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جهش به سمت آینده

در آستانه ورود به هفتمین سال از تاسیس جهش، تصمیم بر ارائه گزارشی جامع از عملکرد این مرکز گرفتیم.

هدف از این گزارش معرفی کامل تر خدمات ارائه شده توسط زیرمجموعه های جهش و دست آوردهای حاصل شده در این حوزه 

می باشد تا مخاطبان که طیف وسیعی از فعاالن اکوسیستم نوآوری کشور را شامل می شوند، با شناخت بیشتری فرصت های 

همکاری و مشارکت با جهش را شناسایی کنند.

جهش با به کارگیری نوآوری، تمامی همکاران و شرکای تجاری خود را برای ساختن آینده ای درخشان، همراهی می کند.



فهــرس ت

مقدمه

تاریخچه جهش

شتابدهنده جهش

جهش آکادمی

سولوشن لب

استارتاپ استودیو 

جهش پارک

راه های ارتباطی

۲

۴

۱۱

۳۴

۵۰

۵۴

۶۸

۷۲



تاریخــچه جهش



پیش از تاسیس

با اینــکه شرکت کسب و کارهای نوآورانه جهش در تاریخ ۱۳ شهریـــور سال ۹۵ به ثبـــت رسید اما داستان تولـد جهش به سال ها پیش از آن

بازمی گردد. از ابتدای سال ۹۲ که تب و تاب راه اندازی استارتاپ به ایران رسیده بود، کاوه گودرزی و پویا کندری در اکوسیستم کسب و کارهای 

نوپا نقشی فعال ایفا کردند. بخشی از این فعالیت ها شامل:

کمک به برگزاری استارتاپ ویکند در بیش از ۷۰ شهر ایران

(Pirate Summit) و پایرت سامیت (Seed Stars World) نمایندگی و برگزاری رویدادهای بین المللی شامل سید استارز ورد

برگزاری رویدادهای کارآفرینی در دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری اولین دوره نمایشگاه اینوتکس با همکاری پارک فناوری پردیس و نمایشگاه فین استارز با همکاری سازمان بورس در حوزه فینتک
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۱ ۳ ۹ ۵

دارایی ماندگار این رویدادها دسترسی به شبکه ای پویا از فعاالن اصلی اکوسیستم استارتاپی و نوآوری ایران بود که ریسک راه اندازی شتابدهنده 

جهش را کاهش می داد، سرانجام در بهار سال ۱۳۹۵ ایده اولیه جهش شلک گرفت و اولین دوره جهش آکادمی در تابستان همان سال در 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد که مورد توجه و استقبال کم نظیر دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه قرار گرفت.

در تابستان و پاییز ۹۵ جلسات متعددی با سرمایه گذاران داشتیم و در نهایت با اقبال یکی از شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر، تمرکز خود 

را به پیشرفت مذاکرات جذب سرمایه اختصاص دادیم، در عین ناباوری پس از توافقات صورت گرفته ، مدیران سرمایه گذاری خبر از انصرافشان 

دادند و تنها ۲ راه پیش پای جهش وجود داشت:

۱. توقف کار و قبول شکست
۲. ادامه کار به روش بوت استرپ (تامین هزینه ها از درآمد)

و ما با وجود تمام مشکالت و چالش هایی که در مسیر بوت استرپ وجود داشت، راه دوم را انتخاب کردیم. در پاییز و زمستان ۱۳۹۵ 

رویدادهای بیشتری در دانشگاه شهید بهشتی توسط جهش برگزار شد و موفق به دريافت مجوز شتابدهی و دانش بنیانی شدیم.
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۱

۲
۱۳۹۶- ۱۳۹۷

در سال ۹۶-۹۷ تعداد ۷ استارتاپ در سایلک اول، و تعداد ۹ استارتاپ را در سایلک دوم، شتابدهی کردیم، و در این بین با فراهم کردن شبکه

 ای از سرمایه گذاران، مسیر رشد و پیشرفت استارتاپ های مستقر تسهیل شد. 
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سایلک اول:

سایلک دوم:

آسان عروسی کستادکورین تک هابرلنسریفای ای دیدار تحریر سنتر

کاروپولیآنالین میوه دادرس ۲۴آسان اسپرت فیش باکسبانی کستراُنیوا ایمن فود برق ۷۲۴



۱ ۳ ۹ ۸

در سال ۹۸ تصمیم به توسعه جهش گرفتیم و با دریافت مجوز توسعه دهندگی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مقدمات تاسیس 

مرکز نوآوری فراهم شد. این مرکز با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی و معاونت علمی در مساحتی بیش از ۸۰۰۰ متر مربع در خیابان انقالب 

بازسازی شد و با نام ساختمان نوآوری دکتر قریب به بهره برداری رسید. ساختمان این مرکز با برنامه ای تخصصی در زمینه شهر هوشمند 

طراحی شده و متشلک از فضاهای مختلف از جمله: فضای کار اشتراکی، شتابدهنده، استارتاپ استدیو، آزمایشگاه های مجهز و کافه می باشد.

متاسفانه تغییرات پی در پی مدیران دانشگاه آزاد و بروکراسی موجود، باعث شد تا بخشی از برنامه های در نظر گرفته شده به انجام نرسد و 

به فکر انتقال مرکز نوآوری جهش به مکانی با مالکیت کامال خصوصی باشیم.

پس از این رخداد، پویا کندری تصمیم به مهاجرت گرفت و امیر ابراهیمی پارسا جایگزین وی شد. نکته مثبت در مورد جهش ساختار کامال 

و شرکت های بانک ها  به  وابسته  و  متصل  که  خود  رقبای  دیگر  از  را  آن  که  است  مدیره  هیئت  در  حقیقی  افراد  از  متشلک  خصوصی 

سرمایه گذاری هستند، متمایز می کند.
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۱ ۳ ۹ ۹

بهار سال ۹۹ مرکز نوآوری جهش به ساختمانی هزار متری با مالکیت خصوصی در حوالی میدان فردوسی انتقال یافت و با این اتفاق مقدمات 

تولد زیرمجموعه های جدیدی در جهش فراهم شد. در حال حاضر جهش ۵ زیرمجموعه دارد.
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فضای کاری اشتراکی و دفتر اختصاصی برای استقرار استارتاپ هاجهش پارک 

شتابدهی و راهبری استارتاپ ها در Early Stageشتاب دهنده جهش

مهارت آموزی و آموزش های تخصصی توسط اساتید باتجربه (CSR)جهش آکادمی

ارائه راهکارهای نوآورانه برای حل چالش های شرکت های بزرگسلوشن لب 

محلی برای تبدیل ایده به محصول و همراهی تا ورود به بازار استارتاپ استودیو



۱ ۴ ۰ ۰
جهش بدون نیاز به جذب سرمایه و با روش بوت استرپ ۵ ساب برند خود را به صورت فعال پیش می برد و اکنون هر کدام 

از زیرمجموعه ها به جایگاهی با ثبات و توسعه پذیر در اکوسیستم نوآوری رسیده است که در این گزارش به تفصیل به شرح 

وضعیت هرکدام از آنها می پردازیم.

