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چرا دو جلد به جای یک جلد

واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه بعـــد از اولیـــن اطـــالع رســـانی مربـــوط بـــه کتـــاب 
درخواســـت های زیـــادی از اســـتارتاپ ها بـــرای حضـــور در کتـــاب، در قالـــب 

مطالعـــه مـــوردی، توســـط مولفیـــن دریافـــت گردیـــد.
در ابتـــدا تصمیـــم داشـــتیم کـــه تمامـــی اســـتارتاپ های منتخـــب را در همیـــن 
جلـــد ارائـــه دهیـــم ولـــی در رونـــد طراحـــی متوجـــه شـــدیم کـــه حجـــم محتـــوا 
بســـیار زیـــاد خواهـــد شـــد ) حجمـــی معـــادل دو برابـــر محتـــوای فعلـــی(. از 
ــد رفـــت  ــوردی به واســـطه فرآینـ ــای مـ ــه و طراحـــی مطالعه هـ ــر تهیـ طـــرف دیگـ
و برگشـــتی فـــراوان بیـــن مولفیـــن و موسســـین اســـتارتاپ ها کمـــی زمان بـــر 

بـــود و همچنیـــن درخواســـت دریافـــت و مطالعـــه کتـــاب 
از ســـوی مخاطبیـــن بســـیار زیـــاد 
بـــود. لـــذا تصمیـــم بـــر آن شـــد  کـــه 
ــه  ــایر مطالعه هـــای مـــوردی بـ سـ
همـــراه داســـتان پیدایـــش کتـــاب 
و ســـایر محتوا هـــای تکمیلـــی در 

جلـــد دوم کتـــاب ارائـــه  گـــردد.
ــتارتاپ  ــد اسـ ــا متـ ــاب بـ ــن کتـ ایـ
ــیاری از  ــده و بسـ ــه شـ ــاب تهیـ نـ
تصمیمـــات و ویژگی هـــا در طـــی 
مســـیر طراحـــی و تالیـــف کتـــاب 
اســـاس  بـــر  و  پویـــا  به صـــورت 
اخـــذ  مخاطبیـــن  فیدبک هـــای 

شـــده اند.
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گزیده ای از محتوای جلد 2 این کتاب

بررسی بیش از ۲۰ استارتاپ بومی	 
آپارات، 	  دیجی کاال،  مانند  ایران،  اینترنتی  بزرگ  کسب و کارهای  بررسی 

نت برگ، الوپیک، اسنپ و غیره
چکیده جلد ۱ برای آن هایی وقت کافی ندارند	 
داستان پیدایش کتاب )گام به گام از ایده تا بازار(	 
برگه تقلب انواع مدل های درآمدی	 
برگه تقلب انواع مدل های کسب و کار و زیر شاخه های آن ها	 

 برای اطالع از آخرین پیشرفت  های جلد دوم کتاب
 و همچنین پیش ثبت نام آن به آدرس

 StartupBook.ir/book2 مراجعه نمایید.

پیش ثبت نام جلد ۲

http://www.startupbook.ir/book2
http://www.startupbook.ir/book2
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 لیست کسب و کارهای بزرگ اینترنتی ایران 
که در جلد دوم کتاب تشریح شده اند

alibaba.ir

digikala.com

torob.com

snapp.ir

anetwork.ir

divar.ir

snappfood.ir

netbarg.com

aparat.com alopeyk.com

filimo.com faranesh.com

fidibo.com zarinpal.com
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لیست استارتاپ های تشریح شده در جلد دوم کتاب:

ityad.com

milogy.com

oneshape.ir

isfahanplus.ir

zhetoon.com

eventcenter.ir

cakeoff.ir

keshmoon.com

پاوان

salamdoctor.com

cafekado.ir

کرایه چی

ubaar.ir

رونویس

bookingvila.com bamaro.ir

شبکه اجتماعی مادران  dailyahvaz.com

Nano Diahealth

puzzley.ir

nivoapp.com

padpors.com

doctorabad.com

7mobile.ir
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همانطــور کــه می دانیــم اکوسیســتم اســتارتاپی ایــران بســیار جــوان و نوپــا اســت. 
بنابرایــن یکــی از مــواردی کــه می توانــد در ارتقــای ســطح ایــن اکوسیســتم تاثیــر 
زیــادی داشــته باشــد ارائــه ی محتــوای غنــی، آموزه هــای کاربــردی و انتقــال تجربــه  

در حــوزه ی اســتارتاپ ها اســت. 
ــا بــه حــال تولیــد شــده اعــم از مقــاالت، کتاب هــا و محتــوای  محتواهایــی کــه ت
چنــد رســانه ای  معمــوال در قالــب ترجمــه بــوده کــه کار بســیار ارزشــمندی اســت  
و نقــش بســیار مهمــی در انتقــال دانــش اســتارتاپی داشــته اســت امــا بــه  نظــر 
می رســد کــه بعــد از گذشــت حــدود 4  ســال از ورود ادبیــات اســتارتاپی بــه کشــور 
خــالء ای در زمینــه کاربــردی کــردن ایــن دانــش وجــود دارد و آن هــم عــدم ارتبــاط 
بیــن ایــن آموزه هــا بــا فضــای کســب و کار، فرهنــگ و قوانیــن ایــران اســت. ســوال 
ایــن اســت کــه چقــدر از ایــن آموزه هــا در کشــورمان قابلیــت بــه کارگیــری و بومــی 
شــدن را دارنــد؟ آیــا نیــازی بــه تغییــر و بومــی ســازی وجــود دارد؟ اســتارتاپ هایی 
ــرای رشــد هســتند، چطــور توانســته اند از  ــون در حــال تقــال کــردن ب کــه هم اکن

ایــن آموزه هــا اســتفاده کننــد؟
یکــی از بهتریــن روش هــای آمــوزش کارآفرینــی در کنــار آمــوزش بــه صــورت 
عملــی، اســتفاده از روش مطالعــه ی مــوردی۱ اســت. به عبارتــی ارائــه مثال هــای 
بــا آن هــا می توانــد در درک  بومــی و ملمــوس و تطبیــق آموزه هــای جهانــی 
مفاهیــم و به کارگیــری آن هــا بســیار موثــر واقــع شــود. کمبــود چنیــن محتوایــی 

1) Case Study

مقدمه فصل صفر
کسی که امروز کتاب می خواند، رهبر فرداست. 

مارگارت فولر
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کــه اوالً شــامل مثال هایــی کاربــردی و بومــی از فضــای کســب و کار ایــران باشــد، 
دومــاً در کنــار ارائــه ی ایــن مثال هــا تجربیــات واقعــی موسســین را شــامل شــود 
و ســوماً منطبــق بــر جدید تریــن آموزه هــای اســتارتاپی دنیــا باشــد، به شــدت در 

فضــای اســتارتاپی کشــور احســاس می شــود. 
محتوایــی کــه هــم شــامل داســتان شــکل گیری اســتارتاپ هایی کــه رشــد کــرده و 
تبدیــل بــه کســب و کارهایی پایــدار شــده اند باشــد و هم داســتان اســتارتاپی هایی 
کــه هــر روز در حــال تقــال کــردن درمســیر رشــد بــوده و بــا مشــکالت کارآفرینــی در 
حــال دســت و پنجــه نــرم کــردن هســتند و هنــوز بــه یــک مــدل تکرار پذیــر قابــل 
قبــول نرســیده اند را در برگیــرد. در واقــع ایــن نــوع محتــوا همــان چیزیســت کــه 

مدنظــر مــا بــوده اســت. 
فلســفه خلــِق هــر محصــول و خدمــت موفــق، بــر پایــه تشــخیص یــک نیــاز واقعی 
و درک صحیــح مســاله اســت. کمبــود محتــوای موجــود در فضــای کارآفرینــی و 
اســتارتاپی کشــور، مولفیــن ایــن کتــاب را بــر آن داشــت کــه اقــدام بــه تالیــف و 
گــردآوری محتــوای آموزشــی و بومــی مبتنــی بــر مثال هــای کاربــردی و ملمــوس 
نماینــد. محتــوای ایــن کتــاب بــر اســاس جدید تریــن آموزه هــای اســتارتاپی دنیــا و 
تجربه ی چندین ساله مولفین کتاب در حوزه کارآفرینی، راه اندازی کسب و کار، 
راهنمایی موسســین اســتارتاپ ها، حضور در کارگاه های بین المللی و همچنین 

منابــع دســت اول آموزشــی از بطــن ســیلیکون ولــی می باشــد. 
واقعیــت ایــن اســت کــه مفاهیــم اســتارتاپی محــدود به حــوزه ۲IT نبــوده و امروزه 
از فنــاوری اطالعــات به عنــوان یــک بســتر و زیــر ســاخت نــوآوری و یــا ابــزاری در 
ــذا یکــی دیگــر  صنایــع، تخصص هــا و رشــته های مختلــف اســتفاده می گــردد. ل
ــه شــده اســت،  ــوع مثال هــای ارائ ــد شــده، تن ــوای تولی ــن محت از ویژگی هــای ای
به گونــه ای کــه ســعی شــده در حوزه هــای مختلــف مثال هــای بومــی آورده شــود 

2) Information Technology 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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ــا خواننــده بتوانــد شــیوه به کارگیــری مفاهیــم آموزشــی در صنایــع مختلــف را  ت
درک کــرده و زمینــه جرقه هــای ذهنــی بــرای ایده پــردازی در ایــن صنایــع بــرای 
ــد از  ــوای آموزشــی عبارتن ــن محت ــه شــده در ای وی فراهــم شــود. حوزه هــای ارائ

خدمــات، اینترنت اشــیا، ســالمت، ارتباطــات مخابراتــی، حمــل و نقــل و غیــره.
تالیــف محتــوای بومــی بســیار دشــوار اســت و عمومــا مــا ایرانی هــا از بیــان 
تجربیات خودمان هراس داریم. شــما کمتر کتاب ایرانی را در حوزه کســب و کار 
می بینیــد کــه تجربیــات واقعــی صاحبــان آن را شــامل شــود. از طرفــی ارائــه ایــن 
را  آمــوزش  اثربخشــِی  می توانــد  بومــی  آموزه هــای  و  تجربیــات، شکســت ها 
دو چنــدان کــرده و خواننــده بــا محتــوای آموزشــی ارتبــاط بهتــری برقــرار کنــد. تمام 
ــا تجربــه ای متفــاوت از مطالعــه مواجــه  ــر ایــن بــوده کــه خواننــده ب ســعی مــا ب
شــود، محتوایــی چندرســانه ای، زنــده و بــه روز، سرشــار از مثال هــای کاربــردی، 

تمریــن و کار عملــی! محتوایــی از جنــس خودمــان. 
مــا بــا اشــتیاق فــراوان ایــن ســختی را بــه جــان خریــده و تصمیــم بــه پیاده ســازی 
آن گرفتیــم و در طــی کــردن ایــن مســیرِ شــیرین بــا تجربیــات نابــی مواجــه شــدیم 

کــه امیدواریــم حاصــل ایــن کار بــرای شــما هــم مفیــد واقــع شــود. 
در انتهــا امیدواریــم کــه نتیجــه ایــن تــالش و کار گروهــی، در راســتای ارتقــای 
ســطح علمی اکوسیســتم اســتارتاپی ایران مورد پســند شــما قرار گیرد، همچنین 
بــا ارائــه پیشــنهادات و انتقــادات ســازنده ی خــود، مــا را در ارتقــای ســطح کیفــی 

کتاب هــا و آموزش هــای بعــدی یــاری نماییــد.  

 StartupBook.ir :آدرس وب سایت ما

 hi@startupbook.ir :ارسال پیشنهادات

http://www.startupbook.ir/
mailto:hi%40startupbook.ir?subject=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%20%D8%A8%D9%88%DA%A9
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چرا مدل های در آمدی؟ 

محتــوای آموزشــی ارائــه شــده در ایــن کتــاب حــول دو محــور اصلــی و پایــه ای در 
کســب و کار شــکل گرفته اســت. 

