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جهش های طالیی کسب و کار

Gold Rush
Theory



TheoryGold Rushجهش های طالیی کسب و کار                    

هردرکار،وکسبطالییهایجهشتئوریاساسبر
درمعدودیطالییهایجهشایجامعههردرزمان

درهاجهشاینکهداردوجودکاروکسبهایعرصه
.شوندمیعوضزمانطول

ووندشمیآشناهاجهشاینبابقیهاززودترکهکسانی
اینبامدتیوشوندمیآنهاهمراههاجهشایناوائلاز

درآمدازبزرگبسیارهاییاندازهروند،میپیشهاجهش
درثروتودرآمدازاندازهاینایجادکهسازندمیفروتو

.نیستپذیرامکانهرگزکاروکسبمعمولیهایعرصه



TheoryGold Rushجهش های طالیی کسب و کار                    

ندهستموفقکارهایوکسبایجاددنبالبهکهکسانیبرای
:بدانندکهاستآناولاولویت

جهش های طالیی پیش روی امروز چیست؟

این کسب و کارها همان 

کسب و کارهای نسل جدید 
.هستند



TheoryGold Rushجهش های طالیی کسب و کار                    

BLSرسالت دوره 

کاربردیآموزش

کسب و کارهای نسل جدید
.است

ند کسب و کار هایی که امروز در ایران و جهان تازه پا گرفته اند و شاید تا چ
.سال دیگر همه گیر شوند

یه اما کسانی که امروز وارد آنها شوند می توانند در فضای غیر رقابتی حاش
.سود های بسیار بزرگی را برای خود تجربه کنند



جهش های طالیی پیش روی اقتصاد ایران

اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی

فریلنسینگ های اینترنتی و کسب درآمد دالری در ایران

بالکچین، ارزهای دیجیتال و متاورس

کسب و کارهای پساتحریم

انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف



جهش های طالیی پیش روی اقتصاد ایران

مصنوعیهوشواشیاءاینترنت

رمان،دوبهداشتتولید،کشاورزی،قبیلازمختلفهایحوزهدرمصنوعیهوشاشیاءواینترنتهایفناورینفوذبا

لمدازجدیدینوعآن،موجودهایبرنامهبهبودوجدیدکاربردیهایبرنامهتوسعهدرتسهیلمنظوربهو...انرژی،

کسبخالقانهوجدیدهایمدلایجادبرایزیادیهایتواناییازIoTمحصوالت.استیافتهتوسعهکار،وکسبهای

...ودورراهازدرمانهوشمند،اشیاءهوشمند،هایخانههمچونهاییکاربرد.هستندبرخوردارکارو

بشرردهایکاربتمامبرایتقریباجدیدعرصهاینکهچرا.استآسانیبسیارکاراشیاءاینترنتحوزهدراختراع

.دهدمیارائهنوینحلیراه



جهش های طالیی پیش روی اقتصاد ایران

مصنوعیهوشواشیاءاینترنت

تسلطآنربفنیلحاظبهحتمانیستالزماشیاءاینترنتهایکاروکسببهورودبرایآنکهمهمنکته

وتیمعضوهپکارمندعنوانبهپهحوزهاینمتخصصینازوکنیدپیداراخودایدهاستکافی.باشیدداشته

اینخدماتیانصبیافروشنمایندهتوانیدمیهمچنین.کنیدحلراخودفنیمسائلایپروژهپه

.باشیدداشتهسرشارسودباکاریوکسبوباشیدکنیدمیزندگیکهکشوریهریاایراندرمحصوالت

یدهااینچگونهآموزیدمیهمچنین.شویدمیآشناعرصهاینبهورودبرایایدهصدهاباشماBLSدورهدر

.برسانیداولیهسرمایهداشتنبدونحتیموفقاستارتاپیکبهرادیگریایدههریا



جهش های طالیی پیش روی اقتصاد ایران
ایراندردالریدرآمدکسبواینترنتیهایفریلنسینگ

زندگی ریالی-درآمد دالری

برایکارحالدرایرانیانازخیلیاخیر،هایسالدردالرقیمترفتنباالالبتهوفریلنسریکارفرهنگشدنترندبا