الزم به ذکر است هزینه های اجرایی و سرمایه گذاری مرکز نوآوری جهش از محل درآمد زیرمجموعه  هایش تامین می گردد.
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شتابدهنــده جهش



شلک گیری شتابدهنده جهش

فعاالن  از  بزرگ  کامیونیتی  یک  که  زمانی  بازمی گردد،  تاسیس جهش  از  پیش  به مدت ها  توسط موسسین  راه اندازی شتابدهنده  رویای 

اکوسیستم استارتاپی به واسطه آموزش ها و ایونت های متعدد کارآفرینی ساخته شده بود و نیاز به سرمایه گذاری و حمایت از ایده های 

استارتاپی این کامیونیتی بیش از هرزمان دیگری احساس می شد. در ابتدای سال ۹۵ رویدادهای تخصصی در زمینه راه اندازی استارتاپ با 

همکاری مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی، برگزار شد و خروجی آن ۷ استارتاپ آماده ورود به دوره پیش شتابدهی بودند.

در سال ۹۶ در این ۷ استارتاپ سرمایه گذاری غیرنقدی انجام گرفت، گرچه امروز دیگر هیچ کدام از آن ۷ استارتاپ فعال نیستند، اما اعضا و 

موسسین این استارتاپ ها با کسب دانش و تجربه در آن دوره، اکنون از مدیران ارشد و شاخص اکوسیستم استارتاپی ایران می باشند.

در سال ۹۷، ُنه استارتاپ به شتابدهنده وارد شدند، در آن سال عالوه بر سرمایه گذاری غیر نقدی، با مشارکت گروه سرمایه گذاری تندیس در 

استارتاپ های دوره،  آن  شاخص  و  فعال  خروجی های  که  گرفت  انجام  نقدی  سرمایه گذاری  تومان  میلیون   ۵۰ تا   ۳۰ بین  استارتاپ  هر 

آسان اسپرت، بانی کست و انیوا (که به ادمارتیز تغییر نام داد و در استارتاپ استدیو کنترل تک فعالیت خود را ادامه داد) می باشند.

در سال ۹۸ و ۹۹ روی مدل استارتاپ استدیو تمرکز کردیم و ۶ استارتاپ وارد این چرخه شدند.

در سال ۱۴۰۰ عالوه بر استدیو، شتابدهنده نیز مستقال به فعالیت خود ادامه داد و قرارداد ارائه خدمات شتابدهی و راهبری خود را با ۴ 

استارتاپ جدید منعقد کرد.
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اتفاقات بر اساس ارقام و اعداد
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ایده ثبت شده
+۵۰۰

ایده ارزیابی شده
+۸۰

متوسط سرمایه گذاری
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 

جلسه با استارتاپ ها
+۲۰۰

نفرساعت محتوا آموزشی
+۵۰۰

تیم سرمایه گذاری شده
۴

تومان



شتابــــدهی
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داشتن کمینه محصول

داشتن تیم کامل و متخصص

داشتن ترکشن در بازار

اختصاص حداقل ۱ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری

آشنایی با اکوسیستم استارتاپی ایران

عالقه مند به سرمایه گذاری خطرپذیر

جهش برای استارتاپ ها

جهش برای سرمایه گذاران

فرآیند جذب سرمایه و حضور در جهش



خدمات جهش برای استارتاپ ها
و سرمایه گذاران
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فرایند ارزیابی، راستی آزمایی و ارزش گذاری

حقــــوقی و قــــراردادی و جذب سرمایه

فضــای کار و زیــرساخت پیــشبرد پــروژه

منابـــع انســـانی و مدیــــریت پـــــروژه

منتـــــورینگ و آمــــــوزش

مالـــــی و حسابـــــداری

مارکتیـــــنگ و تبلیـــــغات

فرآیـــــند خروج استـارتاپ

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸



خدمات جهش برای استارتاپ ها
و سرمایه گذاران
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فرایند ارزیابی، راستی آزمایی و ارزش گذاری

حقــــوقی و قــــراردادی و جذب سرمایه

فضــای کار و زیــرساخت پیــشبرد پــروژه

منابـــع انســـانی و مدیــــریت پـــــروژه

منتـــــورینگ و آمــــــوزش

مالـــــی و حسابـــــداری

مارکتیـــــنگ و تبلیـــــغات

فرآیـــــند خروج استـارتاپ

۱
۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

امضای توافق نامه راهبری با سرمایه گذار و استارتاپ

ارزیابی موشکافانه محصول استارتاپ توسط متخصصان فنی

ارزیابی وضعیت حقوقی شرکت و اعضای موسس استارتاپ

ارزیابی وضعیت مالیاتی و امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی هر استارتاپ 

راستی آزمایی و بررسی صداقت آمار ارائه شده از سوی استارتاپ

ارزش گذاری با چند روش مختلف متناسب با مرحله و حوزه فعالیت استارتاپ

ارائه گزارش جامع از نتیجه فرایند ارزیابی و ارزش گذاری به سرمایه گذار 
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فرایند ارزیابی، راستی آزمایی و ارزش گذاری

حقــــوقی و قــــراردادی و جذب سرمایه

فضــای کار و زیــرساخت پیــشبرد پــروژه

منابـــع انســـانی و مدیــــریت پـــــروژه

منتـــــورینگ و آمــــــوزش

مالـــــی و حسابـــــداری

مارکتیـــــنگ و تبلیـــــغات

فرآیـــــند خروج استـارتاپ

۱

۲
۳

۴

۵

۶

۷

۸

انجام امور ثبت و تغییرات شرکت

هماهنگی به منظور راه اندازی درگاه پرداخت آنالین برای هر استارتاپ

قرارداد هم بنیان گذاری

NCA, NDA, NCDA قراردادهای

قراردادهای VESTING بین سهامداران شرکت

قرارداد معامالت سهم

قراردادهای طراحی وب سایت و اپلیکیشن

قرارداد ESOP بین کارمندان

تهیه قراردادهای همکاری بین استارتاپ با شرکت های خصوصی و عمومی و اشخاص

تهیه توافق نامه سهام داران برای سرمایه گذاری

مشاوره حقوقی برای استارتاپ ها

حضور در جلسات مذاکره قرارداد در صورت نیاز

قبول داوری در صورت بروز اختالف

قرارداد SHA شخصی سازی شده

خدمات شتابدهنده جهش به
سرمایه گذاران و استارتاپ ها



خدمات جهش برای استارتاپ ها
و سرمایه گذاران
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فرایند ارزیابی، راستی آزمایی و ارزش گذاری

حقــــوقی و قــــراردادی و جذب سرمایه

فضــای کار و زیــرساخت پیــشبرد پــروژه

منابـــع انســـانی و مدیــــریت پـــــروژه

منتـــــورینگ و آمــــــوزش

مالـــــی و حسابـــــداری

مارکتیـــــنگ و تبلیـــــغات

فرآیـــــند خروج استـارتاپ

۱

۲

۳
۴

۵

۶

۷

۸

استقرار تیم ها در فضای کار مناسب و حرفه ای

کد پستی اختصاصی

تجهیزات اداری ( فکس، پرینتر، میز، صندلی و ...)

