
ابداعات آفالین

موضوع  :تولید آجر و محصوالت بنایی پایدار و سبز
درآمد تا  2۳ : 2019میلیون دالر _ نوع درآمدزایی B2C :
نوع مارکت Green Building , Building Products , Clean Technology , Architecture :

موضوع  :خانه سازی مدوالر  ،هوشمند و ارزان با شرایط آسایش مدرن
درآمد تا  : 2019اعالم نشده_ نوع درآمدزایی B2C :
نوع مارکت Residential Real Estate , Construction , Architecture :

قدم سوم  :طراحی بیزینس مدل

قدم چهارم  :آزمایش اولیه

قدم پنجم  :ارائه به بازار

قدم پنجم  :شکست  ،شکست و در نهایت موفقیت

