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 مقدمه مترجمین

 مقدمه مترجمین

ها طول زمان بر آن ما وجود دارند که با تجربه و در یدر زندگ ،یو سخنران یاغلب کارها مانند رانندگ

 یآن ارزش هیهر ثان که میاختصاص ده یرا به کار یادیتا زمان ز میآنقدر فرصت ندار یاما گاه میشویمسلط م

 قیدق یبا بررس تا دیداشته باش ستیلچک کی یکار نیانجام چن یبرا ستیما داشته باشد. کاف یبرا ییطال

 ! دیکن دایدست پ زیآم تیموفق یاجهیبه نت دیآن بتوان

 هادهیا نیا نیز بااست که  نیدر ذهن دارند اما سوال مهم ا یاریسب یهادهیا ،ینیبه کارآفر عالقمندان

و  قیفراد بطور دقاباشد. اغلب  داریپا یبا سودآور دیوکار جداستارتاپ و کسب کی یمبنا تواندیم کیکدام

 بست روبرو نشوند. و خم با بن چیپ رپ ریمس نیاز کدام نقطه شروع کنند تا در ا دیکه با دانندیمشخص نم

 هیپ، جذب سرمااستارتا یاندازراه ریمشاور خوب، شما را در مس کیمانند  «استارتاپ ستیچک ل» کتاب

وکار خلق کسب ریاز مس یدید کل کیخواهد کرد. خواننده با مطالعه این کتاب به  ییو خروج موفق راهنما

راه دچار اشتباهات  نیتا در ا نداز هر مرحله عبور ک دیکه چگونه با آموزدیو گام به گام م کندیم دایدست پ

 بزرگ نشود.

 نیرز، کارآفر دیویو د ییکایمشهور آمر گذارهیو سرما نیس، کارآفروگر لیب اتیکتاب حاصل تجرب نیا

رز به عنوان  دیویفوربس از د هیاستارتاپ است. نشر 100از  شیب یبر رو یگذارهیبا تجربه سرما یالیسر

 است.  کرده ادی «ورکیویفرشته بزرگ ن»

موزش آرا به مخاطب  دهیتقسیم شده است. بخش اول نحوه پرورش ا یکتاب به سه بخش اصل این

. بخش دوم کند لیش تبدباارز یخود را به محصول دهیاز مراحل انجام کار، ا یقیتا بتواند با شناخت دق دهدیم

آن پرداخته است.  یدارو ا یانجام مراحل قانون یهر استارتاپ و چگونگ یبرا یشخصیت حقوق جادیکتاب به ا

حقوق  ه،یب سرماجذ یراهکارها وکار از جملهکسب یمباحث مال یبر رو شتریکتاب در بخش سوم ب نیتمرکز ا

  صاحبان سهام و خروج موفق است.

خام خود را  دهیبتواند ا ابزارها نیشده است تا با استفاده از ا یکتاب به مخاطب معرف نیدر ا یاریبس منابع

 وکار خود را به سرعت رشد دهد!کند و کسب لیموفق تبد یبه محصول
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ها دارند یک دید کلی  این کتاب تالش دارد تا برای افرادی که هیچ آشنایی و یا آشنایی کمی با استارتاپ

اندازی یک د دانش راه و از نقشه راه فراهم کند، این بدان معنی نیست که شما با خواندن این کتاب میتوانی

کنید حساس نیاز میااستارتاپ را بدست آورید. ولی با دانش بدست آمده قادر خواهید بود روی هر قسمت که 

ار بمنظور بهره دقیق تر شده،کتب بیشتری مطالعه کرده و زبان مشترکی با منتورها و مشاورین کسب و ک

 گیری از دانش آنها پیدا کنید.

رخی از مواردی که بکردن متنی روان و قابل فهم انجام دادیم و در ادهما تمام تالش خود را در جهت آم

نگلیسی آن استفاده اترجمه دقیقی برای برخی از اصطالحات وجود نداشت و در ادبیات استارتاپ عموما واژه 

 میشد، واژه اصلی در پاورقی آورده شده است.

مریکا )و قوانین آهای جزئی که مربوط به در انتها الزم است یادآوری کنیم که برخی از موارد و قسمت

گذاری های ارزشداخلی آن( بوده و کاربردی برای ایران نداشت حذف شد و یک ضمیمه در مورد روش

ارآفرینان و کها به انتهای کتاب افزوده شده است. امیدواریم این ضمیمه کمک مفیدی برای استارتاپ

 گذاران ایرانی باشد.سرمایه

کند ره تالش میدانیم از حمایت های آقای طرسکی مدیریت محترم نشر نوین که هموام میدر پایان الز

قرار دهند، تشکر  جدیدترین و بهترین کتاب های روز دنیا را در دسترس عالقه مندان به حوزه کسب و کار

و خانم  شیدندککنیم. همچنین از خانم فاطمه رمضانی که زحمت تهیه ضمیمه مربوط به ثبت شرکت ها رو 

 ند، تشکر کنیم.لیدا حاجی بابا و آقای محمد حسین برمایون که در بازخوانی و ویرایش به ما کمک کرد

، زمینه اصالح الزم به ذکر است که انتقادات، پیشنهادات و نظرات اصالحی کلیه اندیشمندان و صاحبنظران

صاحبان ایده  گام کوچکی در کمک به های بعدی را فراهم خواهد ساخت. امید است این کتاب بتوانددر چاپ

شود نظرات اصالحی، که قصد راه اندازی کسب و کار خود را دارند، فراهم کند. از خوانندگان درخواست می

 ارسال کنید. 25checklistbook@gmail.comانتقادات و پیشنهادات خود را به آدرس 

 

 م فرزینپدرا

لوحسین سرای
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 یشگفتارپ

 پیشگفتار

 

با  شرکت یک ساخت. است بهتر یجهان ایجاد یبرا هاراه و بهترین ینتربزرگ از یکی کارآفرین بودن

 تا دهدمی امکان ماش به و کرده آزاد را انسانی پتانسیل عالی، ساختار و موریتأم ،تمحصوال با درستروش 

 .باشید داشته در جامعه خود گسترده و فوری ،زیاد تأثیری

 یک این. گذاری نیست، قابل قیمتکنداین کار می انجام برای کمکی که به شما در مقابل کتاب این

 .است وکارکسب یک به آن تبدیل و ایده گرفتن برای گام به گام راهنمای

 12 و راهنمایی آموزدانش وقتی که از ام.کرده اندازیراههایی را وکارکسب امزندگی دوران تمام در من

 100 از بیش ،1996 سال در وریافن انکوباتور عنوان به پردازیآزمایشگاه ایده تأسیس زمان از ،بودم ساله

کاش  است، نطقیم و روشن بسیار کتاب این در شده گذاشته اشتراک به مراحل. ماهدرک اندازیراه را شرکت

 بود. سال پیش چنین کتابی در اختیارم 20

 درصد 1000 ،وکارکسب زمینه در را شما و کندمی کمک اشتباهات از اجتناب در شما به کتاب این

 طور به دتوانمی که باشد داشته وجود کتاب این در فصل یک حداقل که کنممی تضمین. دسازمی ترهوشمند

شما  وکارسبک زمانی که چگونه دهدمی توضیح دیوید. دهد تغییر را شما شادی و موفقیت مسیر یگیرچشم

بازار  در را ودخ محصول و طرح را توسعه دهید و برنامه یک چگونه خام است به آن برسید، ایده یک فقط

 بندیتقسیم مورد در هچگون آن، از ترمهم و) کنیدمناسب استخدام  استعداد و چه زمانی چگونه ارزیابی کنید،

به نظر کننده  خسته دتوانمی که بردمی اداری مختلف وظایف به میان را شما و (فکر کنید پاداش و حقوق

 و پول آوریجمع با شدن روهروب چگونگی این کتاب،. شودمی آینده در بزرگی اشتباهات ازمانع  اما برسد

 .کندمی مشخص را استارتاپ برای پول مختلف منابع و انگذارسرمایه

آن را  ممکن است که وجود دارد چیز هزار. است عالی ایده یک از بسیار فراتر ،عالی شرکت یک شروع

 از برخی تا کرد خواهد کمک شما به کتاب این. را کاهش دهد شما موفقیت ناخواسته طور به ودهید  انجام