اتاق جلسات

اینترنت نامحدود

هاستینگ و سرور اختصاصی



خدمات جهش برای استارتاپ ها
و سرمایه گذاران
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فرایند ارزیابی، راستی آزمایی و ارزش گذاری

حقــــوقی و قــــراردادی و جذب سرمایه

فضــای کار و زیــرساخت پیــشبرد پــروژه

منابـــع انســـانی و مدیــــریت پـــــروژه

منتـــــورینگ و آمــــــوزش

مالـــــی و حسابـــــداری

مارکتیـــــنگ و تبلیـــــغات

فرآیـــــند خروج استـارتاپ

۱

۲

۳

۴
۵

۶

۷

۸

تعریف ارزش ها

استراتژی منابع انسانی

کمک به جذب نیرو و استعدادها

راهکار تخصیص حقوق و مزایا به اعضای تیم

(OKR) راه اندازی سیستم مدیریت عملکرد اهداف و نتایج کلیدی

مشاوره منابع انسانی

مدیریت پروژه
تعریف  فرایندهای  کاری  هر  تیم

Agile توسعه  محصول  با  رویکرد

طراحی  محصول  منطبق  با  پیشران های  بازار

تحلیل  رفتار  مشتری

تست  بازار  و  مدل  درآمدی

مدیریت  بودجه  و  ریسک

عرضه  محصول  در  ابعاد  پایلوت

نظارت  بر  روند  پیشرفت  و  کیفیت  پروژه 

گزارش  و  مستندسازی

ارائه  گزارش  هفتگی  و  ماهانه  به  ذینفعان

ارائه  برنامه  راهبردی  پیشنهادی  برای  ۴ماه  پساشتابدهی



خدمات جهش برای استارتاپ ها
و سرمایه گذاران

Creativity Never Ends۲۰

فرایند ارزیابی، راستی آزمایی و ارزش گذاری

حقــــوقی و قــــراردادی و جذب سرمایه

فضــای کار و زیــرساخت پیــشبرد پــروژه

منابـــع انســـانی و مدیــــریت پـــــروژه

منتـــــورینگ و آمــــــوزش

مالـــــی و حسابـــــداری

مارکتیـــــنگ و تبلیـــــغات

فرآیـــــند خروج استـارتاپ

۱

۲

۳

۴

۵
۶

۷

۸

جهش آکادمی به عنوان بازوی آموزشی جهش دسترسی بی نظیری به محتوای

آموزشی   و اساتید هر حوزه ایجاد می کند

دسترسی به بهترین کارآفرینان و مشاوران فعال در اکوسیستم استارتاپی

کارگاه های آموزشی در زمینه کسب و کار و کارآفرینی متناسب با نیاز هر استارتاپ

منتورینگ اختصاصی توسط کارآفرینان باتجربه



خدمات جهش برای استارتاپ ها
و سرمایه گذاران
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فرایند ارزیابی، راستی آزمایی و ارزش گذاری

حقــــوقی و قــــراردادی و جذب سرمایه

فضــای کار و زیــرساخت پیــشبرد پــروژه

منابـــع انســـانی و مدیــــریت پـــــروژه

منتـــــورینگ و آمــــــوزش

مالـــــی و حسابـــــداری

مارکتیـــــنگ و تبلیـــــغات

فرآیـــــند خروج استـارتاپ

۱

۲

۳

۴

۵

۶
۷

۸

ارائه سرویس های حسابداری به استارتاپ ها

تهیه اظهارنامه های مالیاتی فصلی و ساالنه

مشاوره به منظور اخذ کد کارگاهی بیمه

آماده سازی برنامه مالی یک ساله و سه ساله

ارزش گذاری استارتاپ ها

جذب سرمایه

بودجه بندی

کنترل نقدینگی 

مهندسی قیمت



خدمات جهش برای استارتاپ ها
و سرمایه گذاران
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فرایند ارزیابی، راستی آزمایی و ارزش گذاری

حقــــوقی و قــــراردادی و جذب سرمایه

فضــای کار و زیــرساخت پیــشبرد پــروژه

منابـــع انســـانی و مدیــــریت پـــــروژه

منتـــــورینگ و آمــــــوزش

مالـــــی و حسابـــــداری

مارکتیـــــنگ و تبلیـــــغات

فرآیـــــند خروج استـارتاپ

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷
۸

طراحی برند بوک برای استارتاپ ها

طراحی UI/UX برای وب سایت و اپلیکیشن های موبایل

مشاوره در خصوص نوشتن مارکتینگ پلن

مشاوره در خصوص استراتژی های شبکه های اجتماعی استارتاپ 

نظارت بر اجرای صحیح استراتژی برند استارتاپ توسط مدیر هنری جهش

طراحی و پیاده سازی کمپین های تبلیغات آنالین و آفالین برای هر استارتاپ

بررسی گزارشات عملکردی در مارکتینگ و بهینه سازی تبلیغات

هدایت تبلیغات موثر و رشد ارگانیک

تهیه سرویس های الزم به منظور برگزاری ایونت های تبلیغاتی

ایجاد فضای مناسب به منظور همکاری و فروش به واحدهای دولتی



خدمات جهش برای استارتاپ ها
و سرمایه گذاران
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فرایند ارزیابی، راستی آزمایی و ارزش گذاری

حقــــوقی و قــــراردادی و جذب سرمایه

فضــای کار و زیــرساخت پیــشبرد پــروژه

منابـــع انســـانی و مدیــــریت پـــــروژه

منتـــــورینگ و آمــــــوزش

مالـــــی و حسابـــــداری

مارکتیـــــنگ و تبلیـــــغات

فرآیـــــند خروج استـارتاپ

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

برگزاری جلسات حضوری با سرمایه گذاران راند بعدی

ارزش گذاری استارتاپ در انتهای دوره

تکمیل اسناد مورد نیاز برای جذب سرمایه راند بعدی

ارائه مدرک پایان دوره آمـوزش و شتابدهی از جهش

ارسال اطالعات استارتاپ به طیف گسترده ای از سرمایه گذاران خصوصی



شبــکه سرمایه گذاران

Creativity Never Ends۲۴

Capital Management

VENTURES



رویدادهای استارتاپی
(سکوی پرتاب جهش)
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رویدادهای استارتاپی
(کــوپ استــار)

Creativity Never Ends۲۶
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استارتاپ های شتابدهنده جهش
در سال ۱۴۰۰

فاریس

ماپرا

کلین دان

کو کو

واجارو
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استارتاپ های شتابدهنده جهش
در سال ۱۴۰۰

صرافی ارز دیجیتال فاریس

فاریس یک پلتفرم خرید و فروش تتر و ارزهای دیجیتال مختلف است که با توجه به زیر ساخت 

موجود ، تالش دارد برای اولین بار در ایران ارزهای پر ریسک را لیست کرده و قابلیت خرید ریالی 

آن ها را ممکن سازد. 

