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Bootstrapped Lean Startup



BLS چیست؟

BLSکلماتمخففBootstrapped Lean Startupاستسرمایهبدوناستارتاپایجادبرایمدلنوعی.باشدمی.
Lean)ناباستارتاپبهراجعهممختصرتوضیحاتیزیردر Startup)سرمایهبدونوخودساختهکارآفرینیبهراجعهمو
(Bootstrapping)آیدمی:

ناباستارتاپ(Lean Startup)رویکردجدیدترینروشاین.استکارآفرینیموفقومحبوبمدرن،متدولوژییک
بسیاریهایدورهدراستارتاپایجادبهعالقمندانبهشمالیامریکایدروگرفتهنشاتهاروارددانشگاهازکهاستجهاناستارتاپ

.شودمیدادهآموزشقیمتگران

شکستریسککاهشبرایممکنراهموثرتریندرمحصولیااستارتاپیکساختبرایاستسیستمیناباستارتاپ.

اببایدکهمیشوندتلقیفرضیاتیکسبوکارومحصولایدههایهمهمحصولواستارتاپراهاندازیبرایرویکردایندر
ازخوردبومحصولتکرارشدنیدادنبیرونعلمی،آزمایشکردنبررویکرداین.شونداعتبارسنجیبازاردرسریعآزمایشکردن

.برسدمعتبریادگیریبهتااستاستوارمشتریان

ازفطیدرآفرینارزشکارهایافزایشوبیفایدهکارهایحذفدنبالبهناباستارتاپفلسفهناب،مدیرترویههایهمانند
وفصلمکسبوکارطرحهایبیرونی،کالنسرمایهگذاریبهنیازبدونبتواننداستارتاپهاکهگونهایبهاستمحصولساخت

.باشندداشتهبیشتریموفقیتشانسبینقصمحصولی

همگیهنشداعتبارسنجیمفروضاتیاناشناخته،یاغیرقطعیبازاریکدرمدتدرازاستارتاپهایطرحمحصول،ساختدرکمال
.میکنندپرهیزآنهاازناباستارتاپبرندگانکاربهکههستندچیزهای



:تاریخچه استارتاپ ناب

:نابتاریخچه استارتاپ

بیرای.دمیالدیبهیکبارهکسبوکارهایاینترنتیرونقبسییارییافتنی۹۰اواخردهه
یکیازآنهاارییکرییس.متعددیبهسمتایننوعکارهاجذبشدندهمینهمافراد

نعلییرغیمداشیت.ریساولینکسبوکارخودرادردوراندانشجوییراهاندازیکرد.بود
رسیتطرحتجاریکامل،تحقیقاتبازار،دانشفنیوسرمایهکافیبهدلیلعید در د

اومتوجهشدکهقبیلازتمرکیزبیررویاجیرای.ازمشتریانهدفباشکستمواجهشد
ود،وچونابزارهایموجودکافینبی.طرح،بایدازدرستبودنطرحاطمینانحاصلکند

رح،ریسخودشدستبهکارشدومتدولوژیاستارتاپنابرابرایاطمینانازدرستیط
.ابداعنمود

ییررادرعمیلز«توسیعهمشیتری»ریسکهبااستیوبلنککارمیکردومتیدولوژی
 (Agile)نظرشفراگرفتهبود،آموزههایدیگرخودیعنیمفاهیمتوسعهچابکنر افزار

رییس.رابیاآنترکییبکیرد  (Lean Manufacturing)وشییوههیایتولییدنیاب
.بهکاربرد IMVUمتدولوژیخودرابرایساختنشرکتدیگریبانا 
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:تاریخچه استارتاپ ناب

۴۰۰وساالنهدرآمددالرمیلیون۴۰باشرکتیظهورناب،متدولوژیازاستفادهنتیجه
فناوریرکتشیکدرتجربهبهترینبهعنوانابتدادرناباستارتاپترتیببدین.شدکارمند
.گردیدمطرحایاالتمتحدهسیلیکوندرهدرمستقر

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

هانجسراسرکارآفرینانبیندربیشتریمحبوبیتازروزهرناباستارتاپمتدولوژی
آنآموزشبرایمنظمیبرنامههایدنیاشهر۹۴درامروزبهطوریکه.میشودبرخوردار