مفهوم مدل های کسب و کار. ۱
 مدل های درآمدی. ۲

ایــن دو مفهــوم پایه ای تریــن و اساســی ترین مفاهیــم طراحــی یــک کســب و کار 
موفــق هســتند و درک عمیــق آن هــا می توانــد خواننــده را در طراحــی یــک 

کســب و کار موفــق بســیار کمــک کنــد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه دربــاره مدل هــای درآمــدی و مدل هــای کســب و کار 
مطالــب مختلفــی توســط منابــع متعــددی ارائــه شــده اســت. ایــن مســاله 
می توانــد باعــث ســردرگمی خواننــده شــود و ابهاماتــی را بــرای وی ایجــاد کنــد. 
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برخی از آمارهای جالب توجه

نویسنده اصلی۳

نویسنده همکار۲۰

ساعت جلسه آنالین۱4۰

پیام رد و بدل شده در تلگرام۱8,۰۰۰

بازدید از ویدیو معرفی کتاب۲۱۹۰۰

کانال اطالع رسانی54

حامی رسانه ای۱4

کیلومتر فاصله اعضای تیم۱۲,۰۰۰ 

استان همکار در تولید محتوا۷

درخواست همکاری۱۲

درخواست ثبت استارتاپ۳8

صفحه محتوای کتاب4۰۷

مطالعه موردی۲۰

بوم ناب و بوم مدل کسب و کار 4۰

مشاور استارتاپی۱۲

مثال بومی )به جز مطالعه موردی استارتاپ ها(۷۳

نفر ثبت نام برای دریافت کتاب تاکنون۳5۰۰ 

فصل4
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نظر استاد اَش موریا در مورد کتاب و اهمیت ارائه و بررسی 
مطالعه های موردی و الگوها برای موفقیت استارتاپ ها

 برای مشاهده ویدیوی مصاحبه مهدی علیپور و استاد اَش موریا 

به آدرس StartupBook.ir/ash-interviw مراجعه نمایید.

مشاهده ویدیو

http://startupbook.ir/ash-interviw
http://startupbook.ir/ash-interviw
http://startupbook.ir/ash-interviw
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مولفین

مهدی علیپور )دکتر استارتاپ(

مدرس ارشد استارتاپ ناب
DrStartup.ir و Milogy موسس

داوود دهقان

مدرس و مشاور کارآفرینی
EventCenter.irو isfahanplus.ir هم بنیانگذار

7mobile.ir و

صدف اصفا

کارشناس ارشد ژنتیک، فعال در حوزه کارآفرینی 
سالمت، مدرس و مشاور کارآفرینی





 http://instagram.com/mahdialipoursakhavi

 https://linkedin.com/in/sadaf-asfa

 https://linkedin.com/in/davooddehghan65

 https://twitter.com/AlipourMahdi

 http://twitter.com/sadafasfa

 https://twitter.com/davooddehghan65

 http://drstartup.ir

 http://sadafasfa.ir

 http://davooddehghan.ir

 mahdi.alipour.sakhavi@gmail.com

sadaf.asfa@gmail.com

davood.1408@gmail.com

http://instagram.com/mahdialipoursakhavi
http://instagram.com/mahdialipoursakhavi
https://linkedin.com/in/sadaf-asfa
https://linkedin.com/in/davooddehghan65
https://twitter.com/AlipourMahdi
http://twitter.com/sadafasfa
https://twitter.com/davooddehghan65
http://drstartup.ir
http://sadafasfa.ir
http://davooddehghan.ir
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مقدمه مولفین

مقدمه مهدی علیپور سخاوی )دکتر استارتاپ(

مـــدت ۱۰ ســـالی هســـت کـــه در زمینـــه کارآفرینـــی فعـــال هســـتم، چـــه در حـــوزه 
ــفید،  ــذای سـ ــه )غـ ــوالت نوآورانـ ــازی محصـ ــب و کار و تجاری سـ ــدازی کسـ راه  انـ
ـــه  ـــج )تهی ـــوژی( و چـــه در حـــوزه آمـــوزش و تروی ـــوک و در حـــال حاضـــر میل آواب
بیـــش از  ۹ دوره ویدیـــوی آموزشـــی بومـــی بـــا برنـــد دکتـــر اســـتارتاپ و تالیـــف و 
ـــالت  ـــود کـــه تحصی ـــا آنجـــا ب ـــی ت ـــه کارآفرین ـــه مـــن ب ـــاب(. عالق ـــد کت ترجمـــه چن
ـــاوری در دانشـــگاه تهـــران  ـــا گرایـــش فن تکمیلـــی خـــود را در رشـــته کارآفرینـــی ب
ادامـــه دادم. از نظـــر مـــن مهمتریـــن خالءایـــی کـــه در حـــوزه آمـــوزش کارآفرینـــی 
ـــوای  ـــه خصـــوص حـــوزه اســـتارتاپ ها در کشـــور وجـــود دارد، عـــدم وجـــود محت ب

تالیفـــی و بومـــی و سیاســـت های اشـــتباه آموزشـــی و ترویجـــی اســـت. 
ــتارتاپ۱ و  ــر اسـ ــخصی ام، دکتـ ــالگ شـ ــواره در وبـ ــرده ام همـ ــعی کـ ــخصا سـ شـ
همینطـــور کانـــال تلگـــرام۲ جنـــس دســـت دوم ارائـــه دهـــم، به عبارتـــی تجربیـــات 
ـــا طـــی کـــردن یـــک مســـیر! منظـــور  ـــری یـــک تکنیـــک ی واقعـــی خـــودم از به کارگی
آن مـــواردی اســـت کـــه خـــودم آرزو داشـــتم، شـــخص دیگـــری قبـــل از مـــن ایـــن 
مســـیر را رفتـــه باشـــد و تجربیاتـــش را در اختیـــار مـــن قـــرار دهـــد. در ایـــن راســـتا 
ــی  ــورت بومـ ــا را به صـ ــا و روش هـ ــن تکنیک هـ ــواره به روزتریـ ــردم همـ ــعی کـ سـ
تجربـــه کنـــم و خـــودم را بـــه روز نگـــه دارم. ســـفر بـــه آمریـــکا و راهبـــری اســـتارتاپ 
میلـــوژی ایـــن امـــکان را فراهـــم کـــرد کـــه ایـــن آموزه هـــای جدیـــد را در بـــوم ایـــران 

نیـــز در عمـــل تجربـــه کنـــم.
ـــه شـــخصا آرزوی دسترســـی  ـــی هســـت ک ـــز یکـــی از محتواهای ـــاب حاضـــر نی کت
بـــه آن را در روزهـــای اولیـــه راه انـــدازی اســـتارتاپ خـــودم داشـــتم، گنجینـــه ای 

1) Drstartup.ir  
2) t.me/drstartup  

http://drstartup.ir/
https://t.me/DrStartup
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ارزشـــمند و منحصر به فـــرد از داســـتان اســـتارتاپ های ایرانـــی، آن هـــم در 
قالـــب و ســـاختاری متفـــاوت بـــا اهـــداف آموزشـــی. داســـتاِن پیدایـــش ایـــن کتـــاب 
نـــکات زیـــادی بـــه همـــراه داشـــت کـــه مهمتریـــن آن تشـــکیل یـــک تیـــم یـــک دل و 

ـــزه. ـــک و پر انگی ـــود، تیمـــی چاب ـــی ب یکپارچـــه محتوای
در ابتـــدا، جـــا  دارد از زحمـــات هـــم تیمی هـــای عزیـــزم »داوود دهقـــان« و »صدف 
 اصفـــا« بابـــت ایـــن همراهـــی تشـــکر کنـــم. از ســـوی دیگـــر در همینجـــا از اســـتاد

»اَش موریـــا۳« به عنـــوان مربـــی خـــودم کمـــال تشـــکر و قدردانـــی را دارم. 
بخـــش زیـــادی از محتـــوا و ایده هـــای کتـــاب الهـــام گرفتـــه از آموزه هـــای اوســـت. 
امیـــدوارم از خوانـــدن ایـــن کتـــاب لـــذت ببریـــد. در ضمـــن خبرهـــای خـــوب دیگـــری 

هـــم در راه اســـت.

درباره مهدی علیپور

ــاوری از  ــی، گرایـــش فنـ ــد کارآفرینـ ــناس ارشـ ــخاوی4 کارشـ ــور سـ ــدی علیپـ مهـ
دانشـــگاه تهـــران اســـت، وی یکـــی از مربیـــان ارشـــد کارآفرینـــی اســـت و تجربـــه 
آمـــوزش دوره هـــای مختلـــف کارآفرینـــی بـــا متـــد آموزشـــی گام بـــه گام و متـــد 

ــی SYIB را دارد. ــن المللـ بیـ
او برخـــالف خیلـــی از اســـاتید کارآفرینـــی معتقـــد اســـت کـــه یـــک اســـتاد و 
مربـــی کارآفرینـــی بایـــد خـــودش حتمـــا تجربـــه کارآفرینـــی داشـــته باشـــد! وی 
مـــدت ۱۰ ســـال اســـت کـــه در حـــوزه کارآفرینـــی )آمـــوزش، ترویـــج و راه انـــدازی 
کســـب و کار( فعـــال اســـت. مهـــدی اولیـــن تجربـــه کارآفرینـــی خـــودش را بـــا 
تاســـیس مجموعـــه غـــذای ســـفید5 آغـــاز کـــرد. او همچنیـــن تجربـــه راه انـــدازی 
دو اســـتارتاپ، بـــه نام هـــای فراکتـــاب )آوابـــوک( کـــه یـــک کســـب و کار دانـــش 
3) Ash Maurya   

14 دکتر استارتاپ
15 اولین Health Food ایران

https://www.linkedin.com/in/ashmaurya
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بنیـــان در حـــوزه نشـــر دیجیتـــال می باشـــد و میلـــوژی۶ کـــه ایـــده ای کاربـــردی در 
حـــوزه کارآفرینـــی و علـــوم انســـانی اســـت را دارد. مهـــدی به واســـطه حضـــورش 
در اکوسیســـتم کارآفرینـــی ایـــران و ســـیلیکون ولی، دوره هـــای حرفـــه ای زیـــادی 
را در زمینـــه کارآفرینـــی دیـــده اســـت. او بـــه تازگـــی دوره آموزشـــی کارآفرینـــی 
نـــاب۷ کـــه متناســـب بـــا نیازهـــای جامعـــه کارآفرینـــی ایـــران می باشـــد را طراحـــی 
و تدویـــن نمـــوده و قصـــد دارد ایـــن آموزه هـــا را به صـــورت بومـــی شـــده بـــه 

جامعـــه کارآفرینـــی ایـــران ارائـــه دهـــد.