تیم فاریس متشلک از دو هم بنیان گذار، در ۳ ماه موفق به جذب سرمایه ۲ میلیارد تومانی از هم

 سرمایه گذاری جهش و یک سرمایه گذار حقیقی (انجل) شدند. این تیم در حال حاضر از تمام 

خدمات موجود در جهش استفاده می کند و در مرحله شتابدهی یکساله خود به سر می برد.
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استارتاپ های شتابدهنده جهش
در سال ۱۴۰۰

ماپـــرا

ابزاری که فروش، پرداخت و مشتریان شما رو بهم متصل می کند. ماپرا راهکارهای متنوع پرداخت 

شبکه های  پرداخت  و  نقدی  پرداخت  کارتی،  پرداخت  آنالین،  فاکتور  مجازی،  کارتخوان  مثل 

اجتماعی را با درگاه پرداخت اختصاصی در اختیار مشتریان قرار می دهد. 

فرآیند جذب سرمایه  ماپرا با حضور در رویداد سکوی پرتاب جهش شروع شد.تیم ماپرا متشلک از ۳ 

هم بنیان گذار است که طی یک پروسه ۷ ماهه موفق به جذب سرمایه از شرکت سرمایه گذاری آفرینش 

به مبلغ ۱٫۳ میلیارد تومان شد و شتابدهنده جهش به عنوان راهبر در کنار تیم ماپرا قرار گرفت.
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استارتاپ های شتابدهنده جهش
در سال ۱۴۰۰

کلیـــن دان

رباتی آنالین در حوزه بازار سرمایه که با کمک هوش مصنوعی، خدمات خود را که شامل پیش بینی 

بازارهای مالی جهانی می شود به بانک ها، کارگزاری ها و صندوق های مالی و اعتباری ارائه می دهد. 

تیم کلین دان متشلک از ۲ هم بنیان گذار است که توسط جهش و با مشارکت یک سرمایه گذار 

حقیقی موفق به جذب سرمایه ۶۰۰ میلیون تومانی شدند. این تیم هم اکنون در جهش مستقر 

می باشد و از خدمات راهبری و شتابدهی استفاده می کند.
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استارتاپ های شتابدهنده جهش
در سال ۱۴۰۰

کــوکــو

کوکو با دیدگاه ورود به بازار خارجی پلتفرم آنالیز، مقایسه و بررسی پیج های اینستاگرام است که 

در بخش تبلیغات هم فعالیت میکند و با شناسایی ۱۲۰۰۰ اینفلوئنسر اینستاگرامی مقدمات 

همکاری با آنها را فراهم کرده است. 

تیم کوکو متشلک از ۳ هم بنیان گذار است که به صورت بوت استرپ فعالیت می کنند و با دریافت 

خدمات غیر نقدی از جهش به توسعه شبکه مشتریان خود می پردازد و خود را برای جذب سرمایه 

با یک یا چند سرمایه گذار تخصصی آماده می کند.
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استارتاپ های شتابدهنده جهش
در سال ۱۴۰۰

واجـــارو
پلتفرم مارکت پلیس در حوزه کشاورزی است که محصوالت کشاورزی از سراسر ایران را به صورت 

مستقیم و بدون واسطه (داللی) از کشاورز به دست مشتریان می رساند. این محصوالت همگی 

دارای شناسنامه محصول هستند که در آن اصالت محصول مشخص شده و اطالعات کشاورز 

موجود است. 

تیم واجارو متشلک از دو هم بنیان گذار است که اولین بار در رویداد سکوی پرتاب جهش برای ارائه 

حضور پیدا کرد و بعد از آن طی تفاهم نامه ای از خدمات شتابدهی و راهبری جهش استفاده کرده 

و خود را برای جذب سرمایه راند بعدی آماده می کند.



جهش برای سال جدید (۱۴۰۱) در حوزه های هوش مصنوعی، بالك چين، اقتصاد توكن، نوآوری و فناوری های 

سخت افزاری در حوزه رمز ارزها، نوآوری در صنايع مالی و بيمه استارتاپ  جذب می کند. برای ارسال فایل ارائه 

(pitch deck) خود به صفحه شتابدهنده در سایت جهش با این لیــــنک اقدام فرمایید.

جذب استارتاپ های جدید

Creativity Never Ends۳۳

https://jahesh.co/accelerator/startup


جهـش آکادمـی



دلیل شلک گیری جهش آکادمی

مهارت آموزی و آموزش تخصص همواره یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده اکوسیستم نوآوریست که در هر الیه نیاز آن احساس می شود. 

متاسفانه آموزش هایی که به دانش  آموزان و دانشجویان در دوران تحصیلی و رشته های مختلف ارائه می شود با نیاز بازار کار فاصله داشته و 

فارغ التحصیالن نیاز به مهارت آموزی و یادگیری مباحث بروز پیش از ورود به بازار کار یا راه اندازی استارتاپ دارند. بر همین مبنا جهش آکادمی 

از سال ۹۵ شلک گرفت تا فاصله میان آموزش دانشگاهی و بازار کار را کاهش دهد. 

از سال ۹۹ و با ادامه همه گیری ویروس کرونا، جهش آکادمی پلتفرم آموزش آنالین خود را توسعه داد تا بتواند آموزش های خود را به صورت 

غیرحضوری ارائه دهد، همچین در همین سال جهش آکادمی خود را به عنوان یک بنگاه اجتماعی (Social Enterprise) معرفی کرد تا تمامی 

درآمد خود را صرف توسعه آموزش در مناطق محروم کند و بتواند تعداد زیادی از دانشجویان و دانش آموزان مناطق کم برخوردار را به صورت 

کامل بورسیه کند.
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ماموریت و چشم انداز

تولید دوره های آموزشی با کیفیت توسط برندها و مدیران و کارشناسان متخصص این برندها و 

صرف درآمد فروش این دوره ها در توسعه آموزش مناطق کم برخوردار.