محلشهرحتیوکشورازشدنخارجبدوندالری،درآمدکسبیعنیاین.هستندخارجیهایشرکتوهاگروه

کاررکتباافرادواستافزایشحالدرسرعتبادیگرکشورهایازبسیاریوغربیکشورهایدررونداین.سکونت تان

مکنمغیرهاتحریموجودخاطربهکاراینغیرمطلعافرادنظربهاینکهبا.آورندمیرویمشاغلاینبهخودکارمندی

وداردوجودپولپرداختودریافتبرایهاتحریمزدندوربرایمناسبهکارهاییراکهاستاینخوبخبراست،

.هستندهاراهاینازدرآمدکسبمشغولایراندرحاضر،حالدرخیلی ها



جهش های طالیی پیش روی اقتصاد ایران
(ادامه)ایراندردالریدرآمدکسبواینترنتیهایفریلنسینگ

زندگی ریالی-درآمد دالری

نیسترتبطملزوماًشماجغرافیاییموقعیتبهاینترنتبرمبتنیکارهایکهدانندنمیهنوزبسیاری

ایننیویورکدرکهباشیدداشتهراکسیدالریدرآمدهمانایرانازتوانیدمیشماو

میفراراکارهاوکسباینبهموفقیتوورودراهکارهایBLSدورهدر.دهدمیانجامرافعالیت

.ردکخواهندکارمشغولراایرانیاناززیادیجمعیتآیندهسالچندتاکارهاوکسباین.گیریم

.کنندخودآنازتوانندمیراسرشاریدرآمدهایشوند،کارهاحوزهاینواردامروزکهکسانی



BLS
Bootstrapped Lean Startup

:در این دوره
:و می آموزید. که از این به بعد در ایران رونق خواهند داشت آشنا خواهید شدکسب و کار های نسل جدیدی با 

چگونه ایده کسب و کارخود را پیدا کنید؟. 1

چگونه قبل از شروع کسب و کارتان آنرا تست کنید و بفهمید آیا منجر به موفقیت می شود یا خیر؟. 2

چگونه ایده خود را به یک کسب و کار موفق کنید؟. 3

چگونه برای کسب و کار خود سرمایه جذب کنید و یا حتی بدون سرمایه اولیه کسب و کار ثروت آفرین خود را ایجاد  . 4
؟(Bootstrapping)کنید

چگونه کسب و کار نوپای خود را توسعه دهید؟. 5

انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف



BLSچیست؟

BLSکلماتمخففBootstrapped Lean Startupدر.استجدیدنسلهایکاروکسببرایمدلنوعی.باشدمی
Lean)ناباستارتاپبهراجعهممختصرتوضیحاتیزیر 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



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.”



Lean Startup
هرشروعازقبلچگونهآموزدمیشمابهناباستارتاپمتدولوژیخالصهطوربه

میتشکسیاشودمیموفقدرآیندهکاروکسباینآیاکهبفهمیدکاریوکسب
.خورد

وندکمیجلوگیریشمابرایبزرگضررهایازکاروکسبشروعازقبلپاسخاین
ارکوکسبایدهکردنپیداتامختلفهایایدهبررسیبرایراجذابیهایفرصت
.کندمیایجادشماآفرینثروت



Lean 
Startup

MVP

PMF

INNOVATIO
N

ACCOUNTI
NG

WORK 
SMARTER 

NOT 
HARDER

VALIDATED 
LEARNING

Build

Measure

Learn



BLSدوره تخصصی 

:  ساعت شامل203: مدت زمان دوره

(ساعت203)ترم در مجموع  5( الف

مازاد بر ساعات دورهکارگاه ها و سمینارهای آموزشی ( ب

طراحی یک استارتاپ و ارائه  آن در درس ایده یابی و کارآفرینی:پروژه پایانی( ج
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BLSمعرفی دروس دوره 

انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف

ساعتخیزش استارتاپ: دروس فاز اول 

15ایده پردازی در استارتاپ

20کسب و کار های اینترنتی

15برندینگ و تبلیغات

15کسب درآمد های دالری



خیزش استارتاپ: دروس فاز اول 

استارتاپدرپردازیایده

چهرایبخودرقابتیمزایایوشخصیتیلحاظبهکهیابندمیدریابیاستعدادجدیدهایروشطریقازدانشجویاندرسایندر
.دکننپیداراخوداستارتاپایدهتاشوندمیآشناجدیدیابیایدههایروشباهمچنین.هستندمناسبایحرفهوصنعت

جدیدوکارهایکسبایجادوکارآفرینی

چالش هایتاکندمیخطورکارآفرینذهنبهایدهکهمراحلترینابتداییازموفقاستارتاپیکایجادمهارت هایدورهایندر
.شودمیارائهکارآفرینانتجاربازاستفادهباوملموسوعملیصورتیبه...وراه اندازی

برندوبازاریابیمدیریت

!زبالهیعنیفروشمنهایتولید:گویدمیکههستالمثلیضرب

دیریتمتقاضا،عرضه،او،مندیرضایتکسبهایراهومشتریرفتارنحوهبازار،اصولبهبایدباشیم،کهمدیریتیسمتهردر
!!!زبالهتولید:کردخواهیممواجهجدیمشکلیباراسازمانصورتاینغیردر.باشیممسلط...وتبلیغات

انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف



پرورش استارتاپ: فاز دوم
فانجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شری

ساعتترم دوم و سوم: فاز دوم

10تکنولوژی بالکچین و ارزهای دیجیتال

15کارآفرینی و استارتاپ ناب

15شناخت بازار ایران

15موانع ذهنی ایجاد استارتاپرفع

10طراحی استارتاپ

10ایجاد برند شخصی

3(Bootstrapping)سمینار استارتاپ بدون سرمایه 



پرورش استارتاپ: فاز دوم

Personalشخصیبرندایجاد Branding

!خودمانیمخودش،وعاملشمدیرکهبرندی

بایدیزنشماومی شنوندومی بینندبیروندرشمادربارهمردمکهچیزی ستاینحالهربها ست؟خوشحال کنندها ست؟ناراحت کننده
چیزیچههبمی شناسند؟چیزیچهبهراشمامخاطبان تان.بگذاریدنمایشبهببینندشماازمردمخواهیدمیکهراشخصیآنبتوانید
معروفید؟همهازبیشتر

مناسبرندبپرسونالیکدنبالبهبایدمی کنیمفعالیتکاروکسبدنیایدرکهماهمه ی.هستیمخودمانشرکت هایعاملمدیرانما
.باشیمخودماناز

خودش…وبازاریابیوتبلیغاتبرایهزینهکلیکهاستشرکتیکهمیشهماازخیلیذهندربرندازماتصوراماقبول،خببسیار
بکنیم؟بایدچکارکنیمبرندراخودمانبخواهیماگرما.کندبرندراخودشکهمی دهد

بهکهافرادی.اندکردهمعطوفخودبهراجهانیانتوجه(Solopreneurs)نفرهیکهایسازمانباکارآفریناندنیادرامروزه
ددمتعپرسنلباشرکتهادهاندازهبهشاننفرهیکهایسازمانوکنندمیبرندراخودمحصولیاسازمانیککردنبرندجای

.آموزدمیراخودتانکردنبرندرسموراهشمابهدرساین.داردسودآوری

انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف



پرورش استارتاپ: فاز دوم

اینترنتیاستارتاپهای

دیجیتالبازاریابیهمچنینواینترنتیاستارتاپنوینهایروشبادانشپذیرانآشنایی

تبلیغاتوبرندینگ

ازفادهاستقوانینواصول.استاستارتاپیکموفقیتعواملترینمهمازمحصولیکیاشرکتیککردنبرندتوانایی
درزیباییبههکاستموضوعیشودمیشرکتیکفروشدرتحولباعثکهعواملیوبازاریابیارتباطاتهلیکانالدیگروتبلیغات

.آموزیممیدرساین

انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف

(Bootstrapping)سرمایهبدوناستارتاپسمینار

معنایواقعدر.ندارداختیاردرتوجهیقابلاولیهسرمایهکهاستکسیتوسطآفرینثروتاستارتاپیکایجادمعنایبهبوتسترپ
مایهسربهنیازبدونیاخودتامینهایکاروکسبنوعاینایجادهایراهکاربررسیبهدرسایندر.استهیچازثروتایجادآن

