انجمن فارغ التحصیالن
دانشگاه صنعتی شریف
معرفی دوره BLS
حضوری و مجازی

 ایجاد کسب و کارهای نوین در ایران
 کسب درآمد دالری در ایران

BLS
Bootstrapped Lean Startup

چیست؟ BLS
 BLS مخفف کلمات  Bootstrapped Lean Startupمی باشد .نوعی مدل برای ایجاد استارتاپ بدون سرمایه است.
در زیر توضیحاتی مختصر هم راجع به استارتاپ ناب ( )Lean Startupو هم راجع به کارآفرینی خودساخته و بدون سرمایه
( )Bootstrappingمی آید:
 استارتاپ ناب )(Lean Startupیک متدولوژی مدرن ،محبوب و موفق کارآفرینی است .این روش جدیدترین رویکرد
استارتاپ جهان است که از دانشگاه هاروارد نشات گرفته و در امریکای شمالی به عالقمندان به ایجاد استارتاپ در دوره هایی بسیار
گران قیمت آموزش داده می شود.
 استارتاپ ناب سیستمی است برای ساخت یک استارتاپ یا محصول در موثرترین راه ممکن برای کاهش ریسک شکست.
 در این رویکرد برای راهاندازی استارتاپ و محصول همه ایدههای محصول و کسبوکار فرضیاتی تلقی میشوند که باید با
آزمایشکردن سریع در بازار اعتبارسنجی شوند .این رویکرد بر آزمایشکردن علمی ،بیرون دادن تکرارشدنی محصول و بازخورد
مشتریان استوار است تا به یادگیری معتبر برسد.
 همانند رویههای مدیرت ناب ،فلسفه استارتاپ ناب به دنبال حذف کارهای بیفایده و افزایش کارهای ارزش آفرین در طی فاز
ساخت محصول است به گونهای که استارتاپها بتوانند بدون نیاز به سرمایهگذاری کالن بیرونی ،طرحهای کسبوکار مفصل و
محصولی بینقص شانس موفقیت بیشتری داشته باشند.

 کمال در ساخت محصول ،طرح های استارتاپ دراز مدت در یک بازار غیرقطعی یا ناشناخته ،یا مفروضات اعتبارسنجی نشده همگی
چیزهای هستند که به کار برندگان استارتاپ ناب از آنها پرهیز میکنند.

تاریخچه استارتاپ ناب:

تاریخچه استارتاپ ناب:
اواخردهه ۹۰میالدیبهیکبارهکسبوکارهایاینترنتیرونقبسییارییافتنید.بیرای
همینهمافراد متعددیبهسمتایننوعکارهاجذبشدند.یکیازآنهاارییکرییس
بود.ریساولینکسبوکارخودرادردوراندانشجوییراهاندازیکرد.علییرغیمداشیتن
طرحتجاریکامل،تحقیقاتبازار،دانشفنیوسرمایهکافیبهدلیلعید در درسیت
ازمشتریانهدفباشکستمواجهشد.اومتوجهشدکهقبیلازتمرکیزبیررویاجیرای
طرح،بایدازدرستبودنطرحاطمینانحاصلکند.وچونابزارهایموجودکافینبیود،
ریسخودشدستبهکارشدومتدولوژیاستارتاپنابرابرایاطمینانازدرستیطرح،
ابداعنمود.
ریسکهبااستیوبلنککارمیکردومتیدولوژی«توسیعهمشیتری»رادرعمیلزییر
نظرشفراگرفتهبود،آموزههایدیگرخودیعنیمفاهیمتوسعهچابکنر افزار )(Agile
وشییوههیایتولییدنیاب ) (Lean Manufacturingرابیاآنترکییبکیرد.رییس
متدولوژیخودرابرایساختنشرکتدیگریبانا  IMVUبهکاربرد.

تاریخچه استارتاپ ناب:
 نتیجه استفاده از متدولوژی ناب ،ظهور شرکتی با  ۴۰میلیون دالر درآمد ساالنه و ۴۰۰
کارمند شد .بدین ترتیب استارتاپ ناب در ابتدا بهعنوان بهترین تجربه در یک شرکت فناوری
مستقر در دره سیلیکون ایاالتمتحده مطرح گردید.
 در سال  ۲۰۰۸برای اولین بار ،ریس عبارت «استارتاپ ناب» را در وبالگ خود بکار برد و
بدین ترتیب واژه «استارتاپ ناب» توسط او به ادبیات کارآفرینی وارد شد .از آن به بعد،
متدولوژی استارتاپ ناب هر روز از محبوبیت بیشتری در بین کارآفرینان سراسر جهان
برخوردار میشود .بهطوریکه امروز در  ۹۴شهر دنیا برنامههای منظمی برای آموزش آن
برگزار میگردد .اریک ریس در سال  ۲۰۱۱متدولوژی استارتاپ ناب را در کتابی با همین نا
رسماً منتشر نمود.

