
خلق ایده کسب و کار
کاًَى ًَآٍسی تشای  4



ایده ای

داستاى ّوِ کاسآفشیٌاى هَفك ٍ ًاهَفك هؼوَال اص یک جولِ آغاص هی ضَد

به ذهنن رسید



به ذهنن رسیدایده ای

ُ ی کسة ٍ کاس جذیذی  کٌن؟ خلكهي ّن هی تَاًن ایذ



خلق ایده جدید کسب و کار

 نـــــــوآوری
دس تاصطشاحی یک 
هذل کسة ٍ کاسِ 

...



خلق ایده جدید کسب و کار

 نـــــــوآوری
دس تاصطشاحی یک 
هذل کسة ٍ کاسِ 

مـــــوجـــــود



دس تاصطشاحی یک  نـــــــوآوری

مـــــوجـــــودهذل کسة ٍ کاس 

یعنی چی؟



دس تاصطشاحی یک  نـــــــوآوری

مـــــوجـــــودهذل کسة ٍ کاس 

یعنی چی؟

بگذار کمی بیشتز 
...توضیح بدهم



ایجاد خاللاًِ یک هذل کسة ٍکاس  

 اکمــال جـدیـد
است ًذاضتِ ٍجَد حال تِ تا کِ

«  ایــذُ جـذیذ کـســة ٍ کاس»خـلــك 

یــــــعــــنــــــی 

یک ایده انقالبی



یک ایده انقالبی
اگر اینگونه فکر می کنید چاره ای  
ندارید جز اینکه یک نابغه باشید،  

در غیراینصورت شکست های  
.بزرگی خواهید خورد

ایجاد خاللاًِ یک هذل کسة ٍکاس  

 اکمــال جـدیـد
است ًذاضتِ ٍجَد حال تِ تا کِ

«  ایــذُ جـذیذ کـســة ٍ کاس»خـلــك 

یــــــعــــنــــــی 



اگش هی تَاًیذ ایي کاس سا اًجام دّیذ، ضوا  
...ًیاصی تِ هطالؼِ اداهِ ایي هطلة ًذاسیذ

