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:استارتاپ،قسمتاولیپادکستمدرسهیخالصه
 لنسر؟یفراینیکارآفر

 :۰نوشتپیش

 ؛:( سالم 
 .سر فرصت بخونیدشکنم  میاین نوشته طوالنیه و فشرده، پیشنهاد 

:۱نوشتپیش

 .کنم م رو تقویت میlisteningاین روزها دارم 
 .البته این جمله زیاد دقیق نیست

 :تر بگم باید کمی تغییرش بدم اگه بخوام دقیق

.شهدارهتقویتمیمlisteningاینروزها
.متقویتشدreadingکهدقیقابههمونروشی

دمخاصینیست،فقطبهقصدلذتوبهصورتتفریحیچیزمیزگوشمیروش
تقویت »در واقع حتی به  .بینمشنومومیوهرچیکهبهدستمبرسهمی

listening »کنم فکر هم نمی. 
 Startup Schoolکه به گشتم  چند روز پیش دنبال یه سری پادکست جالب می

 .رسیدم

تونه به من از جهات مختلفی کمک  می اززبونخودمش  به نظرم رسید نوشتن خالصه

 .کنه و برای شما هم مفید باشه
 :۲نوشت  پیش

یه تعداد آدم با انگیزه که در ابتدای راه ساختن کسب و کارشون بودن  ۲۱۰۲در سال 
 .کنن ی سه روزه شرکت می توی یه دوره

https://virgool.io/@edrism/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%85-w1vhgu86zuet
https://virgool.io/@edrism/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%85-w1vhgu86zuet
http://edrism.ir/post/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86
https://art19.com/shows/startup-school
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. دونسته باهاشون در میون گذاشته هر چیزی که الزم می ست گادینتوی اون سه روز 
ها رو به صورت مثال و  ی بحث ه و تقریبا همهطبیعتا خیلی تیتروار این کار رو انجام داد

 .کرده داستان طرح می
شده که هر  Startup Schoolقسمت پادکست  ۰۱ی اون سه روز، تبدیل به  نتیجه

 .دقیقه است ۰۱قسمتش حدود 
 :۰نوشت  پیش

 .هاباعثنشهسادهازکنارشونردبشیدسادگیبیشازحدحرف
 .شسرچکنیدیداندکیدربارهاگهدرخفنبودنستگادینشکدار
گیرموهرمثالشروبهعنوانیهدرسشخصاهرجملهازاینآدمروجدیمی

 .گیرمدارموازشنتایجضمنیبسیاریمیخیلیخیلیمهمتویذهنمنگهمی
 :۴نوشت  پیش

 .دانلود کنید آدرس  اینها رو از  تونید پادکست می
 :کنم ها رو پیشنهاد می ی بیشتر در این زمینه این کتاب برای مطالعههمچنین 

صفحهاست،بهتعدادی۱۰۰ازستگادین،حدود)Bootstraper's Bibleکتاب
بهمونها،اینکتااستارتاپسکسیتویاینفضای»گفتمازدوستاممی
 «.خورهایهکهبهدردزندگیمیسادهدخترنجیبو

صفحهاست،اینرواز۱۰۰درکسیورز،حدوداز)Anything You Wantکتاب
خوندنشخیلیجذابوراحتبود،هرچندعمل.باالییبیشتردوستداشتم
 .(ختهکردنبهشخیلیجذابوس

ذارم بدون حرف  ها رو می ی قسمت جا به بعد فقط خالصه بخشید پرحرفیم رو، از این می
 :اضافه

https://virgool.io/@edrism/%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-rt5jzhc3f18j
http://art19.com/shows/startup-school
http://changethis.com/manifesto/show/8.BootstrappersBible
http://edrism.ir/post/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
https://sivers.org/a
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آرشیتکتیکهتصمیمگرفتبرایخودشخونهبسازه

ها مختلف خونه طراحی  ی یه آرشیتکت خیلی موفق که برای آدم داستانی هست درباره
 .داد و درآمد خیلی خوبی هم داشت او کارش رو به بهترین نحو انجام می. کرد می