.شودمیعنواناولیهسرمایهبدونثروتایجادجدیدهایروشزمینهدرنوینیبسیارمطالبوپردازیممیاولیه



پرورش استارتاپ: فاز دوم

نوآوریوخالقیتهایتکنیک

زوماًلبوده،گذشتهدرکهچیزیهرکهمعتقدندوتغییرندآمادهاغلبآنهاهستندویژه ایمشخصاتدارایکارآفرینسازمان های
.ی کنندمعملخودخالقیت هایوتوانایی هابراساسوهستندجدیدیچیزدنبالبیشترسازمان هااین.بالعکسوباشدآیندهدرنباید

کلیدیاملعباالبازدهیوبیشترتولیدگذشتهدر.می شوددنبالاهمیتبابسیاررویکردیصورتبهکارآفرینیسازمان هایدرنوآوری
.استمخاطره پذیریونوآوریخالقیتشاملکارآفرینی.استنوآوریدرموفقیتکلیدامروزهاما.بودکاروکسبدرموفقیت

دیجیتالارزهایوبالکچینتکنولوژی

به واسطه ظهور تکنولوژی بال کچین و دارایی دیجیتال، امروزه دنیا در نقطه تحول تراکنشهای مالی قرار دارد.

کاهش حال اینکه چه کسی تغییر را در آغوش میگیرد و چه کسی نه؟ افزایش ناگهانی ارزش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال و
د با توجه به روند موجود به نظر میرس. متعاقب آن، توجه جهان را به دارایی های د یجیتال به عنوان و سیله پرداخت معطوف کرد

.تتمرکززدایی، اعتماد، حریم شخصی و دموکراتیزه کردن معامالت مالی، همه موضوعاتی هستند که زمان تحققشان فرا رسیده اس

ی های لذا به دنبال آن گرو ههای مختلف اجتماع بنا به نوع و حوزه تخصص و فعالیت خود نیاز به آَشنایی با موضوع پر بحث دارای
.  بهره ببرنددیجیتال دارند تا بتوانند تشخیص دهند از کدامیک از بخشهای آن می توانند در راستای بهبود و توسعه فعالیت های خود

نهاد میشود قبل از اگر شما نیز جز عالقمندان به کسب دانش درباره فناوری بال کچین و بازار پر از جذابیت کریپتو کارنسی هستید پیش
ود را ورود با اصول تئوری و عملی آن آشنا شوید تا امکان سودآوری خود را افزایش و به تبع آن ریسک موجود در راه سرمایه گذاری خ

.را کاهش دهید آنها بشنا سید و آگاهانه 
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ایجاد استارتاپ: دروس فاز سوم
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ایجاد استارتاپ: دروس فاز سوم
ساعت

10جذب سرمایه برای استارتاپ

20هتحلیل و معامله گری حرفه ای در بازار دارایی های رمز نگاری شد

15حقوق استارتاپ

15اینترنت اشیاء: تکنولوژی های استارتاپی



ایجاد استارتاپ: دروس فاز سوم

:(BP)استارتاپطراحی

خمویچپپردنیایدرراخودراهآنکمکبهکهاستاینقشهکار،وکسبطرح!استبیراههراهی،هربرویم،میخواهیمکجابهندانیماگر
خواهیممقصودبهرسیدنراهدرراکمتریهزینهوکمترخطایگیریم،فراراآنتدوینوتنظیمبهترهرچهوکنیممیپیدااستارتاپ

.داشت

استارتاپحقوقیمالحظات

دربخواهنداگرخصوصاً.باشدنتیجهبیتواندمیآن هافعالیتهایکار،وکسبزمینهدرحقوقیدانشداشتنبدونبدانندبایددانش پذیران
.استالزماجراییمدیرهربرایتجارتحقوقآموختنپس.کنندفعالیتالمللیبینمحیط