کاسآفشیٌی ایي ًیست کِ تا  

هحصَلی اًمالتی ٍاسد 

تاصاسی تذٍى سلیة ضَیذ ٍ 

کسة ٍ کاسی ایجاد کٌیذ کِ 

تا تِ حال تِ رّي کسی 

...خطَس ًکشدُ است



باور درست

ًَآٍسی دس تاصطشاحی تشخی اسکاى  

موجودیک هذل کسة ٍکاس 
ٍ تملیذ تمیِ اسکاى اص سلثا

«  ایــذُ جـذیذ کـســة ٍ کاس»خـلــك 

یــــــعــــنــــــی 



باور درست

...تلِ دسست است

تقلید از رقبا

ًَآٍسی دس تاصطشاحی تشخی اسکاى  

موجودیک هذل کسة ٍکاس 
ٍ تملیذ تمیِ اسکاى اص سلثا

«  ایــذُ جـذیذ کـســة ٍ کاس»خـلــك 

یــــــعــــنــــــی 



باور درست

...تلِ دسست است

تقلید از رقبا

ًَآٍسی دس تاصطشاحی تشخی اسکاى  

موجودیک هذل کسة ٍکاس 
ٍ تملیذ تمیِ اسکاى اص سلثا

«  ایــذُ جـذیذ کـســة ٍ کاس»خـلــك 

یــــــعــــنــــــی 



و نوآوری باور درست
...یعنی

کاسی تکٌیذ کِ 
ًسثت تِ سلثای  

دیگش هضیت سلاتتی  
تِ دست تیاٍسیذ



بوم هدل کسب 
و کار

ًمطِ ضشٍع خَتی 
تشای فشایٌذ  

خلق ایده کسب و 
 کار جدید

.است
Flicker/Rishi S



بوم هدل کسب 
و کار



بوم هدل کسب 
و کار

چِ کسی؟
چِ 

چیضی
؟

چگًَِ؟

کسة ٍ کاس ضوا چِ همذاس؟
چگًَِ کاس هی کٌذ



«خلك هذل کسة ٍ کاس»تشاساس پیطٌْاد کتاب 

کانون  4
نوآوری در 

خلق ایده کسب  
و کار

تشاساس تَم 
هذل کسة ٍ کاس



«خلك هذل کسة ٍ کاس»تشاساس پیطٌْاد کتاب 

1
بر اساس 

منابع 

کانون  4
نوآوری در 

خلق ایده کسب  
و کار



1
بر اساس 

منابع 

ایجاد فشصتی جذیذ ٍ یا 
استفادُ اص فشصتی 
هَجَد تشای تْثَد 
کاسآیی ٍ تاال سفتي  

ُ ٍسی دس فشایٌذّای   تْش
کسة ٍ کاس  



1
بر اساس 

منابع 

ایجاد فشصتی جذیذ ٍ یا 
استفادُ اص فشصتی 
هَجَد تشای تْثَد 
کاسآیی ٍ تاال سفتي  

ُ ٍسی دس فشایٌذّای   تْش
کسة ٍ کاس  

ِ فشد یا تکاسگیشی هٌاتغ  استفادُ اص هٌاتغ هَجَد هٌحصشت
جذیذی کِ سلثای ضوا تِ آى دستشسی ًذاسًذ



Flicker/Jens Ohrndorf

1
بر اساس 

منابع 

ایجاد فشصتی جذیذ ٍ یا 
استفادُ اص فشصتی 
هَجَد تشای تْثَد 
کاسآیی ٍ تاال سفتي  

ُ ٍسی دس فشایٌذّای   تْش
کسة ٍ کاس  

تاصطشاحی کاسآتش فؼالیت ّای کلیذی کِ هی تَاًذ هثتٌی  
تش فٌاٍسی ّای جذیذ تاضذ



1
بر اساس 

منابع 

ایجاد فشصتی جذیذ ٍ یا 
استفادُ اص فشصتی 
هَجَد تشای تْثَد 
کاسآیی ٍ تاال سفتي  

ُ ٍسی دس فشایٌذّای   تْش
کسة ٍ کاس  

ِ فشد کِ   دستشسی آساى تِ یک ضشیک تجاسی هٌحصشت
فشایٌذّای کسة ٍ کاس ضوا سا تا کیفیت تاالتشی  

.پطتیثاًی هی کٌذ



1
بر اساس 

منابع 

ایجاد فشصتی جذیذ ٍ یا 
استفادُ اص فشصتی 
هَجَد تشای تْثَد 
کاسآیی ٍ تاال سفتي  

ُ ٍسی دس فشایٌذّای   تْش
کسة ٍ کاس  

:هثال
 ٍ پشداصضی صیشساخت اساس تش ٍب صهیٌِ دس آهاصٍى اتشی خذهات

ُ فشٍضی پطتیثاًی تشای کِ لذستوٌذی سشٍسّای   آهاصٍى سایت خشد
.گشفت ضکل تَدًذ، دستشس دس



