
دوره کسب درآمد
و راه اندازی کسب و کار
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روند دوره
2

جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم

اهداف اهداف اهداف اهداف اهداف

حرفهپروفایل-1
ای اینستاگرام

محتویتهیه-2
ماینستاگرا

تهیه بوم -1
اکانتساخت-2

ماینستاگرا

وبسایت و -1
seoسئو 

وتلگرام-2
اهشبکهسایر

یستبلیغ نوی-1
تبلیغات-2

دیجیتال

تیم سازی-1
ثبت-2
بهتبدیل-3

نسازما



سه دسته کلی حاضرین در این دوره

افرادی که یک سازمان دارند1)

افرادی که یک ایده دارند2)

افرادی که ایده ندارند3)



حضور در فضای دیجیتالضرورت

اگر نباشیم

1-مشتری رقیب ما را راحت تر پیدا میکند.

2-میسپاریمهستندکهکساینبهرابازار.

3-ا هزینه های بازاریایب و فروش افزایش پید
.میکند

اگر باشیم

1-مشتری به راحیت شما را پیدا خواهد کرد

2-غیر فعال خود را افزایش میدهیددرآمد.

3-مشتری هستیددسترشهمیشه در.
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اینستاگرام
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مطابق با الگوریتم اینستاگرام

دبیشتر در من زمان صرف کنی
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.این تصورات در اینستاگرام اشتباه است

1-داشتن پیج در اینستاگرام کافیه

2-اگر تبلیغ در پیج بزرگ بدهم فروش خواهم داشت.

3-فروش خواهم داشتبزارماگر تخفیف.

4-اگر پست قرار بدهم فروش خواهم داشت.
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نکات مهم در انتخاب نام کاربری

ی اسم ها در همه و یا اکثر شبکه های اجتماعی خال1.

.باشند

ز اگر اسم خودرا تغییردادید،اسم قبلی خودرا نی2.

.مجددثبت و حفظ نمایید

.یک دامنه به نام خود بگیرید3.



اگر نام کاربری انتخابی ما از قبل وجود داشت

استفاده از دات،آندرالین یاعدد.   1

org،public،social،insta،family،teamاستفاده ازپسوندهای .  2

اضافه کردن کلمه اختصاصی در انتها.  3

username+food:مثل

با دارنده نام کاربری مذاکره کنیم.  4



استراتژی اینستاگرام

مخاطب هدف1)

رقبا2)

هشتگ ها3)

سبک مخاطبان4)

سبک پست5)

تعدادپست روزانه6)



روش های حضور در اکسپلور

زدید و الیک درلحظات ابتدایی انتشارپست،بیشترین حجم با1)

.صورت گیرد

.دافرادپرمخاطب،نسبت به پست ری اکشن نشان دهن2)

.داشته باشدجوش زیاد پست شما حرکت و جنب و 3)

.اشیددراکسپلور اینستاگرام،دریک حوزه مشخص فعال ب4)



محورهای اصلی فرصت آفرین

عاشق عقیده

هوش 
هیجانی

EQ

هوش
IQ

هوش کسب و 
کار
BQ

هوش مالی
FQ

هوش 
اجتماعی

SQ



عنصر کلیدی4فرصت با 

هزار فکر در روز70 فکر را پرورانده30
فکر3

OK

دارای زمان

بادوام جذاب

جا گرفته دریک کاال یا 
خدمات

(ارزش افزوده دارد)



موانع خالقیت

خشم درونی1)

حسادت2)



سه روش تشخیص فرصت ها

هاTRENDمشاهده کردن 1)

حل کردن یک مشکل2)

ه و فاصله عرض) بازار یافتن نقاط خالی در 3)

(نقاضا 



تاست که هر ایده برای هرکس مناسب نیسمهم•

اراشتراک عالقه و توانمندی به توان پشتک•



ارزیابی موفقیت کسب و کار

سودآوریاخذ سهم بازار

ایجاداشتغالرضایت مشتری



مراحل راه اندازی کسب و کار

ایجاد ایده1)

غربال ایده2)

توسعه ایده3)

تجزیه تحلیل ایده4)

آزمون ایده5)

راه اندازی ایده6)

بهبود ایده7)



چرخه عمر محصول

فروش کم،هزینه باال،بدون سود:معرفی1)

افزایش فروش،کاهش هزینه ها ،سودآوری :رشد2)