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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کارآفرینی خودساخته ()Bootstrapping Startup
استارتاپهای نوپا به لحاظ تامین سرمایه اولیه شان به  4گروه تقسیم می شوند:
 کارآفرینان خودساخته Bootstrapped Startups
در این نوع استارتاپ ها معموال کارآفرین بدون سرمایه و یا با سرمایه ای اندک حاصل پس اندازهایش اولین
استارتاپ خود را ایجاد می کند .این روش می تواند با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشورمان بسیار راهگشا
برای جوانان و اشتغال و کارآفرینی آنان باشد.
 شراکت با سرمایه گذاران خطر پذیر Venture Capital Funded
سرمایه گذارانی در استارتاپ کارآفرین سرمایه گذاری می کنند
 کارآفرینی های درون سازمانی Intrapreneurship
استارتاپ هایی که از دل سازمان ها و استارتاپ های موجود و با سرمایه گذاری آنان شکل می گیرد.
 سرمایه گذاری های دولتی Government Funded

کارآفرینی خودساخته ()Bootstrapping Startup
 مثال هایی از هر  4نوع در زیر آمده است .نکته بسیار جالب آنکه پیدایش بسیاری از استارتاپ های بزرگ
جهان همچون  Microsoftیا  HPبه روش اول یعنی بدون سرمایه اولیه بوده است.

ساختاروسرفصلهایدورهتخصصیاستارتاپ(ایجاداستارتاپبدونسرمایه)
Bootstrapped Lean Startup

کسب درآمد دالری در ایران

BLS
Lean Startup

دورهتخصصیBLS
مدتزماندوره ۲۰3 :ساعتدر 5تر

 3فازایجادیکاستارتاپموفقدرBLS

 فازاول:خیزشاستارتاپ وکسبدرآمددالری
 فازدو :پرورشاستارتاپ وارزیابیموفقیتاستارتاپقبلازشروع
 فازسو :جذبسرمایهوایجاداستارتاپ

 3فازایجادیکاستارتاپموفقدرBLS
 فاز اول :خیزش استارتاپ و کسب درآمد دالری
 زیرساختهای دانش کارآفرینی را فراهم می آورد که دانستن آنها برای هر کارآفرینی در هر صنعتی ضروری است .در این
دروس ،یاد می گیرد که برای شروع یک استارتاپ از کجا باید شروع کنند و از کجا ایده استارتاپ خود را بیابند .همچنین با توجه
به شرایط جدید ایران یادگیری کسب درآمد های دالری عالوه بر ایجاد درآمدهای سریع ،شما را با روش های نوین ورود به
بازارهای بین المللی آشنا میکند.

 فاز دو  :پرورش استارتاپ و ارزیابی موفقیت استارتاپ قبل از شروع
 پس از فراگیری دانش پایه کسب و کار و دریافتن استعدادها و ایده های مناسب ،دانشپذیران رشته  BLSباید یاد بگیرند چگونه
استعدادها و ایده های کسب و کار خود را پردازش کنند و پرورش دهند .در این بخش تالش میشود دانشپذیر ،با مهارت های
مدرن کسب و کار آشنا و به ابزار روز برای توسعه استارتاپ خود مجهز می شوند .همجنین با روش های ارزیابی موفقیت استارتاپ
قبل از شروع آن آشنا می شوند.

 فاز سو  :جذب سرمایه و ایجاد استارتاپ
 بعد از یافتن ایده ها و پرورش آنها پروسه نهایی کردن طراحی و ایجاد استارتاپ آغاز می شود .در این فاز طراحی اجرایی
استارتاپ ،نحوه تامین مالی آن و مالحظات شروع استارتاپ خود را می آموزیم.

