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ــت.  ــرد اس ــه ف ــر ب ــا منحص ــه ه ــی جنب ــکل دل از برخ ــخصیت مای . ش
جوانــی کــه بــه دلیــل روحیــه خــالق و کارآفریــن خــود، رشــته 
 1000 بــا   1984 ســال  در  و  کــرد  رهــا  را  دانشــگاه  پزشــکی 
رایانــه  مســتقیم  عرضــه  بــرای  را  دل  شــرکت  ســرمایه  دالر 
هزینــه،  کمتریــن  و  زمــان  اســرع  در  مشــتری  دلخــواه  مطابــق 
فروشــنده  بزرگتریــن  عنــوان  بــه  اکنــون  و  کــرد  تاســیس 
مســتقیم سیســتم هــای رایانــه ای در دنیــا بــه عنــوان یکــی از 
ســاالنه  درآمــد  بــا  شــخصی  هــای  رایـــــانه  صنعــت  پیشــروان 
ــود  ــر خ ــه تعبی ــد - و ب ــش از 39000 کارمن ــارد دالر و بی 4/35 میلی
ــی رود. ــش م ــه پی ــم» - ) TEAM MEMBER (بــــ ــو تی ــرکت «عض ش

گزیــده ای از اندیشــه هــای او در تاســیس و مدیریــت شــرکت دل 
ــده اســت ــه ش ــای او ارائ ــته ه ــالی نوش ــه از الب ــك مصاحب ــب ی در قال

تیــم  در  مــرا  بگویــد  و  بیایــد  جوانــی  فــرد  اگــر  اکنــون 
کنیــد؟ مــی  چــه  دهیــد  قــرار  شــرکت  رهبــری 

ــرده  ــه نک ــرکتی مراجع ــه ش ــتخدام ب ــرای اس ــز ب ــن هرگ ــه م - البت
ــزی  ــت دارم چی ــن دوس ــردم. م ــیس ک ــرکت تاس ــود ش ــن خ ــودم م ب
خلــق کنــم و در تدویــن برنامــه راهبــردی دخالــت داشــته باشــم. 
ــه شــرکتی مراجعــه  ــرای کار ب ــودم ب ــه ب اگــر امــروز مــن 19 سالــــــ
نمــی کــردم، خــودم کســب و کار دیگــری را شــروع مــی کــردم.
افتادیــد؟ شــرکت  انــدازی  راه  فکــر  بــه  موقــع  چــه  از 

ــه  ــه، ماهان ــروش رایان ــا ف ــوان ب ــی ت ــدم م ــه ش ــه متوج ــی ک - از وقت
ــی  ــت خوب ــدم فرص ــی دی ــن م ــت آورد. همچنی ــه دس ــا دالر ب میلیونه
ــی  ــه نم ــی ارائ ــات خوب ــه خدم ــروشندگان رایان ــرا فـ ــده زی ــم ش فراه
دهنــد، یعنــی سیســتم هــای توزیــع و فــروش در صنعــت رایانــه 
ضعیــف اســت. بایــد 25 درصــد باالســری بــرای خــرده فروشــی 
ــد. ــه را نمــی فهمیدن ــز رایان ــر آنکــه فروشــندگان نی پرداخــت، عــالوه ب
فکــر کــردم بایــد راه بهتــری بــرای فــروش رایانــه وجــود داشــته باشــد

. چه راه حلی؟
ــور  ــه ط ــی ب ــده نهای ــرف کنن ــر مص ــول موردنظ ــردن محص ــاده ک - آم
مســتقیم بــا ارائــه خدمــات پشــتیبانی بهتــر و گرفتــن بازخــورد مســتمر 