متوسط

ریفروش مداوم،کاهش هزینه ها،افزایش سودآو:بلوغ3)

کاهش فروش،ثبات هزینه ها،کاهش سودآوری:زوال4)



نگاه یک کارآفرین

فقط به حال و آینده



ذهنیت

اقدام مهارت



روانکاری این چرخ دنده چیست؟

پشتکار



چرا باید سیستم سازی کنیم؟

دتوانایی ها قابل تکثیر نیستن

.ولی سیستم قابل تکثیر است



آپ چیست؟استارت



سازمان چیست؟

کسب و کار



استارتاپ ناب 
LEAN STARTUP
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رویکرد ناب چیست؟

۲۰۰۸ال اولین بار توسط کارآفرینی به نامِ اریک رایس در س1.

.معرفی شد

جایگزینی آزمایش به جای برنامه ریزی دقیق2.

ورد جایگزینی بازخورد مشتریان به جای حدس و گمان درم3.
تقاضای بازار

ت به ترجیح تکرار در طراحی و تکمیل آن به مرور زمان، نسب4.

روش سنتیِ طراحیِ کاملِ اولیه
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رویکردناب ازکجاآغازشد؟

.نقطۀ آغاز رویکرد ناب وجود ریسک است➢

:این مفهوم از دل دو اتفاق رشد و توسعه پیدا کرد

دو کسب وکار ناموفق در کارنامۀ تجربیات رایس1.

انی روند ساده و خطی تولید خودرو که بعد از جنگ جه2.

.دوم در ژاپن توسعه پیدا کرده بود

28



رویکرد ناب چه فرایندی دارد؟

تهیه بوم مدل کسب وکار( 1

یی جایگزینی برای تحقیقات اولیه و اولین راهکار صرفه جو

.در وقت و هزینه است

به  دست آوردنِ بازخورد از مشتری ( 2

آن چه مشتریان واقعاً می خواهند بسازید، تقاضای فوری 

.ایجاد کنید و اتالف را به حداقل برسانید

دنبال کردن توسعۀ چابک( 3

29ایجاد تغییرات مداوم و تالش برای بهبود مستمر



اصول استارتاپ ناب

کمینه محصول پذیرفتنی:((MVPمحصول حداقلی(1

همانند تحویل : (در توسعه نرم افزار)بکارگیری همزمان (2

عه همزمان است، همزمان با این که کد زده می شود و یا توس

.می یابد ، آنالین شده و مورد استفاده قرار گیرد

SPLIT TESTING)) :A/B Testآزمایشهای تقسیم شده(3

به آزمایشی است که نسخه های مختلف یک محصول همزمان

.رفتمشتریان ارائه می شود تا بتوان بازخورد هر دو نسخه را گ
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اصول استارتاپ ناب

نشان دهنده عملکرد کسب :شاخص ها و سنجه های کاربردی

.....عال وتعداد بازدید ازسایت، تعداد کاربران ف:وکارمثل

دون تغییر درنگرش به مساله و راهبرد استراتژی، ب(: PIVOT)پیووت

تغییر در چشم انداز

این چرخه که به: یادگیری–سنجش –چرخه ساخت 

Build – Measure – Learn  نیز معروف است، تمرکز بر سرعت

.بعنوان یکی از ترکیبات مهم توسعه محصول دارد
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بوم ناب 
LEAN CANVAS
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مسأله
(PROBLEM)

:در بوم به موارد ذیل توجه و اشاره کنید

تشخیص صحیح مشکالت➢

مطرح کردن مشکالت➢
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.بیان مسأله شرح مختصری ازموضوعی است که میخواهیم به آن بپردازیم



جایگزین های موجود
EXISTING ALTERNATIVES

نن؟میکحلومشکالتشونطریقیازچهشماهایمشتری1.

نن؟میکاستفادهمشکالتشونحلبرایمحصولیچهاز2.