دیگر فعالیت ها

تاســـیس وب ســـایت دکتراســـتارتاپ )یکـــی از منابـــع معتبـــر و باســـابقه ی 	 
آمـــوزش مفاهیـــم اســـتارتاپی در ایـــران(

موسســـه	  از   )Lean Startup( نـــاب  اســـتارتاپ  متـــد  ارشـــد   مربـــی 
LeanStack8 )آستین - تگزاس، آمریکا(

همکار استراتژیک موسسه LeanStack با مدیریت اَش موریا	 
دارنـــده مـــدرک مدیریـــت محصـــول نوآورانـــه از مدرســـه طراحـــی محصـــوالت 	 

نوآورانـــه Product School آمریـــکا
کارشناس ارشد کارآفرینی گرایش فناوری دانشگاه تهران	 
مربـــی ارشـــد کارآفرینـــی دوره SYIB ســـازمان جهانـــی کار ILO و دوره گام 	 

بـــه گام جهـــاد دانشـــگاهی

6) milogy.com  
17 مشاهده دوره در سایت فرانش  

8) leanstack.com  

http://www.milogy.com/
https://faranesh.com/business/16515-lean-entrepreneurship
https://faranesh.com/business/16515-lean-entrepreneurship
https://leanstack.com/
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مقدمه داوود دهقان

از ســـال  ۹۱ بـــا راه انـــدازی فروشـــگاه اینترنتـــی 7mobile.ir بـــه طـــور جدی پا 
بـــه عرصـــه کارآفرینی و کســـب وکار آنالین گذاشـــتم و در این مســـیر آزمون و 
خطاهـــای زیـــادی انجام دادم  که بالطبع باعث کســـب تجارب تلخ و شـــیرین 

زیادی هم شـــد.
پس از آن با حضور در رویدادهای آموزشـــی-کارآفرینی مثل اســـتارتاپ ویکند 
و همفکـــر و مربی گری در این رویدادها، آموزه هـــای خود را به دیگران انتقال 
دادم. بـــا توجه به اینکه در این مســـیر مشـــکالت زیادی از جملـــه عدم وجود 
محتوای فارســـی مناســـب و  عدم انتقال تجربه کارآفرینان بـــه دیگران وجود 
داشـــت، در ســـال ۹۳ تصمیـــم به راه اندازی ســـایت اصفهان پـــالس  با هدف 
مرتفع کردن این مســـائل، حداقل برای شـــهر اصفهان نمودم، به دلیل اینکه 
بـــه جمله جهانی فکـــر کن و محلی عمل کـــن اعتقاد ویـــژه ای دارم. همچنین 
معتقدم هرکدام از ما نســـبت به اطرافیان و جامعه خود مســـئولیم بنابراین 
اصفهان پـــالس را یک ادای دِین هرچند کوچک نســـبت به جامعه  کارآفرینی 
می دانـــم و در کنار راه اندازی این ســـایت و تولید محتواهای آموزشـــی تازه  ای 
ماننـــد آمـــوزش دریافت  نماد اعتماد، مجوز وزارت ارشـــاد و غیـــره، خودم هم 

چیزهای زیـــادی یاد گرفتم.
در ســـال ۹۳ و هنـــگام برگـــزاری رویداد اســـتارتاپ ســـامیت در پـــارک فناوری 
پردیـــس تهـــران، برای اولین بار افتخار آشـــنایی با مهدی علیپور را داشـــتم که 
مهـــدی در آن رویـــداد یـــک کارگاه آموزشـــی بـــرای منتور های کل کشـــور ارائه 
داد. بعد از آن در شـــهریور ۹4 در رویداد کارآفرینی مدرِن دانشـــگاه اصفهان، 
مجـــددا مهدی را مالقات کردم کـــه در آن رویداد به عنوان ارائه دهنده حضور 
داشـــت. بعـــد از آن رویـــداد مهـــدی به دفتـــر ایونت ســـنتر آمـــد، در آن زمان 
کـــه اوایل کار ایونت ســـنتر بـــود، مهدی یکـــی از اولین برگزارکننده های شـــهر 
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مشـــهد بود که از ایونت ســـنتر اســـتفاده می کرد که فیدبک های بســـیارخوبی 
نیز بـــه ما داد.

در ســـال های بعـــد از آن نیـــز دورادور مـــن، فعالیت های مهدی را در ســـایت 
دکتر اســـتارتاپ دنبـــال می کردم و مهدی نیز اصفهان پـــالس را دنبال می کرد. 
در شـــهریور ســـال ۹۶ بـــا تیـــم اصفهان پـــالس و بـــه کمک صدف اصفـــا دیگر 
نویســـنده ایـــن کتـــاب، دوره کارآفرینی ناب کـــه مدرس آن مهدی بـــود برگزار 
کردیـــم که بســـیار کارگاه آموزنـــده ای برای من بود و اتفـــاق جالبی که رخ داد، 
ارائـــه یک کتـــاب کار۱ در ابتـــدای دوره بود کـــه وقتی آن را ورق مـــی زدم گویی 
آرزویـــم را جلویم گذاشـــته بودنـــد. چرا؟ به ایـــن خاطر کـــه در اصفهان پالس 
تالش هـــای زیـــاد و غالبا ناتمامی را برای چنین دوره ای  گام به گامی انجام داده 
بـــودم که بعد از تمام شـــدن دوره در فرودگاه مطالـــب و افزونه هایی که برای 
ســـاختن چنیـــن ایده ایی در ســـایت اصفهـــان پالس پیش نویس شـــده بودند 
را بـــه مهـــدی نشـــان دادم و او هـــم ذوق زده شـــد و همان جا بـــود که متوجه 
شـــدیم دغدغه هـــا و اهداف مشـــترک زیـــادی داریـــم، من نیـــز  فیدبک هایی 
پیرامون دوره به مهدی ارائه کردم که از اکثر آن ها اســـتقبال کرد و قرار شـــد 
باهم کارهای مشـــترکی در این زمینه صورت دهیم. بعد از گذشـــت چند ماه 
از ایـــن دوره بـــه مهدی که در آمریـــکا بود در این خصوص ایمیل فرســـتادم و 
پـــس از چندین جلســـه ویدیویـــی و گفت وگوهای فراوان تصمیم بر این شـــد 

که کتـــاب حال حاضـــر را تالیف کنیم۲.

1) Action book
12 داستان کامل پیدایش این کتاب در جلد دوم به تفصیل آمده است



33    |    فصل صفر: مقدمه و پیش گفتار

درباره داوود دهقان

داوود از ســـال 8۲ با ورود به دانشـــگاه با کامپیوتر و وب آشـــنا شد و از همان 
روزهـــا آرزوی کســـب درآمـــد از طریـــق اینترنت و وب ســـایت خود را داشـــت. 
باالخـــره در ســـال ۹۱ با راه اندازی فروشـــگاه اینترنتی تخصصـــی لوازم جانبی 

موبایـــل »ِســـوِن موبایل۱« به آرزوی دیرینه اش رســـید.
در ســـال ۹۳ همراه محمد زاهدی وب ســـایت اصفهان پالس۲ را تاســـیس کرد 
و مدتـــی بعـــد ســـامانه ثبت نـــام آنالین رویداد ایونت ســـنتر و پـــس از آن نیز 

ســـامانه فروش بلیت تئاتر و کنســـرِت تیکیمـــو۳ را راه اندازی نمود.
از فعالیت هـــای داوطلبانه  ی او نیز می توان بـــه راه اندازی همفکر اصفهان در 
ســـال ۹۲، مشـــارکت در برگـــزاری هفته جهانی کارآفرینی طی ســـال های ۹5 
و ۹۶ و مربی گـــری در رویدادهـــای آموزشـــی-کارآفرینی مثل اســـتارتاپ ویکند 

و غیره اشـــاره کرد.
مربی گـــری در شـــتاب دهنده مشـــاهیر، تاســـیس وب ســـایت مشـــاورنت4 و 
فعالیـــت در آن بـــه عنوان برنامـــه نویـــس FrontEnd و طراح رابـــط کاربری، 
راه انـــدازی و ارائـــه مشـــاوره تجـــارت الکترونیـــک بـــه فروشـــگاه های اینترنتی 
لـــوازم  فروشـــگاه  نســـل  نو اندیش5،  انتشـــارات  نظیـــرِ  ســـایت هایی  وب  و 
کوهنوری کوه شـــاپ۶، فروشـــگاه صنایع دســـتی شـــیک آرت، ســـایت اتحادیه 
صنـــف صنایع دســـتی اصفهان۷، ســـایت هیات ســـوارکاری اســـتان اصفهان، 
 هیـــات ژیمناســـتیک اســـتان اصفهـــان و غیـــره از دیگـــر نمونـــه فعالیت هـــای

1) 7mobile.ir  
2) isfahanplus.ir  
3) tikimo.ir  
4) MoshaverNet.com  
5) naslenowandish.com  
6) koohshop.net  
7)  sanayedasty.ir  

https://7mobile.ir/
https://isfahanplus.ir/
http://tikimo.ir/
http://moshavernet.com/
https://naslenowandish.com
http://www.koohshop.net/
http://sanayedasty.ir/
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اخیر وی می باشد.
هـــم اکنـــون نیـــز مشـــاور کســـب و کارهای اینترنتـــی و تجـــارت الکترونیـــک در 
باشـــگاه مشـــاوران و مدیـــران اصفهـــان و همچنین عضو کمیســـیون اینترنت 
و کســـب و کارهای نوین ســـازمان نظـــام صنفی رایانه ای اصفهان می باشـــد.

دیگر فعالیت ها

حضور در تیم برگزاری هفته جهانی کارآفرینی در سال های ۹5 و ۹۶	 
سوپروایزر شرکت سونی موبایل در منطقه اصفهان	 
حضور در تیم برگزاری تداکس جلفا	 
حضور در رویداد استارتاپ سیتی جشنواره ics۲۰۱۷ به عنوان مربی و داور	 
طراحی و صفحه آرایی روزنامه و نیازمندی سراسری نسل فردا	 
تاسیس همفکر اصفهان در سال ۱۳۹۲	 
اخذ مدرک رسمی کارآموزی کوه پیمایی و سنگنوردی از فدراسیون کوهنوردی	 
حضور در همایش تخصصی بهبود و توسعه کسب و کارهای الکترونیکی	 
برگزاری کارگاه آموزشی طراحی سایت با وردپرس در اصفهان	 
طراحی و صفحه آرایی کتاب "شاه عباس: پادشاهی که برای مردمش افسانه شد"	 
همکاری در تاسیس دورهمی پیوت )دورهمی موسسین در اصفهان(	 
حضور در رویداد biosiness به عنوان مربی کسب و کار و بوم ناب	 
ارائه کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی )اتاق بازرگانی اصفهان(	 
حضور در دومین استارتاپ ویکند رفسنجان به عنوان مربی	 
ســـخنرانی در رویـــداد پســـت هوشـــمند در حضـــور وزیـــر پســـت کشـــور بـــه عنـــوان نماینـــده 	 

فروشـــگاه های اینترنتـــی شـــهر اصفهـــان
حضور در اولین استارتاپ  ویکند شهرکرد به عنوان مربی و داور	 
ارائه کارگاه تجارت الکترونیک و شبکه های اجتماعی )دانشکده شاهین شهر(	 
سخنرانی در رویداد نت تلنت ۲ )نکات مهم در راه اندازی و مدیریت استارتاپ(	 

davooddehghan.ir :اطالعات بیشتر و رزومه کامل داوود دهقان

http://davooddehghan.ir
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مقدمه صدف اصفا  

ـــل در مقطـــع آکادمیـــک پـــس از اتمـــام دوره کارشناســـی  پـــس از ســـال ها تحصی
ارشـــد در رشـــته ژنتیـــک بـــا توجـــه بـــه دور بـــودن فضـــای کســـب وکار از فضـــای 
آکادمیـــک و غریبـــه بـــودن اکثـــر دانشـــجوها بـــه ایـــن فضـــا و فراهـــم نبـــودن شـــرایط 
مناســـب جهـــت یادگیـــری مفاهیـــم کســـب   و کار تصمیـــم بـــه حضـــور در فضـــای 
کارآفرینـــی و کســـب و کار گرفتـــم. حضـــور در یـــک تیـــم اســـتارتاپی و در حـــال رشـــد 
)ایونـــت ســـنتر و اصفهـــان پـــالس( ایـــن فرصـــت را در اختیـــار مـــن گذاشـــت کـــه از 
ـــا اســـترس هـــا، مشـــکالت، چالش هـــا و دغدغـــه هـــای یـــک کســـب و کار  نزدیـــک ب
آشـــنا شـــوم و بتوانـــم آموزه هایـــی را کـــه بـــه صـــورت تئـــوری از طریـــق مطالعـــه 

