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MVPچیست؟

MVP یاMinimum Viable Product

MVPمخفف کلمه یMinimum Viable Product است .

“کمینه محصول پذیرفتنی”معنای لغوی آن 

یا 

.است“ حداقل محصول قابل ارایه”
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حداقل محصول قابل ارایه

یییا  MVPیکییی از مهت یییریا مفییاریت مهییر  شییدی در حییوزی ی کییارآفرینی، 

Minimum Viable Product ایییا االییهه  کییه معییادل فارسییی آن . اسییت

ای داراسیت، بیه محصیولی هفتیه می شیود کیه « حداقل محصول پذیرفتنی»

برای عرضه بیه مشیتری را باشید و رید  ازحداقل ویژهی رای الزم و کافی

ول ایا محص. ارائه  آن، مشاردی  بازخورد مشتری را نسبت به محصول است

روش یک نمونه  ناقص از محصول نهایی نیست؛ بلکیه ییک محصیول قابیل فی

غت ایا ل. است که می یواند در آیندی ویژهی رای جدیدی به آن اضافه شود

ط برای اولیا بار یوسط فرنیک رابینسیون ارائیه شید و یوسی۲۰۰۱در سال 

.استیو بلنک و اریک ریس رمگانی شد
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حداقل محصول قابل ارایه

نیا یولید یک محصول با ویژهی رای زیاد، کاری سخت و زمان بر است و رمچ

بیه کارآفرینیان  MVPاما یولیید ییک . امکان شکست خوردن آن وجود دارد

ش فرضیه  خود را بیا کمتیریا ییهش و رهینیه  ممکیا آزمیایکمک می کند که 

ای بیردارای ویژهی ریای اولییه و اساسیی حداقل محصیول پیذیرفتنی . کنند

را یوسعه درندهان معموال اییا محصیول. هسترش محصول در آیندی است

آن رییا از یرییی  . بییه زیییر مهموعییه ای از مشییتری رای بییالیوی عرضییه می کننیید

بی بازخوردرایی که از مشتری رای خود می هیرند، می یوانند چشیت انداز خیو

ایا کیار . دنسبت به نمونه  اولیه و ایهعات مریبط با بازاریابی به دست آورن

ری از سییاختا محصییولی کییه مییورد اسییتیبال مشییتری را قییرار نگیییرد، جلییوهی

.می کند
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!تچه چیزی نیسحداقل محصول قابل ارایه 

MVP ا بیه به ایا معنا نیست که شما یک کار بهرگ را الیرف

چنیید فییاز ییسیییت کییردی و فازرییا را یکییی پییس از دیگییری 

.اجرایی کنید
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؟دقیقا چیستحداقل محصول قابل ارایه 

ب برای اعتبارسنهی مدل کسی“ حداقل محصول قابل ارایه”

و االه  مدل ساختهیادهیریو کار، 

MVP هیعنی یادهیری سریع با کمتریا ریسک و رهین
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MVPسواالت مهم در 

پرریسک یریا بخشی که ما در مورد کسب و کارم دارم چیست؟❑

کدام قسمت از کارم اهر نادرست از کار دربیاید، رمه چیه به رت می ریهد؟❑

درست بودن ایا ایدی را با چه روشی می یوانت بسنهت؟❑

داقلی سادی یریا و سریع یریا و کت ریسک یریا روش، برای ایا که محصولی ح❑

ست؟را جلوی مشتری بگذارم و بازخورد یا پاسخ واقعی مشتری را ببینت، چی

ما دقییا باید چه چیهی را بسنهت و اندازی هیری کنت؟❑

چه شاخص رایی وجود دارند که می یوانند به سنهش الیحت  فرضییه رای اییدی❑

ام کمک کنند؟
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هدف از ساخت حداقل محصول قابل ارایه

رد  از ساخت حداقل محصول پذیرفتنی چیست؟

یوانایی سنهش فرضیه رای یک محصول با حداقل منابع موردنیاز❑

افهایش سرعت یادهیری❑

ارائه  ررچه سریع یر محصول به مشتری❑

ایهاد نمونه  اولیه و یوسعه  ویژهی رای آن در آیندی❑

کارش ایه  زمان برای یراحی بخش رایی که مورد یوجه مشتری نیستند❑

نمایش یوانایی رای ییت یوسعه درندی در ساختا محصول مورد نیاز❑
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MVPمراحل ساخت یک 

بسازیت؟MVPچرا باید یک 

!چون تفاوت زیادی بین حرف زدن و عمل کردن وجود دارد

ولیی بیه! کسی به حیر  ریای زیبیای شیما اعتمیاد نمیی کنید

محصول اولیه قهعا اعتمیاد میی کننید و بیازخورد خیوبی ریت

...ارایه می درند

...بریت سراغ مراحل
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MVPمراحل ساخت یک 