دروس فاز اول  :خیزش استارتاپ

دروس فاز اول  :خیزش استارتاپ

ساعت

ایده پردازی در استارتاپ

15

کسب و کار های اینترنتی

20

برندینگ و تبلیغات

15

کسب درآمد های دالری

15

دروس فاز اول  :خیزش استارتاپ
 ایده پردازی در استارتاپ
در این درس دانشجویان از طریق روش های جدید استعداد یابی در می یابند که به لحاظ شخصیتی و مزایای رقابتی خود برای چه
صنعت و حرفه ای مناسب هستند .همچنین با روش های ایده یابی جدید آشنا می شوند تا ایده استارتاپ خود را پیدا کنند.
 استارتاپهای اینترنتی
آشنایی دانشپذیران با روش های نوین استارتاپ اینترنتی و همچنین بازاریابی دیجیتال
 برندینگ و تبلیغات
توانایی برند کردن یک شرکت یا یک محصول از مهم ترین عوامل موفقیت یک استارتاپ است .اصول و قوانین استفاده از
تبلیغات و دیگر کانال هلی ارتباطات بازاریابی و عواملی که باعث تحول در فروش یک شرکت می شود موضوعی است که به زیبایی در
این درس می آموزیم.

فاز دوم :پرورش استارتاپ
فاز دوم :ترم دوم و سوم

ساعت

تکنولوژی بالکچین و ارزهای دیجیتال

20

کارآفرینی و استارتاپ ناب

15

شناخت بازار ایران

15

بازرگانی و تجارت بین المللی

15

طراحی استارتاپ

10

ایجاد برند شخصی

10

سمینار استارتاپ بدون سرمایه )(Bootstrapping

3

فاز دوم :پرورش استارتاپ
 کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای جدید
در این دوره مهارتهای ایجاد یک استارتاپ موفق از ابتداییترین مراحل که ایده به ذهن کارآفرین خطور میکند تا چالشهای راهاندازی و
 ...به صورتی عملی و ملموس و با استفاده از تجارب کارآفرینان ارائه میشود.
 تکنولوژی بالکچین و ارزهای دیجیتال
آشنایی با تکنولوژی بالکچین و ارزهای دیجیتال و ابزارهای پیشرفته آن و روش های کار با آنها و کسب درآمد از این صنعت
 تحلیل تکنیکال بازارهای ارز دیجیتال

روش های سرمایه گذاری و تجارت در صنعت بالکچین و روشهای ایجاد فرصت های ارزشمند از این صنعت چالشی و خبرساز و آینده ساز
جهان

فاز دوم :پرورش استارتاپ-ادامه
 ایجاد برند شخصی

Personal Branding

برندی که مدیر عاملش و خودش ،خودمانیم!
ناراحتکننده است؟ خوشحالکننده است؟ به هر حال این چیزیست که مرد درباره شما در بیرون میبینند و میشنوند و شما نیز باید
بتوانید آن شخصی را که می خواهید مرد از شما ببینند به نمایش بگذارید .مخاطبانتان شما را به چه چیزی میشناسند؟ به چه چیزی
بیشتر از همه معروفید؟
ما مدیران عامل شرکتهای خودمان هستیم .همهی ما که در دنیای کسب و کار فعالیت میکنیم باید به دنبال یک پرسونال برند مناسب
از خودمان باشیم.
بسیار خب قبول ،اما تصور ما از برند در ذهن خیلی از ما همیشه یک شرکت است که کلی هزینه برای تبلیغات و بازاریابی و… خودش
میدهد که خودش را برند کند .ما اگر بخواهیم خودمان را برند کنیم چکار باید بکنیم؟
امروزه در دنیا کارآفرینان با سازمان های یک نفره ( )Solopreneursتوجه جهانیان را به خود معطوف کرده اند .افرادی که به
جای برند کردن یک سازمان یا محصول خود را برند می کنند و سازمان های یک نفره شان به اندازه ده ها شرکت با پرسنل متعدد
سودآوری دارد .این درس به شما راه و رسم برند کردن خودتان را می آموزد.