34
هپانوشت بخش مسأل

پیداکردن جایگزین های موجود برای حل مسأله



مشتریان
(CUSTOMER)

اد و با چه مشتریانی که ازمحصول شما استفاده میکنند چه افر➢

.ویژگی هایی هستند

شناسایی نیازها و خواسته های مشتری➢

اک با بوم مدل کسب و کار اشتر
35

.شخص یا شرکتی که کاال یا خدمات مارا خریداری میکند



پرسونای مشتری
CUSTOMER PERSONA

الگوهای وداشته ها، خواسته هاترجیحات،،ویژگی هامجموعه ای از
مخاطب یا مشتری و رفتاریفکری

:مثال

.سال دارد۲9باقر➢

.به یادگیری ازطریق ویدیوعالقه بیشتری دارد➢

.زمان زیادی را درفضای مجازی می گذارند➢

.به کسب و کارمجازی عالقه مند است➢

.موبایل رابه لپ تاپ ترجیح می دهد➢
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طراحی پرسونای مشتری

.در ذهن مشتری نفوذ کنید➢

ارزیابی خود از دید مشتریان➢

آیا دید من با دید پرسونای مشتریان یکی است؟➢

مورد آن، آیا صحبت من راجع به محصول با صحبت های پرسونای مشتریان در➢

شباهت دارد؟

ول را تولید درنتیجه به شما کمک می کند تا نسخه کامل شده ای از محص

.کنید
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درک درستی از افکار، احساس و رفتار مشتریان به دست آوردن



پذیرندگان آغازین
EARLY ADOPTERS

.هستنمشکلشونحلدنبالشدتبه1.

.نبدمحصولتونبهبودزمینهدرهاییفیدبکحاضرن2.

.شهمیمشکلحلوسیستمبهبودباعثبازخورداشون3.
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نپانوشت بخش مشتریا

ننخستین پذیرندگان فناوری به دلیل مزایای آ



هرچیزی که ربطی به (:laggards)دیرپذیران
را فناوری داشته باشدرا نمیخواهند،فناوری
توان زمانی به کار میبرن که دیگربدون آن ن

.زیست و یک فناوری بایسته شده

به خودی (:late majority)اکثریت پیرو

ظر خود به فناوری عالقه ای ندارند،منت

یان میمانند تارهبر تثبیت شده نما
.ندشود،استانداردهای جا افتاده را میخر

پرتکاپوبه دنبال :(innovators)نوجویان

ه فناوری جدید،اغلب به خاطرعالقه محض ب
فناوری

نخستین early adopters):)پذیرندگان آغازین

وبی که کسانی هستند که فناوری را بخاطرمزایای خ
.داردمیپذیرند

به مزایای (:early majority)اکثریت پیشگام

یمانند فناوری نواعتماد میکنندولی منتظرم
.تا دیگرمسائل را حل کنند



راه حل
SOLUTION

چیه؟مشکلحلبرایحلراهبهترینکنیمبررسی➢

.کنیممشخصراقوتوضعفنقاط➢

.میشهمحسوبMVPساختمقدمه➢

40

پیداکردن راهی برای حل مسأله



ارزش پیشنهادی یکتا
UNIQUE VALUE PROPOSITION

.در واقع وجه تمایز شما با رقبا است➢

.تفاوت هارو رقم میزنه و شمارو متمایز میکنه➢

!اشهارایه ارزشی به مشتری که ارزش توجه کردن داشته ب➢

بهتر تک بودن،لوکس بودن،کیفیت:ارزش هایی از قبیل

.....و

اک با بوم مدل کسب و کار اشتر
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ریترجیح یک محصول نسبت به سایرمحصوالت ازسوی مشت



مفهوم سطح باال 
HIGH LEVEL CONCEPT

.استارتاپ شما رو در مقیاس کوچکتر توضیح میده1.

.یدکلمه سریع میتونید خودتون و معرفی کن34توی 2.
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پانوشت ارزش پیشنهادی یکتا

عریف اگربخواهیم وسیله ای برای حمل حیوانات خانگی ت:مثال

کنیم معرفی میکنیم، اسنپ برای حیوانات خانگی

.عباراتی که کار مارا در پرزنت ساده ترمی کند



(مزیت رقابتی)برتری مطلق
UNFAIR ADVANTAGE

.دهستیترقویهاییبخشچهدررقیبتانبهنسبت➢

.نباشدکپیقابلراحتیبهکهایگونهبه➢

زمانیئلهمستنهاونیستکپیقابلغیرایویژگیهیچالبته

خوددرجدیدیهایویژگیبایدزمانمروربهواستمطرح
.باشیدهداشتپایداررقابتیمزیتبتوانیدتابیاوریدبوجود
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به عبارتی به معنای اولین یا برترین بودن است



سنجه های کلیدی 
KEY METRICS

.  روند پیشرفتتان را بررسی کنید➢

بررسی میزان و نحوه ی رشدتان➢

نام کنندگانمثال تعداد بازدیدکنندگان سایت یا  نسبت ثبت

..........به خریداران و
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شاخص هایی برای عملکرد و نتایج مورد نظر سازمان



