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 بسمه تعالی

التحصیالن و کارشناسان واحدهای مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، جهت آشنایی دانشجویان، فارغ

در سالن  1392ماه اردیبهشت 16 ، این دوره راهای جدید کارآفرینیها و متدولوژیآپاستارتبنیان با دانش

 .برگزار نمودسمینار طبقه سوم ساختمان سلف 
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 :زاده بودند. ایشانقای ناصر غانممدرس این دوره آ

 های کسب و کار های کارآفرینی و مهارتمدرس برگزیده دوره -

 افزارهای آزادعضو کمیته راهبردی انجمن صنفی کاربران نرم -

 ویکندپ مربی برنامه استارتا -
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 باشد:سیالبس دوره به شرح زیر می

 های مختلف کارآفرینیمعرفی گونه -

 هاها و وجوه تمایز آنها ویژگیپآمعرفی استارت -

 سازیمعرفی متدولوژی مشتری -

 Lean Startupشرح جزئیات متدولوژی  -

 

 
 

 انواع کارآفرینی

شویی، جوشکاری و کوچک، خشکمارکت، نانوایی، گاوداری رآفرینی کسب و کارهای کوچک )سوپرکا -1

 تراشکاری(

های پذیر، در ابتدا هدفشان جستجوی مدل کسب و کار است و به دنبال سرمایههای گسترشآپاستارت -2

شوند رشد خیلی باالیی خطرپذیر هستند. درصد شکست در این روش باال است ولی کسانی که موفق می
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ترین نمونه برای این نوع نزدیک به هم ار بگیرند معروفدارند تمایل دارند در یک منطقه نزدیک به هم قر

 ی این نوع کارآفرینی است.بودن سیلیکون ولی قصد من در این سمینار صحبت کردن درباره

های با هدف نهایی فروش به شرکت APPهای جدید مثل نوشتن های خریدنی: تکنولوژیآپاستارت -3

 بزرگ.

های بزرگ هم مزیت است هم عیب بخاطر ودن برای شرکتهای بزرگ: بزرگ بکارآفرینی در شرکت -4

وری کنند که به آن نوآبزرگ بودنشان و چرخه عمر کوتاه محصوالتشان نوعی نوآوری را استفاده می

شود. آوری خود محصول اولیه وجود دارد ولی در هر مرحله چیزی به آن میگویند. در این نوپیوسته می

ی دیگری از نوآوری بروند که لوتر از بقیه باشند مجبورند به سراغ گونهخواهند جهایی که میولی شرکت

 ساز یا توفنده ترجمه شده است.گسترش پذیر است که نوآوری ویران هایآپتمختص استار

نوع باال کارآفرینان معموالً یک هدف بیشتر ندارند و آن هم رسیدن به سود  4کارآفرینی اجتماعی: در  -5

 اجتماعی هدف تغییر و بهبود یک چیز در اجتماع است. است. در کارآفرینی

 نوع کارآفرینی است. 2ی های ما دربارهبعد از این مقدمه تمام صحبت

 های خریدنی.آپهای گسترش پذیر و استارتآپاستارت

 تغییر دهند.خواهند دنیا را ها معموالً یک تفاوت عمده با دیگر کارآفرینان دارند. میآپکارآفرینان استارت

رسد که به هایی به دست مشتری میبرد. محصول از طریق کانالجهان اکنون در انقالب دوم صنعتی به سر می

 های توزیع معروف است.کانال

 توانند فیزیکی باشند یا مجازی.محصول و کانال می
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 آپ چیست:استارت

که هر کدام از یک جهت به  آپاز سه متفکر استارتدهم. سه تعریف آپ ارائه میسه تعریف از استارت جاایندر 

 کنند.آپ نگاه میاستارت

 تعریف اول از پاول گراهام:

 آپ شرکتی است که ساخته شده تا به سرعت رشد کند. )سریع رشد کردن(استارت

 آپ(:لنک )بزرگترین متفکر حوزه استارتاستیو ب

 محصول یا خدمتی نو در شرایط عدم قطعیت بسیار. پ نهادی است انسانی که ساخته شده برای خلقآتاستار

 ده است.دپذیر، تکرارپذیر و سواری گسترشپ سازمانی است موقتی که در جستجوی مدل کسب و کآتاستار

تعریف مدل کسب و کاری که مد نظر استیو بلنک است تعریفی است که الکساندر استوالدر ارائه داده است. مدل 

 کند.آفرینش، ارائه و کسب ارزش توسط سازمان را توصیف میکسب و کار منطق چگونگی 

مدل کسب و  مکنند به نام بوهای بزرگ و چه کوچک از آن استفاده میاستروالدر چارچوبی دارد که چه شرکت

 کار. بوم مدل کسب و کار ابزاریست بسیار ساده ولی کاربردی در دنیای مدیریت.