 منابع دیوید واقعی، لیست چک بر عالوه. کنید شناسایی ،شوندمی تانشکست پیشرفت یا موجب کهرا  مواردی
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 شرکت ساختن از هجنب هر در کامل طور به تا دهدمی امکان شما به که کرده است فراهمزیادی را  آنالین

 چیز را همه و -ام خوانده حال به تا من که چیزی هر از بهتر را فرآیند این حاضر کتاب. آموزش ببینید خود

 .دهدمی نشان - یک جا

برای استفاده  ن،آ از پس و است دیده شرکت هزاران در و سال چندین طول در را همه این رز اس. دیوید

توانم آنطور که مین. به صورت چکیده درآورده است است، الزم موفقیت برای که را آنچه ماهیت بقیه، بهینه

 که کرد خواهد کمک ،کرده ایجاد دیوید لیستی که چک کنممی احساس قدرچه که مبگوی شایسته است،

 .باشد ترموفق شما شرکت

 

 بیل گروس
  



 

 

 سخن نخست

 

 تسسخن نخ

 93،210 به جای ...دارند نیاز کتاب این کارآفرینان به همه چرا

 کارآفرینی کتاب دیگرِ

 

 

  است، آسان وکارکسب یک اندازیراه»

 «.هنر یک آن حفظ

 ضرب المثل چینی -

 

 

 

 ،کرد خریداری قبل لسا 5000 از بیش را خود کشتی اولین ایفینیقیه تاجر اولین که زمانی از انکارآفرین

 راهنمایی هک کسانی برای .کردند آموزشی هایکتاب خواندن بدون وکارکسب اندازیراهو  کار به شروع

 که «وکارکسب شروع» با نامرا  کتاب خود 93،210 کدام از هر که شد خواهد خوشحال آمازون ،خواهندمی

 دارد؟ وجود دیگر استارتاپ کتاب یک به نیاز چرا پس. به شما بفروشد ،هستند خوب بسیار هاآن از بسیاری

 یکارآفرین : برایاست شده طراحی وکارکسباه اندازی ر از خاصی بسیار نوع برای کتاب این که آنجا از

 فکر ،یک طراحی شده باشد و بیست قرن برای که سریع رشد با ،پذیرمقیاس وکارکسب یک ایجاد بهکه 

 سهام منتشرهای گزینه ،کندمی استخدام به خوبی کارکنان را که وکارکسب یک و بدان متعهد است؛ کندمی

 شرکت یک یا با نهایت در و کندمی رشد سرعت به ،کندمی آوریخارجی جمع گذارانسرمایه از پول ،کندمی

ی، وکارکسب چنین شروع که رسدمی نظر به. شودمی «عمومی» ،اولیه عرضه یک طریق از یا ادغام تربزرگ
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 طول از مرحله هر در را یمشکالت دتوانمی ی کارابتدا در حتی کوچک اشتباهات. شودمی ترپیچیده روز به روز

 .کند ایجاد مسیر

 یک عنوان به و کرده اندازیراه را ییهاشرکت ،سریالی کارآفرین یک عنوان بهاست که  سال 45 از بیش

من  ام.مشاوره داده هاآن به وام کرده مالی تأمین را دیگر نفر 100 از بیش شخصا ،فرشته فعال گذارسرمایه

 عنوانبه  وام ودهب امریکا در پیشرو کارآفرینی آموزشهای برنامه از بسیاری ، مدرس یا مشاورگذاربنیان

 استارتاپ میلیون یمن از بیش توسط شده استفاده که ابزارهایای هتجرب از ،Gust شرکت مدیرعامل و گذاربنیان

 Quora در مشتاق ینانکارآفر از سوال 4000 از بیش همچنین به ام.گرفته یاد ،اندهفراهم کرد دنیا سراسر در

 .امشنیدهآنها  مشکالت همه انواع درباره وام ،سایت پرسش و پاسخ آنالین، جواب داده

رشد  ،اشتباه ن قدمِاولی شروع با سرعت به ندتوانمی مشکالت که گرفتم یاد همان ابتدا از ،مسیر طول در

 افرادی برخورد با) هنده( تا مسائل آزاردمنطقی نیست که یوکارکسب شروع) بنیادی از مسائل هاآن دامنه .کنند

بتدا که هرگز قادر ا اشتباه در عدالت و حقوقتخصیص ) انگیزمسائل غم تا( است متفاوت شما با منافعشان که

 مشارکت سطح درای هساد اشتباهات) گیردمی در بر پرهزینه را واقعا تا شرایط مسیر را تمام ،(به تصحیح نباشد

های هزینه باعث که کندیم ایجاد باشد شما از حمایت فکر به جدی به طور که گذارسرمایه یکبا  بار اولین برای

 (.شودمی رقمی شش و پنج

 فرض. است هشد گرفته نظر در درست اندازیراهبرای یک ای همرحل تک یلیست چک به عنوان کتاب این

 جدی طور به یچیز ایجاد برای قوی تمایل یک و فقط –دانش قبلی ندارید  وکارکسب مورد در کنم شمامی

 این من هدف. م شودانجا ممکن راهترین ارزان و کارآمدترین ثرترین،ؤم به کارخواهید این می ،دارید بزرگ

راها در کنار چه چیزها چبرای فهمیدن  که ،راهایی زمینهسپ و بروم راه شما کنار فرایند در سرتاسر در که است

 یک شروع برای اربنیادی  عملی وظایف گام به به صورت گام شما به. فراهم کنم ،دارید نیازها و چگونه

 و زماندر  جوییهباعث صرف که آنالین ابزارهای آخرین با را شما ؛دهممیشرح باال  رشد با یگذارسرمایه

وجود داشته آفرینی کار کتابخانه هر در باید کهی استانداردهای به شما کتاب ؛کنمآشنا می ندشومی تانپول

 ید بفهمیدتوانمیبنابراین  .کنممی تاننگاه چشمی زیر و از پشت پرده به صورت منمایمعرفی می باشد

 .کنندمی ه فکریچ سازند،کار شما را فراهم  اندازیراهکه در نظر دارند بودجه ای هبالقو انگذارسرمایه

ها احمق اما ست،قیمت ا گران مدرسه یک ،تجربه»: گویدمی فرانکلین، بنجامین من، قهرمانکه  طورهمان

 هدف ،هایمتجربه زا یادگیری از دردناک زندگی دوره یک ردنسپری ک با «.گیرندنمی یاد دیگری راه هیچ از

 .کوتاه کنم مدرسه گران قیمت بگذرانیداین  در نیاز دارید که را زمانی که است این من

ها راهنمایی برخی برای را او جذاب بیوگرافی باید شما. بود انگیزشگفت کارآفرین یک فرانکلین بنجامین

  .بخوانید استارتاپ برایتجربه کسب  و



 

 

 آفرینبرای هر کار( گام عملی کلیدی 1)به عالوه  25 مقدمه:

 مقدمه

 آفرینبرای هر کارگام عملی کلیدی ( 1به عالوه ) 25

دارم این کتاب  ، قصددهید جهان را تغییر شگفت انگیز خود وکارکسببا  دیمشتاقاز آنجا که بدون شک 

بسیاری  یهین اشتباهات احمقانتربزرگتکرار کنم تا بتوانید از آغاز « شروع هوشمندانه» سریعرا با چک لیست 

که شما را از  یز مراحلاکلی از هر یک  یرشور جلوگیری کنید. نمایپُو کار ان تازهگذاربنیاناز روشنفکران و 

 راهنماینوان عدهم که چگونه از این کتاب به می دهم و توضیحمی ارایه ،بردمی یک ایده به یک خروجی

خوانید، حداقل خواهید دانست می است که یچیز تمام ،استفاده کنید. حتی اگر این مقدمه مسیرخود در طول 

 را پیدا کنید. وطهمربمطالب  تان،کنید و در کجای کتاب در مورد هر یک از موضوعات مورد نظرچه باید که 

  برویم!حاال

 اندازیراهآماده شدن برای 

 قبل از شروع، خودت را آموزش بده.. 0

، باید سفر رویدب آنجابه  ،تازه وارداناکتشاف قطب شمال برای بدون خواندن توانید نمی که طورهمان