گیره یه خونه برای خودشون  شن و با همسرش تصمیم می هاش بزرگ می تا این که بچه
 .طراحی کنه

 :با این که اون بهترین آرشیتکت برای دیگران بوده حاال یک مشکل بزرگ داره

گهکهبایدهیچمحدودیتیبرایانجاماینکارنداره؛وهیچکسبهشنمی
.چکارکنه
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 :نداشتن جذاب باشه ولی شاید در نگاه اول محدودیت

صبحبیدار۷بهاینفکرکنیدکهچندنفرتونبعدازروزهایمدرسهساعت
 اید؟شده

تونوریکردیدبهرهیاوقتیجاییاستخدامنبودیدوبهصورتفریلنسرکارمی
 چقدربوده؟

 اید؟یازمانیکهپولزیادیداشتیدچقدرشروهدرداده

هایزیادگیجبشیدونتونیدتصمیمبهخاطرانتخابتاحاالشدهموقعخرید
 بگیرید؟

یابراتونپیشآمدهکهوقتیمسئولیتیهکاریکامالباخودتونهستو
کردیدتاگندیکهکردیدکهکاشیهنفرروپیدامیکنیدآرزومیخرابکاریمی

 زدیدروگردنشبندازید؟

 .نهایآزادیداشتنهستهاهمهچالشخباین

هایاردکدرباره

هاشون رو زیاد  گذرونن که تعداد اردک خیییلی از مردم بیشتر وقتشون رو به این کار می
 .ها رو توی یه ردیف مرتب بچینن که اون کنن و یا این می

 در حالی که موضوع بسیار مهم اینه که با این اردک ها می خوای چکار کنی؟
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 خوای بکنی؟ هات چکار می با اردک
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 :یکارآفرینیوجوددارهیکموضوعجذابدرباره
ها درس بخونی و تمرین کنی و اردک جمع کنی تا  اگه بخوای جراح مغز باشی باید سال

 .یه روز بگن تو جراح مغز هستی
 !ولی وقتی بخوای کارآفرین باشی، در همون لحظه هستی

 .هیچ گواهینامه یا کالس یا مدرکی الزم نداری
رارشون بدی، ولی هات رو بیشتر کنی یا در جای مناسب ق تونی اردک در طول زمان می

 .چیزی که اهمیت داره اینه که باهاشون بهترین کار ممکن رو انجام بدی

 هانیست،هایامهارتسوالاصلیمیزانمنابعیاکانکشن

چطورکهاالنداریهاییهاومهارتسوالاصلیاینهکهازمنابعوکانکشن
 کنی؟اسفادهمی

انحصار

 هر بیزنس موفقی یک انحصار داره،
ممکنه بهتر از دیگران . )تونن مثل اون خلق کنن کنه که دیگران نمی چیزی رو خلق می

 ...(تر یا  داشتنی تر یا دوست تر یا دردسترس تر یا ارزون یا سریع

تونیانجامبدیوهیچکسمیپیداکردنکاریکهفقطتو:وکارآفرینییعنی
هاتفاوتشروچیزیکهآدمیعنیخلق.تونهانجامشبدهایمثلتونمیدیگه

 .ایمتوجهبشنوحاضرباشنبهخاطرشبیانسراغتو،ونهکسدیگه
 تونی منحصرا داشته باشیش؟ اون چیه که می

ایاقتصادصنعتیواقتصادکانکشنتفاوتپایه

که ما باهاش بزرگ شدیم این ( قرن بیستم ۴۱و  ۰۱ی  دهه)مدل ذهنی اقتصاد صنعتی 
 .تر تولید کنیم تر یا ارزون صول بهتر یا سریعبوده که یه مح
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.هاباشیهااینهکهدرمرکزاتصالترینراهولیدراقتصادامروزیکیازساده
 .ترنهاازمحصولخیلیمهمچوناینروزهاکانکشن

 
 «.کنیممادیگهدردوراناقتصادصنعتیزندگینمی»:بایدباخودمتکرارشکنم

 :برای مثال
حتی . )کنن ها ازش استفاده می تو مجبوری از سایت دیوار استفاده کنی، چون مشتری

