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Bootstrapped Lean Startup



BLS چیست؟

BLSکلماتمخففBootstrapped Lean Startupزیردر.استسرمایهبدوناستارتاپبرایمدلنوعی.باشدمی
Lean)ناباستارتاپبهراجعهممختصرتوضیحاتی Startup)سرمایهبدونوخودساختهکارآفرینیبهراجعهمو

(Bootstrapping)آیدمی:

ناباستارتاپ(Lean Startup)رویکردجدیدترینروشاین.استکارآفرینیموفقومحبوبمدرن،متدولوژییک
بسیاریهایدورهدراستارتاپایجادبهعالقمندانبهشمالیامریکایدروگرفتهنشاتهاروارددانشگاهازکهاستجهاناستارتاپ

.شودمیدادهآموزشقیمتگران

شکستریسککاهشبرایممکنراهموثرتریندرمحصولیااستارتاپیکساختبرایاستسیستمیناباستارتاپ.

اببایدکهمی شوندتلقیفرضیاتیکسب وکارومحصولایده هایهمهمحصولواستارتاپراه اندازیبرایرویکردایندر
ازخوردبومحصولتکرارشدنیدادنبیرونعلمی،آزمایش کردنبررویکرداین.شونداعتبارسنجیبازاردرسریعآزمایش کردن

.برسدمعتبریادگیریبهتااستاستوارمشتریان

ازفطیدرآفرینارزشکارهایافزایشوبی فایدهکارهایحذفدنبالبهناباستارتاپفلسفهناب،مدیرترویه هایهمانند
وفصلمکسب وکارطرح هایبیرونی،کالنسرمایه گذاریبهنیازبدونبتواننداستارتاپ هاکهگونه ایبهاستمحصولساخت

.باشندداشتهبیشتریموفقیتشانسبی نقصمحصولی

همگیهنشداعتبارسنجیمفروضاتیاناشناخته،یاغیرقطعیبازاریکدرمدتدرازاستارتاپهایطرحمحصول،ساختدرکمال
.می کنندپرهیزآن هاازناباستارتاپبرندگانکاربهکههستندچیزهای



:تاریخچه استارتاپ ناب

:نابتاریخچه استارتاپ

بیرای . دمیالدی به یک باره کسب وکارهای اینترنتی رونق بسییاری یافتنی۹۰اواخر دهه 
یکی از آن ها ارییک رییس . متعددی به سمت این نوع کارها جذب شدندهمین هم افراد 

ن علیی رغم داشیت. ریس اولین کسب وکار خود را در دوران دانشجویی راه اندازی کیرد. بود
رسیت طرح تجاری کامل، تحقیقات بازار، دانش فنی و سرمایه کافی به دلیل عید  در  د

او متوجه شد که قبیل از تمرکیز بیر روی اجیرای. از مشتریان هدف با شکست مواجه شد
ود، و چون ابزارهای موجود کافی نبی. طرح، باید از درست بودن طرح اطمینان حاصل کند

رح، ریس خودش دست به کار شد و متدولوژی استارتاپ ناب را برای اطمینان از درستی ط
.ابداع نمود

ییر را در عمیل ز« توسیعه مشیتری»ریس که با استیو بلنک کار می کرد و متیدولوژی 
 (Agile)نظرش فراگرفته بود، آموزه های دیگر خود یعنی مفاهیم توسعه چابک نر  افزار

رییس . را بیا آن ترکییب کیرد  (Lean Manufacturing)و شییوه های تولیید نیاب
. به کار برد IMVUمتدولوژی خود را برای ساختن شرکت دیگری بانا 
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:تاریخچه استارتاپ ناب

۴۰۰وساالنهدرآمددالرمیلیون۴۰باشرکتیظهورناب،متدولوژیازاستفادهنتیجه
فناوریرکتشیکدرتجربهبهترینبه عنوانابتدادرناباستارتاپترتیببدین.شدکارمند
.گردیدمطرحایاالت متحدهسیلیکوندرهدرمستقر

وبردبکارخودوبالگدررا«ناباستارتاپ»عبارتریسبار،اولینبرای۲۰۰۸سالدر
بعد،هبآناز.شدواردکارآفرینیادبیاتبهاوتوسط«ناباستارتاپ»واژهترتیببدین

هانجسراسرکارآفرینانبیندربیشتریمحبوبیتازروزهرناباستارتاپمتدولوژی
آنآموزشبرایمنظمیبرنامه هایدنیاشهر۹۴درامروزبه طوری که.می شودبرخوردار

نا همینباکتابیدرراناباستارتاپمتدولوژی۲۰۱۱سالدرریساریک.می گرددبرگزار
.نمودمنتشررسماً

http://www.farsilean.ir/?p=798


Lean Startup
“The Lean Startup method teaches you how to

drive a startup-how to steer, when to turn, and

when to persevere-and grow a business with

maximum acceleration.”
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(Bootstrapping Startup)کارآفرینی خودساخته 