محصول خود را با جهئیات بنویسید: مرحله اول

ایا است که ییر  ییا اییدی  کسیب و کار خیود را  MVPاولیا مرحله برای ساخت یک

. به یور کامل و با جهئیات یعریف کنید

محصول شما چه ویژهی رایی دارد؟

از چه اجهایی یشکیل شدی؟
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MVPمراحل ساخت یک 

مشتریان و مخایبان خود را پیدا کنید: مرحله دوم

در ایییا مرحلییه باییید خییود را جییای مشییتری بگذارییید و از خودیییان سییواالت زیییر را 

:پرسید

چرا مشتری به ایا محصول احتیاج دارد؟ -۱

ایا محصول چه نیازی را بریر  می کند؟ -۲

ایا محصول چگونه به مشتری کمک می کند؟ -3
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MVPمراحل ساخت یک 

یهیه لیست رقبای خود: مرحله سوم

آن را اهر در حال حاضر محصوالیی مشابه با محصول یا خدمات شما در بازار وجود دارد، باید

دن اییدی  هاری اوقات کارآفرینان به دلیل یعصیبی کیه بیه خیا  بیو. را به خوبی یحلیل کنید

ختلیف ابهارریای م. خود دارند، فراموش می کنند که باید ابتدا بازار رقابت را بررسیی کننید

.زیادی وجود دارند که می یوانید به وسیله  آن را رقبای خود را بررسی و یحلیل کنید

نیاط قوت رقبای شما چیست؟_

نیاط ضعف رقبای شما چیست؟_

رقبا به کدام بخش بازار یوجه ویژی دارند؟_

رقبا به کدام بخش بازار یوجه ویژی ندارند؟_
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MVPمراحل ساخت یک 

لیستی از ویژهی رای مشتریان خود: مرحله چهارم

تریان، از بیا شیناخت بهتیر مشی. باید لیستی از ویژهی رای مشتریان خود بنویسیید
...ابهار رای بهتری برای اریبایات استفادی می کنید

مشتری شما کیست؟❑

مشتری شما کهاست؟❑

ویژهی رای مشتری شما؟❑

مشتریان فعلی چه ویژهی رایی دارند؟❑

چه کسی و چرا از شما خرید می کند؟❑

مشتری چگونه خرید می کند؟❑

کاربرد محصول چیست؟❑
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MVPمراحل ساخت یک 

لیست امکانات ضروری: مرحله پنهت

عمیوال م. باید لیستی از امکانات ضروری رر بخش محصول یا خدمت خود یهیه کنید

آن ریا را بیه . رر بخش از ییک سیری امکانیات االیلی و فرعیی یشیکیل شیدی اسیت

سیتند، امکانایی را که دارای بیشتریا ضرورت ر. الورت یک لیست مشخص کنید

بیا در نهاییت. در باالی لیست و موارد کت ارمیت یر را در پاییا لیسیت قیرار دریید

بایید فراموش نکنید کیه. یوجه به اولویت ویژهی را برای ساختا آن را اقدام کنید

.به رمه  موارد لیست خود رسیدهی کنید
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MVPمراحل ساخت یک 

...و یکرار کنید! بسازید، امتحان کنید، یاد بگیرید: مرحله ششت

. سدبعد از مشخص شدن یر  اولیه و ساخته شدن محصول، نوبت به امتحان کردن آن  می ر

.  ایا بخش به دو مرحله  میدمایی و یکمیلی ییسیت  می شود

ر  در بخش میدمایی مهندسیان کیفیت سینهی محصیول را امتحیان و مشیکهت آن را مهی•
. می کنند

د و بعد از رفع مشیکهت و در بخیش یکمیلیی، محصیول در اختییار کیاربران قیرار می هییر•
درنهایییت مشییکهت مهر  شییدی . رفتییه بررسییی می شییود۲یییا ۱بازخوردرییای آن رییا یییی 

. بریر  می شوند و محصول ارائه می شود

. شیوندمراحل امتحان کردن و یاد هرفتا می یوانند بعد از عرضه  محصول، چندیا بار یکرار

ود و است کیه بارریا بیرای ییک اییدی یکیرار میی شیبساز بسنج بیاموز ایا یکرار رمان حلیه 

ی شود رربار با بازخوردی که از مشتری دریافت می شود، مراحل ساختا و سنهیدن یکرار م

.یا به محصول نهایی دست یابیت
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را بنویسید و MVPشش مرحله ساخت یک ❑

!شروع کنید
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. . .  پایان 
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@Shahryar_Marzban 

www.ELMEMA.com

ShahryarMarzban@yahoo.com

.نیدککلیکبرای برقراری اریباط با دکتر مرزبان، روی ههینه رای باال 

23734050916
واتس اپ مـدیر برنامه ریزی

شـهریار مـرزبان

@ S h a h rya r _ M a r z b a n  

w w w . e l m e m a . c o m

ارمشاور و کوچ بهبود فردی و کسب و ک

نیاز دارید،... اهر سوال یا ابهامی دارید یا به کمک، مشورت، رمفکری و

...روی ییت ما حساب کنید
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