نا همینباکتابیدرراناباستارتاپمتدولوژی۲۰۱۱سالدرریساریک.میگرددبرگزار
.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

اولیناندازهایشپسحاصلاندکایسرمایهبایاوسرمایهبدونکارآفرینمعموالهااستارتاپنوعایندر
راهگشایاربسکشورماناقتصادفعلیشرایطبهتوجهباتواندمیروشاین.کندمیایجادراخوداستارتاپ

.باشدآنانکارآفرینیواشتغالوجوانانبرای

پذیرخطرگذارانسرمایهباشراکتVenture Capital Funded

کنندمیگذاریسرمایهکارآفریناستارتاپدرگذارانیسرمایه

سازمانیدرونهایکارآفرینیIntrapreneurship

.گیردمیشکلآنانگذاریسرمایهباوموجودهایاستارتاپوهاسازماندلازکههاییاستارتاپ

دولتیهایگذاریسرمایهGovernment Funded



(Bootstrapping Startup)کارآفرینی خودساخته 

 بزرگ  نکته بسیار جالب آنکه پیدایش بسیاری از استارتاپ های. نوع در زیر آمده است4مثال هایی از هر
.به روش اول یعنی بدون سرمایه اولیه بوده استHPیا  Microsoftجهان همچون 



(ایجاداستارتاپبدونسرمایه)ساختاروسرفصلهایدورهتخصصیاستارتاپ
Bootstrapped Lean Startup



BLSدورهتخصصی

:ساعتشامل۲۱۰:زماندورهمدت

(ساعت۲۰۰)تر 5(الف

(ساعت۱۰)کارگاههاوسمینارهایآموزشی(ب



BLSفازایجادیکاستارتاپموفقدر3

وکسبدرآمددالریاستارتاپخیزش:اولفاز

 وارزیابیموفقیتاستارتاپقبلازشروعاستارتاپپرورش:فازدو

 استارتاپایجادجذبسرمایهو:فازسو



BLSفازایجادیکاستارتاپموفقدر3

دالریدرآمدکسبواستارتاپخیزش:اولفاز

ایندر.استضروریصنعتیهردرکارآفرینیهربرایآنهادانستنکهآوردمیفراهمراکارآفرینیدانشزیرساختهای
توجهباینهمچن.بیابندراخوداستارتاپایدهکجاازوندکنشروعبایدکجاازاستارتاپیکشروعبرایکهگیردمییاددروس،

بهورودنوینهایروشباراشماسریع،درآمدهایایجادبرعالوهدالریهایدرآمدکسبیادگیریایرانجدیدشرایطبه
.میکندآشناالمللیبینبازارهای

شروعازقبلاستارتاپموفقیتارزیابیواستارتاپپرورش:دو فاز

رشتهدانشپذیرانمناسب،هایایدهواستعدادهادریافتنوکاروکسبپایهدانشفراگیریازپسBLSچگونهبگیرندیادباید
هایمهارتبادانشپذیر،میشودتالشبخشایندر.دهندپرورشوکنندپردازشراخودکاروکسبهایایدهواستعدادها

تارتاپاسموفقیتارزیابیهایروشباهمجنین.شوندمیمجهزخوداستارتاپتوسعهبرایروزابزاربهوآشناکاروکسبمدرن
.شوندمیآشناآنشروعازقبل

استارتاپایجادوسرمایهجذب:سو فاز

اجراییطراحیفازایندر.شودمیآغازاستارتاپایجادوطراحیکردننهاییپروسهآنهاپرورشوهاایدهیافتنازبعد
.آموزیممیراخوداستارتاپشروعمالحظاتوآنمالیتامیننحوهاستارتاپ،



استارتاپخیزش : دروس فاز اول 

ساعتخیزش استارتاپ: دروس فاز اول 

15ایده پردازی در استارتاپ

20کسب و کار های اینترنتی

15برندینگ و تبلیغات

15کسب درآمد های دالری



استارتاپخیزش : دروس فاز اول 

استارتاپدرپردازیایده

چهرایبخودرقابتیمزایایوشخصیتیلحاظبهکهیابندمیدریابیاستعدادجدیدهایروشطریقازدانشجویاندرسایندر
.دکننپیداراخوداستارتاپایدهتاشوندمیآشناجدیدیابیایدههایروشباهمچنین.هستندمناسبایحرفهوصنعت

