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یداصتقا هفرص و یزاسهنیهب

تیعطق مدع و کسیر شهاک

صاخ یاهتیلاعف و عبانم ندروآ تسدهب

یکیزیف

)اههداد ،رشن قح ،دنرب یاهتنتپ( یونعم

یناسنا

یلام

یگزات

ییاراک

یزاسیصخش

»راک نداد ماجنا«

یحارط

هاگیاج /دنرب

تمیق

هنیزه شهاک

کسیر شهاک

یریذپیسرتسد

یریذپدربراک/یتحار

یصخش رایتسد

یصاصتخا یصخش رایتسد

سیورس فلس

راکدوخ تامدخ

یربراک عماوج

مهاب قلخ

:لاثم

؟دنراد ام زا ار یاهطبار عون هچ ظفح و یارقرب راظتنا نایرتشم زا شخب ره

؟هدش رارقرب اههطبار نیا زا کیمادک

؟دنوشیم نیجع ام راکوبسک لدم هیقب اب هنوگچ طباور نیا

؟دنتسه ربهنیزه ردقچ
هوبنا رازاب

یاهشوگ رازاب

هدش یدنبشخب

نوگانوگ

یهجو دنچ مرفتلپ

یهاگآ .1
؟میربیم الاب ار دوخ تکرش تامدخ و تالوصحم هرابرد یهاگآ هنوگچ

یبایزرا .2
؟دننک یبایزرا ار ام نامزاس یداهنشیپ شزرا ات مینکیم کمک نایرتشم هب هنوگچ

دیرخ .3
؟میهدیم ار صاخ تامدخ و تالوصحم دیرخ ناکما یرتشم هب هنوگچ

لیوحت .4
؟میناسریم نایرتشم هب ار یداهنشیپ شزرا هنوگچ

شورف زا سپ .5
؟مینکیم مهارف ار شورف زا سپ تامدخ نایرتشم یارب هنوگچ

)یراپسنورب نیرتشیب ،یزاسراکدوخ نیرتشیب ،نازرا یداهنشیپ شزرا ،هنیزه راتخاس نیرتکچوک( ارگهنیزه

)اهبنارگ یداهنشیپ شزرا ،شزرا قلخ یور زکرمت( ارگشزرا

)یمومع تامدخ ،اهبهراجا ،دزمتسد( تباث یاههنیزه

رییغتم یاههنیزه

الاب سایقم زا یشان یداصتقا هفرص

یراک هنماد زا یشان یداصتقا هفرص

:اهیگژیو یضعب ییاراد شورف

فرصم شورف

کارتشا قح

گنیزیل/هراجا /ضرق

زایتما قح نداد

هدننکفرصم تمیق

لوصحم یگژیو ساسا رب

یرتشم شخب ساسا رب

دیرخ نازیم ساسا رب

)ینزهناچ( هرکاذم

دمآرد تیریدم

گنردیب رازاب

دیلوت

هلاسم لح

هکبش /مرفتلپ

:اههتسد

؟دراد زاین یلصا یاهتیلاعف هچ هب ام یاهنشیپ شزرا

؟هچ ام عیزوت لاناک

؟هچ نایرتشم اب طابترا

؟روطچ دمآرد نایرج

:تکارش یاههزیگنا

:عبنم عاونا

:اهیگژیو

:لاناک یاهزاف

:تسا مادک رتشیب امش راکوبسک

:ایوپ یراذگتمیق:تباث یراذگتمیق:عاونا

www.LeanStartup.ir زا یسراپ نادرگرب

؟دنتسه هک ام یدیلک یاکرش

؟دنتسه هک ام یدیلک ناگدننکنیمات

؟میروآیم تسدب نامیاکرش زا ار یلصا عبانم هچ

؟دنهدیم ماجنا ار یلصا یاهتیلاعف هچ نامیاکرش

؟دراد زاین یلصا عبانم هچ هب ام یداهنشیپ شزرا

؟روطچ ام عیزوت لاناک

؟نایرتشم اب طابترا

؟دمآرد نایرج

؟میهدیم هیارا یشزرا هچ نامنایرتشم هب

؟مینکیم کمک نامنایرتشم لیاسم زا یکیمادک لح هب

؟تسیچ نایرتشم زا شخب ره هب )تامدخ و تالوصحم یهتخیمآ( ام یاهنشیپ یهتسب

؟مینکیم اضرا ار نایرتشم یاهزاین زا کی مادک

؟مینکیم ینیرفآشزرا یناسک هچ یارب

؟دنتسه یناسک هچ ام نایرتشم نیرتمهم

ییاهلاناک هچ قیرط زا هک دنهاوخیم نایرتشم یاهشخب

؟مینک  ادیپ یسرتسد اهنآ هب

؟میراد یسرتسد اهنآ هب هنوگچ نونکامه

؟دناهدش هچراپکی هنوگچ ام یاهلاناک

؟دنکیم لمع رتهب کی مادک

؟دنتسه رتهفرصهب کی مادک

؟مینکیم گنهامه نایرتشم هرمزور راک اب ار اهنآ هنوگچ ام

؟دنتسه مادک ام راکوبسک لدم یاههنیزه نیرتمهم

؟دنمادک یلصا عبانم نیرتنارگ

؟دنمادک یلصا یاهتیلاعف نیرتنارگ

؟دنزادرپب لوپ دنلیام یشزرا هچ یارب اعقاو ام نایرتشم

؟دنهدیم لوپ یزیچ هچ یارب نونکامه اهنآ

؟دنزادرپیم ار اهب هنوگچ نونکامه اهنآ

؟دنزادرپب هنوگچ هک دنهدیم حیجرت

؟دراد تکراشم لک دمآرد رد هنوگچ دمآرد نایرج ره

یدیلک یاکرش یلصا یاهتیلاعف یداهنشیپ شزرا نایرتشم اب طابترا نایرتشم شخب

یلصا عبانم عیزوت لاناک

اههنیزه راتخاس دمآرد نایرج

راکوبسک لدم موب