منابـــع مختلـــف آموختـــه بـــودم، بـــه صـــورت عملـــی بـــه کار گیـــرم.
بـــه  واســـطه فعالیـــت و تولیـــد محتـــوا در اصفهان پـــالس، مطالعـــه کتاب هـــا 
و منابـــع فـــراوان در حـــوزه کارآفرینـــی و کســـب و کار، شـــرکت در کارگاه هـــا و 
دوره هـــای آموزشـــی و گـــوش دادن و تولیـــد پادکســـت هایی در ایـــن حـــوزه بـــه 
ــی  ــتم کارآفرینـ ــی در اکوسیسـ ــی فراوانـ ــالء محتوایـ ــه خـ ــیدم کـ ــه رسـ ــن نتیجـ ایـ
ایـــران وجـــود دارد. از طـــرف دیگـــر بـــه واســـطه فعالیت هـــای میـــان رشـــته ای 
کـــه داشـــتم همیشـــه شـــاهد ایـــن مســـاله بـــودم کـــه محتواهـــای تولیـــد شـــده در 
حـــوزه کســـب وکار اکثـــرا بـــرای رشـــته های IT  و بعضـــی از رشـــته های مهندســـی 
اســـت و بـــه نـــدرت ایـــن بســـتر بـــرای افـــرادی کـــه در خـــارج از ایـــن رشـــته ها 
ـــد  ـــه شـــده مانن ـــر مثال هـــای ارائ ـــن اکث ـــد فراهـــم اســـت، همچنی فعالیـــت می کنن
اوبـــر، اســـنپ، کافه بـــازار، دیجـــی کاال و غیـــره در حـــوزه  IT  بـــوده و کمتـــر کســـی 
بـــه بررســـی نمونه هـــای فیزیکـــی در حوزه هـــای دیگـــری از جملـــه ســـالمت، 
پزشـــکی، فیزیک،صنایـــع و غیـــره پرداختـــه اســـت. ایـــن مســـاله باعـــث شـــد تـــا 
پـــروژه تحقیقاتـــی را در جهـــت تهیـــه نســـخه تخصصـــی از بـــوم نـــاب بـــرای حـــوزه 
ســـالمت و همچنیـــن آماده ســـازی دوره هایـــی در ایـــن حـــوزه را آغـــاز کنـــم تـــا افـــراد 
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ــال ها  ــوند. در طـــی ایـــن  سـ ــد شـ ــد از آن بهره منـ ــم بتواننـ ــوزه IT  هـ ــارج از حـ خـ
همیشـــه ایـــن دغدغـــه را داشـــته ام کـــه بتوانـــم دانـــش و کســـب وکار را در کنـــار 
ـــدازی یـــک کســـب وکار بهـــره  ـــن  دو در جهـــت راه ان ـــق ای هـــم قـــرار دهـــم و از تلفی
ـــری از تلفیـــق دانـــش  ـــا بهره گی ـــد کـــه دانشـــگاه MIT  ب ـــرم. جالـــب اســـت بدانی گی
ــال ۲۰۱8 در  ــاد در سـ ــوزه اقتصـ ــدی ۱QS در حـ ــه بنـ ــاس رتبـ ــب و کار براسـ و کسـ
رتبـــه اول قـــرار گرفتـــه اســـت، ایـــن مســـاله نشـــان دهنـــده ایـــن اســـت کـــه بـــر 
خـــالف نظـــر برخـــی افـــراد کـــه عقیـــده دارنـــد تحصیـــالت آکادمیـــک مانـــع از رشـــد در 
ـــر اســـاس دانـــش  زمینـــه کســـب و کار می شـــود، آینـــده از آن کســـانی اســـت کـــه ب

ــد. ــدازی و اداره می کننـ ــود را راه انـ ــب و کار خـ ــک کسـ آکادمیـ
در راســـتای ایـــن موضـــوع و همچنیـــن دغدغـــه شـــخصی ام بـــرای بـــه  کارگیـــری 
ــار هـــم تصمیـــم گرفتـــم کـــه تحصیـــالت خـــود را در  دانـــش و کســـب وکار در کنـ
مقطـــع دکتـــری بیوانفورماتیـــک ادامـــه داده و در حـــال حاضـــر عـــالوه بـــر قبولـــی در 
مقطـــع دکتـــری در حـــال فعالیـــت در یـــک کســـب وکار آنالیـــن، پیشـــبرد پروژه هـــای 
تحقیقاتـــی خـــود و همچنیـــن تالیـــف کتـــاب هســـتم. بـــر اســـاس تجربـــه  خـــود در 
ـــه  ـــم ک ـــه می کن ـــن راه هســـتند توصی ـــدای ای ـــه در ابت ـــرای کســـانی ک ـــه ب ـــن زمین ای
ـــد مناســـبی  ـــا دی ـــار کســـب وکار ادامـــه داده ت ـــک خـــود را در کن ـــالت آکادمی تحصی
ــنا شـــده و در  ــرا آشـ ــه و عملگـ ــا تجربـ ــاالن بـ ــاتید و فعـ ــا اسـ ــد، بـ ــا دهـ ــه آن هـ بـ

ـــد. ـــره گیرن ـــی ســـازی کســـب وکار خـــود به ـــش در جهـــت غن ـــن دان ـــت از ای نهای
زمانـــی کـــه مشـــغول انجـــام پـــروژه تحقیقاتـــی خـــود بـــودم، حضـــور در دوره مهـــدی 
علیپور)دکتـــر اســـتارتاپ(، خـــال محتـــوا، تجربـــه هدایتگـــری محتـــوا در اصفهـــان 
پـــالس، تجربـــه کـــردن مفاهیـــم کارآفرینـــی درعمـــل و همچنیـــن دغدغـــه نبـــود 
ـــرای افـــراد در زمینه هـــای دیگـــر به خصـــوص حـــوزه  ـــی از کســـب وکارها ب مثال های
ـــار مهـــدی علیپـــور کـــه تجربـــه حضـــور در  ـــا مـــن هـــم در کن ســـالمت باعـــث شـــد ت

1) QS World University Rankings
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کنـــار اَش موریـــا را دارد و همچنیـــن داوود دهقـــان قـــرار بگیـــرم و تیمـــی را تشـــکیل 
دهیـــم کـــه همـــدل، هم راســـتا، هـــم هـــدف بـــوده و دغدغه هـــای یکســـانی دارنـــد. 
ـــه خـــورده و  ـــن زمین ـــاب در ای ـــف کت ـــه تالی ـــا جرق ـــم باعـــث شـــد ت ـــن تی تشـــکیل ای
کتـــاب حاضـــر بـــرای همـــه ی افـــراد و عالقمنـــدان بـــه حـــوزه IT و دیگـــر حوزه هـــا 
ـــن  ـــه داســـتان پیدایـــش ای ـــل ب ـــه تفصی ـــاب ب ـــن کت ـــد دوم ای فراهـــم شـــود. در جل

کتـــاب پرداختـــه ام.
در آخـــر جـــا دارد کـــه از هم تیمی هـــای عزیـــزم مهـــدی علیپـــور و داوود دهقـــان 
ــال  ــد کمـ ــی کردنـ ــن راه همراهـ ــن را در ایـ ــوده و مـ ــن بـ ــاتید مـ ــع اسـ ــه در واقـ کـ

تشـــکر را نمایـــم.
ـــری  ـــه کار گی ـــرده و در راســـتای ب ـــذت ب ـــاب ل ـــن کت ـــدن ای ـــه از خوان ـــد اســـت ک امی
اهـــداف خـــود و بهبـــود کســـب و کار و یـــا ایـــده هـــای خـــود هرچنـــد انـــدک، ایـــن 

کتـــاب کمـــک کننـــده باشـــد.
درباره صدف اصفا

صـــدف اصفـــا کارشـــناس ارشـــد ژنتیـــک اســـت. عالقـــه اش بـــه کاربـــرد کامپیوتـــر 
در زیســـت شناســـی بـــه ســـال هایی برمی گـــردد کـــه بـــا نرم افزارهـــای تحـــت 
سیســـتم عامـــل لینوکـــس۲ بـــه طراحـــی دارو می پرداخـــت. او ســـال های زیـــادی را 
بـــه مطالعـــه، پژوهـــش و تحقیـــق در حـــوزه زیســـت شناســـی پرداختـــه و همچنیـــن 
فعالیت هـــای تحقیقاتـــی خـــود را در پژوهشـــگاه رویـــان اصفهـــان بـــه ثمـــر رســـانده 
اســـت. بـــا ایـــن وجـــود همیشـــه خـــالء مفاهیـــم کســـب وکار در ایـــن زمینـــه )ســـالمت 
و بیولـــوژی( و همچنیـــن دور بـــودن فضـــای مطالعاتی-تحقیقاتـــی از کســـب وکار و 
نبـــود بســـتری مناســـب بـــرای تجـــاری شـــدن ایده هـــا در ایـــن زمینـــه را احســـاس 
می کـــرده اســـت. او به واســـطه حضـــور در دوره نخبـــگان بـــا دکترخســـروی۳ و فضـــای 

Open babel و Autodock ، Mgl tools 12 نرم افزارهایی نظیر
13 رییس سابق مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان، دبیر سابق جشنواره ملی کارآفرینی شیخ بهایی
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کارآفرینـــی آشـــنا شـــد و فعالیـــت در زمینـــه کارآفرینـــی را بـــرای ادامـــه ی راه برگزیـــد 
تـــا رویـــای کارآفرینـــی در حـــوزه ســـالمت و زیســـت شناســـی را تحقـــق بخشـــیده 
و بـــه افـــرادی کـــه در ایـــن رشـــته ها فعالیـــت دارنـــد، نشـــان دهـــد کـــه می تواننـــد 
ـــل  ـــه دلی ـــد.  ب ـــار مطالعـــه و پژوهـــش ایده هـــای خـــود را تجـــاری ســـازی کنن در کن
عالقـــه اش  بـــه آمـــوزش و انتقـــال تجربـــه، بـــه تیـــم اصفهـــان پـــالس پیوســـت تـــا 
ـــردارد.  ـــن راه قـــدم ب ـــه کارآفرینـــی در ای ـــه در زمین ـــوا و کســـب تجرب ـــد محت ـــا تولی ب
صـــدف در برگـــزاری تداکـــس، هفتـــه جهانـــی کارآفرینـــی در ســـال های ۹5 و ۹۶، 
جشـــنواره شـــیخ بهایـــی همـــکاری داشـــته و همچنیـــن فعالیت هـــای مشـــاوره ای 
را در رویـــداد اســـتارتاپ ســـیتی جشـــنواره ICS۲۰۱۷ انجـــام داده اســـت. او در 
اســـتارتاپ ویکنـــد گیاهـــان دارویـــی دانشـــگاه شـــهرکرد مقـــام اول را کســـب نمـــود.
 Data در حـــال حاضـــر در اســـتارتاپ ایونت ســـنتر بـــه عنـــوان مدیرمارکتینـــگ و
Manager مشـــغول بـــه کار اســـت. صـــدف به واســـطه حضـــورش در اکوسیســـتم 
کارآفرینـــی ایـــران دوره هـــا و کارگاه هـــای حرفـــه ای زیـــادی را در زمینه هـــای مختلـــف 
از قبیـــل مفاهیـــم اولیـــه کارآفرینـــی، بـــوم نـــاب و کســـب و کار، شـــاخص های 
عملکـــردی کلیـــدی اســـتارتاپ ها، کپـــی رایتینـــگ، تجربـــه کاربـــری و طراحـــی رابـــط 
کاربـــری، تیم ســـازی و اســـکرام بـــرای اســـتارتاپ ها، اصـــول تامیـــن مالـــی بـــرای 
اســـتارتاپ ها را گذرانـــده اســـت و بـــه علـــت حضـــور در کنـــار اســـتاد علیپـــور بســـیاری 
از مفاهیـــم متـــد نـــاب و همچنیـــن آموزه هـــای ســـیلیکون ولـــی را فراگرفتـــه 
اســـت. صـــدف بـــه تازگـــی درحـــال تدویـــن بـــوم نابـــی مخصـــوص حـــوزه ســـالمت و 
دوره هایـــی در ایـــن زمینـــه اســـت و قصـــد دارد آن را بـــه جامعـــه کارآفرینـــی و بـــه 
ـــق حـــوزه  ـــرای تلفی ـــون ب ـــد. هم اکن ـــه کن ـــن حـــوزه ارائ ـــه ای ـــدان ب خصـــوص عالقمن
ســـالمت و فنـــاوری اطالعـــات در حـــال فعالیـــت در زمینـــه بیوانفورماتیـــک4 اســـت 
و بـــا قبولـــی در مقطـــع دکتـــری در ایـــن رشـــته، قصـــد دارد فعالیت هـــای خـــود را در 

ایـــن زمینـــه ادامـــه داده و دانـــش خـــود را در کنـــار کســـب و کار قـــرار دهـــد.
14 بیوانفورماتیک یک علم نوین نه تنها در ایران بلکه در بقیه کشورهانیز هست. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9


42    |    فصل صفر: مقدمه و پیش گفتار

نظر متخصصین:

محسن مالیری
مدیر شتابدهنده آواتک

واقعـــا دمتـــون گـــرم، بـــه نظـــرم کتابـــی کـــه تهیـــه شـــده بـــا موضـــوع تجربه نـــگاری 
اســـتارتاپ ها، یکـــی از بهتریـــن اتفاقاتی بـــود که برای به اشـــتراک گـــذاری تجربیات 

کارآفرین هـــا می تونـــه بیفتـــه.
شـــاید یـــک روش جدیدی از انتقـــال تجربه را داره ایجاد می کنه کـــه در کنار تئوری ها 
و آموزش هـــا انتقـــال مطالعـــه مـــوردی اتفـــاق میفته و واقعا شـــاید در تمـــام دروس 
مدیریتـــی و کســـب و کاری میگـــن بهتریـــن نـــوع آمـــوزش، یادگیـــری از مطالعه های 
موردی اســـت و کاری که شـــما کردید واقعا ارزشمنده، خســـته نباشید. براتون آرزوی 
موفقیـــت می کنـــم و امیـــدوارم ایـــن آخریـــن کتابـــی که تیـــم شـــما داره تهیه 

می کنه نباشـــه.