ــا  ــت. م ــول و خدم ــر محص ــه بهت ــری آن در ارائ ــتریان و بکارگی از مش
ــم  ــیار مه ــازار بس ــن ب ــش در ای ــات کارا و اثربخ ــه خدم ــم ک دریافتی
از  تنهــا 2 میلیــارد دالر  بــازاری کــه مــا در ســال 1992  اســت. 
ــازار 70  ــی از ب ــهم کوچک ــوز س ــن هن ــم و ای ــرده بودی ــب ک آن تصاح
ــا  ــر 3 ی ــه ه ــازاری ک ــود. ب ــخصی ب ــای ش ــه ه ــارد دالری رایان میلی
ــازار،  ــن ب ــوض و بنابرای ــود را ع ــه خ ــتری رایان ــار، مش ــك ب ــال ی 4 س
ــه  ــن اســت کــه کار را براســاس توجــه ب ــد. ای ــد مــی کن خــود را تجدی
ــم. ــرار دادی ــی خواســت ق ــوه آنچــه او م ــد انب خواســت مشــتری و تولی
دارد؟ اهمیــت  چقــدر  او  نیــاز  و  مشــتری  بــه  توجــه 

ــتریان  ــه مش ــا را ب ــم و آنه ــی کردی ــه م ــازار را توج ــای ب ــا نیازه - م
تحویــل مــی دادیــم. شــرکت مــا مدافــع و حامــی مشــتری اســت نــه 
ــز  ــا چی ــردی ی ــه راهب ــا برنام ــاص ی ــول خ ــا محص ــاوری ی ــع فن مداف
دیگــر. مــا فنــاوری را بــرای خــود فنــاوری عرضــه نکردیــم. فنــاوری را 
عرضــه کردیــم کــه نیازهــای مشــتری را پاســخ گویــد نــه اینکــه فقــط 
 ) VALUE ENGINEERING ( «مهیــج باشــد. مــا روی «مهندســی ارزش
تکیــه داریــم زیــرا بــرای مشــتری، هزینــه و دوام محصــول مهــم اســت

ــم.  ــرار داده ای ــب و کار ق ــوع در کس ــن موض ــتری را مهمتری ــا مش . م
ــا  ــرکت م ــای ش ــه ج ــتری در هم ــت مش ــن رضای ــی و تامی هماهنگ
جــاری اســت، از مدیریــت گرفتــه تــا بخشــهای مالــی، خدمــات، توســعه 
محصــول و فــروش. بازخــورد از مشــتری روزانــه دریافــت مــی شــود و 
ــود.  ــی شــ ــه م ــه کار گرفت ــد ب ــول و فراین ــعه محص ــر و توس در تغیی
راهبــرد رضایــت مشــتری، کســب و کار درازمــدت مــا را بیمــه کــرده 
اســت. شــغل مــا و هــدف شــرکت مــا صــرف کســب درآمــد و پیــش 
ــن  رفتــن نیســت، مراقبــت از مشــتری و شــادمان ســاختن اوســت. ای
ــاور مــا آن اســت کــه بایــد محصــوالت و  فرهنــگ ســازمانی ماســت. ب
خدماتمــان را در بهتریــن راه ممکــن، آنگونــه کــه مشــتری مــی خواهد، 
ــت ــور اس ــتری مح ــا مش ــرکت م ــات ش ــام ارتباط ــم. تم ــه دهی ارائ

مایــکل دل ) MICHAEL DELL ( در ســال 1965 در تگــزاس 
ــد  ــادرش کارمن ــدرش روانپزشــك و م ــد. پ ــا آم ــه دنی ــکا ب آمری
شــرکت بــورس بــود. آنهــا مــی خواســتند مایــکل دکتــر شــود 
بنابرایــن، در دانشــگاه تگــزاس ثبــت نــام کــرد، گرچــه عالقه اول 
او کامپیوتــر بــود. روحیــه کارآفرینــی از همــان کودکــی جزئــی از 
وجــود مایــکل بــود. در 12 ســالگی یــك حــراج تمبــر راه انداخت 
ــتان ــد. در دبیرس ــب کن ــت 1000 دالر کس ــن راه توانس و از ای