 (تر از دیوار وجود داشته باشهتر یا به اگه یه سایت سریع

حتی.)کننمجبوریازتلگراماستفادهکنی،چوندوستاتازشاستفادهمی
 (تریابهترازتلگراموجودداشتهباشهرسانسریعاگهیهپیام

های اجتماعی و اسنپ و دیجیکاال و متمم و  شبکه: ها رو اضافه کنید به این لیست این
ها  تکشون تامل کنید و کانکشن کنم روی تک پیشنهاد می. وزچی و حتی ویند کانون قلم
 .رو ببینید

 .ترازاونیهکهتویذهنماستمفهومکانکشندراقتصادامروزخیلیگسترده
 کنه،اشصحبتمیهایبعدیبیشتردربارهدرقسمت

یاورباتشکراز)روببینید،(انگلیسی)اینویدیوتونیدتااونموقعمی
 (مشیرفر

 (طوالنیه،سرفرصتوباحوصلهبخونیدش.)روبخونیدایننوشتهو

http://www.namasha.com/v/FESVHplI
http://moshirfar.com/
http://moshirfar.com/
http://moshirfar.com/
http://moshirfar.com/
http://byazdi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84%E2%80%8C%E2%80%8C/
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غرزدنممنوع

تونهانجامبدهمی(یهانسان)ترینکاریکهیهکارآفرینترینواحمقانهمعنیبی
 .غرزدنهست
 زنی؟ غر می تونی چیزی رو تغییر بدی، چرا تا وقتی که می

 زنی؟ ات هست، چرا غر می و زمانی که چیزی خارج از اراده
 .وقت گذاشتی و االن بازارش دچار رکود شده، حرکت کن  سال توی یه زمینه ۲۱اگه 

تونی تو یه  بینی شرایطتت توش خوب نیست می اگه توی یه رشته تحصیل کردی و می
 .ی دیگه کار کنی زمینه

بینی وبالگنویسی دچار رکود شده، برو توی  نوشتی و می می  اگه یه زمانی وبالگ
 .های اجتماعی فعال شو شبکه

 .اگه ازدواج کردی و دیدی طرف مقابل مناسب نیست، طالق بگیر یا باهاش سازگار شو
 !غر زدن ممنوع

طوری که  بین دنیا رو همون های واقع م و آد. ها هستن ترین آدم بین ها واقع کارآفرین

دنیااصالقراردونن که  اونا می. طوری که دوست دارن باشه ، نه اونبینن هست می
.هارفتارکنههایاانتظاراتاوننیستمطابقخواسته

فریلنسریاکارآفرین؟

چوندومسیر.چه زودتر تصمیم بگیری ی این موضوع باید فکر کنی و هر درباره
 .متفاوتهستن

 .بشناسیوبرایانتخاببایدخودتروخیلیخوب
 .گیرهدهپولمیفریلنسرکسیهکهبهخاطرکاریکهشخصاانجاممی

درصد۰۰سیاریازکشورهابهطورمیانگینفریلنسرهاکهدربجاییخوندم
 .درآمدبیشتریدارن

http://mrshabanali.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C/
http://mrshabanali.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C/
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کنه،سیستمولیکارآفرینکسیهکهیهچیزبزرگترازخودشخلقمی
، خیلی سکسیهتوی خواب پول درآوردن  !خطر. )، و در خواب پول در میارهسازهمی

 .(فریبش رو نخورید
ها حاضر به  درصد آدم۹۹کنه که  بله، در خواب پول درمیاره، ولی در بیداری کاری می

 :انجامش نیستن

 
 |. :ش معذورم  ترین اصل در کارآفرینی، از ترجمه مهم

 
 

سیستمبایدخودشبتونهتاجاییکهممکنهمدل ذهنی کارآفرین اینطوریه که
 .مستقلکارکنه،نهاینکهدائمادرگیرهمهیجزئیاتباشی