اســـاس راه انـــدازی یـــک کســـب و کار خلـــق ارزش اســـت. ارزشـــی کـــه از رفع یـــک نیاز 
موجـــود یـــا جدید و یـــا حل یک مســـاله، ایجاد می گردد و به دســـت افرادی کـــه آن نیاز 
را دارنـــد می رســـد. ایـــن ارزش را در اغلب مـــوارد می توان به صورت مادی و در شـــکل 
ریـــال و دالر و غیـــره تعریف نمود و گاهی هم  نمی توان آن را مســـتقیما به پول تبدیل 
کرد. در هر صورت، شـــناخت مدل های کســـب و کار در مســـیر خلق ارزشـــی که از فهم 
یک مســـاله صورت گرفته، کمک ارزشـــمندی به کارآفرینانی اســـت که در پی راه اندازی 

یک کســـب و کار حول ارزشـــی که خلق شـــده می باشـــند.
از ایـــن رو کتابـــی کـــه در دســـت داریـــد، با ارائـــه انواع مدل های کســـب و کار و بررســـی 
مـــوردی نمونه هـــای موفـــق و ناموفـــق در بازار ایـــران، به عنـــوان یک کاتالیزور دانشـــی 
در بازکـــردن چشـــم  خواننـــدگان به روی گام های مهمی از مســـیر پـــر پیچ و خم 

کارآفرینـــی عمـــل می نماید.

سهیل عباسی
مدیرعامل شتابدهنده تک | موسس خوشفکری
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محمد زاهدی
هم بنیانگذار اصفهان پالس و  ایونت سنتر

از مهمتریــن دالیــل موفقیــت و شکســت شــرکت ها و اســتارتاپ های آینــده، فهــم 
و طراحــی و پیــاده ســازی  مدل هــای درآمــدی اســت. بارهــا در ایونــت ســنتر تجربــه 
کرده ایــم کــه بــا تغییــر کوچکــی در روش درآمــد زایــی، بــرای قســمتی از بــازار جــذاب 
شــده ایم. کتــاِب حاضــر عــاوه بــر کمــک بــه فهــم و درک مدل هــای درآمــدی و کارکــرد 
آن، بــه شــما نمونه هــای موفــق و ناموفقــی از بــازار ایــران و رفتــار کاربــران داخلــی را 
نشــان  می دهــد. از حــق نگذریــم، صفحــه بنــدی عالــِی کتــاب اشــتیاِق مــن را 

بــرای مطالعــه دوچنــدان کــرده اســت.

ناصر غانم زاده
مدیر شرکت سرمایه گذاری جسورانه اُپاتان

اســتارتاپ های ایرانــی زیــادی را می شناســم کــه مــدت زیــادی اســت کــه محصــول یــا 
ــازار  داده انــد ولــی هنــوز روش قیمت گــذاری مشــخصی ندارنــد؛  خدمــت خــود را بــه ب
دلیــل اینکــه اســتارتاپ ها در ابتــدا از قیمت گــذاری دوری می کننــد را دو چیــز می دانــم: 
ــا مدل هــای  ــر و دوم ناآشــنایی ب ــا کارب ــرس پــس زده شــدن توســط مشــتری ی اول ت

درآمــدی مختلــف و نمونه هــای آن.
ــران« تــاش کــرده اســت  ــازار  ای ــاب »مدل هــای  درآمــدی  و  کســب و کار با رویکــرد  ب کت
کــه ایــن مدل هــا را بــه ســادگی و بــه شــکل فشــرده همــراه بــا مثال هایــی خــوب از 
اســتارتاپ های ایرانــی بیــان کنــد. خوانــدن ایــن کتــاب را بــه همــه ی کســانی کــه 

درحــال راه انــدازی اســتارتاپ هســتند، پیشــنهاد می کنــم.
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مهدی ناصری
تحلیلگر رشد و مارکتینگ

شـــما بـــه احتمـــال زیاد نـــام حراِجـــر را نشـــنیده اید. در ســـال 89 وقتی ســـرباز بودم 
ســـایتی را راه اندازی کردم که به مدت دو ســـال و نیم مرجع اطاع رســـانی حراجی ها 
و تخفیف هـــای فصلی فروشـــگاه ها بود. چند هـــزار بازدید روزانه، هـــزاران نفر عضو 
خبرنامـــه، ثبـــت حراجی هـــای بیش از 100 شـــهر ولی تنهـــا 80 هزارتومـــان درآمد در 
کل دو ســـال و نیم. روزی که تصمیم گرفتم دیگر ســـرویس هاســـت و دامین حراجر 
را تمدیـــد نکنم مهم ترین دســـتاوردم این بـــود که فهمیدم »مردم ایـــران برای چیزی 

کـــه به آن نیـــاز دارند، لزوما پـــول نمی دهند«. 
ســـال ها گذشـــت و اکوسیســـتم اســـتارتاپی ایران شـــکل گرفت. این کتاب داســـتان 
موفقیت هـــا و  شکســـت های افرادی  اســـت که در این ســـال ها تصمیـــم گرفتند نه از 
امنیـــت کارمنـــدی و نـــه از فرصت داللـــی که از راه خلـــق ارزش واقعی بـــرای ایرانیان 
پـــول در بیاورنـــد. جوانانـــی که امید در ســـرزمین مادری را بر پیشـــرفت در ســـرزمین 

آرزوها ترجیـــح دادند.
داســـتان خلق کســـب و کار آن ها نه تنها پر اســـت از ریزه کاری های بازار ایرانی )مانند 
آنچـــه مـــن در حراجـــر تجربه کردم(، شـــگردهای طراحی مدل کســـب وکار براســـاس 
ذائقـــه مـــردم ایـــران و آموزه های راهبـــردی و تکنیکی توســـعه محصـــول، که مهم تر 
از همـــه بـــه مـــا می آمـــوزد چطور وقتـــی همه چیـــز برعلیه ماســـت، امیدوارانـــه برای 
کشـــورمان خلـــق ارزش کنیـــم. بـــه ایـــن روایات حماســـی می بالیـــم و با افتخـــار پای 

تجربه هـــای آنان می نشـــینیم.
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ویژگی های کتاب

مثال های بومی و ملموس از فضای کسب وکار ایران	 
تطبیق آموزه ها با نمونه های واقعی داخلی	 
اولین کتاب بومی تالیف شده در حوزه مفاهیم استارتاپی با مثال های بومی 	 

مبتنی بر جدید ترین آموزه ها ی استارتاپِی دنیا
ارائه یک دسته بندی ملموس و شفاف 	 
ارائه تمرین ها و پرسش های کلیدی در راستای افزایش عمق یادگیری	 
ارائه مثال های متنوع از صنایع مختلف	 

شیوه مطالعه کتاب

پیشنهاد می شود که جهت افزایش کیفیت یادگیری، کتاب به صورت ترتیبی 
و پیوسته مطالعه شود، چرا که ترتیب منطقی مطالب ارائه شده از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. تنها فصلی که می تواند به طور مستقل مطالعه شود 

فصل چهارم )فصل مطالعه های موردی۱( است.

11 الزمــه ی مطالعــه ایــن فصــل آشــنایی کامــل بــا مبحــث بــوم مــدل کســب و کار و بــوم نــاب مــی باشــد، منابــع تکمیلــی 
در بخــش منابــع ایــن فصــل آورده شــده اســت.
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 نکات مفید و کاربردی برای مطالعه راحت تر
و استفاده از همه امکانات این کتاب

 اکثـــر هایپرلینک هـــای درج شـــده در صفحـــات ایـــن کتـــاب الکترونیـــک	 
با عالمت  و یا بوسیله Underline مشخص شده اند.

فهرســـت ایـــن کتـــاب اینتراکتیـــو اســـت، یعنـــی بـــا کلیـــک بـــر روی هـــر عنـــوان 	 
)هایپرلینـــک( بـــه صفحـــه مربوطـــه ارجـــاع داده می شـــوید.

ــت 	  ــه فهرسـ ــد بـ ــه، می توانیـ ــر صفحـ ــاالی هـ ــوان بـ ــر روی عنـ ــک بـ ــا کلیـ بـ
کتـــاب بازگردیـــد.
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 :یلنف هخسنخسنلطفا! به روز باشید

لطفا! به روز باشید ... 
از آنجایـــی  کـــه محتـــوای ارائـــه شـــده در ایـــن کتـــاب، یـــک محتـــوای پویاســـت در 
فواصـــل زمانـــی مختلـــف مولفیـــن بـــر اســـاس تازه تریـــن پژوهش هـــای صـــورت 
ـــوای  ـــه روز رســـانی محت ـــه ب ـــدام ب ـــز بازخوردهـــای دریافـــت شـــده، اق ـــه و نی گرفت
بخش هـــای مختلـــف کتـــاب می نماینـــد، لـــذا پیشـــنهاد می شـــود حتمـــا بـــا 
ـــوای نســـخه  ـــودن محت ـــه روز ب ـــه آدرس startupbook.ir/book1 از ب مراجعـــه ب
در دســـترس خـــود مطلـــع شـــوید و همیشـــه آخریـــن نســـخه را مطالعـــه نماییـــد.

http://www.startupbook.ir/book1
https://t.me/irstartupbook
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کتاب بخوانید، جایزه هم بگیرید ...

از آنجایـــی  کـــه هـــدف مولفیـــن کتـــاب ایجـــاد تجربـــه ای متفـــاوت 
ــوع،  ــذاب و متنـ ــی جـ ــه طراحـ ــار ارائـ ــت، در کنـ ــه اسـ از مطالعـ
تصمیـــم بـــر آن شـــد کـــه از تکنیک هـــای گیمیفیکیشـــن نیـــز 
بـــرای درگیـــری بیشـــتر مخاطبـــان بـــا محتـــوا نیـــز بهـــره ببریـــم. 
مـــا قبـــال از ایـــن تکنیک هـــا در کارگاه هـــای آموزشـــی و مجموعـــه 
ویدیو هـــای آموزشـــی خـــود اســـتفاده کـــرده  و بازخورد هـــای 

ــم. ــیار خوبـــی گرفته ایـ بسـ
در  ســـکه تعـــدادی  کـــه  اســـت  صـــورت  ایـــن  بـــه  روال 
بخش هـــای مختلـــف کتـــاب قـــرار داده شـــده اســـت، شـــما  
ــر  ــوای هـ ــکه ها را در محتـ ــن سـ ــاب، ایـ ــق کتـ ــدن دقیـ ــا خوانـ بـ
فصـــل پیـــدا کـــرده و تعـــداد ســـکه ها را در فـــرم مربوطـــه در 
وب ســـایت وارد کنیـــد. مطالعـــه هـــر فصـــل و ارائـــه تعـــداد 
مجموعـــه ســـکه های پیـــدا شـــده در آن، یـــک کوپـــن تخفیـــف 
را بـــرای شـــما فعـــال می کنـــد کـــه بـــا ارائـــه مجمـــوع ســـکه ها، 
تخفیفـــی را بـــرای یـــک محتـــوای ویـــژه مرتبـــط بـــا کتـــاب دریافـــت 

ــرد. ــد کـ خواهیـ
ــتر و تکمیـــل فـــرم مربـــوط بـــه  بـــرای کســـب اطالعـــات بیشـ
ســـکه ها بـــه آدرس startupbook.ir/gift مراجعـــه نماییـــد.

http://www.startupbook.ir/gift
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مجموعه کتاب های کارآفرینی
از تیم استارتاپ بوک در راه است ...