بــا فــروش روزنامــه 18000 دالر بــه دســت آورد. در ســال 1983 
خریــد رایانــه هــای قدیمــی و بــه روز کردنشــان را بــرای فــروش 
در محــل گاراژ منزلشــان شــروع کــرد و 180 هــزار دالر رایانــه 
فروخــت. پــس از آن دیگــر بــه دانشــکده بازنگشــت. در مرحلــه 
بعــد او اجــزاء رایانــه را مــی خــــــــرید و پــس از مونتــاژ آن را 
مــی فروخــت. ســال بعــد او شــرکت دل را بنیــان گذاشــت و بــا 
ــه موقــع ) JUST IN TIME ( و حــذف انبــار و هزینــه  تحویــل ب
باالســری و ارائــه خدمــات پــس از فــروش تحولــی شــگرف را در 
ــه  ــت رایان ــتریان در صنع ــای مش ــه نیازه ــخگویی ب ــه پاس زمین
ــد  ــج کــرد کــه مشــتری مــی توان ــده ای را رای ــد آورد. او ای پدی
ازطریــق تلفــن، رایانــه شــخصی ســفارش بدهــد و بخــرد.

مایکل دل :پادشاه دنیای کامپیوتر

زندگی نامه
راهبردهای کارآفرینی

مهسا کمالی پور



5

و  مشــتریان  بــا  ارتبــاط  .نحــوه 
اســت؟ چگونــه  آنــان  نظــرات  اخــذ 

- مــــا ارتبــاط مســتقیمی بــا مشــتریان برقرار 
ــاس  ــا در تم ــا آنه ــر روز ب ــم و ه ــاخته ای س
هســتیم. در کســب و کار ما اگر روزی 25000 
تلفــن بزنــی و پاســخ مشــتریان را بدهــی، 
ــوی  ــود و ب ــی ش ــوض م ــو ع ــب و کار ت کس
تازگــی مــی دهــد مثــل کســی کــه 4 صبــح 
ــه بلنــد مــی  ــا وزن ــدار مــی شــود و 300 ت بی
کنــد خدمــات مــا 24 ســاعته اســت. بــرای مــا 
ــار تلفــن بزنــد  مهــم نیســت مشــتری چنــد ب
ــا چــه ســوالهایی بپرســد، مــا خیلــی ســاده  ی

گوییــم  مــی 
شــما  وقتــی 
مــا  محصــول 
را مــی خریــد 
مراقــب  مــا 
پشــتیبان  و 
ــتیم.  ــما هس ش
ــر  ــالوه ب ــا ع م
25000 تمــاس 
ــه،  ــی روزان تلفن
ــی  ــروه های گــ
ــم  را راه انداختی
ــرای مصاحبــه  ب
رودررو  هــای 
مشــتریان  بــا 
بــا  مشــاوره  و 
آنــان، تمــاس از 
طریــق پســت 
نیکــی  و لکتر ا
مالقاتهــای  و 
بــا  خــاص 
ن  یا مشــتر
 . ی کلیــد
وقتــی  حتــی 

WAL- مثــل  فروشــگاههایی  طـــریق  از 
ــول  ــا قب ــیم، ب ــی فروش ــه ای م MART رایان

ــروش،  ــس از ف ــتیبانی پ ــات پش ــه خدم کلی
ــم.  ــی کنی ــظ م ــتری را حف ــا مش ــاس ب تم
ــه  ــال ادام ــا دو س ــتری را ت ــورد از مش بازخ
مــی دهیــم زیــرا از همیــن طریــق مــی 
ــی  ــرای جایگزین ــه او ب ــم ک ــی ببری ــم پ توانی
ــت. ــی اس ــطحی راض ــه س ــه اش در چ رایان

راه  از مشــتری  دفــاع  تســت هــای  شــما 
چیســت؟ آن  از  منظــور  ایــد.  انداختــه 