 این ابزار دو کاربرد دارد:

 ا کردن مدل کسب و کار برای شرکت خودتانبرای پید -1

 های مشابه یا رقبا.برای تحمیل به مدل کسب و کار شرکت -2

 ها گسترش پذیر نیستند.آپی استارتهمه

 :ها به عواملی بستگی داردآپپذیر بودن یا نبودن استارتگسترش

 انداز کارآفرینانی چشمهگستر 

 گذارانهدف تخصصی پایه 

 اندازه بازار هدف 

 سازی و ساخت چابک برای یافت مدل کسب و کارمشتری 

 گذار و کارمندان در کالس جهانیتیم پایه 

 رشور و مدارک اثبات میدانی واقعیاعتقاد قوی و پ 

 هایی کوچکتر شرکتآپ نسخهها وجود دارد این است که استارتآپی بسیار مهم که در بحث استارتتهیک نک

 نیست. بزرگ
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 شدندهای بزرگ هستند به سرعت ورشکست میی کوچکتر شرکتکه اعتماد داشتند که نسخههایی پآاستارت

 ها به دلیل ماهیت متفاوتشان یک روش مدیریتی خاص خودشان را دارند.آپبه همین دلیل فهمیدند که استارت

 آپ به یک شرکت بزرگ تبدیل شده است که:گوییم یک استارتمیزمانی 

 میلیون دالر رسیده باشد 500به درآمد بیش از  -1

 میلیون دالر در سال درآمد داشته باشد 100تا  -2

 مدل کسب و کار مشخص داشته باشد -3

 روی اجرا و فرآیندتمرکز  -4

 آپ و شرکت بزرگ وجود دارد دگردیسی است.ی گذار بین استارتسی برای مرحلهای که در فاربهترین واژه

 شود.مثل کرم ابریشمی است که به پروانه تبدیل می

 )جستجو برای مدل کسب و کار(       )اجرای آن مدل کسب و کار(                                               

 
 

شور ترین کارها در کبجلب توجه این است که یکی از جذاخورند ولی نکته ها شکست میآپاستارت 90%

دو دانشجوی دکترای دانشگاه استنفورد  گوگل هر سسینمو آپ زدن است مثالًکارآفرینی مثل آمریکا استارت

 آپ زدن رفتند.                 به دنبال استارت و دبودند که درس را رها کردن

 در اینجا دو مسئله وجود دارد:

 آپ زدن بسیار جذاب است.استارت  _1

 خورند.ها شکست میآپباالیی از استارت بسیار درصد _2



8 
 

د کارآفرینی را بوجود آورد که لوژی تدوین شد که موج جدیختلف یکسری متدوهایی مد از بررسیبع _3

کنند شانس موفقیت شما را باال ولی تضمین میکنند تضمین نمیهایی هستند که موفقیت شما را متدولوژی

  .ببرند

 (the lean start upهای ناب )آپاستارت

 ها ریشه

 خورند های خوب شکست میبسیاری از ایده

 مانند سال می 5درصد کسب وکارها بیش از  30  -

 شودایده تبدیل به محصول می 58از  1  -

 اند گشت سرمایه را بیشتر برآورد کردهها بازآپدرصد استارت 80 -

 نکه مشتی به صورتشان برخورد کند.ای دارند تا ایگوید همه برنامهیسون میمایک تا

 دهد که:سی ارائه میراز یک برای نتیجه  (HBR)ارد روها ی کسب وکارمجله

کارآفرینان دست اول  نسبت بهاند از نظر آماری احتمال موفقیت بیشتری بار شکست خوردهکارآفرینانی که یک

سوم استراتژی کسب و کار خود را به  –اند بیش از دو دارند و همچنین از میان کسب و کارهایی که موفق شده

 اند.شدت تغییر داده

 ها را مهندسی کنیم.توانیم موفقیت استارتاپدهد که میما آموزش می این نکات به

کنیم و در قسمتی که نامشخص سازی استفاده میبرای کنار آمدن با نامشخص بودن مسأله از متدولوژی مشتری