مدل های درآمدی و کسب و کار با رویکرد بازار ایران )جلد ۲(	 
ابزارهای تحلیل و هدایتگری کسب و کار های نوپا	 
مبانی کارآفرینی مدرن و کسب و کارهای نوپا	 
مبانی کارتیمی و تیم سازی با رویکرد فرهنگ ایرانی	 
هنر ارائه به سرمایه گذار	 
مبانی ارزش گذاری استارتاپ ها	 
نکات حقوقی و انواع قرارداد ها ویژه استارتاپ ها	 
سنجه های کلیدی برای رشد کسب وکارهای نوپا	 

برای اطالعات بیشتر و پیش  ثبت نام کتاب ها به صفحه 
StartupBook.ir/all-books مراجعه نمایید.

پیش ثبت نام

http://startupbook.ir/all-books
http://www.startupbook.ir/all-books
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مشتریان شما قاضی، هیئت منصفه 
ارزش پیشـــنهادی محصـــول  و جـــاّلدِ 

شـــما هستند.
اگر برایشـــان مناسب نباشـــید، آن ها 

بی رحـــم خواهنـــد بود.

اَلِکسانِدر اُستِروالِدر

خالق بوم مدل کسب وکار
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جزئیات فصل:

۱۰ الی ۱5 دقیقه   زمان تقریبی مطالعه

۲۶۰۳ کلمه   تعداد کلمات

۲4 تصویر   تعداد تصاویر

۲8 صفحه   تعداد صفحات

۹۲ کلمه   متوسط کلمه در صفحه

سکه های پیدا شده

 فصل اول:

مبانی و تعاریف
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اهداف فصل اول:

 تعاریـــــــف متعـــــــددی در زمینــــــه مــــــدل های کســــــب و کار1 وجـــود دارد کـــه 
ـــا رویکـــرد کارآفرینـــی و مباحـــث  ـــه معرفـــی مهم تریـــن آن هـــا ب در ایـــن فصـــل ب

اســـتارتاپی می پردازیـــم. 

خواننده در انتهای این فصل:

 با دو تعریف اصلی مدل کسب و کار آشنا شده و آن را درک می کند. 
 تعریـــف ارزش را درک کـــرده و بـــا تعـــدادی از روش هـــای ایجـــاد ارزش آشـــنا 

می شـــود. 
 در قالـــب مثال هـــا و تمرین هـــا ایـــن مفاهیـــم کامـــا بـــرای وی روشـــن 

ــد.  ــد شـ خواهـ

1) Business Model  

https://motamem.org/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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تعریفمدلکسبوکار
ازدیدگاهخالقکتابخلقمدلهایکسبوکار1

یکی از تعاریف مطرح و معتبر در زمینه مدل کسب و کار، 
مدل   خلق  ارزشمند  کتاب  در  شده  ارائه   تعریف 
با  کتاب  این  نسخه  اولین  باشد.  می  کسب و کار 

مدیریت آقای الکساندر استروالدر2 در سال 2010 
تهیه و تدوین شده است. 

که  است  مفهومی  ابزار  یک  کسب و کار  مدل 
آن ها  ارتباط  و  عناصر  از  مجموعه ای  شامل 

می شود و منطق یک نهاد )سازمان، شرکت، استارتاپ( 
جهت درآمدزایی را نشان می دهد.

نمایان  را  مشتریان  مجموعه  به  ارزش  ارائه   نحوه  کسب و کار  مدل  اصل  در 
می کند. مدل کسب و کار به گونه ای معماری یک شرکت را جهت خلق، بازاریابی، 

تحویل ارزش و کسب درآمدی پایدار و سودآور نشان می دهد. 
مدل  یک  شده،  ارائه   تعریف  در  که  همان طور 

اجزای نکته ارتباط  و  تعامل  نحوه  اصل  در  کسب و کار 
مختلف در یک کسب و کار را به تصویر می کشد. در 

تعریف مذکور، تاکید بر منطق ایجاد درآمد و انتقال ارزش می باشد.
جالب است بدانید که معموال در بسیاری از تعاریف 
مطرح شده از انواع مدل های کسب و کار، نام گذاری 
بر اســـــــاس منطـــق درآمـــــد زایـــی می باشد که در 
خواهد  ارائه  آن  مورد  در  توضیحاتی مفصل  ادامه 

شد. 

1) Business Model Generation  
2) Alexander Osterwalder  

https://www.wiley.com/en-ax/Business+Model+Generation%3A+A+Handbook+for+Visionaries%2C+Game+Changers%2C+and+Challengers-p-9780470876411
http://alexosterwalder.com/
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تعریف مدل کسب و کار از دیدگاه خالق بوم ناب

یکـــی دیگـــر از افـــراد مطـــرح در فضـــای اســـتارتاپی، اَش موریـــا۱ می باشـــد کـــه 
ســـاکن آســـتین تگـــزاس۲ اســـت. او خالـــق ابـــزاری بـــه نـــام بـــوم نـــاب۳ اســـت کـــه 

ـــاب مـــی باشـــد.  ـــر اســـاس آموزه هـــای اســـتارتاپ ن ب
اَش موریــا از آنجایی کــه خــود یــک کارآفریــن بــوده، ایــن ابــزار را بــرای درک 
فرآینــد کارآفرینــی براســاس تجربیــات واقعــی خــود طراحــی کــرده اســت کــه 
مــورد اســتقبال زیــادی قــرار گرفتــه و بصــورت جهانــی پذیرفتــه شــده اســت. ایــن 

ــزار را در بخــش بعــدی معرفــی می کنیــم.  اب
در دیدگاه اَش موریا، هر مدل کسب و کار سه بخش اصلی دارد:

 	)value creation( ایجاد ارزش
 	)Value Delivery( ارائه  ارزش
 	)Value Capture(  کسب ارزش

بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع، در قالــب یــک مثــال ایــن ســه مفهــوم را بــا هــم مــورد 
بررســی قــرار می دهیــم. 

11 مهــدی علیپــور، یکــی از مولفیــن کتــاب، شــخصا افتخــار حضــور در دوره هــای حضــوری اَش موریــا را در ســه ســال 
متوالــی داشــته اســت. او یکــی از همــکاران وی در آمــوزش بــوم نــاب و  متدولــوژی نــاب اســت. 

2) Austin - texas 
3) lean canvas 

http://Austin - texas
https://isfahanplus.ir/lean/
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جزئیات فصل:

۲5 الی ۳۰ دقیقه   زمان تقریبی مطالعه

5۷۰۰ کلمه   تعداد کلمات

5۷ تصویر   تعداد تصاویر

5۶ صفحه   تعداد صفحات

۱۰۱ کلمه   متوسط کلمه در صفحه

سکه های پیدا شده

 فصل دوم:

 انواع الگو های
مدل کسب و کار
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اهداف فصل دوم:

  یکـــی از منابـــع الهـــام بخـــش طراحـــی یـــک مـــدل کســـب و کار ، آشـــنایی 
بـــا انـــواع الگوهـــای مـــدل کســـب و کار مـــی باشـــد. در ایـــن فصـــل بـــه مهمتریـــن 
الگوهـــای مـــدل کســـب و کار از دیـــدگاه متخصصیـــن و صاحبنظـــران ایـــن حـــوزه 

بـــا رویکـــرد کســـب و کارهـــای نوپـــا خواهیـــم پرداخـــت.
خواننده در انتهای این فصل: 

ـــا فلســـفه پیدایـــش آن هـــا آشـــنا    مفهـــوم الگو هـــای طراحـــی را درک کـــرده و ب
می شـــود.

ــنا  ــده، آشـ ــه شـ ــا ارائـ ــط اَش موریـ ــه توسـ ــب و کار کـ ــدل کسـ ــوی مـ ــا ۳ الگـ  بـ
می شـــود و می توانـــد آن هـــا را در عمـــل بـــه کار گیـــرد.

 بـــا 5 الگـــوی مـــدل کســـب و کار ارائـــه شـــده توســـط الکســـاندر اســـتروالدر آشـــنا 
شـــده و می توانـــد آن هـــا را در عمـــل اســـتفاده کنـــد.

 تفـــاوت انـــواع مدل هـــای کســـب و کار را درک کـــرده و بـــا اســـتراتژی های 
می شـــود. آشـــنا  آن هـــا  به کار گیـــری 
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مروری بر تاریخچه مدل  های کسب و کار

جالـــب اســـت بدانیـــد کـــه در گذشـــته مـــدل کســـب و کار )همـــان شـــیوه ارائـــه 
ــوان یـــک  ــما به عنـ ــوده اســـت. شـ ــاده بـ ــیار سـ ــود( بسـ ارزش و کســـب سـ
صنعت گـــر معمـــوال کاال را بر اســـاس مـــواد  اولیـــه ی خریـــداری شـــده تولیـــد 

می کردیـــد و آن را بـــا یـــک ســـود مشـــخص می فروختیـــد.
به طور کلی مدل ساده ای برای ارائه خدمات و تولید کاال ها وجود داشت. 
امـــا بـــه مـــرور زمـــان و بـــا ظهـــور اینترنـــت، مدل هـــای کســـب و کار متنوعـــی بـــه 
وجـــود آمدنـــد. همچنیـــن شـــیوه های جدیـــدی از نحـــوه انتقـــال ارزش ابـــداع 
 شـــد کـــه مـــورد اســـتقبال فـــراوان قـــرار گرفـــت، کـــه در ادامه بـــه معرفی آن ها

می پردازیم.
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 فروش مستقیم۱
Direct selling

این مدل  در  است.  و سر راست ترین مدل کسب و کار  این مدل ساده ترین 
مشتریان و مصرف کنندگان محصول یا خدمات شما یکی هستند.

انواع مدل کسب و کار از دیدگاه اَش موریا
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جزئیات فصل:

۳۰ الی ۳5 دقیقه   زمان تقریبی مطالعه

۷5۰۰ کلمه   تعداد کلمات

8۷ تصویر   تعداد تصاویر

۷4 صفحه   تعداد صفحات

۱۰۷ کلمه   متوسط کلمه در صفحه

سکه های پیدا شده

 فصل سوم:

 مدل های درآمدی
Revenue Models 



144    |    فصل سوم: مدل های درآمدی

اهداف فصل سوم:

انـــواع زیـــادی از مدل هـــای درآمـــدی  در دنیـــای کســـب و کارهای نوپـــا   
نوآورانـــه ظهـــور کرده انـــد، در ایـــن فصـــل بـــه بررســـی انـــواع مختلـــف مدل هـــای 

درآمـــدی۱ خواهیـــم پرداخـــت. 

خواننده در انتهای این فصل: 

  تفـــاوت مـــدل درآمـــدی و مـــدل کســـب و کار را درک کـــرده و بـــا مفهـــوم
جریان درآمدی آشنا می شود. 

