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به نام خدا

مقدمه
«استادکار» مرجع آنالین خدمات است؛ مکانی برای یافتن متخصصان خوش نام. استادکار دسترسی به متخصصان را آسان می کند 
و با شفافیت قیمت ها و باال بردن کیفیت خدمات، موجب رضایت خاطر شما می شود. با سفارش آنالین خدمات و دسترسی سریع 
از دریافت صدها خدمت منزل، ساختمان و خودرو خواهید  به هزاران متخصص قابل اعتماد، تجربه متفاوت و هوشمندانه ای 

داشت. استادکار، انتخابی برای آسایش زندگی شماست.

ابتدا خدمت مورد نظر خود را در اپلیکیشن استادکار بیابید و مراحل درخواست سفارش را طی کنید. پس از گذشت زمانی کوتاه، 
٣ تا ۵ متخصص به شما اعالم آمادگی می کنند. سپس با توجه به امتیاز متخصصان و قیمت پیشنهادی شان، یکی را انتخاب کنید. 
متخصص در زمان و محلی که شما تعیین کردید، حاضر می شود و کار را انجام می دهد. پس از اتمام کار می توانید میزان رضایت 
خود را از کیفیت انجام شدن خدمت در اپلیکیشن ثبت کنید و به سایر مشتریان کمک کنید تا متخصصان خوب و با کیفیت را    

انتخاب کنند.
در این گزارش سعی کردیم اتفاق هایی که در سال ۱۳۹۹ برای استادکار رخ داده است را بررسی کنیم.



بخش اول - استادکار در یک نگاه

٢گزارش سالیانه ۱۳۹۹

۱۰۰+ خدمت مختلف ارائه شدهتنوع خدمات ارائه شده در سال ١٣٩٩

۶۴۳,٠٠٠,٠٠٠+ ثانیهکل زمان گذرانده شده در وب سایت استادکار

۱۰,۰٠٠,٠٠٠+ نفرتعداد بازدید کنندگان منحصر به فرد سایت و وبالگ



تمرکز استادکار در شهر تهران
تعداد بازدید کنندگان سایت استادکار در سال ٩٩ بیش از ۱۰,۰٠٠,٠٠٠ نفر بوده است که با توجه به تخمین جمعیت ۱۷ میلیون 

نفری تهران و کرج معادل بیش از ۵۹ درصد از جمعیت این شهر در تمام سال از سایت ما دیدن کرده اند.

کل زمان گذرانده شده در وب سایت استادکار بیش از ۶۴۳,٠٠٠,٠٠٠ ثانیه بوده که معادل ۱۱۹,۰۹۶ بازی ٩٠ دقیقه ای فوتبال 
است. با این تعداد بازی می توان لیگ برتر فوتبال ایران با ۱۶ تیم را ۴۹۶ بار برگزار کرد!

٣گزارش سالیانه ۱۳۹۹

از هر ١٠٠ نفر، ۵۹ نفر استادکار را می بینند.

کاربران استادکار

کل جمعیت تهران و کرج



پراکندگی سفارش های استادکار در تهران
استادکار در تمام نقاط شهر تهران خدمات ارائه می دهد! تراکم سفارش ها در سال ۱۳۹۹ روی ۱۰۰ خدمت مد نظرمان در مناطق 
٢٢ گانه تهران در این نقشه مشخص شده است. بیشترین تعداد سفارش در منطقه ٢ و بعد از آن در منطقه ۵ تهران بوده است.

۴گزارش سالیانه ۱۳۹۹

Lorem ipsum



محتوای استادکار
در سال ۱۳٩٩ در رسانه های ما ۲۴۸ مطلب منتشر شد که بیش از ۳۰۰ هزار کلمه در آن ها به کار رفته  است.

اگر هر ۲۵٠ لغت را یک صفحه رقعی در نظر بگیریم، برای این حجم از لغات نیاز به ۱۱۹۰ صفحه کاغذ داشتیم که با آن می شد 
تقریبا ۹ کتاب ۱۲۰ صفحه ای داشت.

