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وبینار
طراحی مدل کسب وکار



!محمد گرویی هستم
:(محمداما بهم بگین 

در شبکه های اجتماعی

@imithrandir



:درباره من

کارشناسی مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری

دانشجوی دکترای کارآفرینی گرایش کسب وکار
رشته مدیریت امور شهری دانشگاه تهران93دانشجوی برگزیده سال 

"طراحی مدل کسب وکار شتابدهنده های حوزه مدیریت شهری"موضوع پایان نامه ارشد 

همبودگاهبنیانگذار -هم
فانتزیماسابقبنیانگذار-هم

نیازمندی های همشهریمدیرعامل سابقمشاور 
آبادانی دژمدیر کارآفرینی و نوآوری شرکت 

نکسترامرکز نوآوری Community Builderمدیر سرمایه گذاری و 



بخش اول
Startup/ استارتاپ 



. . .تحول 

!استارتاپ ها اومدن که تحول ایجاد کنن



تحول در حمل ونقل درون شهری

گذشته حال



تحول در خرید

گذشتهحال



تحول در غذا خوردن

گذشتهحال



تحول در رسانه

گذشتهحال



. . .اما 

استارتاپ
vs.

کسب وکار



هتل هیلتون.vsایربی ان بی : مثال

هتل های هیلتونایربی ان بی

سال پیش100از 
هزار اتاق600+

کشور90+در 

سال پیش10از 
هزار اتاق700+

کشور192در 



تعریف استارتاپ

رو استارتاپاستیو بلنک 
موقتشرکت، همکاری یا سازمان "

مدل کسب وکارکه به دنبال رسیدن به یک 
تعریف میکنه"هستمقیاس پذیر یا تکرار پذیر 

در مرحله استارتاپی؛ ایده های جدید روانه بازار میشن
یل کننو در تالش هستن تا خودشونو به شرکت های پایدار اقتصادی تبد



تعریف استارتاپ

رو استارتاپاریک ریس 
که طراحی شدهنهاد انسانی یک "

روخدمت جدید یا محصولتا بتونه یک 
تعریف میکنه"خلق کنهعدم قطعیت در شرایط

ی اونبدون در نظر گرفتن اندازه سازمان، حوزه اقتصادی و بخش صنعت



استارتاپ
فعالیتی کارآفرینانه 

بودهفناوریکه بر پایه 
و به سرعت رشد می کند و

یر استبه دنبال رسیدن به مدل کسب و کار مقیاس پذیر و تکرار پذ

اما یک تعریف ساده



معادله یک استارتاپ

ایده
راه اندازی 
کسب وکار

نوآوری فناوری +خواسته قلبی + + = استارتاپ



این روزها همه میخوان
!بشنکارآفرین

شما چطور؟



. . .یه خبر بد 
!میخورنشکستدرصد استارتاپ ها 90



اما چرا؟
یه دلیل اصلی وجود داره

اون ها چیزی رو میسازن
!که مردم اونو نمیخوان



اپ هادالیل دیگه شکست استارت

نداشتن تمرکز

نشناختن بازار

فرضیات اشتباه

ندونستن ارزشی که ارائه میدن



چطور؟تحصیالت 



:نگاهی به تحصیالت بنیانگذاران استارتاپ های مطرح ایرانی

ITارشد  ارشد کارآفرینی

ارشد مهندسی پلیمر

MBAارشد 

MBAارشد کلیسانس مهندسی الکترونی

MBAارشد 



پس آینده خودتون رو
به عناوین و تحصیالت

نکنینمحدود



پنج مولفه اصلی داشتن استارتاپ موفق

ایده تیممدل کسب وکار سرمایه زمان بندی



در نهایت

برای استارتاپ ها؛
رشد پایداررسیدن به یک 

یکی از مولفه های حیاتی است
نیز یاد می شود کهScaleاز این رشد گاهی تحت عنوان 

جه کندهر کارآفرینی در هنگام راه اندازی استارتاپش باید به آن تو



دو مفهوم کلیدی

مفهوم کلیدیدو براین اساس
:در ایجاد و رشد کسب و کارها مطرح شده

Growth

Hacking

Lean 
Startup



چرخه عمر محصول

تناسب
بازار-محصول

:متدهای به کارگرفته شده در چرخه عمر محصول

نوپای ناب هک رشد

رشد پایدار افول



بخش دوم
/Lean Startupمفهوم نوپای ناب



:تاریخچه نوپای ناب
میالدی  رونق کسب وکارهای اینترنتی90اواخر دهه 

در دوران دانشجوییEric Riesاولین کسب وکار 
علی رغم داشتن بیزنس پلن کامل، تحقیقات بازار،