استارتاپبرایسرمایهجذب

مهمتربقیهازسرمایهجذبوجدیدایدهموارد،اینتمامیبیندر.دارنددخاللتاستارتاپپروژه هایراه اندازیدرمهمیعوامل
مناسبیروشنتوانسته اندهمبازخوبایدهداشتنکناردرکهبوده اندزیادیکارآفریناناما.نیستهمراحتی هااینبهنابایدهخلق.است
خودتوسطسرمایهیاکهگیرندمییادکارآفرینان.اندخوردهشکستدلیلهمینبهوکنندپیداخوداستارتاپبرایسرمایهجذببرای

در.ستاهیچازثروتایجادمصداقکارآفرینبرایحالتدوهردرکهکندجذبسرمایهخودبرایبتوانداستارتاپیاشودایجاداستارتاپ
.شدخواهیمآشنااستارتاپبرایسرمایهجذبهایتکنیکبادرساین
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کارگاه ها، سمینارهای آموزشی و پروژه پایانی 

:(موفقمدیرانبامدیریتیهاینشست)دورهجلساتدرخاصمهمان هایحضورباکارآفرینیسمینارهای

-میزاربرگمدیریتبزرگمشاورانوخصوصیودولتیموفقمدیرانبزرگ،کارآفرینانحضورباجلساتیدوره،طولدر

شهایرووهاایدهنکات،جلساتایندردانش پذیران.گذارندمیاشتراکبهپذیراندانشباراخودارزشمندتجاربمدیراناین.شود
اینهتجربهاسالحاصلنکاتاینکهچراگرفت،فراآکادمیکهایآموزشیاهاکتابدرمیتوانندرتبهکهآموزندمیراخاصی

.استخاصافراد

پایانیپروژه

دهدیراچیزهمهوکارکسبآنشروعبرایمخاطبکهطوریبهاستاستارتاپیکایجادجامعطرحدورهاینپایانیپروژه
.باشداستارتاپآنایجادآمادهوباشد
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ترم5

ماهه2

•Bootstrapped Lean Startup    BLS

ترم 1

ماهه5

•Modern Startup Technologies MST

دوره جامع

دوره فشرده انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف



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•



BLS
Bootstrapped Lean Startup

:در این دوره
:و می آموزید. که از این به بعد در ایران رونق خواهند داشت آشنا خواهید شدکسب و کار های نسل جدیدی با 

چگونه ایده کسب و کارخود را پیدا کنید؟. 1

چگونه قبل از شروع کسب و کارتان آنرا تست کنید و بفهمید آیا منجر به موفقیت می شود یا خیر؟. 2

چگونه ایده خود را به یک کسب و کار موفق کنید؟. 3

چگونه برای کسب و کار خود سرمایه جذب کنید و یا حتی بدون سرمایه اولیه کسب و کار ثروت آفرین خود را ایجاد  . 4
؟(Bootstrapping)کنید

چگونه کسب و کار نوپای خود را توسعه دهید؟. 5
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 ترمه 5دورهBLS

ماه2:طول هر ترم

18-21ساعت یکشنبه ها و سه شنبه ها: زمان برگزاری کالس ها

تومان5،850،000: شهریه هر ترم دوره

پذیرش از طریق مصاحبه ورودی
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 دوره فشردهMST

 فشرده دورهBLS

ماه5:طول دوره

18-21ساعت یکشنبه ها و سه شنبه ها: زمان برگزاری کالس ها

تومان12،750،000: شهریه دوره

پذیرش از طریق مصاحبه ورودی
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مصاحبه ورودی

پذیرش در مصاحبه  :

.نتیجه حداکثر یک هفته پس از مصاحبه اعالم می شود

ارائه مدارک و ثبت نام ترم اول

 3000101151به100ارسال عدد

ریفگواهینامه پایان دوره از انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی ش



: ثبت نام در مصاحبه

را بهعدد 

پیامک نمایید
انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف



انجمن فارغ التحصیالن 
دانشگاه صنعتی شریف

BLSدوره 

دانشگاه صنعتی شریف ساختمان انجمن فارغ التحصیالن طبقه دوم

(021) 66085861-2

09211267620: ارتباط با ادمین دوره ها 
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