:شوندمیتقسیمگروه4بهشاناولیهسرمایهتامینلحاظبهنوپااستارتاپهای

خودساختهکارآفرینانBootstrapped Startups

پسحاصلاندکایسرمایهبایاوسرمایهبدونکارآفرینمعموالهااستارتاپنوعایندر
شرایطبهتوجهباتواندمیروشاین.کندمیایجادراخوداستارتاپاولیناندازهایش

.باشدآنانکارآفرینیواشتغالوجوانانبرایراهگشابسیارکشورماناقتصادفعلی

پذیرخطرگذارانسرمایهباشراکتVenture Capital Funded

کنندمیگذاریسرمایهکارآفریناستارتاپدرگذارانیسرمایه

سازمانیدرونهایکارآفرینیIntrapreneurship

شکلآنانگذاریسرمایهباوموجودهایاستارتاپوهاسازماندلازکههاییاستارتاپ
.گیردمی

دولتیهایگذاریسرمایهGovernment Funded



(Bootstrapping Startup)کارآفرینی خودساخته 

 اپ نکته بسیار جالب آنکه پیدایش بسیاری از استارت. نوع در زیر آمده است4مثال هایی از هر
.به روش اول یعنی بدون سرمایه اولیه بوده استHPیا  Microsoftهای بزرگ جهان همچون 



(ایجاد استارتاپ بدون سرمایه)ساختار و سرفصل های دوره تخصصی استارتاپ 
Bootstrapped Lean Startup



BLSدوره تخصصي 

:  ساعت شامل200: زمان دورهمدت 

(ساعت180)ساعته 45ترم 4( الف

(ساعت 20) کارگاه ها و سمینارهاي آموزشي ( ب

طراحی کامل یک استارتاپ:پایانیپروژه ( ج



BLSفاز ایجاد یک استارتاپ موفق در 3

 استارتاپخیزش : اولفاز

استارتاپپرورش : فاز دوم

ایجاد استارتاپ: فاز سوم



BLSفاز ایجاد یک استارتاپ موفق در 3

دانستنکهآوردميفراهمراکارآفرینیدانشزير ساخت هايکاروکسبخیزش:اولفاز
برایکهگیردمییاددروس،ايندر.استضروريصنعتیهردرکارآفرینیهربرايآن ها
.بیابندراخوداستارتاپایدهکجاازوندکنشروعبایدکجاازاستارتاپیکشروع

وادهااستعددریافتنوکاروکسبپايهدانشفراگیريازپسکاروکسبپردازش:دومفاز
کسبهایایدهواستعدادهاچگونهبگیرندیادبايدBLSرشتهدانش پذيرانمناسب،هایایده
مهارتبادانش پذير،مي شودتالشبخشايندر.دهندپرورشوکنندپردازشراخودکارو

.شوندمیمجهزخوداستارتاپتوسعهبرايروزابزاربهوآشناکاروکسبمدرنهای

وطراحیکردننهاییپروسهآنهاپرورشوهاایدهیافتنازبعدکاروکسبایجاد:سومفاز
وآنمالیتامیننحوهاستارتاپ،اجراییطراحیفازایندر.شودمیآغازاستارتاپایجاد

.آموزیممیراحوداستارتاپشروهمالحضات



استارتاپخیزش : دروس فاز اول 

ساعتخیزش استارتاپ: دروس فاز اول 

15ایده پردازی در استارتاپ

15کارآفرینی و استارتاپ ناب

15اصول بازاریابی برای استارتاپ ها



استارتاپخیزش : دروس فاز اول 

استارتاپدرپردازیایده

لحاظبهکهیابندمیدریابیاستعدادجدیدهایروشطریقازدانشجویاندرسایندر
روشباهمچنین.هستندمناسبایحرفهوصنعتچهبرایخودرقابتیمزایایوشخصیتی

.کنندپیداراخوداستارتاپایدهتاشوندمیآشناجدیدیابیایدههای

جديدوکارهايکسبايجادوکارآفريني

کارآفرينذهنبهايدهکهمراحلترينابتداييازموفقاستارتاپيکايجادمهارت هايدورهايندر
تجاربازاستفادهباوملموسوعمليصورتيبه...وراه اندازيچالش هايتاکندميخطور

.شودميارائهکارآفرينان

برندوبازاریابیمدیریت

!زبالهيعنيفروشمنهايتولید:گويدميكههستالمثليضرب

ترضايكسبهايراهومشتريرفتارنحوهبازار،اصولبهبايدباشیم،كهمديريتيسمتهردر
باراسازمانصورتاينغیردر.باشیممسلط...وتبلیغاتمديريتتقاضا،عرضه،او،مندي