اینترنتیاستارتاپهای

دیجیتالبازاریابیهمچنینواینترنتیاستارتاپنوینهایروشبادانشپذیرانآشنایی

تبلیغاتوبرندینگ

ازتفادهاسقوانینواصول.استاستارتاپیکموفقیتعواملترینمهمازمحصولیکیاشرکتیککردنبرندتوانایی
درزیباییبههکاستموضوعیشودمیشرکتیکفروشدرتحولباعثکهعواملیوبازاریابیارتباطاتهلیکانالدیگروتبلیغات

.آموزیممیدرساین



استارتاپپرورش : فاز دوم

ساعتاستارتاپپرورش -سومدوم و ترم : فاز دوم

20تکنولوژی بالکچین و ارزهای دیجیتال

15کارآفرینی و استارتاپ ناب

15بازار ایرانشناخت 

10فروشمدیریت

شخصیایجاد برند 
10



استارتاپپرورش : فاز دوم

جدیدوکارهایکسبایجادوکارآفرینی

وراهاندازیچالشهایتاکندمیخطورکارآفرینذهنبهایدهکهمراحلترینابتداییازموفقاستارتاپیکایجادمهارتهایدورهایندر
.شودمیارائهکارآفرینانتجاربازاستفادهباوملموسوعملیصورتیبه...

دیجیتالارزهایوبالکچینتکنولوژی

صنعتاینازدرآمدکسبوآنهاباکارهایروشوآنپیشرفتهابزارهایودیجیتالارزهایوبالکچینتکنولوژیباآشنایی

هااستارتاپبرایفروشمدیریت

وهاروشافراددرسایندر.استمتفاوتبزرگهایشرکتدرفروشباکهاستخاصیهایروشنیازمندهااستارتاپبرایفروش
.آموختخواهیمراهااستارتاپبرایفروشتوسعهوشروعهایتکنیک



ادامه-استارتاپپرورش : فاز دوم

شخصیبرندایجادPersonal Branding

!خودمانیمخودش،وعاملشمدیرکهبرندی

بایدیزنشماومیشنوندومیبینندبیروندرشمادربارهمرد کهچیزیستاینحالهربهاست؟خوشحالکنندهاست؟ناراحتکننده
چیزیچههبمیشناسند؟چیزیچهبهراشمامخاطبانتان.بگذاریدنمایشبهببینندشماازمرد خواهیدمیکهراشخصیآنبتوانید
معروفید؟همهازبیشتر

مناسبرندبپرسونالیکدنبالبهبایدمیکنیمفعالیتکاروکسبدنیایدرکهماهمهی.هستیمخودمانشرکتهایعاملمدیرانما
.باشیمخودماناز

خودش…وبازاریابیوتبلیغاتبرایهزینهکلیکهاستشرکتیکهمیشهماازخیلیذهندربرندازماتصوراماقبول،خببسیار
بکنیم؟بایدچکارکنیمبرندراخودمانبخواهیماگرما.کندبرندراخودشکهمیدهد

بهکهافرادی.اندکردهمعطوفخودبهراجهانیانتوجه(Solopreneurs)نفرهیکهایسازمانباکارآفریناندنیادرامروزه
ددمتعپرسنلباشرکتهادهاندازهبهشاننفرهیکهایسازمانوکنندمیبرندراخودمحصولیاسازمانیککردنبرندجای

.آموزدمیراخودتانکردنبرندرسموراهشمابهدرساین.داردسودآوری



ایجاداستارتاپ:سو دروسفاز

ساعتایجاد استارتاپ: 5و4ترم -دروس فاز سوم

10جذب سرمایه برای استارتاپ

15(Bootstrapping)سرمایهاستارتاپ بدون 

15حقوق استارتاپ

10طراحی استارتاپ

15اینترنت اشیاء: تکنولوژی های استارتاپی



استارتاپپرورش : فاز دوم

استارتاپبرایسرمایهجذب

مهمتربقیهازسرمایهجذبوجدیدایدهموارد،اینتمامیبیندر.دارنددخاللتاستارتاپپروژههایراهاندازیدرمهمیعوامل
مناسبیشرونتوانستهاندهمبازخوبایدهداشتنکناردرکهبودهاندزیادیکارآفریناناما.نیستهمراحتیهااینبهنابایدهخلق.است
خودتوسطسرمایهیاکهگیرندمییادکارآفرینان.اندخوردهشکستدلیلهمینبهوکنندپیداخوداستارتاپبرایسرمایهجذببرای