نشســتی  مــا   5/7 ســاعت  جمعــه  هــر   -
تحــت عنــوان دفــاع از مشتــــری داریــم. 
ــی  ــوند و ط ــی ش ــع م ــر جم ــدود 175 نف ح
بــه  مربــوط  کلیــدی  مســائل  دقیقــه   90
مســئولیتهای مــا در قبــال مشــتریان از جهــت 
ــد ســفارش  ــان پاســخگویی، نحــوه فراین زمــ
ــود. در  ــی ش ــرور م ــر م ــای دیگ ــه ه و جنب

ضمــن در ایــن نشســت، یــك مشــتری را 
ــا  ــا ب ــول م ــورد محص ــش درم ــه پی ــه هفت ک
ــه او  ــم و ب ــی آوری ــوده م ــه ب ــکل مواج مش
ــد.  ــرح کن ــود را مط ــرف خ ــوییم ح ــی گــ م
ــط  ــه در خ ــا ک ــرای آنه ــد ب ــی دانی ــما م ش
ــا مشــتری هســتند حســاس  مقــدم ارتبــاط ب
ــود  ــتری وج ــای مش ــه نیازه ــبت ب ــودن نس ب
ــاخت،  ــا س ــد ی ــش تولی ــرای بخ ــا ب دارد ام
ــت. ــر اس ــکل ت ــتری مش ــای مش ــم نیازه فه

ایــــــن نشســت همــه را در ایــن فراینــد 
ــردی  ــای راهب ــه ه ــد. برنام ــی کن ــریك م ش

شــرکت چگونــه تنظیــم و تدویــن مــی شــود؟
ــل  ــه «عوام ــع ب ــاه 2 روز راج ــر 3 م ــا ه - م
کلیــدی موفقیــت» کســب و کار بحــث و 
عناصــر کلیــدی راهبــردی شــرکت را در 5 
و 10 ســال آینــده اســتخراج مــی کنیــم. 
EROSS-  ( فرابخشــی  هــای  تیــم  ســپس 

FUNCTIONAL TEAMS ( تشکیل مــی دهیم 

تــا پــروژه هــای بــزرگ را در درون شــرکت پی 
بگیرنــد. شــما در کار خــود از »سیســتم توزیــع 
مســتقیم« یــا »مــدل مســتقیم« اســتفاده 
ــان  ــدت زم ــتم م ــن سیس ــد. در ای ــی کنی م
ــه  ــن مشــتری و عرضــه رایان ــن تلف ــه بی فاصل
بــه او حــدود 36 ســاعت اســت. بــه عــالوه، بــه 
ــری  ــه باالس ــا، هزین ــطه ه ــذف واس ــل ح دلی
ــدارد. انبــار نیــز حــذف شــده اســت. وجــود ن

دهیــد. توضیــح  روش  ایــن  بــه  راجــع 
ــم  ــی داری ــاص الکترونیک ــار خ ــك انب ــا ی - م

ــول  ــت و محص ــازی اس ــت مج ــه در حقیق ک
ــا  ــد. م ــی کن ــن م ــا را تامیـــ ــات م و خدم
ــه  ــیم ک ــی فروش ــف م ــول مختل ــد محص چن
ــا روز  ــت ام ــان نیس ــه هایم ــز روی قفس هرگ
ــا  ــم. م ــی دهی ــل م ــتریها تحوی ــه مش ــد ب بع
ــدارکات و  ــتم ت ــن سیس ــانترین و مفیدتری آس
ــر  ــا دو براب ــار م ــردش انب ــم. گ ــع را داری توزی
رقبــای اصلــی ماســت. بــا ایــن روش، شــرکت 
ــزی،  ــی، مرک ــای غرب ــرعت در اروپ ــه س ــا ب م
بخصــوص  کــرد.  رشــد  ژاپــن  و  مکزیــك 
ــا را  ــتقیم م ــروش مس ــرد ف ــا رویک ــی ه ژاپن
پســندیدند و پذیرفتنــد زیــرا سیســتم توزیــع 
ــد  ــا ناکارآم در آنج
قیمــت  بــود. 
رایانــه هــای مــا 
نصــف  ژاپــن  در 
رایانــه  قیمــت 
ــود. هــای ژاپنــی ب