چرا؟! دانش فنی و سرمایه کافی شکست خورد
!به دلیل عدم درک درست از مشتریان هدف

!پیش از تمرکز برروی اجرای طرح باید از درست بودن طرح مطمئن شد
اما چون هیچ ابزاری مناسب نبود خودش دست به کار شد و متدلوژی

Lean Startup رو برای اطمینان از درستی طرح ابداع کرد



:تاریخچه نوپای ناب
Eric Ries روش خودش رو برای راه اندازی شرکتIMVUبه کار برد

نتیجه استفاده از این روش ظهور شرکتی با
میلیون دالر درآمد ساالنه40

!کارمند شد400و 

Eric Ries برای نخستین بار2008در سال
Leanاز واژه نوپای ناب  Startupدر وبالگش استفاده کرد

و بدین ترتیب واژه نوپای ناب وارد ادبیات کارآفرینی جهان شد
این متدلوژی رو در کتابی با همین نام منتشر کرد2011سپس در سال 



:پایه های نوپای ناب

Customer Developmentتوسعه مشتری 

Lean Manufacturingتولید ناب 

Agileمفهوم توسعه چابک 



:Lean Startup/نوپای ناب

روشی که برای تجربه بیش از برنامه ریزی،
برای بازخورد مشتری بیش از کشف و شهود،

و برای طراحی تکرارشونده بیش از طراحی محصول کامل
!ارزش قائل بوده و بر پیاده سازی تمامی آن ها تاکید دارد

Eric Ries “The Lean Startup” &
Steve Blank “The Four Steps to Epiphany”



...خالصه بخوام بگم در نوپای ناب

بررسی بازار به جای برنامه ریزی های بسیار دقیق؛

بازخورد مشتری به جای تصمیم گیری های شخصی؛

؛طراحی چندمرحله ای به جای طراحی محصول نهایی در گام نخست



:سه اصل کلیدی نوپای ناب

1
:ترسیم کردن فرضیات

Businessبه جای نوشتن طرح کسب و کار  Plan عریض و طویل؛
ه کافی است که فرضیات خودتان را بنویسید و اگر ثابت شد ک

چنین فرضیاتی درست است احتماالً موفق خواهید شد



:سه اصل کلیدی نوپای ناب

!ارینبیبوم مدل کسب وکار یعنی چی؟ خیلی ساده طرحتونو رو روی 

طرحبه جای چند ماه مشارکت در فرآیند برنامه ریزی و تحقیق روی
!  تینباید پذیرین که با فرضیه های امتحان نشده زیادی روبه رو هس

خودتون پس به جای نوشتن طرح کسب وکار پیچیده باید فرضیه های
مدل این! پیاده کنینبوم مدل کسب وکار رو در چارچوبی با عنوان 

تنموداری از چگونگی ایجاد ارزش برای سازمان و مشتریانش هس



:سه اصل کلیدی نوپای ناب

2
:گوش کردن به مشتریان

ست برای ت"توسعه مشتری"و از روش "از ساختمون بیرون بروید"
ظیر درباره ویژگی های مختلف ن. کردن فرضیه خود استفاده کنید

وبا مشتریان خود صحبت کنید. . . قیمت،استراتژی های جذب و 
این روند تکراری را تا زمان بلوغ ایده محصول خود ادامه دهید



:سه اصل کلیدی نوپای ناب

یعنی چی؟ از دفتر کار خودت بزن بیرون

میگه برنامه ای برایGet Out of the Buildingرویکرد 
بازخورد گرفتن از مشتریان و توسعه اون ها در نظر بگیرین
ینتا بتونین فرضیه های خودتون رو از خود مشتریان امتحان کن

داراناز دفتر کار خودتون خارج بشین تا بتونین از مشتریان، خری
رینبگیبازخوردو شرکای تجاری خودتون در مورد مدل کسب و کار 



:سه اصل کلیدی نوپای ناب

3
:توسعه سریع و پاسخگو

استفاده کنیدچابکاز یک رویکرد توسعه 
را تولید کنیدMVPیک کمینه محصول پذیرفتنی 

هیدو آن را در یک فرآیند سریع و تکرار پذیر مورد آزمایش قرار د



:سه اصل کلیدی نوپای ناب

یعنی چی؟ سریع خودت رو با نیاز مشتری تطبیق بده

که ابتدا در نرم افزار مطرح شدAgile Developmentتوسعه چابک 
راساس برخالف چرخه های معمول سالیانه توسعه محصول که معموالً ب

و منابع رو پیش بینی مشکالت مشتریان و نیازهاشون پیش میره؛ زمان
!یکنهشروع مکمینه محصول پذیرفتنی کاهش میده و توسعه رو با 