در زیر ۳ مطلب پر بازدید استادکار در این بازه زمانی را مشاهده کنید.

۵گزارش سالیانه ۱۳۹۹

بهترین زمان سمپاشی درختان میوه و باغچه چه 
زمانی است؟

ایرانی  ماشین های  برای  ایرانی  الستیک  بهترین 
کدام است؟

روش های ترکیب رنگ ها در نقاشی و ساختمان و 
ایجاد رنگ های سرد و گرم

https://ostadkar.ir/blog/homehouse/housekeeping/houseplants-best-time-to-spray-fruit-trees/?utm_source=report&utm_medium=99mid1&utm_campaign=car&utm_term=ostadkar_report_99mid1
https://ostadkar.ir/blog/car-best-iranian-car-tires/?utm_source=report&utm_medium=99mid1&utm_campaign=sampashi&utm_term=ostadkar_report_99mid1
https://ostadkar.ir/blog/homehouse/decoration-hot-and-cold-color-combinations/?utm_source=report&utm_medium=99mid1&utm_campaign=car&utm_term=ostadkar_report_99mid1


بخش دوم - مشتریان
در یک سمت بازار خدمات، مشتریان قرار دارند. مشتریان استادکار افرادی هستند که با ثبت درخواست خدمات، نیاز خود را به 
یک خدمت خاص مشخص کرده و از استادکار درخواست کمک می کنند. تمام تالش ما در راستای افزایش کیفیت خدمات ارائه 

شده به مشتریان، باال بردن سطح رضایت آن ها و تبدیل بازار آفالین خدمات به آنالین خدمات است.

۶گزارش سالیانه ۱۳۹۹



رضایت مشتریان
خوشحالیم که مشتریان استادکار بیش از ٩٣ درصد از کیفیت خدمات راضی هستند و ما را به دیگران توصیه و معرفی می کنند. 

البته ما به این میزان از رضایت راضی نیستیم و هر روز تالش می کنیم به صد در صد رضایت مشتریان نزدیک شویم.

٧گزارش سالیانه ۱۳۹۹

راضی
٪۹۳.۵۴

ناراضی
٪۶.۴۶



ساعات ثبت سفارش توسط مشتریان
پراکندگی زمان ثبت سفارش در ساعات مختلف شبانه روز و در هفت روز هفته را می توان در این نمودار مشاهده کرد. بیشترین 
تعداد سفارش در روزهای یک شنبه و  سه شنبه ثبت می شود. همچنین در ساعات میانی روز پیک افزایش ثبت سفارش داریم و 

به نظر می رسد در زمان خوردن ناهار خیلی از افراد به فکر انجام کارهای عقب افتاده خود می افتند!

٨گزارش سالیانه ۱۳۹۹

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

نکته: ۵ درصد از کل سفارش ها بین ساعت ٢ تا ٧ بامداد ثبت شدند که دسترسی به مراکز خدماتی وجود ندارد اما استادکار گوش به زنگ مشتری ها بوده است.

٠ ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣
بیشترین سفارشکم ترین سفارش



ساعات دریافت خدمات
در استادکار انتخاب زمان انجام کار با مشتری است. در واقع مشتری می تواند زمان مراجعه متخصص به منزل یا محل مورد نظر 
خود را انتخاب کند. مشتریان ما ترجیح می دهند کارهایشان بیشتر در روزهای پنج شنبه و در ساعت های میانی روز انجام شود. 

٩گزارش سالیانه ۱۳۹۹

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

بیشترین درخواستکم ترین درخواست



سهم سفارش گروه های خدمت
                 

استادکار با ارائه  خدمات متنوع، نرخ های مختلفی در تعداد ثبت سفارش مربوط به هر خدمت را دارد. در این میان گروه نظافت 
به دلیل ماهیت زندگی شهرنشینی امروز و جنس خدمت، بیشترین نرخ ثبت سفارش را در بین دیگر خدمات به خود اختصاص 

داده است.