دروسفازسو :ایجاداستارتاپ

دروس فاز سوم-ترم  4و  :5ایجاد استارتاپ

ساعت

جذب سرمایه برای استارتاپ

10

راهکارهای تجارت پسا تحریم

10

حقوق استارتاپ

15

تکنولوژی های استارتاپی :اینترنت اشیاء

15

فاز دوم :پرورش استارتاپ
 جذب سرمایه برای استارتاپ
عوامل مهمی در راهاندازی پروژههای استارتاپ دخاللت دارند .در بین تمامی این موارد ،ایده جدید و جذب سرمایه از بقیه مهمتر
است .خلق ایده ناب به این راحتیها هم نیست .اما کارآفرینان زیادی بودهاند که در کنار داشتن ایده خوب باز هم نتوانستهاند روش مناسبی
برای جذب سرمایه برای استارتاپ خود پیدا کنند و به همین دلیل شکست خورده اند .کارآفرینان یاد می گیرند که یا سرمایه توسط خود
استارتاپ ایجاد شود یا استارتاپ بتواند برای خود سرمایه جذب کند که در هر دو حالت برای کارآفرین مصداق ایجاد ثروت از هیچ است .در
این درس با تکنیک های جذب سرمایه برای استارتاپ آشنا خواهیم شد.
 استارتاپ بدون سرمایه)(Bootstrapping
بوتسترپ به معنای ایجاد یک استارتاپ ثروت آفرین توسط کسی است که سرمایه اولیه قابل توجهی در اختیار ندارد .در واقع معنای آن
ایجاد ثروت از هیچ است .در این درس به بررسی راهکار های ایجاد این نوع کسب و کار های خودتامین یا بدون نیاز به سرمایه اولیه می
پردازیم و مطالب بسیار نوینی در زمینه روش های جدید ایجاد ثروت بدون سرمایه اولیه عنوان می شود.

دروسفازسو :ایجاداستارتاپ
 مالحظات حقوقی استارتاپ
دانشپذیران باید بدانند بدون داشتن دانش حقوقی در زمینه کسب و کار ،فعالیتهای آنها میتواند بینتیجه باشد .خصوصاً اگر بخواهند در
محیط بین المللی فعالیت کنند .پس آموختن حقوق تجارت برای هر مدیر اجرایی الز است.
 تکنولوژی های استارتاپی :اینترنت اشیاء
نظریه اینترنت اشیا ،برای نخستین بار در سال  ۱۹۹۹توسط کوین اشتون بیان شده اما تنها حدود دوسال است که به طور جدی در دنیای
 ITبر روی این مبحث کار می شود و نکته جالب اینجاست که بدانید در حال حاضر اکثر کسب و کارها در حال حرکت به سمت استفاده
وسیع از این تکنولوژی هستند .اینترنت اشیا فرصت هایی ایجاد می کند برای ادغا مستقیم دنیای فیزیکی و سیستم های مبتنی بر
کامپیوتر ،سیستم هایی مانند؛ خودروهای هوشمند ،یخچال های هوشمند و خانه های هوشمند .پیش بینی می شود بخش بزرگی از
ثروتمندان جدید جهان کسانی هستند که استارتاپ هایی در زمینه این تکنولوژی راه اندازی می کنند.

1

2

3

• برگرفته از پیشرفته ترین متد های استارتاپ جهان

• بخشی از اساتید از نوابغ ایرانی که مقیم آمریکا و کانادا هستند

• ارتباط با ایده های نوین استارتاپ که هنوز وارد ایران نشده اند

دوره  5ترمه BLS
 طول هر ترم 2 :ماه
 شهریه هر ترم  2ماهه 3.850.000 :تومان
مکان تشکیل دوره :دانشگاه صنعتی شریف
پذیرش از طریق مصاحبه ورودی
تا زمان وجود شرایط کرونایی مصاحبه و کالس ها به صورت مجازی و پس از آن به هر دو صورت
مجازی و حضوری به انتخاب دانشپذیر خواهد بود.

MST: Modern Startup Technologies
فناوری های نوین استارتاپ و کسب درآمد دالری
 طول دوره 5 :ماه
 زمان برگزاری کالس ها :یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 18-21
 شهریه دوره 9،650،000 :تومان
 دوره حضور و غیاب یا امتحان ندارد.
 اکثر اساتید از فعالین استارتاپ و سرمایه گذاری در ایران هستند.

MST: Modern Startup Technologies

فناوری های نوین استارتاپ و کسب درآمد دالری
ردیف

درس

مدت
(ساعت)

1

کسب و کار های اینترنتی

20

2

برندینگ و تبلیغات

15

3

کسب درآمد های دالری

15

4

تکنولوژی بالکچین و ارزهای دیجیتال

20

5

بازرگانی و تجارت بین المللی

15

6

راهکارهای تجارت پسا تحریم

10

7

ایجاد برند شخصی

10

8

سمینار کسب و کار بدون سرمایه )(Bootstrapping

3

جمع
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