سه اصل کلیدیاز این 
سه مفهوم اساسیمیرسیم به 



:سه مفهوم اساسی نوپای ناب

1
کمینه محصول پذیرفتنی

Minimum Viable Product

محصولی که دارای حداقل ویژگی هایی است
که می توان آن را به پذیرندگان آغازین فروخت

مشتریان اولیه  قرار دادو آن را مورد اعتبارسنجی



:سه مفهوم اساسی نوپای ناب

2
چرخش

Pivoting

اصالح اساسی فرضیه ها
براساس آموخته های بازار



:سه مفهوم اساسی نوپای ناب

3
بوم مدل کسب و کار

Business Model Canvas

ویژگی اصلی9یک نگاه کلی به تمامی 
که یک کسب و کار را ایجاد می کند

و با فرضیه ها کامالً مرتبط است



...در تفکر نوپای ناب

با پیروی از دو اصل
شکست سریع تر

و
یادگیری پیوسته

میشه شانس رسیدن به موفقیت رو افزایش داد



:چرایی جایگزینی نوپای ناب

1
Businessطرح  کسب وکار  Plan

!یمونهبدون تغییر باقی ماولین مشتری به ندرت پس از ارتباط با 

بوکسور مشهور میگهتایسونمایک
هرکسی برای خودش برنامه ای داره"

"به دهنش میخورهاولین مشت تا وقتی که 



:چرایی جایگزینی نوپای ناب

2
برنامه پنج سالههیچ سرمایه گذاری 

!رو برای پیش بینی ناشناخته ها نمیپذیره
هستنخیاالتو داستاناین برنامه ها به طور کلی 



:چرایی جایگزینی نوپای ناب

3
استارتاپ ها نسخه  کوچک شده شرکت های بزرگ نیستن

و مطابق با برنامه های کالن فعالیت نمیکنن
در نهایت تنها اون هایی موفق میشن که

هستنمحیطباتطبیقدر حال 



:چرایی جایگزینی نوپای ناب

 های بزرگ همیشه یک مدل کسب وکار رو اجرا میکننشرکتدر 
اما

ا کننمناسبی رو پیدها دائماً در حال تغییر هستن تا مدلاستارتاپ



:خالصه نوپای ناب

/Buildبساز

/Learnیاد بگیر/Measureبسنج



:خالصه نوپای ناب

ایده

بساز

محصول

بسنج

داده

یاد بگیر



بخش سوم
/Business Modelمدل کسب وکار



مدل کسب وکار.vsطرح کسب وکار 

نهایتاً یک روز بین چند هفته
تا چندماه

کمیاب ترین منبع ماستزمان 

میدنرتغییدرصد زیادی از کسب وکارها بعد از مدتی برنامه اصلی خودشون رو 

یک خیالهبرنامه کامل از طرفی داشتن 
!برنامه هم هدف ما نیستعالی بودن و 



(  چندصدصفحه)مستندات چندین صفحه ای 
که سرمایه گذار مجبورتون میکنه بنویسین

ولی جالبه خودشم اکثر اوقات اونو نمیخونه

دیاگرام تک برگی
!از کسب وکارتون

مدل کسب وکار.vsطرح کسب وکار 



:مدل کسب وکارسه پایه نظری یک 

مشتریچه کسی؟ . 2
چه کسی اون مشکل رو داره؟

مشکلچه چیزی؟ . 1
در صدد حل کردن چه مشکلی هستین؟

بازار/محصولچگونه؟ . 3
چگونه مشکل رو حل می کنید؟ بازار محصولتون چقدر بزرگه؟

چطوری به مشتریانتون دست پیدا می کنین؟ چطوری پول درمیارین؟



بوم ناب چیه؟

اش موریا بوم ناب توسط 
!اد شدایجالکساندر استروالدر و با الهام از بوم مدل کسب وکار 

"ا نه؟این محصول می تواند ساخته شود ی"سوال این نیست که 

"ا نه؟ه شود ی"آیا این محصول باید ساخت"بلکه به دنبال پاسخ به این سوال است که 

"کنیم؟خدمت ایجاد/آیا ما می توانیم یک کسب وکار پایدار حول این محصول"و اینکه 



پس اول از همه
انتخاب کنیناسمخودتون بومبرای 

هب وکارمدل کسدر اصل بوم ناب راه متفاوتی برای به تصویر کشیدن 



بوم ناب
مشکل

جایگزین های موجود

بخش های مشتری

مفهوم سطح باالپذیرندگان آغازین

ارزش
پیشنهادی یکتا

راه حل

سنجه های کلیدیکانال ها

جریان های درآمدی

محصول

برتری مطلق

ساختار هزینه

بازار



:اولین بلوک ها

و بخش های مشتری( مساله)مشکل 
Problem Customer Segments

Early AdoptersExisting Alternatives

(مساله)مشکل  بخش های مشتری

جایگزین های موجودپذیرندگان آغازین



سه مشکل اصلی مشتریانتان چیست؟
!یددر اینجا بین یک تا سه مشکل مشتریانتان را لیست کن