ایجاد برابری آموزشی در میان تمام فارسی زبانان جهان.
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ماموریت

چشم انداز



آمــار و ارقــــام

Creativity Never Ends۳۷

درصد مشارکت برندها
+٪۷۳

تعداد ساعت دوره
+۵۰

تعداد دانش پذیران
+۳۰۰۰

بازدید ویدیوها
در اینستاگرام

محتوای تولید شده
در یوتیوب

+۸۵۰۰+۵۰۰

نفر ساعت

دقیقه



مسیر آموزشی شروع کسب و کار
با مرکز نوآوری جهش

Creativity Never Ends۳۸

در این مسیر مدیران ارشد شتابدهنده های مطرح کشور، 

تاثیرگذار  افراد  و  سرمایه گذاری  و  استارتاپی  مدیران 

اکوسیستم استارتاپی به عنوان استاد حضور پیدا کرده و 

این مسیر را تولید کردند. 

مسیر یادگیری شروع کسب و کار

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱

دوره ایده پردازی

دوره اکوسیستم استارتاپی و شتابدهنده

دوره تیم سازی

دوره بیزینس مدل

دوره مدل درآمدی

دوره طراحی محصول

دوره اعتبار سنجی مشتریان

MVP دوره

دوره ارائه به سرمایه گذار

دوره جذب سرمایه

دوره قرارداد استارتاپی

کاوه یزدی فرد

مهدی صداقت

محمد شهرمیانی

حمیدرضا علوی

آرین افشار

آرین افشار

علیرضا امیدوار

آیت حسینی

بهار مازندرانی

محمدرضا قبادی

کاوه گودرزی



مسیر یادگیری مقدماتی
مهارت های نرم

با دیجی کاال
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توسط  و  دیجی کاال  برند  همکاری  با  آکادمی  جهش 

مدیران ارشد منابع انسانی این شرکت مسیر یادگیری 

مقدماتی مهارت های نرم را تولید کرد.

مسیر یادگیری  مقدماتی مهارت های نرم

۱
۲
۳
۴
۵
۶

چطور بدون سابقه کار پیدا کنیم؟

چطور رزومه بنویسیم؟

افزایش بازدهی و استانداردها

بازخورد

ارتباط موثر

برنامه ریزی استراتژیک

الهه علیپور

سهیل عظیمی

سروش عابدین

سینا توسلی

مرتضی یوزباشی

صبا غفاری



مسیر یادگیری مقدماتی
دیجیتال مارکتینگ

با یکتانت
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جهش آکادمی با همکاری شرکت یکتانت و مدیران و 

مقدماتی  یادگیری  مسیر  شرکت  این  متخصصان 

دیجیتال مارکتینگ را تولید کرد.

مسیر یادگیری  مقدماتی دیجیتال مارکتینگ 

۱
۲
۳
۴
۵
۶

ایمیل مارکتینگ

اینفلوئنسر  مارکتینگ

تبلیغات کلیکی

سئــو

کاربرد دیجیتال مارکتینگ

شبکه های اجتماعی

کیمیا لطفی

مجتبی ابوطالبی

فریما آصال

روناک شاکری

علیرضا مردانی نژاد

سیاوش رهبر

مجتبی مطلوبیکمپین آنالین۷



سایر مسیرهای آموزشی
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مسیر یادگیری  برنامه نویسی iOS با همکاری سیب اپ

مسیر یادگیری توسعه بازی  با همکاری کوییز آو کینگز

مسیر یادگیری مقدماتی روابط عمومی با همکاری اخبار رسمی

با تدریس آرش لواسانی

با تدریس حسین بی طرف

* تاریخ انتشار دوره های دیجی کاال ، اخبار رسمی ، یکتانت ، کوییز آو کینگز ، سیب اپ بهار ۱۴۰۱

با تدریس مجید کثیری



مسیر های در حال ضبط
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مسیر یادگیری هوش کسب و کار با همکاری شیــپور

مسیر یادگیری اسمبلی کامپیوتر  با همکاری لیون کامپیوتر

مسیر یادگیری رمز ارزها  با همکاری واِلکس

مسیر یادگیری منابع انسانی با همکاری ایران تلنت



مسیرهای در حال مذاکره
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مسیر یادگیری برنامه نویسی بک اند با اسنپ

مسیر یادگیری کانتنت مارکتینگ با صبا ویژن

مسیر یادگیری مدیریت مشتریان  با تپسی

مسیر یادگیری ادیت ویدئو  با کالکت

مسیر یادگیری طراحی گرافیک با کالکت

مسیر یادگیری برنامه نویسی فرانت اند با زیبال

مسیر یادگیری برنامه نویسی بالک چین با زرین پال

مسیر یادگیری مباحث حقوقی  با پدیده شیمی پایدار

مسیر یادگیری مباحث مالی  با هرمس، آفرینش و کران کپیتال

مسیر یادگیری علوم شبکه  با ایران سرور



انتقال تجربه جهش آکادمی
جهش آکادمی در ویدیوهای آموزشی انتقال تجربه اقدام به تولید گفتگوهای صمیمانه ای 

با افراد تاثیرگذار و مدیران اکوسیستم استارتاپی، کرده است. این ویدیوها در کانال یوتیوب 

جهش آکادمی منتشر می شوند
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دسترسی به کانال یوتیوب جهش آکادمی

https://www.youtube.com/channel/UCf5yadPvZCcrkoMv6GIF8lw


انتقال تجربه جهش آکادمی

شاهرخ استخری هم بنیان گذار و مدیرعامل مجموعه سنجاق که همواره در کنار چالش های کسب و 

کار طالسازی و داستان پیدایش برند سنجاق تجربیاتش را انتقال می دهد.
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پشوتن پورپزشک بنیان گذار و مدیر عامل استارتاپ پادرو در این ویدیو از چالش های پیش روی 

یک استارتاپ لجستیک صحبت می کند.

مجید کثیری بنیان گذار و مدیرعامل اخبار رسمی در این ویدیو داستان به وجود آمدن برند اخبار 

رسمی و استقبال از روابط عمومی در ایران را شرح داده و در مورد چالش های پیش روی رشد 

استارتاپ ها صحبت می کند.

مجید خاکپور مدیرعامل تهران پیمنت در گفتگویی صمیمانه در این ویدئو داستان سخت کوشی 

خود را دوران شغلی خود و مشکالت پیش روی رشد کسب و کارش را بیان می کند. 

استارتاپی  اکوسیستم  و مشکالت  از چالش ها  ویدئو  این  در  نیوو  مدیرعامل  ناصر غانم زاده 

صحبت کرده و عوامل موفقیت یک کارآفرین را در ایران بیان می کند. 



انتقال تجربه جهش آکادمی

ابراهیم زندی هم بنیان گذار کالکت در این ویدئو از مسیر تولد و رشد کالکت و مشکالت فراوانی که 

در این راه داشته صحبت کرده، بیان شیوا و طنز ابراهیم زندی این گفتگو را بسیار شنیدنی کرده است. 
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مهدی فاطمیان هم بنیان گذار زیبال در این ویدئو داستان تولد و رشد و توسعه زیبال را بیان کرده و 

مشکالت و چالشهای پرداخت یاری در ایران را با ذکر مثال هایی جذاب بیان می کند.