 با ۱8 مدل درآمدی در قالب 5 دسته بندی اصلی آشنا می گردد. 
 در قالـــب مثـــال و تمریـــن  ایـــن مفاهیـــم کامـــال بـــرای وی روشـــن خواهـــد شـــد 
و مهارت هـــای مقدماتـــی الزم جهـــت به کارگیـــری آن هـــا را آمـــوزش خواهـــد 

دیـــد. 

1) Revenue Model 
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مقدمه فصل سوم

همان طـــور کـــه در بخش های قبلی توضیح داده شـــد، یک کســـب و کار شـــامل 
اجـــزای مختلفی اســـت که دو جـــزء اصلـــی آن عبارتند از:

مدل کسب و کار. ۱
مدل درآمدی. ۲

ایـــن دو مواردی هســـتند که معمـــوال مانند شناســـنامه یک کســـب و کار، بیانگرِ 
شـــیوه و منطـــق آن کســـب و کار از نظـــر اقتصـــادی می باشـــند و همـــان طور که 
پیـــش از ایـــن اشـــاره شـــد معموال ایـــن دو مفهـــوم به اشـــتباه به جـــای یکدیگر 

بـــه کار گرفته می شـــوند. 
تنـــوع مدل هـــای درآمدی بســـیار زیاد اســـت و صاحب   نظـــراِن فراوانـــی در این 

زمینـــه وجـــود دارنـــد. همچنیـــن بســـیاری از مدل هـــای 
درآمـــدی کـــه تعاریِف مشـــابهی )البته بـــا اندکی 

تفـــاوت( دارنـــد بـــا نام هـــای مختلـــف ارائـــه 
شـــده اند کـــه ایـــن مســـاله ممکـــن اســـت 

باعـــث ســـردرگمی  موسســـین در انتخاِب 
یـــک مـــدل درآمدِی مناســـب شـــود. 

تشـــریح  بـــر روی  فصـــل  ایـــن  تمرکـــز 
انـــواع مدل هـــای درآمـــدی و ارائـــه یـــک 

دســـته بندی ســـاده و کاربـــردی جهـــت درک 
بهتـــر این مدل هـــا و به کارگیـــری آن هـــا در طراحی 

می باشـــد.  اســـتارتاپ ها  کســـب و کار  مـــدل 
ســـعی شـــده با ارائه مثال های آشـــنا مفاهیم به 
گونه ای ســـاده تشـــریح شـــوند تـــا درک آن برای 

باشـــد.  راحت تر  خواننده 
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شما کدام یک از شخصیت های زیر را می شناسید؟
این تصاویر مربوط به اینفوئنسر های شبکه های اجتماعی است. در اینجا شما 
را با این مفهوم جدید که از این مدل درآمدی استفاده می کند، آشنا خواهیم 

کرد.

 اینفلوئنسر مارکتینگ
Influencer Marketing

Third party - شخص ثالث

  اردیبهشت 97تصویر صفحه پروفایل اینستاگرام سلبریتی های ایرانی
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 برای مشاهده نقشه ذهنی محتوای کتاب به آدرس
StartupBook.ir/mindmap-book1 مراجعه نمایید.

مشاهده نقشه ذهنی کتاب

نقشه ذهنی فصل های اول تا سوم کتاب

اینکه نقشه ذهنی، بسیار گسترده و دارای جزئیات زیادی است،  به دلیل 
امکان مشاهده نسخه کامل آن فقط در وب سایت وجود دارد.

http://startupbook.ir/mindmap-book1
http://startupbook.ir/mindmap-book1
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جزئیات فصل:

۶5 الی ۷5 دقیقه   زمان تقریبی مطالعه

۱884۰ کلمه   تعداد کلمات

۱۳۷ تصویر   تعداد تصاویر

۱85 صفحه   تعداد صفحات

۱۰۰ کلمه   متوسط کلمه در صفحه

سکه های پیدا شده

 فصل چهارم:

مطالعه  موردی 
استارتاپ های ایرانی
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مقدمه فصل چهارم

همان طور که در مقدمه کتاب اشـــاره شد، یکی از ویژگی های منحصربه  فرد 
کتـــاب حاضـــر، اســـتفاده از مثال هـــای بومـــی اســـت. عـــالوه بـــر مثال های 
بومـــی ارائـــه شـــده در متن کتاب، فصلـــی جداگانه را در نظـــر گرفتیم که به 
مرور داســـتان اســـتارتاپ های ایرانی بـــا رویکرد مدل هـــای درآمدی خواهیم 

پرداخت.
در راســـتای تدوین محتـــوای این فصـــل مولفین کتاب، یک فرم اســـتاندارد 
)تصویر پایین صفحه( را بر اســـاس اهداف آموزشـــی کتاب تهیه کرده و آن 
را در اختیار موسســـین اســـتارتاپ ها و اعضای تیم آن ها قـــرار داد. این فرم 
به گونه ای طرحی شـــده بود که اطالعات درج شـــده از ســـوی اســـتارتاپ ها، 
حـــاوی نکات آموزشـــی و کاربردی جهـــت الگوگیری از اســـتارتاپ های بومی 
باشـــد.  ایـــن فصل شـــامل محتوای بســـیار ارزشـــمندی برای کســـب و کارها 
اســـت،  امیدواریم اطالعات و شـــیوه ارائه آن ها به گونه ای باشد که حداکثر 
بهره وری آموزشـــی صورت گرفتـــه و عالوه بر آن تجربیات این اســـتارتاپ ها 

به گونه ای مطلوب برای جامعه اســـتارتاپی کشـــور مفید واقع شـــود.

تصویری از فرم پرسشنامه آنالین استارتاپ ها
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استارتاپ های تشریح شده در جلِد اول کتاب:

poolticket.org postpin.ir مهرآراد فیدار

dadsun.ir

appreview.ir

Nashryar.com

manishen.com

sabketo.com

iranfa.ir

javabkoo.com

tizland.ir

Virgool.io ponisha.ir

papatalab.ir skyroom.ir

Achareh.ir

moheme.ir

hamyab24.com

see5.ir

raychat.io

 برای مشاهده استارتاپ موردنظر روی لوگوی آن کلیک نمایید
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 ویرگول
virgool

جایی برای نوشتن و خواندن
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معرفی کوتاه 

ویرگــول  یــک شــبکه اجتماعــی بــرای خوانــدن و نوشــتن متــن و محتــوای 
فارســی اســت.

اطالعات عمومی کسب و کار 

ویرگول | virgool  نام استارتاپ

  virgool.io  آدرس وب سایت

اصفهان - اصفهان  شهر و استان

اردیبهشت 1396  تاریخ اولین ارائه عمومی

3 نفر )تا اسفند )96  تعداد اعضای اصلی تیم

جایی برای نوشتن و خواندن  شعار

Medium.com  نمونه مشابه خارجی

چند وجهی | Multisided مدل کسب و کار از دیدگاه اَش موریا

رایگان - عضویت  مدل درآمد*

* بــا توجــه بــه اینکــه ویرگــول  یــک شــبکه اجتماعــی اســت، پــس در شــروع 
کار مــدل درآمــدی نــدارد و بــه دلیــل بیشــتر شــدن اثــر شــبکه ای1 کــه بقــای 
 یــک شــبکه اجتماعــی بــه آن بســتگی دارد، می بایســت کاربــران زیــادی بــه 
ویرگــول ملحــق شــوند و پــس از آن مــدل درآمــدی مناســب ایــن کســب و کار 
ــه  ــدگان باشــد ب ــت از خوانن ــی می شــود، دریافــت حــق عضوی کــه پیش بین

ســایت اضافــه شــود.
1) Network Effect

https://virgool.io
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داستان شکل گیری 

از روزهــای ابتدایــی حضــور در فضــای مجــازی همیشــه مخاطــب وبالگ هــا 
و ســایت های تولیــد کننــده محتــوای متنــی بــودم. هــر دوره  یــک ســایت 
پرچــم دار ایــن جریــان بــود، از Google Reader تــا وبالگ هــای شــخصی  یــا 
گروهی. در ســال های گذشــته در وب التین، مدیوم2 به عنوان  یک پلتفرم 
تولیــد محتــوا توســط کاربــر  یــا مبتنــی بــر کاربر که بــه اختصــار 3UGC نامیده 
می شــود بــا ســاختاری مشــابه بــا شــبکه های اجتماعــی بــه خوبــی ایــن حــوزه 
را پوشــش مــی داد امــا پلتفرم هــای ســرویس دهی وبــالگ ایرانــی همگــی در 
1۰ ســال پیــش خــود باقــی  مانــده و در جــای خودشــان درجــا میزدنــد. بــرای 

همیــن تصمیــم گرفتــم بــا دوســتانم، ویرگــول را تشــکیل بدهــم.

Problem | مشکل 

ــود  ــه خاطــر نب ــه ب ــد می شــود ک ــوای فارســی تولی ــادی محت ــه تعــداد زی روزان
ــن کار مناســب  ــرای ای پلتفــرم مناســب، از ســایت ها و ســرویس هایی کــه ب
نیســتند، ســر در آورده انــد. از طــرف دیگــر کســانی هــم کــه بــه وبــالگ وفــادار 
مانده انــد اکثــرا در رســاندن مطالــب خــود بــه دســت خواننــدگان بــا مشــکل 
مواجــه هســتند. ویرگــول عــالوه بــر اینکــه پلتفــرم مناســبی را در اختیــار 
نویســندگان قــرار می دهــد، گارانتــی می کنــد کــه تعــداد مخاطبین شــان نیــز 
افزایش یابــد. در ســمت دیگــر ایــن معادلــه، افــرادی کــه عالقمنــد بــه مطالعــه 
هســتند، می تواننــد در یــک ســرویس واحــد مطالــب مــورد نظــر خــود را پیــدا 
و مطالعــه کننــد. به عبارتــی ویرگــول خیلــی ســاده عالقمنــدان بــه محتوایــی 

ــد. ــوا متصــل می نمای ــدگان آن محت ــه تولید کنن در یــک حــوزه خــاص را ب
2) Medium.com  

 UGC .33 درمــدل کســب و کارها ارزش اصلــی توســط محتــوای ارائــه شــده توســط کاربــران ایجــاد می شــود
می باشــد.  User Generated Content عبــارت  مختصــر 

https://medium.com/
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Customer Segment | بخش مشتریان 

ویرگول دو بخش اصلی را مورد هدف قرار داده است:
ارائــه دهنــدگان محتــوا: هــر نــوع تولید کننــده محتوا، که می تواند نویســنده 
ــا فــردی کــه می خواهــد خاطــرات  یــا دل نوشــته های خــود  حرفــه ای باشــد  ی
را منتشــر کنــد، همچنیــن آژانس هــای دیجیتــال مارکتینــگ و برند هــا از 

مشــتریان مــا هســتند.
خواننــدگان محتــوای فارســی:  ایــن افــراد در وب گــردی  یــا جســتجوی گــوگل 
ــر  ــد کارب ــد کــه می توانن ــدا کرده ان در پــی موضوعــات مختلــف ویرگــول را پی

وفــاداری شــوند.
 بــرای جــذب ایــن افــراد، در مراحــل ابتدایــی از 

پتانســیل ســایر شــبکه های اجتماعــی اســتفاده نکته
شد.

Customer Validation | نحوه اعتبارسنجی 
اعتبارســنجی ویرگــول تــا حــد زیــادی، از طریــق شــبکه های اجتماعــی شــکل 
گرفت. در دســترس نبودن ســرویس مدیوم در ایران )در این لحظه مدیوم 
رفــع فیلتــر شــده اســت( و بعــد از آن صحبت هــای زیــادی کــه در مــورد عــدم 
پشــتیبانی مدیــوم از زبــان فارســی می شــد و همچنیــن صحبت هــای هکرهــا 
مبنــی بــر نبــود پلتفــرم مناســب تولیــد محتــوای فارســی در ایــران و انتقــاد به 
ســرویس دهنده های ســنتی وبــالگ، بخــش زیــادی از اعتبارســنجی اولیــه 
ویرگــول را شــکل داد. عــالوه بــر ایــن بــا انتشــار نســخه MVP بــرای تعــداد 
محــدودی از نزدیــکان مقبولیــت بیــش از حــد انتظــار از همــان نســخه اولیــه 

پــس از اســتفاده مــا را از ایــن مســیر مطمئــن ســاخت.
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ــن سیســتم به واســطه  ــت ای ــی مقبولی  به عبارت
نکته

اعتبــار  قبــل  از  خارجــی  نمونــه  داشــتن  یــک 
ســنجی شــده بــوده و عــدم دسترســی در ایــران نیــز انگیــزه ای بــرای تولید  یک 
نمونــه بومــی  از آن ســرویس شــد. ســوال اصلــی ایــن بــوده کــه آیــا افــراد از 
ایــن ســرویس اســتفاده خواهنــد کــرد  یــا خیر؟ دلیــل و انگیزه اســتفاده از آن 

چه خواهد بود؟

Unfair Advantage | مزیت رقابتی 

همســویی بــا جریــان شــبکه های اجتماعــی کــه باعــث افزایــش مخاطبیــن 
می شــود.