 کنیم.های چابک استفاده میکنیم از متدولوژیبودن راه حل را بررسی می
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 سازی چیست؟مشتری

 ای است:متدولوژی چهار مرحلهیک 

 مرحله اول                        کشف مشتری

 مرحله دوم                         اعتبار سنجی مشتری

 مرحله سوم                         خلق مشتری

 مرحله سوم                         ساخت شرکت

 

 
 

 

 چرخه عمر پذیرش فناوری

ها در مهمترین نمودار کارآفرینی در بیست سال گذشته است و این مدل بود که باعث شد دیدگاهبه نظر من این 

 تغییر داد. های سنتی آموزش کارآفرینی راها عوض شود و دیدگاهاستارتاپ حوزه

 نوع مختلف از مشتریان سرو کار داریم که هر نوع مشتریان یک رفتار متفاوتی دارند. 5در این نمودار ما با 
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 به این دلیل که نو هستند  روند صرفاًه به سراغ چیزهای نو میکنوجویان کسانی هستند 

ترین پذیرند. مهمترین گروه برای ما هستند. این گروه کسانی هستند که فناوری را میپذیرندگان آغازین مهم

شان را حل کند فناوری مشکلکنند همین که شان این است که برای پذیرش فناوری به دیگران نگاه نمیویژگی

کنند و پوشی میها هستند. معموالً از ایرادهای کوچک محصول چشمآیند. معموالً بهترین پشتیبانبه سراغش می

 نقص نیستند.دنبال محصول عالی و بی

 یک فاصله بین پذیرندگان آغازین و اکثریت پیشگام وجود دارد که به شکاف یا پرتگاه معروف است.

آن را پذیرفته باشند رفتار  روند زمانی که گروهی قبالًپیشگام کسانی هستند که به سراغ یک فناوری میاکثریت 

 متفاوت است. این گروه با گروه قبلی کامالً

جا افتاده باشد، بد و  روند زمانی که استاندارد شده باشد،اکثریت پیرو کسانی هستند که به سراغ فناوری می

 د و به عنوان یک محصول استاندارد به بازار آمده باشد.خوبش پذیرفته شده باش

 ای جز آن نباشد.ی را نمی پذیرند مگر اینکه چارهدیرپذیران کسانی هستند که فناور
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کنیم اگر ای را طی میکار یا راه حل برای حل یک مسأله یک فرآیند و پروسهدر صنعت ما برای رسیدن به راه

توانید از ای هم وجود داشته باشد هم مید و در صنعت راه حل شناخته شدهتان شناخته شده باششما مسأله

 استفاده کنید و هم از پروسه چابک.های آبشاری پروسه

 

 

Process solution Problem 

 شناخته شده شاخته شده آبشاری-چابک

 شناخته شده شناخته نشده چابک

 شناخته نشده شناخته نشده استارتاپ ناب
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شود. این کنیم. که از روش چابک استفاده میهایمان را به متدولوژی ساخت محصول منتقل میو یافته فرضیات

 است.  Lean Startupهای ناب متد کلی روش استارتاپ

 های ناب اصول استارتاپ

 اصل دارد: 5استارتاپ  لین

 جا هستند.کارآفرینان همه-1

م داست انسانی که محصول یا خدمتی را خلق کند در شرایط عگوید نهادی اریک ریس در تعریف استارتاپ می

 آیی.پس اگر شما کارمند هم باشی و این شرط را انجام دهی کارآفرین به حساب می ،قطعیت

 آزمایش =استارتاپ 

 واحد پیشرفت کارآفرینان یادگیری است نه اجرا.

 خواهد تلف کنیم.نمی زندگی کوتاهتر از آن است که وقت خود را برای ساختن چیزی که کسی

 مبحثی در استارتاپ وجود دارد با عنوان اتالف )مودا(:

 کننده منابع است و ارزشی ایجاد نکند.هر فعالیتی که مصرف

شعار اصلی استارتاپ این است که تلف کردن  خواهد بدترین گونه اتالف وقت است.ساخت چیزی که کسی نمی

 وقت مردم را متوقف کنیم.

 خورند.ها شکست میاپبیشتر استارت

 .کارآفرینی مدیریت است -2

ما به گونه  این مدیریت با مدیریت کالسیک فرق دارد. در استارتاپ با توجه به خصوصیت عدم قطعیت بسیار،

 جدیدی از مدیریت نیاز داریم.