کاوه گودرزی مدیرعامل و هم موسس جهش، در مورد لزوم خودشناسی در پیدا کردن مسیر منحصر به 

فرد موفقیت برای هر شخص بیان کرده و آزمون های روانشناسی مختلفی را معرفی می کند.

روی مسیر رشد  و مشکالت پیش  ریزبینانه چالش ها  نگاهی  با  دیجیاتو  مانی قاسمی مدیرعامل 

دیجیاتو را بیان می کند.



منتورهای جهش آکادمی

نگین یشمی، مالک محصول ارشد دیجی پی یک مدیر ارشد طراحی است که سابقه کار در صنعت آموزش و مربیگری 

حرفه ای را هم دارد. او فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی از دانشگاه تهران است. 

Creativity Never Ends۴۷

سحر پاک سرشت مدیر محصول شرکت Happeo با استعداد ذاتی خود، نوآوری، ارائه راه حل های خالقانه برای 

مشکالت و ریسک پذیری کنترل شده، رویکردهای فکری معمول را به سمت چالش های جدید هدایت می کند.

سهیل اعرابی مدیر پروژه دیجیتال ، یک هنرمند-مهندس است. شیفته ی ایجاد رشد و نوآوری با بکارگیری

ایده ها یا رویکردهای خالقانه در پروژه ها به ویژه فعالیت های بینا رشته ای/ بینافرهنگی/ بین المللی.

راشا شیدماهر مدیر بازاریابی جاباما فردی متخصص در رشد کسب و کار با کمک تبلیغات که انگیزه باالیی برای کشف 

چالش های جدید و توسعه فرآیندها و استراتژی های رشد از طریق خالقیت و هوش تجاری دارد.



همکــاری ها

مهتاب،  استودیوی  مجموعه های  با  همکاری  افتخار  خود  محتوای  تولید  راه  در  آکادمی  جهش 

استارتاپ پیکسمر و مجموعه ارا استودیو را داشته است.
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همچنین جهش آکادمی افتخار امضای تفاهم نامه و همکاری با مجموعه های زیر را داشته است :

      بنیاد نیکوکاری جمیلی 

      مجموعه آموزشی نیکوکاری رعد

      مجتمع آموزش عالی اندیشه معین

      مجتمع فنی تهران



مخاطبین جهش آکادمی
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افرادی که در دوره دبیرستان مشغول تحصیل هستند و به دنبال کشف عالیق و انتخاب مسیر شغلی و کسب مهارت هستند.

دانشجویان و یا فارغ التحصیالنی که به دنبال مهارت آموزی هستند.

افراد شاغل و کارشناسانی که به دنبال گسترش مهارت ها و یا آموزش مهارت جدید هستند.

برندهایی که به عنوان مدرس در جهش آکادمی تدریس می کنند.

شرکت هایی که به پروموت جهش آکادمی کمک می کنند.

شرکت هایی که به توسعه زیرساخت جهش آکادمی کمک می کنند.

دانـــش پذیــران

شرکــت ها 

نیروهای داوطلبی که با جهش آکادمی همکاری می کنند.

منتورهایی که در حوزه های مارکتینگ و محصول با جهش آکادمی همکاری می کنند.

اینفلوئنسرهایی که با جهش آکادمی همکاری می کنند.

افرادی که به صورت کاراموزی با جهش آکادمی همکاری می کنند.

منتورها و داوطلبین



سلوشــن لب



دلیل شلک گیری سلوشن لب

مرکز نوآوری جهش در ششمین سال فعالیت خود دپارتمان SolutionLab را راه اندازی کرد. هدف از اجرای این برنامه ارائه راه کارهای نوآورانه 

در سطح کالن آن به فعاالن صنعتی و سازمان های بزرگ بوده است. SolutionLab به منظور پرکردن شکاف میان اکوسیستم نوآوری و فعاالن 

صنعتی پدید آمده است. 

ساز و کارهای نوآورانه در جهش سال هاست که مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد. از طرفی در طی سال های گذشته جهش توانسته است 

ارتباط عمیقی با شبکه نوآوری برقرار کند. ارتباط عمیق با این شبکه و توانمندی های جهش در پیاده سازی نوآوری، ما را بر آن داشت تا فعالیت 

جدیدی در راستای ارائه خدمات نوآورانه به سازمان های صنعتی بزرگ را با عنوان SolutionLab راه اندازی کنیم. 

در طی مطالعات و بررسی های انجام گرفته بر روی توانمندی های شبکه نوآوری در کشورمان ایران ما به این نتیجه دست یافتیم که بسیاری از 

چالش ها و معضالت صنایع، دارای راهکار داخلی است که متاسفانه امکان عرضه و ورود آن به صنعت فراهم نشده است. دلیل اصلی آن 

پیچیدگی پیاده سازی نوآوری در سازمان های بزرگ است. ما در SolutionLab توانسته ایم پس از انجام مطالعات فراوان با طراحی و عرضه 

مدل های کاربردی، این مسیر را برای سازمان های بزرگ تسهیل کنیم. SolutionLab مصمم است تا در سال های آینده به یکی از متولیان اصلی 

ارتباط صنعت با شبکه نوآوری تبدیل شود.
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خدمات سلوشن لب
در سال ۱۴۰۰

خدماتی که از سوی SolutionLab به منظور ارائه به سازمان های بزرگ در سال ۱۴۰۰ در نظر 

گرفته شده بود در ۵ موضوع کلی نمایش داده شده است. هر کدام از این موضوعات 

شامل موارد و دسته های تفصیلی است. شایان ذکر است با توجه به بازخوردها و مذاکرات 

صورت گرفته با صنایع، خدمات SolutionLab در سال ۱۴۰۱ دستخوش تغییراتی شده 

است تا بتواند نیازهای صنعت را به صورت بهینه مرتفع نماید.