ت که این کتاب در چیزی اس و این دقیقا همان ...اصول اولیه شروع کنید شناختبا نیز کارآفرینی خود را 

 چکمه سنگینز پالتو و ، اباشیداتمام کار، اگر شما از نوع کارآفرینان پر تکاپو . پس از کندمی ش صحبتمورد

 کتاب 93،210 سایر در میانمتوجه خواهید شد صبر بیشتری داشته باشید،  بتوانید. اما اگر شوید. می خسته

 یچیز ربا ه هاآن .اندکالسیک شناخته شده  ،یلیها به دالاز آن کمی تعداد، استارتاپمورد  در نوشته شده

یک شرکت تبدیل  ک ایده را بهچگونه ی»و  «شروع کنم با هزینه کمچگونه »تا  «کارآفرینی چیست؟»شامل 

 .سر و کار دارند «کنم؟
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خود را برای  تکنم این است که وقمی پیشنهاد، چیزی که استارتاپبنابراین، پس از اتمام چک لیست 

ها ر مورد دستاورداین کتاب د با آنکه. بگذارید «شروع یک شرکت»دیگر در مورد های برخی از کتاب خواندن

شاوره و مهستند که زمینه، نیز دیگری های کتاباما ، گویدسخن می استارتاپیک عملی های و جنبه

 هاآن ینان باخاص بسیاری که کارآفرهای در مورد چالش ی رامفصلهای کمک به عالوه ارزشبیهای نظریه

، ست خسته کنندهابیشتر، ممکن . متوجه هستم که فکر خواندن حتی یک کتاب دهندمی ارائه ،شوندمی مواجه

ی خود قرار گذارسرمایه را در برابر آینده حیاتی آناما هنگامی که  ؛به نظر برسداتالف وقت حتی یا  آورزجر

متفکران و  ارزشمند هایبینشدر این کتاب، برخی از  خواهد شد! شهر یرین معاملهشبیه به بهتچیزی دهید، 

لیست  الف،یمه همچنین در ضمو  امکرده آوریجمعمعلمان پیشرو در صنعت را به منظور شروع به کار شما 

 را بخوانید. هاآن ام.را قرار داده استارتاپ مرتبط با کالسیک منابع

 کننده تبدیل کنید.قانع وکارکسبایده خود را به یک مدل . 1

 ،اضح از این ایده. عدم داشتن یک تصویر وشودمی به اجرا در آوردن یک ایده ایجاد برای ،وکارکسبیک 

خودتان  ینسیزیب یها تیعمده فعال یوقت. خواهد شد سردرگمی زیادیالعاده منجر به مقدار فوقبدون شک 

 نیا ریاشد، در غوجود داشته ب یبه عنوان هسته اصل یزیچ دیبا د،یکن یتان صرف م دهیا حیتصح یرا برا

 وکارکسبوم مفهتمایز ، در ابتدا ضروری است که . به طور خاصداشت دیاصالح نخواه یبرا یزیصورت چ

یا  یکیشناپلبرای یک ویجت،  جدید و جذاب را از مفهوم محصول تشخیص دهیم. خوب است که یک ایده

 کندمی ارائهشتری م کداماست که بدانید که محصول چه ارزشی را به این  ترمهم، اما داشته باشیم سایتبو

 وکارکسب طرح پرداخت کند. در این مرحله نیازی به یک پول کار شماتوسعه  برایو چه کسی مایل است 

 ،و این -داشته باشید  ار و چرایی آندهید می توانایی توضیح دادن در مورد آنچه انجام بایدکامل ندارید، اما 

اده از بوم مدل بصری با استف وکارکسب، در مورد ایجاد یک مدل 1شماست. در فصل  وکارکسبمفهوم همان 

 کنم.می صحبت وکارکسب

دریافت پیش  صرفِرا تان کنم وقتمی تان را به تصویر کشیدید، پیشنهادوکارکسبهنگامی که مفهوم 

. کنندمی ه فکرچر مورد آن کنید تا ببینید د مطرحمتخصصین  بای کنید. ایده اولیه خود را گذارسرمایه خوردِباز

 واقعی ارزیابیما یک این است که به ش دهندمی آنچه که انجام !نددزدنمی شما را دهای هاآن نگران نباشید،

یا خیر. هرچیزی  کندمی جلب ،شناسندمی مورد نظرتان راتا ببینید آیا ایده شما نظر افرادی که صنعت  دهندمی

 مورد توجه قرار گیرد... ن راآ اما باید کامال باشدتان ایدهاز حمایت راستای در گویند نباید لزوما می که به شما

اگر پیش از  (،ت شودد باعث ایجاد جهش مفهومی در آن صنعتوانمی خارج از بازار ییک نگاه خالقانه گاهی،)

ت که بعد از دو سال تان چند بار امتحان شده و موفق نبوده است بهتر از این اسشروع کار بفهمید که ایده

 اید. ثمر است و آب در هاون کوبیدهتان بیبفهمید که تالش



 19   |||   نیهر کارآفر یبرا یدیکل ی( گام عمل1)به عالوه  25مقدمه: 

 .بسازیدتان سازمان مسیر اصلی نقشه عنوان به1 ناب وکارکسب طرح یک. 2

، داریدست قرار در مسیر در احتماالکه  دهدمی نشاناید هکردکه دریافت ی خوردبازبا فرض این که پیش

ی کنید. گذارسرمایهبرای تر یئتان به یک نقشه جزوکارکسبفهوم وقت آن است که شروع به سازماندهی م

وکار طرح کسبم. کنمی بحث ناب وکارکسبازی و استفاده از یک طرح سده، در مورد چگونگی آما2در فصل 

 مسیردر این اید بکه است چیزهایی  تمامضروری برای  ییک سند طوالنی و سنگین نیست، بلکه چارچوب ،ناب

در راستای را  ییدکه هر فرصت، محصول، گزینه و حتی کارمند جد کندمی را فراهمای هزمین وانجام دهید. 

 بررسی و ارزیابی کنید. ،اندازتانهدف و چشم

ز شما درخواست یا طرف دیگری مشخصاً ا اید که بانکبرای رویدادی نوشتهوقتی طرح مکتوب کاملی را 

ید پاسخ دهید توانمی .. سواالتی که فقط وقتیپرسند.های مفصلی از شما میگذاران پرسشکرده است، سرمایه

به آن ، از همان ابتدا ام یک برنامهوکارتان به دقت تا سطح جزئیات مورد نیاز برای انجکه قبال در طول کسب

 فکر کرده باشید.

 تحلیلوتجزیهانداز استراتژیک را شناسید و چشمبرا  هاآن ،خود را پیدا کنید رقبای. 3

 کنید.

، به اطراف نگاهی بیندازید تا ببینید که چه کسی در همان رسدمی به نظرامیدوارکننده  که ایهبا داشتن اید

شخص  ،انگیزم متنفرممن از لو دادن ایده شگفت خاطر است که همان قدر که امر بدین. این کندمی کار زمینه

مرحله  یهاوکارکسببرای  Gustفرم آنالین این نوشتار، در پلت باست. در نظر بگیرید: چنین ادیگری هم 

 000،500 کنیدمی اورب اند.هایجاد کرد استارتاپهای شرکت وجود دارد که پروفایل 000،500، بیش از 2هاولی

؟ 5000. آنقدرنه  ،تا چطور؟ نه 50،000مختلف در جهان وجود دارد؟ نه، وجود ندارد. حدود  وکارکسبنوع 

ی دارد؟ این ایرسد. پس این برای شما چه معنمی ؟ بله، این درست به نظر500کنم. نمی شاید، اما من فکر

 100، بین گذاریدمی ی جدیدگذارسرمایهیک  درخود را  یزندگبدان معناست که در این لحظه، زمانی که شما 

 !دهندمی دیگر هم همین کارها را انجام گذاربنیان 1000تا 

. در مقابل، تجربه خیرو شما  شدموفق خواهند  هاآن کهشود نمی دلیل وجود رقبا، و با توجه به این موضوع

که  زمانی استاز تر به مقدار قابل توجهی سخت که در آن رقیبی وجود ندارد یوکارکسبنشان داده است 