«خلك هذل کسة ٍ کاس»تشاساس پیطٌْاد کتاب 

2
بر اساس 

ارزش

کانون  4
نوآوری در 

خلق ایده کسب  
و کار



2
بر اساس 

ارزش

اسائِ یک اسصش 
جذیذ، هتوایض ٍ 
جْطی یا اسائِ 

اسصش ّای هَجَد 
تاصاس تا لحاظ تشخی 
ٍیژگی ّای هتوایض



2
بر اساس 

ارزش

اسائِ یک اسصش 
جذیذ، هتوایض ٍ 
جْطی یا اسائِ 

اسصش ّای هَجَد 
تاصاس تا لحاظ تشخی 
ٍیژگی ّای هتوایض

:  استماء کیفی اسصش ّا
طشاحی، تجشتِ کاستشی، تشًذ، ساحتی، تاصگی،  

...سفاسضی ساصی ٍ



2
بر اساس 

ارزش

اسائِ یک اسصش 
جذیذ، هتوایض ٍ 
جْطی یا اسائِ 

اسصش ّای هَجَد 
تاصاس تا لحاظ تشخی 
ٍیژگی ّای هتوایض

:  استماء کوّی اسصش ّا
...اص لثیل لیوت، سشػت، ػولکشد، سیسک ٍ



2
بر اساس 

ارزش

اسائِ یک اسصش 
جذیذ، هتوایض ٍ 
جْطی یا اسائِ 

اسصش ّای هَجَد 
تاصاس تا لحاظ تشخی 
ٍیژگی ّای هتوایض

  :هثال
  کِ ضذ هتؼْذ (هکضیکی سیواى کٌٌذُ تَلیذ یک) سوکس ضشکت
 4 دس ساػتِ 48 ػشف جای تِ سا (خالص) ضذُ پاالیص سیواى
..دّذ تحَیل ساػت

ایي ًَآٍسی تِ سوکس کوک کشد تا اص یک تَلیذکٌٌذُ هحلی سیواى  
.دس هکضیک تِ دٍهیي تَلیذکٌٌذُ تضسگ سیواى دس دًیا تثذیل ضَد



«خلك هذل کسة ٍ کاس»تشاساس پیطٌْاد کتاب 

3
بر اساس 

مشتری

کانون  4
نوآوری در 

خلق ایده کسب  
و کار



3
بر اساس 

مشتری

ًَآٍسی ّا تش اساس 
هطتشی، تشپایِ 

ًیاصّای هطتشی، 
سَْلت دس دستشسی 

ٍ افضایص ساحتی 
ضکل هی گیشد



3
بر اساس 

مشتری

ًَآٍسی ّا تش اساس 
هطتشی، تشپایِ 

ًیاصّای هطتشی، 
سَْلت دس دستشسی 

ٍ افضایص ساحتی 
ضکل هی گیشد :تخص هطتشیاى

هطتشیاى جذیذ سا ّذف تگیشیذ، ًیاصّای پٌْاى ٍ 
تشطشف ًطذُ سا ضٌاسایی کٌیذ، یا تاصاس خَد سا تِ یک  

.  تاصاس اًثَُ تثذیل کٌیذ



3
بر اساس 

مشتری

ًَآٍسی ّا تش اساس 
هطتشی، تشپایِ 

ًیاصّای هطتشی، 
سَْلت دس دستشسی 

ٍ افضایص ساحتی 
ضکل هی گیشد

:استثاط تا هطتشی
تا استفادُ اص ساّکاسّای خاللاًِ ٍ هثتٌی تش فٌاٍسی ّای  

ُ ّای جذیذی تشای  جزب، حفع ٍ اطالػاتی ٍ استثاطی سا
.هطتشیاى دس پیص تگیشیذ افضایص



3
بر اساس 

مشتری

ًَآٍسی ّا تش اساس 
هطتشی، تشپایِ 

ًیاصّای هطتشی، 
سَْلت دس دستشسی 

ٍ افضایص ساحتی 
ضکل هی گیشد

:  کاًال ّا
: کاًال ّای استثاطی ٍ تَصیؼی صیش سا تاصطشاحی کٌیذ

ُ ساصی. 1 کاًال آگا
کاًال اسصیاتی. 2
کاًال خشیذ . 3
کاًال تحَیل. 4
کاًال خذهات پس اص فشٍش. 5



3
بر اساس 

مشتری

ًَآٍسی ّا تش اساس 
هطتشی، تشپایِ 

ًیاصّای هطتشی، 
سَْلت دس دستشسی 

ٍ افضایص ساحتی 
ضکل هی گیشد

:هثال
23andme   تستDNA  سفاسضی ضذُ سا تِ افشاد ػادی اسائِ داد؛

خذهتی کِ لثل اص آى تِ صَست اختصاصی تشای افشاد هتخصص دس  
.تخص سالهت ٍ پژٍّطگشاى دس دستشس تَد

ایي ضشکت ایي تغییشات سا تَسط پشٍفایل ّای تحت ٍب کِ تِ  
.صَست اًثَُ سفاسضی ضذُ تَدًذ، اًجام داد