در.استهیچازثروتایجادمصداقکارآفرینبرایحالتدوهردرکهکندجذبسرمایهخودبرایبتوانداستارتاپیاشودایجاداستارتاپ
.شدخواهیمآشنااستارتاپبرایسرمایهجذبهایتکنیکبادرساین

سرمایهبدوناستارتاپ(Bootstrapping)

آنمعنایعواقدر.ندارداختیاردرتوجهیقابلاولیهسرمایهکهاستکسیتوسطآفرینثروتاستارتاپیکایجادمعنایبهبوتسترپ
میهاولیسرمایهبهنیازبدونیاخودتامینهایکاروکسبنوعاینایجادهایراهکاربررسیبهدرسایندر.استهیچازثروتایجاد

.شودمیعنواناولیهسرمایهبدونثروتایجادجدیدهایروشزمینهدرنوینیبسیارمطالبوپردازیم



ایجاداستارتاپ:سو دروسفاز

استارتاپحقوقیمالحظات

دربخواهنداگرخصوصاً.باشدنتیجهبیتواندمیآنهافعالیتهایکار،وکسبزمینهدرحقوقیدانشداشتنبدونبدانندبایددانشپذیران
.استالز اجراییمدیرهربرایتجارتحقوقآموختنپس.کنندفعالیتالمللیبینمحیط

اشیاءاینترنت:استارتاپیهایتکنولوژی

دنیایدرجدیطوربهکهاستدوسالحدودتنهااماشدهبیاناشتونکوینتوسط۱۹۹۹سالدربارنخستینبرایاشیا،اینترنتنظریه
ITتفادهاسسمتبهحرکتحالدرکارهاوکسباکثرحاضرحالدربدانیدکهاینجاستجالبنکتهوشودمیکارمبحثاینرویبر

برمبتنیایهسیستموفیزیکیدنیایمستقیمادغا برایکندمیایجادهاییفرصتاشیااینترنت.هستندتکنولوژیاینازوسیع
ازبزرگیبخششودمیبینیپیش.هوشمندهایخانهوهوشمندهاییخچالهوشمند،خودروهایمانند؛هاییسیستمکامپیوتر،
.کنندمیاندازیراهتکنولوژیاینزمینهدرهاییاستارتاپکههستندکسانیجهانجدیدثروتمندان

:(BP)استارتاپطراحی

خمویچپپردنیایدرراخودراهآنکمکبهکهاستاینقشه،استارتاپطرح!استبیراههراهی،هربرویم،میخواهیمکجابهندانیماگر
خواهیممقصودبهرسیدنراهدرراکمتریهزینهوکمترخطایگیریم،فراراآنتدوینوتنظیمبهترهرچهوکنیممیپیدااستارتاپ

.داشت



1
برگرفته از پیشرفته ترین متد های استارتاپ جهان•

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

3
ده اندارتباط با ایده های نوین استارتاپ که هنوز وارد ایران نش•



BLSترمه 5دوره 

ماه2:طول هر ترم

 تومان1.850.000: ماهه2شهریه هر ترم

دانشگاه صنعتی شریف: تشکیل دورهمکان 

پذیرش از طریق مصاحبه ورودی



مصاحبه ورودی

پذیرش در مصاحبه :

.نتیجه حداکثر یک هفته پس از مصاحبه اعالم می شود

 اولنام ترم ثبت ارائه مدارک:

02122245021به100ارسال عدد 

ریفگواهینامه پایان دوره از انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی ش



: مصاحبه ورودیثبت نام در 

را بهعدد 

پیامک نمایید



انجمن فارغ التحصیالن 
دانشگاه صنعتی شریف

BLSدوره 

دانشگاه صنعتی شریف ساختمان انجمن فارغ التحصیالن طبقه دوم

(021) 66085861-2