 1990 در اواسط دهه بسیار )این درسی است که من با رنج و زحمتاند هدیگران راه را برای شما باز کرد

م.( هرگز نتوانستم بازاری برای آن پیدا کن ولیداشتم مفید محصول بسیار درخشان و  کی که . زمانیآموختم

                                                           

1 Lean Business Plan 
2 Early Stage 
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 مایوسبه راحتی در طول این مسیر  در نتیجه، باشیدمیدان رقابت وجود دارد آگاه  در اما مهم است از آنچه که

 شانتحلیلوتجزیهو چگونه  مرا پیدا کنی هاآن چه کسانی هستند، کجا ؛است رقبادر مورد  3شوید. فصل نمی

 .مکنی

 قالب و ساختار تیم رویایی خود را بسازید.. 4

 اندازیراهمورد نیاز برای های بعید است که تمام مهارتاما باشید،  یتعدادبا اس واقعا فردممکن است  اگرچه

صا وقتی که شرکت داشته باشید، مخصو هم موفق را به تنهایی داشته باشید. حتی اگر وکارکسبو ساخت یک 

سایی افراد نیاز به شنا ، شماشروع ، وقت و انرژی برای انجام این کار ندارید. پیش ازکندمی شما شروع به رشد

د به توانمی ایجاد کنید کهای هیک تیم پای .دیگری خواهید داشت که بتوانند استعدادهای شما را تکمیل کنند

کنید. مهم است که  اندازیراه سریعی خود را در یک مسیر سودآور و با رشد گذارسرمایهشما کمک کند تا 

ظر بگیرید تا بتوانید نموفقیت شرکت نیاز خواهید داشت در دست آوردن ه مهارت، زمینه و دانشی را که برای ب

، اندازیراهفرین در یک کمبود دارید. درک نقش کارآ در کدام را دارید و هاآن یک از متوجه شوید که کدام

ی اینکه آیا شما در مورد چگونگی ارزیاب 4در فصل  .است سریعی با رشد گذارسرمایهسنگ بنای ایجاد یک 

نتظارات روشن بین ادارید و همچنین چگونگی تعیین  شخص دیگریهستید یا نیاز به پیدا کردن  هاآن یکی از

 کنم.می اعضای تیم خود صحبت

 تاناستارتاپدر  سهام و عدالتتخصیص . 5

 ماسهدربارۀ  نگفتماهنگامی که نیروهای خود را برای ایجاد یک شرکت بنیادی متحد کردید، باید یک 

 وبیهمسایگان خ ،حصارهای خوب»که  گونه. همانسهم خواهد داشت قدرچههر کس  – باشید داشته

، در حالی که کندمی ، یک ساختار صریح، منطقی و توافق شده، یک شرکت را برای موفقیت آماده«سازدمی

 5ر فصل . من به طرز تفکر تخصیص سهام داست دستورالعملی برای درگیری و شکست ،اولیهیک ضعف 

ی که باید های مهمنیست. چیز 50/50 تقسیم منطقیدر بهترین منافع شرکت نم، از جمله اینکه چرا کمی ورود

ست کسی ددر  سهمی پس هنگامی که ،«است گیهمیشسهام »( 1) در تخصیص سهام به یاد داشته باشید:

است  وکارکسبیک نده در مورد آی( سهام 2؛ و )خواهد داشتبرای بازگرداندن آن وجود ن یآسان ، هیچ راهباشد

 ، در اختیارد خریداری کرددر بازار به ازای پول نق توانمی را هاآن به جای افرادی که خدماتو بنابراین باید 

 های مفید و کمیابی دارند.که ویژگی افرادی قرار گیرد
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 اعتبار سنجی کنید.آن را مشتریان  توسط و کنید تولید پذیرفتنیحداقل محصول  یک. 6

برای فروش ی تالش حاضر ئوری وجود دارد. شما در حالشما تنها در ت وکارکسبتا این نقطه، مفهوم 

ست که ببینید آیا . هدف شما این اعمل است ان. اکنون زمایدهمحصوالت یا خدمات به مشتریان واقعی نکرد

 .پردازندپولی ب بفروشید،خواهید می برای آنچه ندمایل ان،تههیچ یک از کاربران بالقو

حداقل محصول ین ابزار آن یعنی ترمهمو  ناب استارتاپشناسی معروف را با روش، شما 6در فصل 

کنم. این یک نسخه اساسی از محصول یا خدماتی است که قصد دارید آن را ارائه می آشنا 1(MVP) پذیرفتنی

د یک نمونه توانمی MVPآزمایش کرد. است تا بتوان آن را با مشتریان زنده  «واقعی»کنید که به اندازه کافی 

سازی نوع عملیاتی که برای هاولیه خام، یک صفحه وب تبلیغاتی یا یک سرویس کوچک باشد که برای شبی

، کندمی را در بازار تسهیلها . این کار آزمایشاستطراحی شده  ،بریدمی خدمت به صدها هزار مشتری به کار

ید برای تنظیم یا طراحی مجدد ارائه دهید. با هر بار توانمی که کندمی تولیدکه بازخوردی را هایی آزمایش

 آزمایش، پیشنهاد شما با احتمال بیشتری موفق خواهد بود.

بازار مثبت باشد، های یا سایر آزمون ی جمعیگذارسرمایهکمپین  به صفحه هدایت شده شما،ها واکنشاگر 

خردمندانه های عیت یا توصیهاز مراحل فوق، اگر واق کدامیگر، در هر ید. از سوی دمناسبشما برای انجام این کار 

چندین بار  را تغییر دهید و وکارکسبمفهوم را اصالح کنید یا مدل اید، ههدف خارج شدمسیرِ که از  دهد نشان

 موفق داشته باشید. واقعا تالش کنید تا یک مدلِ

 آنالین ایجاد کنید.عمومی های نام تجاری خود را با پروفایل. 7

د یک تصویر و حضور برای ایجا ،از هر زمانتر و مقرون به صرفهتر ابزارهای ارتباطی امروزه بسیار ساده

 اندازیراهایل مرحله را در او کار. این کنندمی عمل(یک نام تجاری با ارزش و با معنی)شما  وکارکسب عمومی

که ممکن یی هاکتشرمند شوید. افراد و هسیاری جهات از آن بهرب درخود شروع کنید تا بتوانید  وکارکسب

هنگامی که  -ان گذارسرمایهکارکنان با استعداد، شرکای استراتژیک، حتی  -است بخواهند با شما کار کنند 

اخت سروند  ،7فصل  کنید، راهی برای پیدا کردن شما خواهند داشت.می اندازیراهدر مورد  وگوگفتشروع به 

را  ی اجتماعیشبکه هاو  کندمی مشخص سایتوببا یک نام تجاری، لوگو و را عمومی آنالین های پروفایل

 .دهدیم مورد بحث قرار ،اندهکارآفرینی شدهای یگذارسرمایهضروری برای های تبدیل به محل که

  

                                                           

1 MVP: Minimum Viable Product 
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 کارآفرینی در محیط مؤثر شبکه. 8

نان به شدت مورد وجود نداشت. امروزه کارآفری« اکوسیستم کارآفرینی»، چیزی به عنوان در قرون وسطی

 که استهایی ازمانسپر از افراد و  کنید،می شروعرا خود  وکارکسبو جهانی که در آن  گیرندمی توجه قرار

 کوچک، مربیان،های معادل لیگ هااینند به شما کمک کنند تا شما استعداد خود را پرورش دهید. توانمی

م، دهتوضیح می 8که در فصل  طورهمان. یی هستندهای رویاکاالهای ورزشی و بسیاری از زمینههای فروشگاه

رار دهید، متحدان در حالی که ممکن است به عنوان یک فرد تنها بمانید، اگر خودتان را در میدان عمل ق

گردهمایی  شرکت در. خواهید داشت( دسترسی دیگربسیاری را به خدمت خواهید گرفت )و به بسیاری از مزایای 

 باعثهمگی  ،های آنالینوکار ، یا در انجمنرا در مسابقات کسب شرکت در،  دهندهشتاببه یک  ورود،ها