مشکل
قصد حل چه مشکلی را دارید؟

"مشکلی که به خوبی بیان شود نیمی از آن حل شده است"
چارلز کترینگ ~

"نه راه حل خودتان! عاشق مشکل باشید"
اش موریا ~

Problem

Existing Alternatives

(مساله)مشکل 

جایگزین های موجود



مشکل

جایگزین های موجود
این مشکل در حال حاضر چگونه حل می شود؟

Problem

Existing Alternatives

(مساله)مشکل 

جایگزین های موجود



بخش های مشتری

"مشتری مهمترین بخش در خط تولیده"
ادوارد دمینگ ~

Customer Segments

Early Adopters

بخش های مشتری

پذیرندگان آغازین



بخش های مشتری

خودتون تهیه کنینکاربرانو مشتریانلیستی از 

بلوک بخش های مشتری بقیه بخش های بوم رو جلو میبره

اجزاء تقسیم کنینکوچک تریناما باید بخش مشتری رو به 

ینپس بهتره که تکمیلش رو با یک بخش مشتری واحد شروع کن

Customer Segments

Early Adopters

بخش های مشتری

پذیرندگان آغازین



بخش های مشتری

چه کسانی مشتریان شما هستند؟
کاربران شما چه افرادی هستند؟

مشتریان یا کاربران؟

کسی هست که پرداختی دارهمشتری
کسی هست که هیچ پرداختی ندارهکاربراما 
خودتون تفاوت قائل بشینکاربرانو مشتریانپس بین 

Customer Segments

Early Adopters

بخش های مشتری

پذیرندگان آغازین



بخش های مشتری

پذیرندگان آغازین
خدمت شما را ارزیابی کرده/آن هایی که پیش از همه محصول

نندخدمت به شما کمک می ک/و با ارائه بازخورد به بازتعریف محصول

در اینجا باید لیستی از مشتریان ایده آل خودتون تهیه کنین
و باید تا جایی که ممکنه این بخش رو کوچک در نظر بگیرین

Customer Segments

Early Adopters

بخش های مشتری

پذیرندگان آغازین



مفهوم سطح باال

اارزش پیشنهادی یکتارزش پیشنهادی یکتا

برای یک محصول جدید
اولین جنگ؛ توجه بقیه رو جلب کردنه

ن؟چطوری نظر مشتریان رو میگیری

ی خودتون روارزش پیشنهادی یکتا
حول اصلی ترین مشکل ایجاد کنین

یکتاو مفید، مختصریک بیان 
از چیزی که دلیل جذب مشتریانه

!مزیت رقابتی شما نیستاما این 
چیزیه که قراره گیر مشتری بیاد

چطوری توجه هارو جلب می کنین؟ :مزیت داستان خاتمه یافتهمثالً 
مولفه زمان رو ارزش قرار بدین

به عنوان مثال دلیوری پیتزا بیاد بگه که
دقیقه یا پس دادن پول30زمان ارسال کمتر از 



مفهوم سطح باال

اارزش پیشنهادی یکتارزش پیشنهادی یکتا

شما
(یک کسب وکار مطرح)X( مشابه)

هستید( زمینه کاری خودتون)Yبرای زمینه 

"اسنپ برای عکاس ها"کادرومثالً 
ست"فیسبوک برای ویدئوها"یوتیوبو 

بسازینمفهوم سطح باال یک 

رکمک میکنه تا بتونین راحت ت
ینبه ارزش پیشنهادی یکتا برس



راه حل

بیان شده در بوم نابمشکلبرای هر 
منحصر به فردی ارائه کنینراه حل می بایست یک 

هدر محصول شما محسوب میشویژگیکه این راه حل به عنوان یک 

راه حل
ارزش رو چطوری ارائه می کنید؟

اصلی محصول شماسه ویژگی 
بیان شدهسه مشکل مطابق با 

که برای حل اون راه حلی ارائه کردین



کانال ها

کانال ها

هیکی از پرریسک ترین مولفه ها در بوم ناب که کمتر به اون توجه میش
یناز همون روز اول شروع به ایجاد و ارزیابی کانال ها کن