شــرکت  ویژگــی 
را  آن  کــه  شــما 
از دیگــر شــرکت 
مشــابه  هــای 
مــی  متمایــز 
چیســت؟ کنــد 

نمــی  فکــر   -
یــا  مــن  کنــم 
مــن  شــرکت 
ــال  ــم ط ــرغ تخ م
باشــیم یــا گــرد 
مشــتری مــداری 
کارکنانمــان  روی 
یــا  بپاشــیم 
ــول مســئولیت  آمپ
پذیــری در قبــال 
بــه  مشــتری 
کارکنانمــان بزنیــم 
مزیــت رقابتــی مــا کارکنــان متعهــد بــه 
مــا  آنچــه  اســت.  مشــتری  از  مراقبــت 
ــت  ــی اس ــد و روش ــگ واح ــك فرهن ــم ی داری
ــا  ــم. م ــی دهی ــام م ــان را انج ــه عملیاتم ک
ــاق  ــتیم. در ات ــریع هس ــر س ــه تغیی ــد ب متعه
مــن تابلویــی اســت کــه روی آن نوشــته 
ــم. ــی دهی ــر م ــز را تغیی ــه چی ــا هم شــده: م

کارکنــان  گزینــش  بــرای 
داریــد؟ معیارهایــی  چــه  شــرکت 

- مــا افــراد و مدیرانــی اســتخدام مــی کنیــم 
کــه تجربــه محتـــــوایی داشــته باشــند. 
اطالعــات محــور و واقــع گــرا باشــند. بداننــد 
کجــا و کــی خطرپذیــر باشــند. واجــد رویکــرد 
اخالقــی و کل نگــر باشــند. بــاور مــن آن اســت 
کــه وقتــی یــك کســب و کار بــه اشــتباه مــی 
رود شــما فقــط بــه افــرادی کــه آنجــا کار مــی 
ــذب  ــاً روی ج ــد واقع ــد. بای ــگاه کنی ــد ن کنن
افــراد خــوب تمرکــز کــرد و از آنهــا یــاد گرفت.

زندگی نامه
راهبردهای کارآفرینی
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   زوجهــای کارآفریــن )CO-PRENEURS( بــه زوجهایــی 
مدیریــت  هــم  بــا  و  همزمــان  کــه  شــود  مــی  گفتــه 
گیرنــد.  مــی  برعهــده  را  کار  و  و کســب  زندگــی  امــور 
ــك  ــه ی ــك ب ــان نزدی ــه صاحب ــود ک ــی ش ــن زده م تخمی
ــم  ــا ه ــه ب ــتند ک ــوهری هس ــب و کار زن و ش ــون کس میلی

)p2,2000  ,TOMPSON, AND TOMPSON( شــریکند. 

کارکــردن بــا همدیگــر بــه زوجهــا ایــن امــکان را مــی دهــد 
ــانند  ــر را بپوش ــاوت همدیگ ــخصیتی متف ــای ش ــه ویژگیه ک
ــن  ــی از طرفی ــت یک ــن اس ــند. ممک ــر باش ــل یکدیگ و مکم
گشــــاده رو و ریســك پذیــر باشــد و در حالــی کــه دیگری در 
کســب و کار محافظــه کارانــه عمــل کنــد. در ایــن صــورت بین 
ایــن دو نفــر رابطــه ای شــکل مــی گیــرد کــه برایشــان مهــم 

نیســت حتــی اگــر 24 ســاعت بــا همدیگــر باشــند. در حالــی 
کــه بیشــتر زوجهــا 70 درصــد از ایــن ســاعت را از همدیگــر 