 .تصورتان از آنها بهره ببریددر بلند مدت بیش از  شودمی

 کنید اندازیراهشرکت خود را بسازید و 

 الت دالور ثبت کنید.در ای cگذاری، خود را به عنوان شرکت به منظور حفاظت و سرمایه. 9

واقعی وجود  وکارکسب د )و احتماال باید( قبل از وجود یکتوانمی ایدهکنون انجام دادهمه چیزهایی که تا

ن مالکیت معنوی، داشته باشد. اما به محض اینکه آمادگی آوردن همکاران، استخدام کارکنان، توسعه داد

داشته  ،ر نوع سهام رایا ارزش ه شودمی و به طور خالصه، هر چیزی که تولید- ایه یا تولید درآمدافزایش سرم

انواع  بارا ما ش، 9ایجاد کنید تا صاحب آن ارزش باشید. در فصل  وکارکسبباید یک نهاد رسمی  -باشید

حقوقی ی هارکتشها و LLCخصوصی تنها، مشارکتی، ی هاشرکت، از جمله وکارکسبممکن ساختارهای 

 .کنممی آشنا

 همشاور ،استخدام انندم کاری هر برای اینکه بتوانید. دارد وجود جدی گزینه یک تنها واقعی دنیای در اما

 سهام به وکارسبک مالکیت تا کنید فعالیت و تأسیس شرکت یک باید دهید، انجام جدی هاییگذارسرمایه یا

 به شود، تشکیل دهمتح ایاالت از یایالت هر در نظری لحاظ به دتوانمی شرکت این که حالی در. شود تقسیم

 ایجاد دالور لتایا در را خود شرکت «رسمی» خانه که است منطقی همیشه تقریبا اقتصادی، و عملی دالیل

های ا به شرکتتوان آن رفاوت است و شاید ب، متیایران های)توضیح مترجم: این مورد برای شرکت .کنید

، هرجا نویسنده به از اینجای کتاب به بعد خاص و ثبت شده در مناطق آزاد تجاری کشور تشبیه کرد. سهامی

 (ران معادل سازی کرد.توان آن را با مناطق آزاد تجاری ایثبت شرکت در ایالت دالور آمریکا اشاره کرد، می

دولت را بخوانید، چند  یهالد ارزان و آسان باشد: دستورالعمتوانیم دیجد نهاد کی بیترک سطح، کیدر 

وجود  یدالر بپردازید و همه چیز را تنظیم کنید. به عالوه، خدمات آنالین 89ساعت وقت خود را صرف کنید و 

. می دهدر کار شما را برایتان انجام و با چند صد دالر بیشت کندمی های کوچک کمکوکارکسبدارد که به 



 23   |||   نیهر کارآفر یبرا یدیکل ی( گام عمل1)به عالوه  25مقدمه: 

برای یک  هاست که یک شرکت ساده و یک نفر اینموضوع است که خطر دروغ وجود دارد. یک  اما این جایی

مختلف سهام، های . اما این که مطمئن شوید قوانین شرکت شما، گزینهاست شده تأسیس غیرجدی وکارکسب

 وکارکسبرای بکه د تعیین کنتا شرایطی را  اندو سایر اسناد به درستی طراحی شده اندارسهام نامهتوافق

 چیز دیگری است. ،که قرار است به آن تبدیل شود سریعو با رشد  پذیرمقیاس

 .استفاده از وکیل است ،راه درست. 10

کنید، چند دالری که گذاران یا خریداران اختیار معامله شروع به کار میبه محض این که با سرمایه

ست که باید از همان کند. به همین دلیل اشما وارد می اید قطعا ضرری چندین هزار دالری بهجویی کردهصرفه

کار با چنین شخصی در  و. من در مورد نحوه یافتن ی استارتاپ شروع کنیدابتدا، کار خود را با یک وکیل زبده

 کنم.می بحث 10فصل 

 ت مدیره و مشاوران خود را استخدام کنید.أهی. 11

 ریزیبرنامهالر د هزار 150بیش از  ایدر سال بر ،سطح جهانیدر یک کدنویس .استعداد همیشه قیمت دارد

رای مهارتشان ب که یبر خالف کارکنان المللی چطور؟ بدون قیمت!مدیره در سطح بین هیأترئیس  .کندمی

شوید، مشاوران و اعضای می شریک هاآن شان باکه برای انرژی کارآفرینی یو همکاران کنیدمی استخدام

 هاآن صرف نظر از اینکه. استخدام کنیدها را آنهر قیمتی  توانید بانمی ال افرادی هستند کهمعمو ،مدیره هیأت

باشند، مشاوران و  تانخبرگان صنعتیا  شما اندازه بادیگر ی هاشرکت، مدیران شماان شرکت گذارسرمایه

 مربیان بزرگ به اندازه وزنشان از طال ارزش دارند.

ند به شما در نگه توانمی که را مدیره و اعضای آن و نیز سایر مشاوران هیأتهای نقش، 11در فصل 

 هاآن گی جذبدهم. همچنین درباره نحوه یافتن مشاوران بزرگ، چگونمی توضیح ،داشتن شرکت کمک کنند

 کنم.می بحث هاآن و نحوه استفاده بیشتر از مشارکت

 تخاب کنید.یک حسابدار و یک سیستم حسابداری ان. 12

، اما شما نیاز دارید الزم نیست که یک حسابدار باشید یا مدرک مالی داشته باشید تا یک کارآفرین باشید

اصول اساسی که  داشته باشید. مهم است که بتوانید به وکارکسبکه یک درک عمیق و بصری از امور مالی 

 ، تسلط یابید.کندمی ز شرکت استفادهبرای مدیریت جریان پول به داخل، درون و خارج ا وکارکسبهر 

 ، ماننداست که در آن شما اصول اولیه را خواهید آموخت وکارکسبیک دوره کوتاه در امور مالی  12فصل 

 بایددر نظر بگیرند و چگونه را چه کارهایی شما  اندازیراهباید برای ای هاینکه حسابداران و دفترداران حرف



 چک لیست استارتاپ   |||   24

د فرآیند توانمی کنم کهمی را معرفی یابرفضای ی مبتنی بر افزارنرمچنین خدمات را پیدا کنید. من هم هاآن

 مدیریت مالی را برای شرکت شما آسان و ساده کند.

 مشخصات )پروفایل( اعتباری خود را ایجاد و مدیریت کنید.. 13

دارد، به این معنی شما هیچ تاریخچه یا سابقه مالی ن وکارکسبجدید با نام تجاری،  شرکتبه عنوان یک 

ست مطمئن اها( که حتی ممکن تربزرگدیگر )به ویژه ی هاشرکتکه شما ممکن است برای کار کردن با 

دا به اعتبار مشخصات رو شوید. به همین دلیل مهم است که از ابتهنباشند که شما وجود دارید، با چالش روب

این است  ،دهید امانج باید شویدمی شما ثبت شرکت یکی از نخستین اقداماتی که وقتیشرکت خود فکر کنید. 

تماعی برای درخواست دهید که مانند شماره امنیت اج IRS( به EINکه برای شماره شناسایی کارفرما )

یا از  ددهمی ولپهر کس که به شما  هکنید تا شرکت خود را بمی شما است. شما از این استفاده وکارکسب

 بانکی استفاده کنید.های بشناسانید و برای پرداخت مالیات خود و باز کردن حساب کندمی شما پول دریافت

 ادر می شود.(ن در ایران، کد اقتصادی شرکتهاست که از طرف اداره مالیات صآ)توضیح ترجمه: معادل 

 تجاری.های ، کارت اعتباری و حسابیبانک حساب باز کردن. 14

انکداری تجاری ببا فرآیندهای اساسی بانکداری برای مدیریت امور مالی شخصی آشنا هستید. اما شما 

 شما اندازیراهی انتخاب و کار با بانک تجاری مناسب براهای شامل بهترین راه 14چیز دیگری است. فصل 

، از جمله چکینگ، حساب زیانداراهی هاشرکتروابط بانکی برای ترین باشد. همچنین در مورد انواع مناسبمی

 .کنمتجاری، صحبت میهای اعتباری و حساب

 ی و فروشندگان را انتخاب کنید.افزارنرمهای کلیدی، بسترهای فناوری. 15

ید از توانمی کار نخواهید کرد، بلکه مزیت شروع یک شرکت در قرن بیست و یکم این است که در خأل