اشراف کامل بر رویکردهای اجرای  و  اتصال با شبکه نوآوری  در  ما  اصلی  رقابتی  مزیت 

از چالــش های اساسی نــوآوری یکی  نوآوری در ابــعاد کالن است. مقیــاس پذیـــر بودن 

پیاده سازی نوآوری در سازمان های صنعــتی و بزرگ است. از نگاه ما نــوآوری تنها زمانی که

جنبه های عملیاتی در ابعاد صنعتی به خود بگیرد قابل پیاده سازی است. 
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استراتژی و مدیریت نوآوری در سازماناستراتژی و مدیریت نوآوری در سازمان

مطالعات بازار و شناخت مشتریانمطالعات بازار و شناخت مشتریان

تسهیل در اخذ مجوزها و
دریافت تسهیالت مرتبط با نوآوری

تسهیل در اخذ مجوزها و
دریافت تسهیالت مرتبط با نوآوری

طـراحی و توســعه کاراطـراحی و توســعه کارا

۱

۴

۲

۳



اهداف ما در سال ۱۴۰۰ 

بخش اول مبتنی بر انجام مطالعات و بررسی های فراروان به منظور تهیه سند باالدستی و تدوین نحوه پیاده سازی نوآوری در سازمان های مخاطب این 

برنامه بود. دلیل زمانبر بودن این بررسی ها، صرف وقت به منظور شناخت اکوسیستم صنعتی ایران و عملیاتی ساخت بهترین مدل های جهانی در نوآوری 

سازمانی بود. سپس این برنامه ها به سازمان های مخاطب ارائه شد و متناسب با بازخوردهای دریافتی، تغییرات الزم بر روی آنها صورت پذیرفت.

سال ۱۴۰۰ رایزنی و مذاکره با ۱۴ سازمان صنعتی بسیار بزرگ در ایران صورت پذیرفت و خوشبختانه در این میان توانستیم با تعدادی از این شرکت ها ضمن 

بهبود مدل سولوشن لب، زمینه های همکاری را با آنها فراهم سازیم. متاسفانه به دالیل حفظ محرمانگی امکان نشر اسامی این شرکت ها مقدور نیست. 
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اهداف ما در سال ۱۴۰۰ شامل ۲ بخش بودند :

SolutionLab تدوین برنامه، ساختار و زیرساخت راهبردی

ایجاد زمینه های همکاری با حداقل یکی از سازمان های صنعتی بزرگ ایران



استارتاپ استــودیو



دلیل شلک گیری
استارتاپ استودیو

در سال ۹۸ سازمان ها، موسسات و اشخاص حقیقی در برخی زمینه های استارتاپی برای رفع چالش های خود یا توسعه بازار برای فرصت های 

موجود، به شتابدهنده جهش ابراز نیاز کردند. علی رغم جستجوی گسترده در میان استارتاپ های فعال کشور، استارتاپی منطبق بر نیازهای اعالم 

شده، یافت نشد از این رو ایده احداث استارتاپ استدیوی جهش شلک گرفت.

در ابتدای این راه، جهش برای تبدیل هر ایده به محصول سرمایه گذاری کرده و پس از توسعه، آن را وارد بازار می کرد. اما با وجود مشکالتی 

از جمله تغیرات پیاپی مدیران دولتی ذینفع در چالش های ارائه شده و همچنین هزینه بر بودن این روش، استارتاپ استدیو جهش تصمیم 

به تغییر روند فعالیت خود داد. روند فعالیت جدید بدین گونه است که جهش در فرایند توسعه محصوالت و سرویس های مورد نیاز مشتریان 

خود، از سرمایه گذاری آنها استفاده کرده و به این ترتیب ریسک خود را تا حد قابل توجهی پایین آورده است.
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پروژه ها و تیم ها
بر اساس آمار و ارقام
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پیاده سازی و راه اندازی
۱۴ محصول

 source code دسترسی به
۴۰ محصول

همکاری با بیش از
۳۰ متخصص

در توسعه محصوالت

صاحبین ایده

صاحبین کسب و کار

اشخاص حقیقی سرمایه گذار

مخاطبیـن



خدمات استارتاپ استودیو
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مطالعه بازار

برندینگ

طراحی وبسایتتدوین بیزینس پلن
و اپلیکیشن

تدوین
financial projection

پیاده سازی وبسایت

پیاده سازی اپلیکیشن

طراحی و توسعه محصول

خدمات مارکتینگ

مدیریت پروژه

پشتیبانی فنی
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استارتاپ استدیو در سال ۹۸ 
در یک نگاه

اسمارت بان

بلوپی

پسما

جالیز

بانکت

BLUE PAY

اسمارت بان
سامانه هوشمند مدیریت پسماند

این محصول متشلک است از دستگاه  اسمارت بان، اپلیکیشن اسمارت بان، نرم افزار مدیریتی و 

آنالیز هوشمند و با هدف مدیریت هوشمند پسماند.

بلو پی دستگاه پرداخت بدون تماس با تکنولوژی بلوتوث است؛ بدین گونه که با تلفن همراه و 

تنها با نزدیک کردن آن به دستگاه پرداخت می توان به آسانی خرید خود را توسط هر کیف پول 

آنالینی پرداخت کرد.

پسما راهکار تفکیک زباله از مبدا، جمع آوری و فروش آن و تهاتر با قبوض انرژی شهروندان است.

فرایند کاری این استارتاپ بدین گونه است که پسماندها توسط شهروندان تفکیک می شوند، 

پسماندهای قابل بازیافت داخل سطل های هوشمند ریخته می شوند و با پر شدن سطل ها، آالرم 

پر شدن به سرور ارسال می شود. 

جالیز پلتفرمی را طراحی کرده است تا کشاورزان بتوانند از طریق sms سواالت و چالش های پیش 

روی خود را عنوان کرده و تیم فارمرز با کمک تکنولوژی Machine learning با دیگر کشاورزان به 

اشتراک می گذارد و پاسخ مرتبط را برایشان ارسال می کند.

بانکت پلتفرمی را پیاده سازی کرده است میان سرمایه گذاران و کشاورزان که زمین زراعی را برایشان 

مهیا می کند و درصدی از فروش محصوالت را از کشاورزان دریافت می کنند.
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پاتس کوین

چاپار

کانسدو

 

استارتاپ استدیو در سال ۹۹ 
در یک نگاه

چاپار سامانه هوشمند حمل و نقل شهری است. به منظور جا به جایی مسافران در سفرهای شهری که این 

فرایند با ثبت درخواست توسط مسافر و قبول درخواست از طریق راننده صورت می گیرد. این محصول جهت 

پیاده سازی در کشور آذربایجان طراحی و توسعه داده شد.

پاتس کوین، متشلک از دو بخش محصول و اپلیکیشن، گلدان هوشمندی است که وضعیت حیاتی لگ 

کاشته شده را از جمله: میزان آب، نور و رطوبت خاک را بررسی می کند و همچنین از دیگر امکاناتی که در 

اختیار کاربر گذاشته شده است این است که در صورت نیاز به آبیاری لگ، کاربر می تواند از طریق اپلیکیشن 

و از راه دور این عمل را انجام دهد.