کارآفرینان موفقی باشند توانند اند میمدیریت بودن کارآفرینی به این معنی نیست که کسانی که مدیریت خوانده

ها مفید نیست بلکه استارتاپ مدیریت کالسیک نه تنها برای گوید:می استیو بلنک ها را مدیریت کنند.و استارتاپ

 مضر هم هست.
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 چیست؟ چرخش

های بزرگی ها چرخشگوییم. بسیاری از استارتاپانداز را چرخش میهر تغییر در استراتژی بدون تغییر در چشم

 داشتند.

 های موفق چه چیز مشترکی دارند؟استارتاپ

 اند.تبدیل شده ebayاند ولی به پرداخت آنالین ها شروع کرده PDAها به عنوان پول برای آن -

ترین شرکت جهانی دارای انحصار سیستم عامل تبدیل اند ولی به بزرگشروع کرده basicها با ساخت مفسر آن -

 اند.شده

 گذاری عکس است.ها در واقع یک سایت اشتراکهای آنالین آناند وقتی دریافتند شرکت بازیشوکه شده -

 چرخش؛ تغییر مسیر است ولی وفادار به آنچه تاکنون آموخته شده.
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توانیم شانس ها را کم کنیم میهای جدید بسیار مهم است. اگر بتوانیم زمان بین چرخشسرعت در متدولوژی

 یم.موفقیت را باال ببر

 

 یادگیری معتبر -3

برای تولید محصول بهترین حالت این است که یک محصول را در زمان مقرر با کیفیت باال و طراحی زیبا ارائه 

 دهیم.

با این مسأله اصطالحاً  ایم.اگر تمام این کارها را انجام دهیم ولی کسی محصول ما را نخواهد، شکست خورده

 موفقیت در اجرای برنامه بدگویند: دست یافتن به شکست می

یعنی در تمام پروسه تولید مشتری باید حضور  ترین بخش خط تولید است؛مشتری مهم گوید:ادوارد دمینگ می

 رویم.کند. ما معموالً فقط همان اول کار به سراغ مشتری میکس این مسأله را رعایت نمیته باشد گرچه هیچداش

ها نگران مسأله خود دهند. آنحل شما اهمیت نمیگوید: مشتریان به راهفق میکلور یکی از کارآفرینان مودیو مک

 هستند.
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 گوید: هدف شما یافتن پذیرنده آغازین است نه مشتری اصلی )عادی(.اش مریا می

 خواهند.دانند که چه میسازی ناب آمده است؛ مشتریان نمیدر کتاب پیاده

 تر.هایی سریعها پاسخ داده بودند اسبآن خواهند،بودم که چه می اگر از مردم پرسیده گوید:هنری فورد می

 در واقع کشیدن حرف از زبان مشتری و ایده بدست آوردن کار شماست.

 خواهد.کار مشتری نیست که بداند چه می گوید:استیو جابز هم می

برای فیدبک گرفتن از کنند این روش خوبی است سنجی است، برخی فکر مییک روش دیگر نظرخواهی یا نظر

گوید: از ساختمان بیرون استیو بلنک می ایم.ها را خودمان نوشتهمشتری ولی روش بسیار بدی است چون جواب

 بزنید.

 بیاموز –بسنج  -بساز -4

 از سنجیم،دهیم، فیدبک را مین میمحصول را بیرو سازیم،ما پیوسته ایده داریم که بر اساسش یک محصول می

 دهیم و ... .ها ایده میآموزیم و براساس آموختهحاصل از فیدبک میهای داده

 این چرخه ادامه دارد.

 اند.چرخیده بکشد این چرخه را به اندازه کافیشان ته هایی موفقند که قبل از اینکه منابعشرکت

 حسابداری نوآوری -5

 سه گام یادگیری:

 پایه خود را مشخص کنید. -1

 پذیرفتنی بسازید.کمینه محصول  -

 کنند.بسنجید که مشتریان اکنون چگونه رفتار می -

 موتور را تنظیم کنید. -2
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 آل بهبود بخشیم.ها را برای رسیدن از پایه به ایدهتوانیم سنجهآزمایش کنید تا ببینیم آیا می -

 چرخش کنید تا ثابت قدم بمانید. -3

 زمان چرخش است. سند،رها به نتایجی روبه نزول میوقتیکه آزمایش -

 کمینه محصول پذیرفتنی چیست؟

 هایی است که نیاز است تا از پذیرندگان آغازین یاد بگیریم.کمینه مجموعه ویژگی -

 خواهد پرهیز کنید.از ساخت محصوالتی که کسی نمی -

 د.شود را بیشینه کنیکه هزینه می یادگیری به ازای هر تومانی -

 