دیریت قانونی، مدیریت مبتنی بر ابر برای بانکداری، حسابداری، فروش، مهای از سیستم عاملای هدنیای گسترد

ز، بهترین گزینه برای قدرتمند امروهای یک از سیستم عامل سود ببرید. این که کدام تر،منابع انسانی و بیش

م کنمی بحث 15 چیزی است که در فصل ،استفاده کنید هاآن از باید چگونهاینکه نیازهای خاص شماست و 

 شخصی من است.« بندیبهترین طبقه»که شامل 

 .کنید ارزیابیها داده تحلیلوتجزیه با را خود وکارکسب. 16

 بهبود نهایت در و کنترل به منجر که است گام اولین ارزیابی»: گویدمی هارینگتون جورج که طورهمان

 توانیدنمی کنید، درک را آن نتوانید اگر. کنید درک را آن توانیدنمی کنید، ارزیابی را چیزی نتوانید اگر. شودمی

 اصطالحات که حالی در« .ببخشید بهبود را آن توانیدنمی کنید، کنترل را آن نتوانید اگر. کنید کنترل را آن



 25   |||   نیهر کارآفر یبرا یدیکل ی( گام عمل1)به عالوه  25مقدمه: 

 من، تجربه اما طبق ،هستندای هکلیش تقریبا و رایج بسیار «2مشتری هایتحلیلوتجزیه» و« 1بزرگهای داده»

 وکارکسب یک دارید قصد اگر. می شود گرفته نادیده اولیه انگذاربنیان توسط معمول طور به ابزارها این قدرت

 بحث 16 فصل در که طورهمان ،«تحلیلوتجزیه» که دهممی اطمینان شما به ،سریع داشته باشید رشد با

، دیپرسخواهد  از شما گذارسرمایه هر که سواالتی پاسخِ و تانوکارکسب اجرای چگونگی تعیین برای کنم،می

 بسیار مهم است.

 .کنید تکمیل آزاد مترجمان و کارکنان با را خود تیم. 17

این  و کرد هدخوارشد  نیز تانوکارکسب ،کندمی رشد شما خدمات یا محصوالت برای تقاضا که طورهمان

 از بسیاری که است چالشی درجه یک، کارمندان آموزش و استخدام ،کارگیریبه. دارید نیاز کمک بهیعنی 

. باشند داشته دائمی پیامدهای ندتوانمی اینجا در اشتباهات و نیستند آن کردن اداره به قادر کار تازه کارآفرینان

 هنگام در باید هک کلیدی موارد مورد در و کنممی آشنا جدید استخدام مدیره هیأت با را شما ،17 فصل در

 .کنممی بحث بپردازید، هاآن به خود تیم آوریجمع

 استخدام یرمندانکا اینکه تا کنید فکر خاص کارهای سپاریِبرونهای گزینه مورد در دهیدمی ترجیح شما

 سپاریِبرون با هاکتشر از برخی. دندار را خاص خود معایب و مزایا کدام هر که ،نمایید مدیریت را هاآن و

 یا دیگری هاتشرک که نوعی) شما شرکت در واقعی ارزش ایجاد برای اما. کنندمی آغاز چیز همه تقریبا

 خود کارهای کلیدیهای بخشای هفزایند طور به باید ،(هستند آن برای کردن هزینه آماده عمومی بازارهای

 .بیاورید شرکت داخل به را

 مثبت تجاری فرهنگ ،کندمی رشد تانشرکت که وقتی حتی باید آزاد، مترجمین یا کارکنان با مواجهه در

 کارآفرینی مزایای از کیی که ،را هیجان و خالقانه شور هرگز بنابراین ،دهید پرورش و کنید ایجاد را یمؤثر و

 .دهیدنمی دست از است،

 .دیکن جادیخود ا میت در زهیانگ جادیا یبرا 3تشویقیطرح سهام  کی. 18

 آیندمی «گاراژ» مرحله از فقط کهیی هااستارتاپ با مرتب طور به من مالی، گذارسرمایه یک عنوان به

 در که وقتی. هستند خود محصول اولین اندازیراه آماده واند هکرد استخدام را نفر چند هاآن .مکنمی برخورد

 پس اما. باشیم داشته که قدرچه هر و کنیم کسب که قدرچههر گویندمی که شنوممی پرسم،می حقوق مورد

 بینممی که چیزی تنها ،دهدب انکارمند به را حقوقی شرکتخواهد یک می چگونه که پرسممی وقتی آن از

                                                           

1 Big Data 
2 Customer Analytics 
3 Stock Option Plan 
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 حقشان که دهید وعده خود تیم به راحتی به توانیدنمی شما بگویید، است کافی آن جای به. است ماندن خیره

 کنید، تنظیم کارکنانسهام تشویقی طرح یک کنید، کار خود وکیل با باید عوض، در! کرد خواهند دریافت را

 واقع در سپس و باشید داشته است شده ییدأت شرکت مدیره هیأت توسط رسما که را مالیهای گزینه تمام

 !ندارد وجود میانبریهای راه اینجا در. دهیدب حقوق کارکنان به دهم،می توضیح 18 فصل در که طورهمان

استراتژی خروج  کنید؛ همکاری انگذارسرمایه با دهید؛ افزایش را بودجه

 داشته باشید.

 .کنید درک ،ببینند خواهندمی انگذارسرمایه را آنچه و یگذارسرمایه فرآیند. 19

 عنوان به اینکه از غیر - مانفروش اولین از حاصل درآمد یا مانخود پول کردن یگذارسرمایه که حالی در

 شما تشرک چه هر است، خود وکارکسب شروع برای عالی یراه - شودمی شناخته خود به متکیروشی 

 صول پذیرفتنیکمینه مح بازار /محصول تناسب شما تا بکشد طول بیشتر هرچه برعکس، یا،) باشدتر موفق

 پول استارتاپ برایها بانک کهآنجایی از.دارید نیاز توسعه و رشد برای بیشتری پول به شما ،(کنید پیدا راخود

 جذب را مناسب انگذارسرمایه باید شما ،(دلیل اینکه اکثر استارتاپ ها شکست می خورندبه ) دهندنمی قرض

 تضمین را بخش رضایت متقابال و طوالنی یروابط تا کنید کار هاآن با و وریدآ دست به را هاآن حمایت کنید،

 .کنید

 جذب آماده است ممکن ،کندمی تقویت را بازار و کندمی کار شما پذیرفتنی محصول حداقل که زمانی تا

 اما. است خانواده و ستاندو از نقد پول کمی مقدار افزایش معنای به شروع این مردم، اکثر برای. باشید سرمایه

 در یحت ای ...دیکن برقرار ارتباط یمال یاهحرف انگذارهیسرما با دیتوانیم د،یدار دم با ببر کی شما نظر به اگر

 .بزرگ یگذارهیسرما یهاصندوق با نادر، طیشرا

 کنید فرض تاس ممکن کنید،م مطالعه مطبوعات در را گیرنفسهای داستان و صنعت هایوبالگ شما اگر

 بر چک یک با و روندمی دارانسرمایه دفتر به آسانی به، دارند استارتاپ برای خوبی ایده که کسانی همه

 کارمندان ساله هرکه  واقعیی هاشرکت از درصد یک از چهارم یک از کمتر. نیست اینگونه واقع، در. گردندمی

 دریافت مالی کمک انگذارسرمایه از واقع در ،شوندمی تأسیس وکارکسب به عنوان یک و کنندمی استخدام را

 جهان نیدک درک که بگیرید نظر در را نکته این باید بودجه، یوجوجست رایب رفتن از قبل! کنندمی

 .کندمی کار چگونه واقعا کارآفرینی یگذارسرمایه

 ارائه را یگذارسرمایه روند از کلی یمرور ،مالی هایگذاریسرمایه صحنه پشتبه  ینگاه با 19 فصل

 کند.را ارائه می انگذارسرمایه مدنظر دقیق جزئیات همچنین. دهدمی
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 .دهید پرورش را خود گذارسرمایه لوله خط. 20

 روی بر پولدار مشتری یک برای را ثروت از داستان یک ستتوانمی خوشبین کارآفرین یک که روزهایی از