کانسدو پلتفرم آموزش آنالین با هدف ارائه آموزش های مجازی در حوزه های متنوع جهت فعالیت در 

کشور آذربایجان طراحی و توسعه داده شد.
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استارتاپ های سال ۱۴۰۰
در استارتاپ استدیو جهش

Jump to Market

Ecoway

Smooth road

Smart Mirror

Cut Flower

Opioid-X
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Jump to Market

هر ایده ای برای رسیدن به مارکت مسیر نسبتا میان مدت و طوالنی مدت با هزینه های قابل توجه 

دارد. هدف اصلی جامپ کوتاه کردن این مسیر هم از نظر زمان و هم از نظر هزینه  است و در پنج 

دسته خدمات ارائه می دهد: طراحی سرویس، برندینگ، طراحی رابط و تجربه کاربری، توسعه و 

فنی و مارکتینگ

استارتاپ های سال ۱۴۰۰
در استارتاپ استدیو جهش
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Ecoway

اکووی محصولیست که در جهت توجه به محیط زیست و با تکیه بر دانش طراحی داخلی و 

شناخت متریال اقدام به تعمیر تجهیزات مشتریانی میکند که نیاز به نوسازی وسایل خود دارند.

استارتاپ های سال ۱۴۰۰
در استارتاپ استدیو جهش
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Smooth road
Smooth road محصولی است که با نصب بر روی خودروی مخصوص، ناهمواری های موجود 

در سطح خیابان را با دقت باال بررسی و آنالیز می کند. این محصول به مهندسان راه سازی کمک 

میکند تا مشکالت موجود در سطح تمامی خیابان ها را بیابند و بتوانند برنامه ای برای ترمیم آن 

طراحی و پیاده سازی کنند.

مهم ترین خدمتی که این محصول ارائه می دهد، آنالیز دقیق مسیر و پیدا کردن نقاطی است که 

به ترمیم نیاز دارند، بدین ترتیب Smooth Road از صرف زمان و هزینه اضافی برای شناسایی و 

ترمیم تمامی مسیر جلوگیری می کند.

استارتاپ های سال ۱۴۰۰
در استارتاپ استدیو جهش
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Smart Mirror
Smart shower mirror با ترکیب المپ های UVC با تکنولوژی اوزون که دارای خاصیت آنتی 

باکتریال هستند، کپک ها و باکتری های موجود در سطح حمام را از بین می برد و این اطمینان را 

به کاربران خود می دهد که پیش از ورود آن ها به حمام تمامی محیط به کمک اشعه UVC و 

اوزون ضدعفونی شده و قابل استفاده است.

بخش سرگرمی از دیگر خدماتی است که این محصول از طریق پخش موسیقی به کاربران خود 

ارائه می دهد. و این بخش کمک بزرگی به مادرانی که فرزندشان حمام کردن را دوست ندارد

می کند. چرا که با پخش موسیقی کودک سرگرم و از مدت زمان حمام خود لذت می برد.

استارتاپ های سال ۱۴۰۰
در استارتاپ استدیو جهش
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Cut flowers

این محصول هیدروژل هایی هستند که باعث افزایش عمر شاخه لگ های چیده شده می شوند و 

همچنین از دیگر ویژگی های آن می توان به این نکته اشاره کرد که با استفاده از این محصول آب 

مورد نیاز لگ تا حد چشمگیری تامین می شود که سبب کاهش مصرف آب می شود.

استارتاپ های سال ۱۴۰۰
در استارتاپ استدیو جهش
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Opioid-x

دوز و زمان مصرف بسیاری از داروهای تجویز شده توسط پزشکان از اهمیت بسیاری برخوردار 

است. همچنین ممکن است افراد غیر بیمار در اثر مصرف اشتباه آن قرص ها دچار مشلک شوند.

از این رو جعبه قرص هوشمندی را طراحی کرده ایم تا میزان و زمان مناسب مصرف قرص را به 

بیمار یادآوری کند. بدین گونه که در زمان مورد نظر تعداد قرص الزم را وارد محفظه خارجی کرده 

و بر روی اپلیکیشن پیغامی را تحت عنوان یادآوری به بیمار نشان دهد.

استارتاپ های سال ۱۴۰۰
در استارتاپ استدیو جهش



کانادا

انگلیس
آذربایجان

Creativity Never Ends۶۷

از چه کشورهایی مشتری داریم؟



جهـــش پارک



دلیل شلک گیری جهش پارک

در بهار سال ۱۳۹۹ و با راه اندازی مرکز نوآوری جهش بیش از ۶۰٪ از فضای ساختمان به جهش پارک با هدف ارائه دفاتر اختصاصی و میزکار 

اشتراکی به استارتاپ ها اختصاص داده شد. جهش پارک شامل ۲۵ دفتر اختصاصی با ظرفیت ۲ تا ۱۰ نفر و فضای کار اشتراکی با ظرفیت بیش 

از ۶۰ نفر می باشد. پشت بام ساختمان نیز با طراحی مشجر و منحصر به فرد خود میزبان ایونت ها و دورهمی های استارتاپی اعضای جهش 

پارک بوده است.

با بررسی بازار و تحلیل رقبا، یافتیم که تاکنون فضاهای کار اشتراکی بیشتر به استارتاپ های کوچک و افراد فریلنسر اختصاص می یابد، این در 

حالی است که مخاطب ما استارتاپ های باتجربه تر و با بیش از ۲۰ نفر نیرو هستند و استقرار در جهش پارک برای آنها کاهش هزینه های 

چیدمان و راه اندازی و افزایش هم افزایی و مشارکت با دیگر کسب و کارها را به همراه خواهد داشت.

Creativity Never Ends۶۹



آمــار و ارقــــام جهش پارک

Creativity Never Ends۷۰

دفتر اختصاصی
۲۵

فضای کار اشتراکی
۶۰

ظرفیت لک فضا
۱۴۰

میانگین فضای استفاده شده
در ۱۸ ماه گذشته

۸۰٪+ ظرفیت تکمیل

نفر صندلی

* ظرفیت جهش پارک در حال حاضر تکمیل است و برای رزرو می توانید در صفحه جهش پارک سایت جهش مشخصات خود را وارد کنید.
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استارتاپ های مستقر شده
در جهش پارک

پیکسمر
استارتاپی برای تولید محتوای تصویری و ویدیویی به روش پلتفرمی

تیم ارائه خدمات فنی و برنامه نویسی 

تیم تولید محتوا و مارکتینگ

استارتاپ نوبت دهی و مشاوره تلفنی و آنالین پزشکی و روانشناسی

پلتفرمی هوشمند برای ارائه خدمت به کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ

در حوزه های پرداخت، ارسال بسته ها، مدیریت سفارش ها و ارتباط با مشتریان. 

فارسی

استودیو مهتاب

دکتر دکتر 

پادرو

FARSI



با تشکر از حسن توجه شما

راه های ارتباط با ما:

نشانی: میدان فردوسی، خیابان سمیه ، خیابان عباس موسوی، پالک ۴۸

تلفن: ۰۲۱۸۸۸۱۴۰۱۵

info@jahesh.co :ایمیل

www.jahesh.co :وبسایت
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