ریانراه های مختلف رسیدن محصول به دست مشت

ریکانال های رسیدن محصول شما به دست مشت



کانال ها

کانال ها

رو مشخص کنینمقیاس پذیرکانال های 

. . .ک و اینستاگرام، تلگرام، توییتر، فیسبو-
لیستی از مخاطبین درجه یک گوشیتون-
لیستی از ایمیل های جمع آوری شده-
. . .و Adwordsتبلیغات در گوگل -
WoMبازاریابی دهان به دهان -
رویدادها-
دوستان-
بالگ ها-
سئو-



سنجه های کلیدی

سنجه های کلیدی

که بهتون میگن وضعیت کسب وکارتون چطوریاساعداد کلیدی 

چطوری موفقیت رو تعریف می کنین؟

ما هستنفعالیت هایی که تعیین کننده موفقیت ش

رایی اونورو نشون میدن نه چچه اتفاقی در حال رخ دادنه اما به یاد داشته باشید اون ها تنها اینکه 



سنجه های کلیدی

سنجه های کلیدی

لیستی از فعالیت های مشتریان که ارزش ایجاد می کنن

Pirates’ Metrics|سنجه های دزد دریایی 
دیو مک کلورساز 



سنجه های کلیدی

Awareness|(وقتی کاربران شما رو میشناسن)آگاهی

Acquisition| (وقتی کاربران شما رو پیدا می کنن)جذب

Activation| (وقتی کاربران اولین بار محصولتونو تجربه می کنن)فعال سازی

Retention| (خدمت برمی گردن/وقتی کاربران دوباره برای استفاده از محصول)بقا

Revenue| (خدمت دست میارین/وقتی که شما پولی رو به ازای فروش محصول)درآمد

Referral| (می کننخدمت شمارو به دوستان و اطرافیانشون توصیه/وقتی که کابران محصول)توصیه

سنجه های کلیدی
Pirates’ Metrics|سنجه های دزد دریایی 

AAARRRیا 



ساختار هزینه

ساختار هزینه
هزینه های جذب مشتری

هزینه های طراحی و ساخت محصول
هزینه های هاست، سرور و بخش های فنی

(حتی خودتون)هزینه منابع انسانی و حقوق 

طبیعتاً برای انجام هر کاری باید هزینه کنین

خودتونو تهیه می کنینمتغیرو ثابتدر اینجا لیستی از هزینه های 



جریان های درآمدی

جریان های درآمدی

لیستی از منابع درآمدی خودتون تهیه کنین

کمیسیون
فریمیوم
پریمیوم

رایگان
تبلیغات
بیگ دیتا

چطوری قراره پول دربیارین؟ خیلی ساده و شفاف

باید بگین از هرکدوم از جریان های درآمدی چقدر میتونین پول دربیارین؟



نین؟چطوری مقابل حضور رقبا میتونین ایستادگی ک

شما در قیاس با رقباتون چیه؟مزیت رقابتی 

لقه؟برتری مطاولین بودن توی بازار آیا به نظرتون 
!تاولین بودن توی بازار برتری نیسبه هیچ عنوان

اولین های بازار خودشون نبودناپلو فیسبوک
هم اولین بازار خودش نبوددیجی کاالحتی 

!نهویژگی های بیشتر داشتن یا طراحی بهتر داشتن چی؟

(همزیت ناعادالن)برتری مطلق  برتری مطلق



(همزیت ناعادالن)برتری مطلق  برتری مطلق

یک برتری مطلق واقعی چیزیه که"
"به راحتی کپی یا خریداری نشه

جیسون کوئن ~
ثبت اختراع

داشتن کامیونیتی
داشتن مشتریان فعلی

داشتن اثر شبکه ای بزرگ
داشتن فرموالسیون یا اطالعات محرمانه

!سر واقعیتوصیه یک فرد شناخته شده و مطرح مثالً اینفلوئن



گانه بوم خودتون رو تکمیل کنین9حال با دونستن این بخش های 

نینزمان اون رسیده که بوم خودتون رو تکمیل ک

با بقیه به بحث و تبادل نظر بپردازین و

تا جایی که میتونین بازخورد بگیرین



:منابع

The Lean Startup By Eric Ries

Running Lean By Ash Maurya

Business Model Generation By Alex Osterwalder

The Mom Test By Robert Fitzpatrick



و در پایان

!من هیچوقت شکست نخوردم"
هزار راه مختلفو پیدا کردم10فقط 

"که هیچکدوم از اون ها کار نمی کردن

توماس ادیسون ~



!ممنون
سوالی دارین؟

در شبکه های اجتماعی

@imithrandir
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