 بسیار ردنک برپا هنر امروزه. است گذشته زیادی مدت کند، تعریف شاپیکاف یک در سفره دستمال یک

 اساسی آورد، ستد به جدید یگذارسرمایه برای بیرونی یحمایت دارد امید که هرکسی برای و استتر پیچیده

 همچنین و کالمی انبی آپ، استند جمله از داشت، خواهید نیاز خود مجموعه در متفاوتی پلکان به شما. است

 شما ،20 فصل در. ذیرفرشته و سرمایه گذاران خطر پ انگذارسرمایه برای پاورپوینت رسمیای هدقیق 20 ارائه

 از حمایت به مندهعالق است ممکن که انیگذارسرمایه شناسایی برای اساسیهای تکنیک میان به را

 .برممی ،اشیدب داشته خود «ارائه بسته» در داشت خواهید نیاز که را آنچه طرح و باشندتان وکارکسب

 آنالین بسترهای با پول آوریجمع. 21

 در. آمدمی انگذاربنیانهای خانواده و انگذاربنیان از تنها استارتاپی هاشرکت برای بودجه گذشته در

 در کردن ریسک به مایل ی کهافراد کردند، شدن ظاهر به شروع «فرشته انگذارسرمایه» بیستم، قرن

 دریافت منظور به را کیی شخصا بودید مجبور شما که بودند کم و هم از دور چنان هاآن اما. دهستن هااستارتاپ

 بورس و بهادار قاورا کمیسیون متحده ایاالت دولت ،1929 سال در سهام بازار سقوط از پس. بشناسید کمک

 فرایند این که شد اعثب این. کرد ایجاد دهند، افزایش سرمایه ندتوانمی هاشرکت چگونه اینکه تنظیم برای را

 فروش به مجاز شما که زمانی آن در گویدمی که شودمی نیز هقاعد یک شامل اما ؛دگرد سازماندهی بیشتر

 یا یدیبگو کسی به شرکتتان درباره توانیدنمی ...بودید ثروتمند افراد به خصوصی صورت به خود شرکت سهام

: دهند تغییر را واقعیت ات نکردند تغییری قوانین ،2012 سال تا واقع، در. کنند یگذارسرمایه بخواهید هاآن از

 آنالین افزایش امروزه،! کنید پیدا دسترسی بالقوه انگذارسرمایه از بسیاری به اینترنت طریق از یدتوانمی شما

 صدها ساالنه حاضر الح در اما است، راه ابتدای در هنوز «یگذارسرمایههای پلتفرم» طریق از استارتاپ بودجه

 که کنممی بحث و کنممی آشناها پلتفرم مختلف انواع با را شما ،21 فصل در. آیدمی حساب به دالر میلیون

 .است مناسب سریع رشد با یکارآفرین یک برای یک کدام

 آزمایی آماده باشیدترم شیت را به خوبی درک کنید و برای راستی. 22

تان آمد، یک چک یک میلیون دالری به دستگذاری به سراغ شما میشد اگر سرمایهخیلی خوب می

ها تابع گذاری در استارتاپنیست. سرمایهکرد، اما متأسفانه چنین خبری تان آرزوی موفقیت میداد و  برایمی

گذاری آغاز قراردادهای جامع و دقیقی است، تا حدی که کار با نوشتن قراردادی برای تنظیم قرارداد سرمایه

تبدیل به سهام و های مهم بین وام قابل تفاوت 22شود که ترم شیت )چارچوب مبنایی( نام دارد. در فصل می

 D ضمیمه بیشتر، اطالعات برایکنم.دهم و جزئیات کامل آن را ارائه میل را شرح میتبدیسهام ممتاز قابل 

 .است معنی چه به خط هر که دادم توضیح که است یگذارسرمایه شیت ترم یک حاوی
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 ممکن – ندهست شرکت مالکیت به مندهعالق که داشت خواهید برخورد ثالثی اشخاص با مرحله هر در

 شما توسط یا وندش شما کار مالک دهند،ب قرض شما به باشند، داشته را شما کار در یگذارسرمایه قصد است

 و جزئی ؤاالتس است داده انجام حال به تا شما شرکت هرچه مورد در خواهندمی که - آیند در خدمت به

 به امر این ازیر کردم اضافه B ضمیمه در را سواالت این ازای هصفح هشت لیست یک من. بپرسند پیچیده

. ببرید بین از را شرکت تملک یا مالی مشارکت نوع هر انجام هزینه و زمان از درصد 80 تا کندمی کمک شما

 کردن پیدای به نوع و است شده انجام قبال که شود می چیزهایی همه کردن مرتب و جمع صرف زمان این

 .دادید انجام را آن واقعا کندمی ثابت که است قدیمی کاغذهای

 آزمون برای ار چیز همه و دداری نگه را پرونده صحیح نوع یدتوانمی چگونه که دهدمی نشان 22 فصل

 . بپرسد شما از گذارسرمایه اینکه از قبل حتی ...کنید آماده خود ناپذیراجتناب اجباری

 .آینده در و حاضر حال در خود، انگذارسرمایه از بیشترین دریافت. 23

شوند این است که تأمین ی خود مرتکب میاشتباهاتی که کارآفرینان در اولین تجربهترین یکی از بزرگ

د، که ذهنیت کامال بینند که تنها الزم است یک بار انجام شوگذاران را به عنوان کاری میمالی و سرمایه

رمایه گذاری ما سو کار خطرپذیر و نوپای شگذار پول خود را در کسب نادرستی است. زمانی که یک سرمایه

تان خواهد بود. به همین کند، تا پایان عمر )یا دست کم تا زمانی که کسب و کارتان پابرجاست( شریکمی

سیار اهمیت دارد، و عاملی گذاران و سایر ذینفعان ببندی ارتباطات شما با سرمایهترتیب، ماهیت، محتوا، و زمان

 ی بیشتر هستید یا خیر.سرمایهکند در صورت نیاز قادر به جذب است که تعیین می

 

 توسعه و ودنبه اهمیت توجه نم مذاکره، میز طرف دو هر در تجربه هاسال با توجه به ،23 فصل در

 .کنممی اشاره انگذارسرمایه

 شما شرکت واقعی ارزش تعیین. 24

. است مهمالعاده فوق زین کار نیا. رسدکه بنظر می استچیزی  ازتر پیچیده بسیار وکارکسب گذاریارزش

 شرکت ارزش نزایم به یبستگ ،دیآوریم دست به خود وکارکسب ساخت و یاندازراه از شما که ییهاپاداش

 به یابیدست و رکنانکا پاداش ،یگذارهیسرما در شرکت ییتوانا بر نیهمچن وکارکسب یابیارز. دارد بازار در

 .گذاردمی تأثیر وکاربسک گذارانبنیان برای بخشتیرضا یخروج

 از بسیاری و دهممی توضیح وکارکسب گذاریارزش بیرونی و درونی موضوعات مورد در ،24 فصل در

 توصیف ،کنندمی تعیین را شما شرکت ارزشای هساد ظاهرا طور به کهرا ( غیرمنطقی و منطقی) عواملی

 برممی ،شودمی استفاده هااستارتاپ جهان در گسترده طور بهکه  ارزیابیهای تکنیک میان به را شما. نمایممی
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 در که را کارهایی از بسیاریجای  زودی به است ممکن خودکارهای سیستم چرا که دهممی توضیح سپس و

 .بگیرند ،بودند شدهزده  تخمین معادله

 .کنید استفاده موفقیت مزایای از و متمرکز بمانید نتایج بر. 25

 تبدیل با هااین مههو  دارد وجود ایداندازی کردهآن را راه که یوکارکسب برای بالقوه پایانِ چهار نوع

 :گیردمی صورت نقد پول به ارزش

 از آن درآمد کسب کنید. و دهید ادامه را وکارکسب مداوم طور به توانیدمی (1

 .آورید دست به پول و بفروشید تربزرگ شرکت یک به را وکارکسب توانیدمی (2

 به را خود تمالکی بنابراین د،نمایی عمومی را شرکت و کنید نامثبت IPO یک برای توانیدمی (3