. )p2,2000 ,TOMPSON, AND TOMPSON( جــدا هســتند
ــل  ــی از تحم ــن ناش ــای کارآفری ــیاری از زوجه ــت بس موفقی
بیشــتر و تکمیــل نقــاط ضعــف یکدیگــر باتوجــه بــه شــناختی 
ــد میســر مــی شــود. ممکــن اســت یکــی از  کــه از هــم دارن
زوجهــا بســیار خوشــبینانه بــوده و روابــط عمومــی بســیار قوی 
داشــته باشــد و دیگــری ممکــن اســت نســبتاً بدبیــن بــوده اما 
از مهارتهــای فنــی باالیــی برخــوردار باشــد. بــه همیــن دلیــل 
مــی تــوان گفــت کــه عامــل و کلیــد اصلــی موفقیــت آنــان از 
تفاوتهایی اســت کــه در ویژگیهای شــخصیتی و توانائیهایشــان 

اســت و مهمتــر از آن، قبــول و تحمــل ایــن تفاوتهــا اســت.
بــرای هیــچ کــدام از زوجهــا هیــچ شــریکی غیــراز آنهــا نمــی 
توانــد امــور و مســائل شــان را آنگونــه کــه هســت درک کنــد، 
چــون کار و زندگــی شــان مشــترک اســت. بــه عنــوان مثــال، 
اگــر بچــه شــان مریــض شــود، آن چیزی کــه در ابتدا برایشــان 
ــه دوم  ــه در درج ــه ک ــت و آنچ ــان اس ــت فرزندش ــم اس مه

اهمیــت قــرار دارد مســائل مربوط به کســب و کارشــان اســت.
یکــی از ســخت تریــن و دشــوارترین بخــش در راه انــدازی و 
ــا همســر خــود جایــی اســت کــه روابــط  اداره کســب و کار ب

شــخصی و خانوادگــی را در محیــط کار کامــاًل کنــار بگذارنــد.
ــد  ــخصی بای ــر ش ــه ه ــود ک ــن ب ــرض برای ــته، ف در گذش
شــخصیت چندگانــه ای داشــته باشــد و در محــل کارش 
ــه بــر  خیلــی حرفــه ای عمــل کــرده و هنگامــی کــه بــه خان
ــوع  ــن ن ــروزه ای ــا ام ــد. ام ــردد صمیمــی برخــورد کن ــی گ م
ــا  ــت و زوجه ــده اس ــته ش ــار گذاش ــردن کن ــازی ک ــش ب نق
ممکــن اســت در محــل کارشــان از شــام کــه در خانــه 
ــر  ــالت و آخ ــا در تعطی ــد و ی ــت کنن ــورد صحب ــد خ خواهن

هفتــه کارهــای مربــوط بــه کســب و کارشــان را ادامــه دهنــد.
ــاً کار  ــئله ضرورت ــن مس ــه ای ــت ک ــوان گف ــی ت ــن، م بنابرای

ــل کار  ــت )در مح ــام وق ــا تم ــه زوجه ــت ک ــتباهی نیس اش
ــرا  ــد. چ ــت کنن ــان صحب ــب و کارش ــاره کس ــه( درب و خان
ــویی  ــط زناش ــم رواب ــق ه ــن طری ــا از ای ــی زوجه ــه بعض ک
ارتقــاء  را  کارشــان  و  بــه کســب  مربــوط  امــور  هــم  و 
باعــث  کار  و  کســب  انــدازی  راه  یعنــی  بخشــند،  مــی 
ــه  ــن مســئله ب ــی شــود و ای ــن م ــی مابی ــاط ف ــت ارتبـ تقوی

اســت. تفریــح  و  ســرگرمی  یــك  در  مشــارکت  ماننــد 
البتــه در بعضــی مــوارد ایــن خطــر هــم وجــود دارد کــه اگــر 
زوجهــا تمــام وقــت شــان را بــه صحبــت و امــور مربــوط بــه 
ــه  ــد عشــق و عالق کســب و کار مشترکشــان اختصــاص دهن
ــره  ــدو باالخ ــردی گرای ــه س ــان ب ــی در آن ــه ازدواج و زندگ ب
ــی  ــر کار م ــا همدیگ ــه ب ــی ک ــه زوجهای ــت ک ــوان گف ــی ت م
ــر بپوشــانند.  ــه از همدیگ ــد ک ــچ راز وســری ندارن ــد هی کنن