١٠گزارش سالیانه ۱۳۹۹

۱۲ گروه خدمت پرسفارش استادکار (درصد ها از کل سفارش ها هستند)

نظافت منزل
٪١٥٫٣٥

پکیج
٪٢٫٧٨

٪٤٫٥٠

٪٢٫٦٤

کاشی سرامیک
٪٢٫١٢

نقاشی ساختمان

نجاری
٪٢٫٤٣

٪٢٫٨٨
نظافت

٪۲۵.۷۵

سرمایش و گرمایش
٪۱۳.۲۱

خودرو
٪۳.۱۰

لوازم آشپزخانه
٪۴.۱۶

لوله کشی
٪۹.۶۲

دکوراسیون
٪۱۰.۲۹

بنایی
٪۸.۳۲

برق و الکترونیک
٪۶.۰۲

اسباب کشی
٪۳.۱۴

درب و پنجره
٪۲.۵۳

قالیشویی و مبل شویی
٪۳.۹۱

آهنگری و جوشکاری
٪۲.۰۳



بخش سوم - متخصصان
در دیگر سمت بازار خدمات استادکار، متخصصان حضور دارند که مهارت و توانایی خود را در استادکار عرضه کرده و می توانند از 
میان خدمات متناسب با مهارتشان کار بگیرند و درآمدشان را افزایش دهند. متخصصان استادکار در ابتدا مصاحبه و گلچین شده 
و در ادامه مسیر از صحت و عملکرد کار آنها اطمینان حاصل می شود. یکی از اهداف اصلی ما کسب رضایت متخصصان با افزایش 

سفارش ها و همچنین افزایش درآمد آن ها است.

١١گزارش سالیانه ۱۳۹۹



بررسی ۵ شاخص عملکردی متخصصان
در استادکار، متخصصان بر اساس پنج شاخص عملکردی مورد قضاوت مشتریان قرار می گیرند:

با توجه به اینکه لیست قیمت خدمات استادکار به عنوان یک راهنما برای متخصصان و مشتریان است، عدم ثبات بازار و تالطم 
قیمت ها در سال اخیر، بیشترین نارضایتی مشتریان را به همراه داشت که در میزان امتیاز آن ها به متخصصان اثر گذاشته است. 
با این وجود ۹۰ درصد متخصصان ما میانگین امتیازی باالی ٨ از نظرخواهی مشتریان گرفته اند که نشان دهنده رفتار مناسب و    

حرفه ای، کیفیت باالی خدمت رسانی، وقت شناسی، مسئولیت پذیری و انصاف در قیمت دهی آن ها  است.

١٢گزارش سالیانه ۱۳۹۹

کیفیت

٪۸۸.۰۸

٪١١.۹۲

٪٨٣.۶۶

٪۱۶.۳۴

انصاف

٪۹۲.۸۶

٪۷.١۴

مسئولیت پذیری

٪۹۰.۸۰

٪۹.۲۰

وقت شناسی

٪۹۳.۹۹

٪۶.۰۱

رفتار



جنسیت و درآمد متخصصان
را به خود  نام و کار، سهم بیشتری  از نظر ثبت  آقایان  ارائه شده در استادکار،  با توجه به ماهیت خدمات فنی و تاسیساتی 
اختصاص داده اند. بیش از ۹۶ درصد متخصصان ما آقایان هستند و خانم ها سهمی کمتر از ۴ درصد را دارند. اما نسبت سهم 

درآمدی خانم ها به سهم از کار، به میزان قابل توجهی باالتر از آقایان است.

١۳گزارش سالیانه ۱۳۹۹

تعداد متخصصان آقا و خانم استادکارحجم درآمدی متخصصان استادکار به تفکیک جنسیت

آقا
٪۹۶.۴۷

خانم
٪۳.۵۳

آقا
٪۹۲.۷۳

خانم
٪۷.۲۷



سهم درآمدی گروه های خدمت
دکوراسیون  گروه خدمات  است.  قابل مشاهده  زیر  در جدول  تفکیک خدمت  به  استادکار  درآمد متخصصان  و  تراکنش  حجم 

بیشترین درآمد تراکنش را به خود اختصاص داده و گروه خدمات بنایی با فاصله  در رده دوم قرار دارد.