«خلك هذل کسة ٍ کاس»تشاساس پیطٌْاد کتاب 

4
بر اساس 

منابع مالی

کانون  4
نوآوری در 

خلق ایده کسب  
و کار



4
بر اساس 

منابع مالی

ًَآٍسی ّایی هثتٌی تش 
جشیاى ّای جذیذ  

دسآهذی، ساصٍکاسّای 
لیوت گزاسی یا 

ساختاسّای ّضیٌِ  
کاّص یافتِ



4
بر اساس 

منابع مالی

ًَآٍسی ّایی هثتٌی تش 
جشیاى ّای جذیذ  

دسآهذی، ساصٍکاسّای 
لیوت گزاسی یا 

ساختاسّای ّضیٌِ  
کاّص یافتِ است

ِ ّا :کاّص ّضیٌ
.  تِ فشایٌذّا، فؼالیت ّا ٍ هٌاتغ کلیذی هَسد ًیاص خَد تیاًذیطیذ
ِ ّای جاسی خَد تیاتیذ .  سؼی کٌیذ ساّکاسّایی تشای کاّص ّضیٌ
ِ ّا سا کاّص دّیذ تا حاضیِ سَد تیطتشی داضتِ تاضیذ .ّضیٌ



4
بر اساس 

منابع مالی

ًَآٍسی ّایی هثتٌی تش 
جشیاى ّای جذیذ  

دسآهذی، ساصٍکاسّای 
لیوت گزاسی یا 

ساختاسّای ّضیٌِ  
کاّص یافتِ است

:افضایص دسآهذّا
. هذل جشیاى دسآهذی خَد سا هتحَل کٌیذ تا توایض سلاتتی ایجاد ضَد

.  جشیاى دسآهذی سا اًتخاب کٌیذ کِ تِ ًفغ هطتشیاى ضوا ّن تاضذ
ِ ّای خَد ضوا سا اًتخاب   دس ایي صَست آًْا تشای کاّص ّضیٌ

.خَاٌّذ کشد



4
بر اساس 

منابع مالی

ًَآٍسی ّایی هثتٌی تش 
جشیاى ّای جذیذ  

دسآهذی، ساصٍکاسّای 
لیوت گزاسی یا 

ساختاسّای ّضیٌِ  
کاّص یافتِ است

  آى دس کِ داد تَسؼِ جذیذ کاس ٍ کسة هذل یک صیشاکس
 ایي .هی ضذًذ دادُ اجاسُ هاُ دس دالس 95 لیوت تِ کپی هاضیي ّای

  ٍ گشفتٌذ اختیاس دس سا جذیذ هاضیي ّای هطتشیاى کِ تَد گًَِ
.ًوَدًذ هاُ دس کاغز صفحِ ّضاساى کشدى کپی تِ ضشٍع

:  هثال
 اٍلیي اص یکی) 914 صیشاکس هذل صیشاکس، ضشکت ٍلتی :هثال

ُ ّای   اختشاع 1958 سال دس سا (هؼوَلی کاغزّای کپی کٌٌذُ دستگا
  ًظش دس آى تشای تاصاس لیوت ّای سطح اص تاالتش تسیاس لیوتی کشد،

 .گشفت



«خلك هذل کسة ٍ کاس»تشاساس پیطٌْاد کتاب 

∞
بر اساس 

چندکانون

ًَآٍسی ّایی ّستٌذ کِ 
تَسط چٌذیي کاًَى  

ایجاد هی ضًَذ ٍ تاثیش  
صیادی تش چٌذیي جضء  
ساصًذُ هذل کسة ٍ  

.کاس داسًذ



∞
بر اساس 

چندکانون

ًَآٍسی ّایی ّستٌذ کِ 
تَسط چٌذیي کاًَى  

ایجاد هی ضًَذ ٍ تاثیش  
صیادی تش چٌذیي جضء  
ساصًذُ هذل کسة ٍ  

.کاس داسًذ

:   هثال
ِ ای، هسیش خَد سا اص   ّیلتی، تَلیذکٌٌذُ جْاًی اتضاسّای حشف

.  فشٍش هحصَالت تِ اجاسُ هجوَػِ اتضاسّا تِ هطتشیاى تغییش داد

اص سَی دیگش جشیاى ّای دسآهذی ایي ضشکت ًیض اص دسآهذّای 
حاصل اص فشٍش یکثاسُ هحصَل تِ دسآهذّای حاصل اص خذهات  