!!!زبالهتولید:کردخواهیممواجهجديمشكلي



استارتاپپرورش : فاز دوم

ساعتاستارتاپپرورش -سومدوم و ترم :فاز دوم

ایجاد برند شخصی
10

حقوق استارتاپ
20

استارتاپ های اینترنتی
20

اصول و فنون مذاکره
15

تکنیک های خالقیت و نوآوری 
15

برندینگ و تبلیغات
15



استارتاپپرورش : فاز دوم

Personalشخصیبرندایجاد Branding

!خودمانیمخودش،وعاملشمدیرکهبرندی

بیروندرشمادربارهمردمکهچیزی ستاینحالهربها ست؟خوشحال کنندها ست؟ناراحت کننده
بهدببیننشماازمردمخواهیدمیکهراشخصیآنبتوانیدبایدنیزشماومی شنوندومی بینند
ید؟معروفهمهازبیشترچیزیچهبهمی شناسند؟چیزیچهبهراشمامخاطبان تان.بگذاریدنمایش

یدبامی کنیمفعالیتکاروکسبدنیایدرکهماهمه ی.هستیمخودمانشرکت هایعاملمدیرانما
.باشیمخودمانازمناسببرندپرسونالیکدنبالبه

هزینهکلیکهاستشرکتیکهمیشهماازخیلیذهندربرندازماتصوراماقبول،خببسیار
برندراخودمانبخواهیماگرما.کندبرندراخودشکهمی دهدخودش…وبازاریابیوتبلیغاتبرای
بکنیم؟بایدچکارکنیم

خودبهراجهانیانتوجه(Solopreneurs)نفرهیکهایسازمانباکارآفریناندنیادرامروزه
انسازموکنندمیبرندراخودمحصولیاسازمانیککردنبرندجایبهکهافرادی.اندکردهمعطوف
وراهشمابهدرساین.داردسودآوریمتعددپرسنلباشرکتهادهاندازهبهشاننفرهیکهای
.آموزدمیراخودتانکردنبرندرسم



استارتاپپرورش : فاز دوم

استارتاپحقوقیمالحظات

تواندميآن هافعالیتهايكار،وكسبزمینهدرحقوقيدانشداشتنبدونبدانندبايددانش پذيران
برايارتتجحقوقآموختنپس.كنندفعالیتالملليبینمحیطدربخواهنداگرخصوصا  .باشدنتیجهبي
.استالزماجراييمديرهر

اینترنتیاستارتاپهای

دیجیتالبازاریابیهمچنینواینترنتیاستارتاپنوینهایروشبادانشپذیرانآشنایی

موفقارتباطمهارت هايومذاکرهفنونواصول

ياجتماعاستموجوديانسان.انسان هاستبینارتباطبرقراريوسیلهترينرايجومهمترينمذاكره
اجتماعيزندگيدر"سازمان ها"ورودبا.استديگرانباارتباط داشتناجتماعي،زندگيالزمهو

مسئوالن،كاركنان،بابايستيافرادسازمان ها،تنوعبهتوجهبا.شودميترپیچیدهارتباطاتانسان ها،
تأمینبخشرضايتنحوبهراخودمنافعوهاخواستهبتوانندتاكنندمذاكرهآن هانمايندگانومديران
سطوحدركنندگانمذاكرهكهاستاينمسألهبلكهنیست،مطرحصرفمذاكرهفقطامروزه.كنند

فنونواصولباكهاستاينكردنمذاكرهخوبمعنيوكنند"مذاكرهخوب"بتوانندبايدارتباطاتپیچیده
تپشمختلف،مشاغلدرراايرانیاناززياديتعدادخارجي،ارتباطاتبرقراريلزوم.باشندآشنامذاكره
اتمذاكرفنونواصولبهمسلطخارجيكنندگانمذاكرهاكثريت.استكشانیدهخارجیانبامذاكرهمیز
حدآخريندرمذاكرهسالحبهمسلحآن هابرابردركهكندميايجابماوظیفهلذاوهستندالملليبین

.باشیمآنجهانياستاندارد



استارتاپپرورش : فاز دوم

نوآوریوخالقیتهایتکنیک

هکمعتقدندوتغییرندآمادهاغلبآنهاهستندویژه ایمشخصاتدارایکارآفرینسازمان های
چیزنبالدبیشترسازمان هااین.بالعکسوباشدآیندهدرنبایدلزوما  بوده،گذشتهدرکهچیزیهر

سازمان هایدرنوآوری.می کنندعملخودخالقیت هایوتوانایی هابراساسوهستندجدیدی
باالازدهیبوبیشترتولیدگذشتهدر.می شوددنبالاهمیتبابسیاررویکردیصورتبهکارآفرینی

کارآفرینی.استنوآوریدرموفقیتکلیدامروزهاما.بودکاروکسبدرموفقیتکلیدیعامل
.استمخاطره پذیریونوآوریخالقیتشامل