١۴گزارش سالیانه ۱۳۹۹

۱۲ گروه خدمت پردرآمد استادکار (درصد ها از کل درآمد ها هستند)

بنایی
٪۱۵.۲۹

دکوراسیون
٪۲۳.۷۲

سرمایش و گرمایش
٪۱۱.۰۲

نظافت
٪۱۰.۶۳

لوله کشی
٪۸.۸۷

لوازم آشپزخانه
٪۴.۵۸

آهنگری و جوشکاری
٪۲.۱۲

درب و پنجره
٪۳.۱۷

اسباب کشی
٪۵.۸۱

قالیشویی و مبل  شویی
برق و الکترونیک٪۳.۲۳

٪۴.۷۵

خشکشویی و اتوشویی
٪۲.۲۳



بخش چهارم - استادکار به عنوان پلتفرم
استادکار به عنوان زنجیر اتصال دو سمت بازار، یعنی مشتری و متخصص، تمام تالش خود را انجام می دهد تا به بهترین حالت 
زنجیره  عرضه و تقاضا را کامل کند. سهولت درخواست خدمات، انجام کار با کیفیت و همچنین افزایش رضایتمندی دو طرف از 

اهداف اصلی استادکار است.

١۵گزارش سالیانه ۱۳۹۹

۹۵ ۱۰۰

۹۲ ۱۰۰

۹۹ ۱۰۰



میانگین فاصله زمانی انجام سفارشات (از ثبت سفارش تا پایان کار)
انجام سفارش ها در استادکار به طور میانگین ٢ روز و ۱١ ساعت و ۱۷ دقیقه زمان نیاز دارد. کارهایی مانند لوله بازکنی که شاید 
این  تا ده روز زمان می برند در  تا کارهایی مانند کابینت سازی که حدود یک هفته  زیر یک ساعت زمان صرف آن ها می شود 

محاسبه حضور دارند.
در تمام طول این زمان، استادکار در کنار متخصص و مشتری است و تالش می کند هماهنگی های الزم را انجام داده تا بهترین 

خدمات را ارائه کند.

۱۶گزارش سالیانه ۱۳۹۹

روز ساعت دقیقه

٢ ١١ ١٧



۱۷گزارش سالیانه ۱۳۹۹

تماس پشتیبانی استادکار با متخصص و مشتری
پشتیبانی استادکار فقط در سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۶۰,۰۰ تماس با مشتری و متخصص داشته که مدت زمان این تماس ها بیشتر 
از ۴۰۰,۰۰٠ دقیقه بوده است. این تعداد تماس معادل ۴.۶ برابر جمعیت ورزشگاه آزادی و بیش از ۴,۳۰۰ بازی ۹۰ دقیقه ای 

فوتبال است!
 

ttps://www.imdb.com/title/tt1250777/ 



عرضه و تقاضا
در نمودار زیر، عرضه و تقاضا در ١٢ گروه خدمت اول از نظر حجم درآمد نشان داده شده است.

۱۸گزارش سالیانه ۱۳۹۹

نمودار عرضه و تقاضا برای گروه های خدمت پردرآمد (مقیاس تقاضا در این نمودار لگاریتمی است)

خشکشویی و اتوشویی

قالیشویی و مبل شویی

لوازم آشپزخانه

اسباب کشی

آهنگری و جوشکاری

درب و پنجره
بنایی

دکوراسیون

برق و الکترونیک

لوله کشی

سرمایش و گرمایش

نظافت

تقاضا کم
عرضه زیاد

تقاضا زیاد
عرضه زیاد

تقاضا کم
عرضه کم

تقاضا زیاد
عرضه کم

حجم نقدی سفارش



ترین های استادکار

۱۹گزارش سالیانه ۱۳۹۹

مشتری

۵۱ سفارش انجام شدهبیشترین سفارش انجام شده یک مشتری
هزینه پرداخت شده: ۸,۵۶۰,٠٠٠ تومان