.هکشس تغییش یافت



...یادتان نرود



...یادتان نرود

 ًَآٍسی ضشٍع ػٌَاى تِ هی تَاًذ فَق کاًَى چْاس اص یک ّش
  اجضاء تالی صیاد احتوال تِ ٍ تاضذ کاس ٍ کسة هذل دس تضسگی

.داد خَاّذ لشاس تاثیش تحت سا کاس ٍ کسة هذل



...یادتان نرود

 ًَآٍسی ضشٍع ػٌَاى تِ هی تَاًذ فَق کاًَى چْاس اص یک ّش
  اجضاء تالی صیاد احتوال تِ ٍ تاضذ کاس ٍ کسة هذل دس تضسگی

.داد خَاّذ لشاس تاثیش تحت سا کاس ٍ کسة هذل

 کاًَى چٌذیي دس ًَآٍسی تا جذیذ ایذُ خلك فشایٌذ اٍلات گاّی
.هی آیذ پذیذ هختلف



...یادتان نرود

 ًَآٍسی ضشٍع ػٌَاى تِ هی تَاًذ فَق کاًَى چْاس اص یک ّش
  اجضاء تالی صیاد احتوال تِ ٍ تاضذ کاس ٍ کسة هذل دس تضسگی

.داد خَاّذ لشاس تاثیش تحت سا کاس ٍ کسة هذل

 کاًَى چٌذیي دس ًَآٍسی تا جذیذ ایذُ خلك فشایٌذ اٍلات گاّی
.هی آیذ پذیذ هختلف

  دیگشی هثحث آى، دس ًَآٍسی ًحَُ ٍ ًظش هَسد کاًَى ضٌاسایی
ًیست ًَضتاس ایي ّذف حَصُ دس کِ است





کٌیذ اًتخاب سا خَد کاس ٍ کسة هَضَع



کٌیذ اًتخاب سا خَد کاس ٍ کسة هَضَع

کٌیذ اًتخاب سا یکی کاس ٍ کسة هَجَد هذل ّای تیي اص



 ٍ فشصت ّا ضٌاخت ٍ ضؼف ًماط لَت، ًماط اص تحلیل یک تا
ُ آفشیٌی کاًَى ّای اص یکی دس ًَآٍسی تِ تْذیذّا .تپشداصیذ ایذ

کٌیذ اًتخاب سا خَد کاس ٍ کسة هَضَع

کٌیذ اًتخاب سا یکی کاس ٍ کسة هَجَد هذل ّای تیي اص



 ٍ فشصت ّا ضٌاخت ٍ ضؼف ًماط لَت، ًماط اص تحلیل یک تا
ُ آفشیٌی کاًَى ّای اص یکی دس ًَآٍسی تِ تْذیذّا .تپشداصیذ ایذ

کٌیذ اًتخاب سا خَد کاس ٍ کسة هَضَع

کٌیذ اًتخاب سا یکی کاس ٍ کسة هَجَد هذل ّای تیي اص

تسٌجیذ هطتشی تا سا خَد کاس ٍ کسة هذل



و در آخر



و در آخر

ِ فشد ًیستلضٍها تِ هؼٌای خلك یک .هذل کسة ٍ کاس هٌحصشت



و در آخر

  آًْا دس ًَآٍسی ٍ هَجَد کاس ٍ کسة هذل ّای اص تملیذ تا
.هی ضَد ضشٍع سلثا، تا سلاتتی هضیت ایجاد تشای



و در آخر

ُ پشداصی تا ٍ کاس ٍ کسة هذل تَم تش هثتٌی هی تَاًذ  دس ایذ
 هالی هٌاتغ ٍ هطتشی اسصش، هٌاتغ، یؼٌی هْن کاًَى چْاس

.گیشد صَست



و در آخر

:برای مطالعه متن کامل این نوشتار می توانید به سایت کاریا در آدرس زیر مراجعه نمایید
http://bit.ly/1tkxqcz