  

 دارد:مرحله  3استارتاپ 

 تمرکز: یادگیر معتبر                                                        تمرکز: رشد                                 

 سازیها: بهینهها                                                       آزمایشها: چرخشآزمایش                                 

                                                                                                       

 ـــــترشگســــ                                             همخوانی محصول /بازار                                       همخوانی مسأله/ راه حل

 (3)مرحله                                  (                            2ه)مرحل      (                                                  1)مرحله        

                                     آل برای جذب(              )زمان ایده                                                                  

 

 

 چگونه به                آیا چیزی که مردم                                                ای که ارزش                                 آیا مسأله

 رشد شتاب دهم           ام                                   ساختهاند خواستهمی             ام                 حل کردن دارد را پیدا کرده
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 برپایه باورهایهای خود جای ساخت استارتاپاین است که به دهدهایی که استارتاپ به ما مییکی از وعده

 دهی کنیم.جهت ها راها و دانش آنتوانیم با واقعیتنادرست می

 وفق باشید:خواهید متجربه ثابت کرده اگر می

 گیرند ولی بازگشت منابع ندارند()وقت و انرژی زیادی می های دولتی نروید.سراغ مشتری -1

 رود()قدرت مانورتان باال می به سراغ مشتری تعداد باال و خرد بروید. -2

 ها ممکن است مناسب نباشد.این یک حالت کلی است و برای تمام بیزینس

 برای مستند کردن ایده اولیه است. ترین ابزاربوم نوپای ناب مهم

 ی استراتژی و ریسک و تخته یادگیری معتبر نیز وجود دارد.ابزارهای دیگری مثل تخته

تان این نیست که محصول تولید کنید، شما باید یک مدل کسب و کار تدوین شما به عنوان یک استارتاپ وظیفه

 کنید. یعنی مدل کسب و کار محصول شماست.

 

 MVP انواعبرخی 

Landing page                               buffer 

Videos                          Drop box 

Concierge                      food on the table 

Wizard of oz                           Aardvark 

 

 تعریف بوم نوپای ناب

 مسئله و بخش مشتریان -

 

 تعریف کنیدمشتریان را  -1
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 پذیرندگان آغازین را شناسایی کنید. -2

 تر را بیان کنید.یک تا سه مسئله مهم  -3

 

 

 

 

 ارزش پیشنهادی یکتا -

 کند چرا شما متفاوت هستید و ارزش توجه را دارید.فرد، روشن و گیرا که بیان میپیام منحصربه

 راه حل -

 

 فعال برای این قسمت وقت زیاد نگذارید. -1

 برای هر مسئله یک راه حل ممکن بیان کنید.  -2
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 هاکانال -

 از روز نخست شروع به ساخت و تست مسیری به سوی مشتریان کنید.     

 جریان درآمد و ساختار هزینه ها -

-  

 گذاری را زود تست کنید.قیمت -1

ندهند، ایده شما رید پول در بیاورید تا زمانی که مشتریان به شما پول اد زبرای اینکه موفق شوید نیا -2

 معتبر نیست.
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 های کلیدیسنجه -

 رود.کار شما چگونه پیش میوگویند که کسبهای کلیدی که به شما میعدد     

 بیابند؟کاربران چگونه شما را می --------------جلب 

 آیا کاربران تجربه اول عالی دارند؟ ----------سازیفعال

 گردند؟برمیآیا کاربران  -----------ارینگهد

 آورید؟میچگونه پول در -------------درآمد
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 گویند؟آیا کاربران به دیگران می -------------ارجاع

 

 برتری مطلق -

 تواند خریداری شود.برتری مطلق واقعا چیزی است که به سادگی نمی

 اطالعات داخلی -1

 نفوذ شخصی )آتوریته( -2

 تیم رویایی -3

 مشتریان کنونی  -4

 مشهورهای استفاده از آدم -5

 ای زیادشبکه اثر -6

 جامعه کاربری -7

 (SEO) جوی ذاتیورتبه جست -8

 (پتنت )گاهی -9

 های اصلیارزش-10
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 کنندگان نشان دادند.هایی را به عنوان نمونه به شرکتزاده برای نمونه فیلمدرپایان آقای غانم

 به پایان رسید. 18:30جلسه در ساعت 

 

 

 

 