 .وندش فروخته نقدی صورت به ندتوانمی که کنیدمی تبدیل فروش قابل عمومیهای سهام

 ،دایهداد قرار ارک این در مدتی انگذارسرمایه و شما کهرا  نقدی پول و بسته را شرکت توانیدمی (4

 .بدهید دست از

 انجام را اول دمور سه از یک کدام دارید قصدشما  .کند تصور را چهارم سناریوی ندارد دوست کس هیچ

 آن چگونه تا گرفته شویدمی آن وارد که یوکارکسب نوع از ،چیز همه روی توجهی قابل تأثیر بتوانید تا دهید

 میان به را شما ،25 فصل در ؟دارید خروج برایهایی گزینه چه حتی و باشید داشته کنید،می مالی تأمین را

 شرکت بهسبت ن خرید از پس است ممکن که آنچه درباره راهایی بینش از برخی و برممی مختلفهای گزینه

 .دهممی ارائه د،ایجاد شو شما

 با وکارکسب یک مقیاس و شروع ایجاد، چگونگی برای سریع راهنمای یکاین کتاب  خالصه، طور به

 به راحتی به موارد، برخی به نیاز صورت دریا  بپردازید، خاصی موضوع به خواهیدمی اگر. است سریع رشد

درست! راه ...کنیم شروع و بزنیم ورق را کتاب بیایید صورت، این غیر در. بروید مربوطه هایفصل
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 تبدیل کنید وکارکسبایده خود را به یک مدل  (1فصل 
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 تبدیل کنید وکارکسب مدل یک به را خود ایده

 متقاعد کننده وکارِکسب ایده یکشما هم اگر  احتماال. شودمی آغاز عالی ایده یک با بزرگ وکارکسب هر

 موفقیت احتمال هچگون که گرفت خواهید یاد فصل، این در. کردیدنمی نداشتید، شروع به خواندن این کتاب

 کنید. تشتقوی وبخشید ب بهبود را آن سپس ،بگیرید اندازه را خود نشده اثبات شاید خام و ایده

 وکارکسب مدل عناصر

 ،وکارکسبیک  که کندمی توصیف مدل این. آمیز استموفقیت وکارکسبیک  زمینهشپی ،وکارکسب مدل

 را این ارزش زا چگونه بخشی و رساندمی هاآن به را ارزش این ،کندمی ایجاد ارزش مشتریان برای چگونه

 کوچک، یا بزرگ قدرچه اینکه از نظر صرف موفق، وکارکسب . هرکندبه پول تبدیل میایده  صاحبان برای

 پیچیده، و بزرگ یهاشرکت البته برخی) کندمی عمل منطقی تجاری مدل یک اساس بر ساده باشد، یا پیچیده

 که هستند مختلفیهای و دپارتمانها بخش شامل زیرا ؛کنندمی کار زمانهم طور به وکارکسب مدل چندین با

 از یکی بنابراین .(کند جگی را شما موضوع این ندهید اجازه اما ،دنماینمی ارائه و ایجاد را متفاوتیهای ارزش

 یک به را خود وکارکسب ایده که است این ،دهید انجام کارآفرین یک عنوان به باید که اقداماتی ینترمهم

 .باشد ارزش جذب و ارائه ایجاد، چگونگی دهندهنشان که ؛ مدلیکنید تبدیل وکارکسب مدل

 توسط، هامدلترین کارآمد از یکی. دارد وجود وکارکسب مدل مورد در کردن فکر برای زیادیهای راه

. است شده داده نشان و توصیف ،1«وکارکسب مدل خلق» پرفروشِ کتاب در پیگنور یو و وولدر اوستر الکساندر

 :است اساسی عنصر 9 شامل وکارکسب مدل یک ،هاآن ساختار در
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 هاآن به وکارکسبمشخص و متفاوت مشتریان که های گروه .مشتریان بندیتقسیم 

ارزش  تولیدِکه برایشان  ایبه عبارتی، مشتریان مشخص و تعیین شده - کندمی رسانیخدمت

 کنیم.می

 گوی سخچگونه پا ،کندمی ارائهراه حل  ،چگونه در قبال مسائل وکارکسب .ارزش پیشنهادی

 .کندمی ارزش تولیدِ هاآن نیازهای مشتریان است و چگونه برای

 برای  - دهدمی ارائه هاآن یابد و ارزش را بهمیچگونه به مشتریان خود دست  وکارکسب .هاکانال

 ارزش فروش با ، نمایندگانفروشیخرده توزیع هایکانال ،مثال، از طریق فروش مستقیم آنالین

 .1مشارکتیهای به خود شرکت یا برنامه قهای متعلافزوده، فروشگاه

 هاآن ، بهکندمی با مشتریان ارتباط برقرار وکارکسبهایی که با آن روش .مشتری با ارتباط 

 .کندمی دارد و جذبشان دسترسی

 ه مشتریان بخود که  ارزش پیشنهادیچگونه از  وکارکسبآید: درآمد از کجا می .یدرآمد جریان

 . کندمی ، تولید درآمددهدمی ارائه

 برای مثال،  - ریانبه مشت ش پیشنهادیارزهای مورد نیاز برای تولید و ارائه دارایی. کلیدی منابع

دان با های انسانی مثل کارمنآالت و داراییها و ماشینهای فیزیکی مثل ساختماندارایی

 .خاصهای مهارت

 لیدی بسته کجهت ایجاد و ارائه ارزش به مشتریان کدام است ؟ فعالیتهای  کلیدی.های فعالیت

انال های توزیع کیا خدمت تولید و ارائه شده و نیز به نوع محصول یا خدمت تولید ارائه شده و 

 .متفاوت خواهد بود

 دن شکه به عملی  کنندگان و شرکاییتأمینمثل ، خارجی هایسازمانکلیدی. های مشارکت

 .کنندمیکمک  وکارکسبمدل 

  .شوندمی صرف وکارکسبسازی مدل هایی که برای عملی کردن و پیادههزینهساختار هزینه. 

و بصری  یروش ؛شودمی نامیده وکارکسبکه بوم مدل  آورددر قالب یک جدول  توانمی مدل را 9این 

تکمیل را  وکارکسببوم  از تصویر بزرگید یک توانمی .هایتانز، توسعه و بهبود ایدهشده برای آنالی داستاندار

 هم روی آن کار کنید. اشما و همکارانتان بتوانید ب تاو به دیوار نصبش کنید یا روی میز قرارش دهید  کرده

؛ نیدکفکر کلیدی های بخشبه تمامی  کندمی عنصری این است که مجبورتان-9یک مزیت بوم مدل 

 هستند. ضروری ،اعتماد، سودآور و پایدار، به یک کمپانی قابلیک ایدهکه برای تبدیل  هاییبخش
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 وکارکسب مدل بوم .1.1 شکل

 سایت ید به صورت رایگان ازتوانمی را وکارکسبقابل پرینت بوم مدل های نسخه

businessmodelgeneration.com ه منظور دانلود کنید. ورژن آنالین و تعاملی این بوم که مشخصا ب

یگر نیز در موجود است. یک نسخه جامع د LeanMonitor.comدر  ،با رشد باال طراحی شدهی هااستارتاپ

Strategyzer.com است. در دسترس 

 تانوکارکسباهمیت درک مدل 

درست مانند زمانی که همه مشتاق بازیگری  -اند هاین روزها، همه یک کارآفرین مقلد شدرسد به نظر می

های هوشمندانه بسیاری را برای محصوالت و خدمات که من ایده خواستند بازیگر شوند. در حالیبودند و می

واقعی این گذار یک بنیانواقعی و غیر مؤسسام، در تجربه من، تمایز اصلی بین یک ها شنیدهدر طی این سال

. من اغلب با سایر باشدمی شوکارکسبمدل عاشق  دومی و محصولش عاشق اولیاست که 

ان مام و همهگو داشتهوگفت ،اندمنابع مالی نزد ما آمده تأمینهایی که برای یگذاران در مورد کمپانسرمایه

ولی به هیچ  من خیلی مشتاق خرید این محصول پس از تولید آن هستم...»ایم: هالعمل یکسانی داشتعکس

، خالقانه، جالبیک محصول یا خدمت ممکن است خیلی  «کنم!گذاری نمییهعنوان روی این شرکت سرما


