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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                    

رسالت 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
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



MST
Modern Startup Technologies

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

 فشرده ی دوره این دورهBLS افرادی می باشد که است و مناسب:

 قبالً دوره های بیزنسی دیگری را گذرانده اند.

خواهان دوره کوتاه مدت تری هستند.
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MSTتخصصی و فشرده دوره 

:  شاملساعت 108: مدت زمان دوره

ساعت کالس 108( الف

مازاد بر ساعات دورهکارگاه ها و سمینارهای آموزشی ( ب
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MSTمعرفی دروس دوره 
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(ساعت)مدت درسردیف

20کسب و کار های اینترنتی1

15برندینگ و تبلیغات2

15کسب درآمد های دالری3

10تکنولوژی بالکچین و ارزهای دیجیتال4

15رفع موانع ذهنی ایجاد استارتاپ5

20تحلیل و معامله گری حرفه ای در بازار دارایی های رمز نگاری شده6

10ایجاد برند شخصی7

3(Bootstrapping)سمینار کسب و کار بدون سرمایه 8

108جمع



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
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اینترنتیاستارتاپهای

دیجیتالبازاریابیهمچنینواینترنتیاستارتاپنوینهایروشبادانشپذیرانآشنایی

تبلیغاتوبرندینگ

ازفادهاستقوانینواصول.استاستارتاپیکموفقیتعواملترینمهمازمحصولیکیاشرکتیککردنبرندتوانایی
درزیباییبههکاستموضوعیشودمیشرکتیکفروشدرتحولباعثکهعواملیوبازاریابیارتباطاتهلیکانالدیگروتبلیغات

.آموزیممیدرساین

انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف

(Bootstrapping)سرمایهبدوناستارتاپسمینار

معنایواقعدر.ندارداختیاردرتوجهیقابلاولیهسرمایهکهاستکسیتوسطآفرینثروتاستارتاپیکایجادمعنایبهبوتسترپ
مایهسربهنیازبدونیاخودتامینهایکاروکسبنوعاینایجادهایراهکاربررسیبهدرسایندر.استهیچازثروتایجادآن

.شودمیعنواناولیهسرمایهبدونثروتایجادجدیدهایروشزمینهدرنوینیبسیارمطالبوپردازیممیاولیه



دیجیتالارزهایوبالکچینتکنولوژی

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

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

قشان نظر میرسد تمرکززدایی، اعتماد، حریم شخصی و دموکراتیزه کردن معامالت مالی، همه موضوعاتی هستند که زمان تحق
.فرا رسیده است

ث دارایی لذا به دنبال آن گرو ههای مختلف اجتماع بنا به نوع و حوزه تخصص و فعالیت خود نیاز به آَشنایی با موضوع پر بح
ت های خود های دیجیتال دارند تا بتوانند تشخیص دهند از کدامیک از بخشهای آن می توانند در راستای بهبود و توسعه فعالی

.  بهره ببرند

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

.را کاهش دهید آنها گذاری خود را بشنا سید و آگاهانه 
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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
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ترم5

ماهه2

•Bootstrapped Lean Startup    BLS
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ماهه5

•Modern Startup Technologies MST

دوره جامع
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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•



 دوره فشردهMST

 فشرده دورهBLS

ماه5:طول دوره

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

تومان12،750،000: شهریه دوره
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