برای زوج های کار آفرین 

برای مطالعه
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قبــل از اینکــه بــه صــورت مشــترک بــه کســب و کار بپردازیــد، از 
ــه؟ ــا ن ــا ارزشــهایتان مشــترک اســت؛ ی ــه آی ــان بپرســید ک خودت

انجــام دهیــد، مشــخص  بایــد  دربــاره کارهایــی کــه  واقعــاً 
ــد؟ ــام بده ــد انج ــه بای ــی و چگون ــه کس ــه آن کار را چ ــد ک کنی

وقتــی را نیــز بــه خانــواده خــود اختصــاص دهیــد. همــان طــوری 
کــه زمانــی را بــه قراردادهــا و مالقــات مربــوط بــه کســب و 
کارتــان اختصــاص مــی دهیــد، بــرای زمانــی کــه بــه امــور 
ــوید. ــل ش ــد، ارزش قائ ــی دهی ــی اختصــاص م ــی و خانوادگ زندگ
دربــاره پــول بــه صــورت شــفاف و واقــع گرایانــه گفــت وگــو کنیــد.

رفتــار  شــوهر  و  زن  همچــون  کارتــان  محــل  در 
و  شــخصی  زندگــی  کارکنانتــان  نگذاریــد  نکنیــد، 
کننــد. مشــاهده  کارتــان  محــل  در  را  شــما  خانوادگــی 

ــت.  ــی اس ــدی و حیات ــا کلی ــن زوجه ــو بی ــت وگ ــات و گف ارتباط
هــم  روی  جزئــی(  و  ریــز  )حتــی  مشــکالت  ندهیــد  اجــازه 
انباشــته شــوند. ســعی کنیــد روی کوچــك تریــن مســائل نیــز بــا 

همدیگــر صحبــت کــرده و نظــر طــرف مقابــل را جویــا شــده و آن را حــل کنیــد. چــرا کــه معمــوالً منشــاء مشــکالت عمــده مســائل ریــز هســتند.
جمع بندی و نتیجه گیری

بــــــاتوجه بــه اینکــه مفهــوم راه انــدازی کســب و کار توســط زوجهــای زندگــی در ســالهای اخیــر بیشــتر شــده اســت. بنابرایــن، ایــن 
گــروه در اداره کــردن همزمـــــان زندگــی خانوادگــی و کســب و کارشــان احتمــاالً بــا چالشــهایی مواجــه خواهنــد شــد. لــذا بــه نظــر 
ــدام را  ــئولیتهای هرک ــف و مس ــت وظای ــر اس ــان بهت ــب و کارش ــدازی کس ــل از راه انـــ ــب و کار قب ــان کس ــروه از صاحب ــن گ ــه ای ــد ک ــی رس م
ــم  ــی و ه ــم در زندگ ــن ه ــت زوج کارآفری ــر از آن موفقی ــد. مهمت ــخص کنن ــر مش ــرای همدیگ ــاًل ب ــب و کار کام ــواده و کس ــوزه خان ــر دو ح در ه
ــا  ــالت ب ــراری در تعام ــهای تک ــز از روش ــویی و پرهی ــی زناش ــت در زندگ ــتن خالقی ــر و داش ــل همدیگ ــزان تحم ــه می ــتگی ب ــب و کار بس در کس
ــایر  ــا س ــه ب ــر در مقایس ــن از همدیگ ــای کارآفری ــای زوجه ــات و ویژگیه ــناخت خصوصی ــه ش ــت ک ــه اینس ــل توج ــه قاب ــت. نکت ــر اس همدیگ
ــد. ــر ندارن ــر یکدیگ ــان در براب ــری و پنه ــوع س ــه موض ــچ گون ــراد هی ــه افـ ــه اینگونــــ ــت ک ــود گف ــی ش ــت و م ــتر اس ــی بیش ــا خیل زوجه