افزایش مخاطبین، خود به خود باعث افزایش نویسنده می شود.

Customer development | توسعه مشتریان 
کمپین های وبالگ نویسی	 
همکاری با سلبریتی های حوزه تولید محتوا	 

Customer Care  | نگهداری مشتریان 

عــالوه بــر افزایــش امکانــات و کیفیــت بــاالی نگهــداری ســرویس، جــذب 
کاربــران جدیــد )نویســنده بــرای خواننــدگان / خواننــده بــرای نویســندگان( 

نیــز باعــث نگه داشــتن مشــتری ها می شــود.
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علی آجودانیان

هم بنیانگذار
 بیزینس

علی حدادکار

هم بنیانگذار | توسعه دهنده 

FrontEnd , Mobile

پیمان امیدی

هم بنیانگذار 
BackEnd توسعه دهنده

تصاویر محیط کار 

تصویر اعضای تیم 
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تصاویر محصول 

تکنولوژی مورد استفاده و مسائل فنی 
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Virgool | ویرگول

Virgool | ویرگول

جایگزین های موجود

پذیرندگان آغازین

• ارائه دهندگان محتوای فارسی 
)نویسندگان وبالگ های ایرانی(

• خوانندگان محتوای فارسی

• ارائه دهندگان محتوای فارسی 
)نویسندگان وبالگ های ایرانی(

• خوانندگان محتوای فارسی

• زودتر وارد شدن به بازار به عنوان 
Medium اولین سرویس بومِی

• رشد سریع در بازار )ایجاد نتورک 
افکت یا اثر شبکه ای(

• نبود پلتفرم مناسب برای به 
اشتراک گذاری محتواهای تولید شده 

• نبود بستر مناسب برای نوشتن 
نویسندگان

• نبود پلتفرم مناسب واحد برای 
جستجوی مطالب موردعالقه 

خوانندگان

• وبالگ های شخصی پرشین بالگ و 
سایر سیستم های وبالگ دهی

• شبکه های اجتماعی

• کانال های تلگرام

• کمپین های وبالگ نویسی
• همکاری با سلبریتی های حوزه 

تولید محتوا 
• افزایش امکانات و کیفیت باالی 

نگهداری سرویس
• جذب کاربران جدید )برای حفظ 

مشتری های قبلی(
• خبرنامه

برای نویسنده:
• بهتر و بیشتر دیده شدن، نسبت به 

وبالگ و سایت شخصی در درازمدت
• زمان و هزینه راه اندازی  کاهش 

می یابد.

برای خواننده:
• دستیابی سریع تر و راحت تر به 
محتوای تخصصی با کیفیت مورد 

• نیروی انسانی )برنامه نویسان، عالقه خود.
مدیران، بازاریابان، پشتیبانی(

• دفتربرای استقرار تیم
• پول

• تجهیزات مانند سرور، کامپیوتر و …
• یک سری حق امتیازها )مثل 

کافه بازار(
• پلتفرم برای هماهنگی اعضا

• حقوق برنامه نویس
• هزینه سرور

• هزینه زیرساخت
• هزینه مکان و تجهیزات اداری

• حقوق برنامه نویس
• هزینه سرور

• هزینه زیرساخت
• هزینه مکان و تجهیزات اداری

• استخدام نیروی انسانی و مدیریت آن ها
• توسعه پلتفرم نرم افزاری سمت وب و 

سمت اپلیکیشن
• بهینه سازی سرورها

• مدیریت بازار و تبلیغات
• فراهم کردن محیطی برای سهولت 

کار تیمی
• تهیه تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری 

مناسب
• بررسی مسائل حقوقی کسب و کار و 

• آژانس ها و تیم  های کانتنت مارکتینگجلوگیری از چالش ها

• توییتر

• ایمیل )خبرنامه(

• اینفلوئنسرها

• حقوق تیم توسعه و تحقیق 
و بازاریاب

• حقوق تیم توسعه و تحقیق 
و بازاریاب

برای نویسنده:
• بهتر و بیشتر دیده شدن نسبت به 
وبالگ و سایت شخصی در درازمدت

• زمان و هزینه راه اندازی کاهش 
می یابد.

برای خواننده:
• دستیابی سریع تر و راحت تر به 
محتوای تخصصی با کیفیت مورد 

عالقه خود.

• یک وب سایت جهت ارائه و به 
اشتراک گذاری محتوای تولید شده با 

امکانات شبکه های اجتماعی

• تعداد نویسندگانی که در 1 ماه 
گذشته بیش از 3بار مطلب نوشته اند

• تعداد کل مطالب در ماه گذشته
• تعداد کاربران ثبت نامی

• جدیدا هدف های دیگری نیز مانند 
افزایش میانگین تعداد نظرات بر 
روی پست ها به لیست KPI ها 

اضافه شده اند.

• اعضا فعال وبالگستان فارسی
• سلبریتی های وبالگ ها و 

تولید کنندگان محتوا
• کاربران توییتر

• توییتر

• ایمیل )خبرنامه(

• اینفلوئنسرها

	   Medium ایرانی

• رایگان

• عضویت

• رایگان

• عضویت

برای مطالعه راحت تر و دانلود بوم ها به آدرس StartupBook.ir/canvas مراجعه نمایید. 

http://startupbook.ir/canvas
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تجربه ناب 

ســرویس درســت، امکانــات مناســب بــرای مشــتریان درســت مهمتریــن چیــزی 
هســت کــه بایــد در روزهــای اولیــه بهــش فکــر کنیــد، نیــازی نیســت امکانــات 
زیــادی را از روز اول ارائــه بدهیــم. نکتــه بــا اهمیــت در مــورد ســرویس مــا ایــن 
بــود کــه نســخه اول مــا دارای مهمتریــن و اصلی تریــن امکانــات بــود.  یــادم 
هســت کــه در اولیــن نســخه ویرگــول قابلیــت ویرایــش پســت وجــود نداشــت، 
ــا حــذف کنــد. ایــن  ــر نمی توانســت متنــی کــه نوشــته را ویرایــش  ی  یعنــی کارب
امکانــات بــه تدریــج اضافــه شــدند و جالــب اســت بدانیــد کــه کاربــران روزهــای 

اول مــا بــا وجــود ایــن مشــکالت اولیــه، از وفادارتریــن کاربــران مــا شــدند.
تجربــه و نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه در روزهــای اول نیــاز بــه هزینــه کــردن بــرای 
تبلیغــات نیســت، می تــوان از همــان پذیرنــدگان آغازیــن بــه تدریــج شــروع کــرد 
و اگــر سیســتم مــورد قبــول آن هــا باشــد، خــود سیســتم رشــد ارگانیــک1 خواهــد 
داشــت. اگــر از همــان اول بــا هزینــه مشــتری جــذب کنیــد، نمی توانیــد بفهمیــد 
کــه چقــدر بــرای محصــول شــما  نیــاز واقعــی وجــود دارد. پــس بایــد بــه رشــد 
ارگانیــک برســید و بعــد از اینکــه مطمئــن شــدید کــه محصــول شــما مــورد قبــول 

بــازار اســت، می توانیــد تبلیغــات را آغــاز کنیــد.

سواالتی برای تامل 

به نظر شما مدل درآمدی مناسب برای این استارتاپ چیست؟	 
به نظر شما ویرگول چه چالش های حقوقی می تواند داشته باشد؟	 
چقدر زمان می برد تا ویرگول به کسب درآمدی پایدار برسد؟	 

31 منظور رشد طبیعی و بدون پرداخت هزینه برای تبلیغات است.
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پایان جلد اول

 برای اطالع از آخرین پیشرفت  های جلد دوم کتاب
 و همچنین پیش ثبت نام آن به آدرس

 StartupBook.ir/book2 مراجعه نمایید.

پیش ثبت نام جلد 2



 در ایـــن دوره ۲۰ هفتـــه ای برنامـــه ای بـــه صـــورت گام  بـــه  گام در مســـیر تبدیـــل کـــردن 
یـــک ایـــده اســـتارتاپی بـــه محصـــول  یـــا خدمـــت مـــورد پذیـــرش بـــازار در قالـــب ارائـــه 
تمرین هـــای هفتـــه بـــه هفتـــه بـــه شـــما ارائـــه خواهـــد شـــد و آن را در عمـــل تجربـــه 

ـــرد ـــد ک خواهی

دستاوردها:

• هدایتگری بر مبنای یک برنامه دقیق و کاربردی به صورت گام  به  گام
• تمرین های کاربردی جهت متمرکز کردن شما بر روی مسیر درست

• کاهش ریسک و افزایش سرعت پیشرفت
• دسترسی به منابع دست اول و کاربردی در زمینه راه اندازی کسب وکار

• تحقق شعار: زود شکست بخور تا زودتر موفق شوی
• معرفی استارتاپ های برتر به بهترین شتابدهنده های ایران معرفی استارتاپ های 

برتر به شبکه سرمایه گذاراِن فرشته
• دسترسی به بیش از 4۰ ساعت ویدیوی آموزشی استارتاپی

• دسترسی به ۲۰ ساعت ویدیوی آموزشی فارسی

ثبتنام:
www.EventCenter.ir/Lean-idea-market

https://eventcenter.ir/Lean-idea-market


تفاوتایندورهباسایرمنابعمحتواهایآموزشیدرچیست؟

اطالعات و محتوای آموزشی زیادی در زمینه استارتاپ ها وجود دارد، کتاب ها، 
وبالگ هـا ، ویدیوهـای آموزشـی، دوره هـا، کارگاه هـا ،رویداد هـا و غیـره! ولـی 
سوال اینجاست، آیا راهنمایی گام به گام و عملی، آن هم متناسب با فضای 
کسـب و کار ایران وجود دارد؟ منظور از راهنما، لیسـتی از اقدامات اساسـی در 
هـر مرحلـه از راه انـدازی کسـب و کار اسـت. فهرسـتی از اقدامـات اساسـی کـه 
ریسـک را حداقـل کـرده و احتمـال موفقیـت را حداکثـر نمایـد. برنامه و تقویمی 
ویژه برای راه اندازی یک اسـتارتاپ! این همان چیزی اسـت که در این دوره در 
اختیار شـما قرار خواهد گرفت، یک راهنمای گام به گام، کاربردی و عملیاتی 
بر اسـاس یک ترتیب منطقی برگرفته شـده از جدیدترین آموزه ها و متد های 

)Lean Startup( اسـتارتاپ ناب

اخذاطالعاتبیشتروثبتنامدرایندوره

www.EventCenter.ir/Lean-idea-market

ثبت نام در دوره

شیوهبرگزاری:

ارائه محتوای آموزشی هفتگی• 
ارائه تمرین های هفتگی• 
وبینار های کمک آموزشی• 
پرسش و پاسخ• 
محیط تعاملی• 
مربی گری و شبکه سازی• 

مخاطبین:

موسسین استارتاپ ها• 
افراد دارای ایده استارتاپی• 
مربیان فعال در حوزه استارتاپ ها• 
کارآفرینان• 
شرکت های فعال در مراکز رشد• 

https://eventcenter.ir/Lean-idea-market
https://eventcenter.ir/Lean-idea-market
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