تبلیغاتوبرندینگ

.استاستارتاپیکموفقیتعواملترینمهمازمحصولیکیاشرکتیککردنبرندتوانایی
تحولثباعکهعواملیوبازاریابیارتباطاتهلیکانالدیگروتبلیغاتازاستفادهقوانینواصول
.آموزیممیدرسایندرزیباییبهکهاستموضوعیشودمیشرکتیکفروشدر



ایجاد استارتاپ: سومدروس فاز 

ساعتایجاد استارتاپ: 4ترم -دروس فاز سوم

طراحی استارتاپ
20

مديريت فروش
15

جذب سرمایه برای استارتاپ
10



ایجاد استارتاپ: سومدروس فاز 

:(BP)استارتاپطراحي

بهكهاستاينقشهكار،وكسبطرح!استبیراههراهي،هربرويم،میخواهیمكجابهندانیماگر
رافراآنتدوينوتنظیمبهترهرچهوكنیمميپیدااستارتاپخموپیچپردنیايدرراخودراهآنكمك
.داشتخواهیممقصودبهرسیدنراهدرراكمتريهزينهوكمترخطايگیريم،

هااستارتاپبرایفروشمدیریت

متفاوتبزرگهایشرکتدرفروشباکهاستخاصیهایروشنیازمندهااستارتاپبرایفروش
خواهیمراهااستارتاپبرایفروشتوسعهوشروعهایتکنیکوهاروشافراددرسایندر.است
.آموخت

استارتاپبرایسرمایهجذب

وجدیدایدهموارد،اینتمامیبیندر.دارنددخاللتاستارتاپپروژه هایراه اندازیدرمهمیعوامل
زیادیکارآفریناناما.نیستهمراحتی هااینبهنابایدهخلق.استمهمتربقیهازسرمایهجذب
برایسرمایهجذببرایمناسبیروشنتوانسته اندهمبازخوبایدهداشتنکناردرکهبوده اند

سرمایهیاکهگیرندمییادکارآفرینان.اندخوردهشکستدلیلهمینبهوکنندپیداخوداستارتاپ
رایبحالتدوهردرکهکندجذبسرمایهخودبرایبتوانداستارتاپیاشودایجاداستارتاپخودتوسط

شناآاستارتاپبرایسرمایهجذبهایتکنیکبادرسایندر.استهیچازثروتایجادمصداقکارآفرین
.شدخواهیم



آموزشي و پروژه پایانیکارگاه ها، سمینارهای 

هاینشست)دورهجلساتدرخاصمهمان هايحضورباکارآفرینیسمینارهاي
:(موفقمدیرانبامدیریتی

وخصوصيودولتيموفقمديرانبزرگ،کارآفرينانحضورباجلساتيدوره،طولدر
راکاشتبهپذيراندانشباراخودارزشمندتجاربمديراناين.شودميبرگزارمديريتبزرگمشاوران

ندرتبهکهآموزندميراخاصيروشهايوهاايدهنکات،جلساتايندردانش پذيران.گذارندمي
اينتجربههاسالحاصلنکاتاينکهچراگرفت،فراآکادمیکهايآموزشياهاکتابدرمیتوان
.استخاصافراد

پایانیپروژه

آنشروعبرایمخاطبکهطوریبهاستاستارتاپیکایجادجامعطرحدورهاینپایانیپروژه
.باشداستارتاپآنایجادآمادهوباشددیدهراچیزهمهوکارکسب



ترم4
•Bootstrapped Lean Startup    BLS

ترم4
•Startup Trainer Course            STC



1
برگرفته از پیشرفته ترین متد های استارتاپ جهان•

2
ا هستندبخشی از اساتید از نوابغ ایرانی که مقیم آمریکا و کاناد•

3
ه اندارتباط با ایده های نوین استارتاپ که هنوز وارد ایران نشد•

4
ارتباط با مراکز تامین سرمایه برای شروع استارتاپ ها•



کارگروه 
صنعت

کارگروه 
خدمات

کارگروه 
حقوقی و 
مجوزها

کارگروه 
تامین 

سرمایه و 
اعتبارات

کارگروه 
اپلیکیشن
و نرم افزار

مشارکتباکههاکارگروهاین
هایدورهکنندگانشرکت

BLSوSTCاساتیدنظارتو
امکان،شوندمیادارهدوره
ایجادسرعتوهزینه

سرعتبهراهااستارتاپ
.دهندمیرشد



: ثبت نام در مصاحبه

بهرا عدد 

پیامک نمایید



انجمن فارغ التحصیالن 
دانشگاه صنعتی شریف

BLSدوره 

دانشگاه صنعتی شریف ساختمان انجمن فارغ التحصیالن طبقه دوم

(021) 66085860


