
...و مخاطبان آن هاپلتفرم ارتباط ارائه دهندگان خدمات آموزش کارآفرینی 

رفایل ارائه به سرمایه گذا
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مسئله چه بود؟



سرمایه گذاری+35مستقرتیم+350پردازایدهواستارتاپ4000دیموند

دیموندلبگذاریهدفوریزیبرنامه97اسفند

همکاریباحضوریکمپ های98بهار

...پیشینه ما

1

2

3

ایرانسراسربهخدماتارائهدیموندلبپلتفرماولیهنسخهارائه99تابستان 4



«آموزش کارآفرینی»حلقه اتصالی به نام 

...راه حل ما



ارزش پیشنهادی دیموندلب چیست؟

نقشه راه استاندارد

دسترسی بدون محدودیت مکانی و 

زمانی به محتوا، منتورها و رویدادها

تم معرفی تجربه و توانایی ها به اکوسیس

کارآفرینی

امکان درآمدزایی از دانش و تجربه

دسترسی به بزرگترین بانک محتواهای 

آموزشی، متخصصین و مشاوران کشور

د کیف پول و پنل سازمانی مدیریت فرآین

رشد و آموزش



(خالصه)مثال : طرح درس استاندارد

کد اقتصادی چیست 
کاربرد کد اقتصادی

دریافت کد اقتصادی برای چه کسانی ضرورت دارد؟
برای استارتاپ کد اقتصادی الزم است؟
تفاوت کد اقتصادی با شماره اقتصادی

تفاوت کد اقتصادی با شناسه ملی 
تفاوت کد اقتصادی قدیم و جدید

استاندارد آموزشی دیموندلب

مثال کد اقتصادی و کاربرد آن: سرفصل ها

مثال شناسه های اقتصادی یک شرکت: زیر بخش ها

مثال مبانی مالی: دسته بندی اصلی

دسته کلی8سرفصل و طرح درس در + 200مسیر آموزشی با 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BI39B1jumSbJrwR52QZhCTUj8f4OrxCXu8-rINUg-A/edit?usp=sharing


محصوالت دیموندلب چه هستند؟

200+46+10+ 370+

استاندارد آموزشی دیموندلب

حرکت به سمت آموزش تخصصی تر و کامل تر

درسنامه و 
بالگ

دوره های 
ویدئویی 
کاربردی

مشاوره و 
منتورشیپ 

آنالین

کمپ ها و 
رویدادهای 
استارتاپی

کمپ ها و 
رویدادهای 
استارتاپی



ا؟مخاطبان ما به جز کارآفرینان و استارتاپه

پارک های علم و فناوری و مراکز رشددانشگاه ها و مدارس شتابدهنده ها



جریان های درآمدی دیموندلب

خدمتارائههرهزینهازسهم)1

سازمانیاشتراکارائه)2

(زودیبه)...وویکندهااستارتاپکمپ ها،بوترویدادها،سایربهخدماتارائه)3

تبلیغات)4



آموزش کارآفرینیB2Cبررسی بازار 

TOPمحاسبهروش• DOWN

(سرشماریآخرین)سال39تا18سنیبازهدرزنانومردان•

آنالینآموزشنفوذ/اینترنتنفوذ/کارآفرینانهتمایالتنرخ•
TAM

2.4M

SAM

780K

SOM

9k
سرانه بودجه ساالنه آموزش 

هزار تومان200کارآفرینی 
سرانه بودجه ساالنه آموزش 

فرض:هزار تومان110کارآفرینی 

TAMمیلیارد265میلیارد470

SAMمیلیارد87میلیارد155

SOMمیلیارد1میلیارد1/8

واقع بینی بیشتر در صورت تغییر رفتار بیشتر کاربران



آموزش کارآفرینیB2Bبررسی بازار 

TOPمحاسبهروش• DOWN

غیرانتفاعیدبیرستان هایودانشگاه هانوآوری،ورشدمراکزشتابدهنده ها،•

مرکزنوعهرتفکیکبهکارآفرینیآموزشبهتوجهوفعالیتنرختوجهبا•
TAM

7.5K

SAM

2.1K

SOM

106
سرانه بودجه ساالنه آموزش 

میلیون تومان20کارآفرینی 
سرانه بودجه ساالنه آموزش 

فرض:میلیون تومان14کارآفرینی 

TAMمیلیارد105میلیارد150

SAMمیلیارد31میلیارد44

SOMمیلیارد1/5میلیارد2/1

رخوش بینی بیشتر در صورت جلب اعتماد و برند سازی بهت



بررسی رقبا

نقشه راه آموزشی

درسنامه رایگان

مشاوره آنالین

دوره ویدئویی

سامانه رویداد

ارائه تک محصول

پکیج و اشتراک

بازاریابی محتوا

صرفا شتابدهی

افزایش پتانسیل رقابت



سرمایه مورد نیاز سال اول

جمع سال اول

هزینه ها
تولید محتوا

1736 بازاریابی
منابع انسانی

سایر هزینه های جاری
1239فروشدرآمدها
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سال بعد از جذب سرمایه3نمودار تجمعی جریان نقدینگی دیموندلب در 

هزینه تجمعی

درآمد تجمعی

سود تجمعی



و مهم تر از همه، تیمی با پشتکار و با انگیزه

(MBA Strategy at UT)امین ربانیان 
مدیر سابق شعبه اصفهان دیموند

ساله مدیریت دپارتمان آموزش دیموند3تجربه 

وحیده رجبی
عضو سابق تیم مدیریت کمپ  دیجیکاالنکست

مدیر محتوا و سئو

علیرضا عیدی وندی 
برنامه نویس وب

محمود سنایی
UX/UIکارشناس محصول و طراح 

سینا چوقادی
برنامه نویس وب

...ده ها نویسنده، ویراستار، مشاور، کارآفرین و + 

محمدحسین رفعتی
کارشناس روابط عمومی



دیموندلب در آینده نزدیک

استقرار

سرمایه نقدی

آموزش و مشاوره

امکانات نرم افزاری

یک شتابدهنده نوعی

ارزش گذاری بر روی خدمات آموزش و شکل گیری اسمارت مانی واقعی آموزشی
در زمان سرمایه گذاری شتابدهنده ها و وی سی ها

شبکه سازی

راهبری



!آینده را نسلی خواهند ساخت که اکنون در حال یادگیری هستند

...یمامروز در آموزش آنها نقش موثر ایفا کنیم تا از آینده سهم داشته باش

.با ما در ارتباط باشیدinfo@dmondlab.comایمیل آدرس لطفا در صورت تمایل به دریافت جزئیات بیشتر از طریق 

mailto:amin@dmondlab.com