کانال ها
CHANNELS

تبلیغاتیهایکانالشناسایی➢

بیشتره؟مشتریکجا➢

اک با بوم مدل کسب و کار اشتر
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.دبه معنای شبکه های تبلیغاتی میباش



ساختار هزینه ها
COST STRUCTURE

؟میشوندناشیازکجاوهستندچقدراولیههایهزینه➢

نقطهومشخصراخودمتغیروثابتهایهزینه➢

.کنیدمحاسبهراسربهسر

اک با بوم مدل کسب و کار اشتر
46

سهم هریک از هزینه های مختلف



نقطه سر به سر
BREAK EVEN POINT

برابرهمباکلیدرآمدوکلیهزینه هایکهنقطه ای1.

.می شوند

.رسیدسوددهیبهمی توانبعد،بهنقطهآناز2.

اصلحزیانیوسودسر،بهسرنقطه بهرسیدنازقبلتا3.

.نشده
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جریان درآمد 
REVENUE STREAM

چگونه و از چه طریقی می خواهید درآمد داشته باشید؟ 1.

ه مشتری در قبال چه چیزی برای کسب و کار شما هزین2.

پرداخت می کند؟

؟در چه زمانی فکر می کنید به چنین درآمدی می رسید3.

اک با بوم مدل کسب و کار اشتر 48

منابع مختلفی از فروش کاال تا تدارک خدمات است که 
.شرکت ها ازآن پول در می آورند



CANVAS BUSINESS MODEL&LEANتفاوت MODEL CANVAS 

49

مشتریان

مسأله

تاارزش پیشنهادی یک

راه حل

کانال ها

جریان درآمدی

هزینه ها

سنجه های کلیدی

برتری مطلق

مشتریان

شرکای کلیدی

تاارزش پیشنهادی یک

فعالیت های  کلیدی

کانال ها

جریان درآمدی

هزینه ها

منابع کلیدی

ارتباط بامشتری



MVP
MINIMUM VIABLE PRODUCT

کمینه محصول پذیرفتنی
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➢MVP مخففminimum viable product 

ل که برای عرضه به مشتری ها، از حداقاستمحصولی ➢

.خصوصیات کافی و الزم برخوردار باشد

محصولی با قابلیت فروش و امکان اضافه کردن➢
خصوصیات جدیددرآینده

چیست  MVP 
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➢MVPوکسبهایمدلبررسیوازمشتریگرفتنبازخوردبرای

.گیردمیقراراستفادهموردکار

.شودمیگرفتهبکارمحصولفنیابعادسنجشبرایاولیهنمونه➢

بهکاروکسبمدلاندازیراهازپسDEMOیاآزمایشینسخه➢

.گرددمیارایهمشتریبهاصلیمحصولمعرفیمنظور
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صیات ساخت یک نسخه اولیه، رشد و گسترش خصو➢
آن محصول در زمان آینده

صرفه جویی در زمان➢

ارایه سریعتر محصول به مشتریان ➢

بهره گیری ازکمترین منابع ➢

MVP  اهداف
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قرار دادن خود در جایگاه مشتری1.

شناخت رقبا، تحلیل بازار و محصوالت مشابه2.

فراهم کردن یک نمونه لیست از امکانات ضروری3.

الویت بندی، مرحله امتحان و یادگیری محصول4.

.رددرویکرد ساخت محصول با رویکرد ناب توصیه میگ5.

MVPچگونگی ساخت 
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VALIDATION
اعتبارسنجی

&

MOM TEST
تست مادر
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VALIDATION

اعتبارسنجی

یاز این اطمینان را به ما می دهد که محصول ما پاسخگوی ن➢
مشتری هست یاخیر

ای باید تمام نیازهای مهم کسب و کار را بر اساس نیازه➢

.مشتری آزمایش کنید
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با تست مامان روشی است مناسب  برای برقراری ارتباط➢

مشتری برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار

ت و واقع با انجام درست این تست می توانید به تحلیل درس➢

قیت بینانه  از بازار هدف ، مشتریان بالقوه و شانس موف
.محصول خود برسید
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بوم ناب گوگل

بوم ناب گوگل
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بوم ناب آمازون
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بوم ناب یوتیوب
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بوم ناب فیسبوک
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