دی،ولیکنیخیلیازکارهاروخودتانجاممیالبتهوقتیازصفرشروعمی
 .ایندیدروبایدتقویتکرد

رو کنار بذاره و ی فیسبوک جدی باشه باید کد زدن  مثال مارک زاکربرگ اگه واقعا درباره
 .تونه انجامشون بده کارهایی رو بکنه که فقط یک مدیرعامل می

http://edrism.ir/post/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
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درصد وقتش رو ۰۱گه  البته فریلنسر بودن هم خیلی باحاله و خود ست گادین می
 .درصدش و کارآفرین۲۱فریلنسر هست و 

کاراصلیکارآفرینبعدازطراحیسیستمشاینهکهمدامتغییرشبده،
،وتنهاهاشونبدتربعضیکننوهاشونسیستمروبهترمیتغییراتیکهبعضی

 .کسیکهقدرتانجاماینکاررودارههمونمدیرهستش

:ساختنیکشرکتیعنی

 .ساختنارزش
 :وارزشیعنی

«کننفکرمی»چون.بهشماپولبدنچیزیکهمردمحاضرنبهخاطرش
 .دنارزشمندترهدیدازپولیکهبهشمامیچیزیکهشمابهشونمی

کنه،نهتالششما،نهتخصصشما،دقتکنید،مشتریاینارزشروتعیینمی
ینهپولیکهخرجتولیدمحصولتونکردیدونههیچکدومازانتظاراتدیگه

 .شما
  قی دارید که این ارزش رو در معرض دید مردم قرار بدید، چونشما یه جور تعهد اخال

 .کننهاباخریدازشماسودمیمشتریبرن،  ها از این موضوع سود می اون
اگه مجبوری محصولت رو به زور به مردم غالب کنی و با انواع مختلف مارکتینگ مردم 

لنگه و یه جای کار  شه یه جای کارت می رو مجبور به خرید محصولت کنی معلوم می
مشکل داره، چون به طور طبیعی محصول برای مردم مفید هست و مردم از خرید سود 

 . کنن می

وقتیدیدیمحصولتبرایمردمجذابنیستبایدمحصولروعوضکنی،یا
 .گیرویمحصولتمییهدفترو،یاداستانیکهدربارهجامعه

در طوالنی مدت به مردم خدمت بده و برای کارآفرینی یعنی ساختن سیستمی که بتونه 

یاولبقایگیرههمدردرجهعلتاینکهازمردمپولمی.مردم ارزش تولید کنه
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قدربهآقااینخیلیمهمه،معموالاون.)ایخودکسبوکارهستنهچیزدیگه
شهکهایناصلمهمروفراموشمونآویزونمیخاطرپولآبازلبولوچه

 .(یمکنمی

مارکتینگچیه؟

یاینارزشبهمردم،بهطوریکهگفتنیکداستاندرباره:تمامشهمینه
اونقدرباهاشارتباطبرقرارکننکهحاضربشنپولشونروبرایبهدست

 .آوردنشخرجکنن

:سهسوالنهایی

 کنی؟چهارزشیروخلقمی

 کنی؟اینارزشروبرایچهکسانیخلقمی

 گی؟یاینارزشبهاونافرادمیدربارهوچهداستانی

 این سه تا سوال باید به طور مداوم پرسیده بشن، 

 .هاپاسخبدهوتمامکاریککارآفریناینهکهبهطورمداومبهاینسوال
-------------------- 

 .قسمت اول تموم شد

 .امیدوارم براتون مفید بوده باشه
 .کنم قسمت بعدی رو زودتر منتشرش کنم سعی می

 :تونید به این آدرس بیاید هام می ی نوشته برای خوندن بقیه
https://virgool.io/@edrism 

-------------------- 

 .نویسمشناسیمییزندگی،تفکر،دینورواندرباره.ادریسمیرویسیهستم

 .یکهاینپسترودوستداشتید،بادیگرانبهاشتراکبذاریدشدرصورت

https://virgool.io/@edrism


یاستارتاپیپادکستمدرسهخالصه  ادریسمیرویسی 
 

 :تربکنیدیهکارباحالیا
:بهمپیامبدیدوبگیدتوئیتریااینستاگرامتوی
؛سالم»

تروتویویرگولخوندم،نوشته
دوستشداشتم،

«.ممنون

https://www.instagram.com/edrism_ir/
https://twitter.com/edrism_ir/