٢ سفارش انجام شدهبیشترین هزینه برای سفارش های یک مشتری
هزینه پرداخت شده: ٩۶,١٠٠,٠٠٠ تومان

متخصص

۱۴۳۴ سفارش انجام شدهبیشترین کار انجام شده از سمت یک متخصص
درآمد: ۲۰۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان

پردرآمدترین متخصص استادکار
۸۴۰ سفارش انجام شده

درآمد: ۶۸۹,۸۷۹,٠٠٠ تومان
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سفارش ها و خدمات

سفارش کاشی سرامیکگران ترین سفارش انجام شده در سال ۱۳۹۹
هزینه: ٩۵,٠٠٠,٠٠٠ تومان

شمع و وایر: میانگین هزینه ۳۷,۵٠٠ تومان

تعمیر و نگه داری آسانسور با ۲ سفارش!خدمت دارای کمترین سفارش

نظافت منزل ۲۵ درصد سفارشات استادکار را به خود اختصاص داده خدمت دارای بیشترین سفارش

ارزان ترین خدمت استادکار

بازسازی ساختمان: میانگین هزینه ۵,۹۷۵,٠٠٠ تومان گران ترین خدمت استادکار



بخش پنجم - در کرونا چه شد

کاهش حجم سفارش ها

آموزش اقدام های حیاتی به متخصصان در زمان مراجعه به منزل مشتری و حین انجام کار، 
اطالع رسانی به مشتریان برای نحوه برخورد با متخصصان و کارهایی که باید در زمان مراجعه متخصص انجام دهند.

و تهیه ماسک و دستکش رایگان برای متخصصان.

دوباره در کنار متخصصان و مشتریان هستیم. در این مدت سعی کردیم با راه اندازی خدمات مقابله با کرونا همچون خدمت 
ضدعفونی منازل و اماکن و همچنین خدمت ساخت و راه اندازی تونل ضدعفونی کننده، در کنار همشهریان تهرانی و کرجی 

باشیم.

در انتهای سال ۹۸ که موج اول کرونا باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب و کارها شد، استادکار نیز با کاهش سفارش 
مواجه شد. بسیاری از متخصصان که معموال در شب های منتهی به عید با حجم کاری بیشتری روبرو بودند به ناگهان با بیکاری 
دست و پنجه نرم کردند. به هر حال ترس از ورود تعمیرکار و متخصص به منزل باعث می شد خیلی از مشتریان کارهای خود را 

به زمان دیگری موکول کنند. برخی از متخصصان نیز در شوک کرونا بودند و از انجام کار صرف نظر می کردند.
ولی بعد از مدتی متوجه شدیم که متخصصان برای کسب روزی حالل و مشتریان برای انجام کارهای عقب مانده تعمیراتی و 

تاسیساتی به یکدیگر نیاز دارند و چه پل ارتباطی بهتر از استادکار؟ پس دست به کار شدیم و با:
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پیک اول کرونا

پیک دوم کرونا
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موج های بعدی کرونا
در موج های بعدی کرونا که در تابستان و پاییز آغاز شد، تمام تیم استادکار از متخصصان گرفته تا پشتیبانی و سایر بخش ها آماده 
بودیم و توانستیم با تالش و کمک هم به افراد بسیاری در سطح شهر تهران و کرج خدمت رسانی کنیم. هنوز هم خیلی از افراد 

ترس مبتال شدن به کرونا را دارند.
اما زندگی همچنان ادامه دارد و توقف پذیر نیست. در ادامه ی مسیر، با تجربه و دانش فنی تیم استادکار، اعتماد به متخصصان 

شایسته و با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی جلو می رویم و مشکالت را یکی پس از دیگری شکست خواهیم داد.

۲۳گزارش سالیانه ۱۳۹۹



گزارش سالیانه استادکار
سال ١٣٩٩

 
 استـــادکار؛ درخواسـت آنـــــــــــــالین خدمــــــــات  خانـــــــــــــه ، ساختمـــان و خـــــــودرو