توصیه هایی برای زوج های کارآفرین

معرفی یک زوج 
کارآفرین موفق

برای مطالعه
راهبردهای کارآفرینی

بابــك اخــوان بلورچیــان و مرجــان صدرالعلمایــی، 
زوج خوشــفکر و خالقــی هســتند کــه برنــد تِن 

درســت را پایــه گذاشــته اند. ایــن زوج طــی 
دهــه گذشــته بــا شــعار »بــدن مــا، طبیعــت 

ــك در  ــی و ارگانی ــاف طبیع ــه الی ــه عرض ــا« ب م
ــی  ــا طراحــی ســنتی و ایران قالــب لباس هایــی ب
ــت  ــوان گف ــرات بت ــه ج ــاید ب ــد. ش پرداخته ان
وجــود المان هــای ســنتی و اســتفاده از حــال و 

هــوای داخلــی ویژگــی مشــخصه ایــن برنــد محســوب می شــود. 
ویژگــی کــه در ســایه الیــاف طبیعــی و کیفیتــی مشــخص بــه بــازار 
ــك  ــدس مکانی ــان، مهن ــوان بلورچی ــك اخ ــود. باب ــه می ش عرض
اســت امــا مرجــان صدرالعلمایــی لیســانس عکاســی اســت. شــروع 
کار ایــن دو از دستفروشــی در جــاده درکــه شــروع شــده امــا پــس 
ــا  از اســتقامت در ایــن کار و تحمــل ســختی ها ایــن برنــد امــروز ب

ــه کار خــود ادامــه می دهــد. 6 شــعبه و 80 پرســنل ب
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1- متعهد باشید
ــود. از ــه ش ــاد گرفت ــد ی ــه بای ــت ک ــی اس ــی مهارت  کارآفرین

ــرود و دل ــن آن ب ــال آموخت ــه دنب ــود ب ــد خ ــرد بای ــن رو ف  ای
 بســتن بــه امدادهــای غیبــی کمکــی بــه او نمــی کنــد. مهمترین
 اصــل در یادگیــری تعهــد اســت. خــود را متعهــد بــه یادگیــری
ــد ــه برآیی ــن   پروس ــس ای ــا از پ ــد ت ــی کنی ــول کارآفرین اص

3- بزرگ، نو و دوباره فکر کنید.
ــا ــود، ت ــاز ش ــان ب ــا ذهنت ــد ت ــر کنی ــد! فک ــر کنی ــا فک  لطف

ــر ــزرگ فک ــد. ب ــکالت برآیی ــس مش ــر از پ ــت ت ــد راح  بتوانی
 کنیــد تــا بــه راحتــی درجــا نزنیــد، نــو فکــر کنیــد تــا در حــوزه
ــای ــط ه ــا غل ــد ت ــر کنی ــاره فک ــید و دوب ــود بدرخش  کاری خ

ــد ــاک کنی ــین را پ پیش

2- مشکل را پیدا و حل کنید
ســتایش همیشــه  جدیــد  هــای  ایــده  کــردن   مطــرح 

کــردن پــاک  رنــگ  گاهــی  حتــی  و   نیســت    برانگیــز 
ــه ــد ک ــاد بگیری ــرد. ی ــی گی ــود م ــه خ ــئله را ب ــورت مس  ص
ــه ــکل  ب ــرار از مش ــای ف ــه ج ــد و ب ــرار نکنی ــکالت ف  از مش

ــید ــود باش ــکل موج ــل مش ــل و فص ــن و ح ــر یافت .فک

۴- کار تیمی انجام دهید
ــا ــاد دســت و پ ــل اعتم ــم پشــتیبان قاب ــك تی ــود ی ــرای خ  ب

ــه ــد ک ــود کنی ــم خ ــو تی ــرادی را عض ــد اف ــعی کنی ــد. س  کنی
 ایــده پــرداز و راه حــل دهنــده باشــند، نــه کســانی کــه صرفــا

ــد ــه هــای شــما چشــم مــی گوین ــه توصی ب

۸- فروش را بیاموزید.
فــروش یــك هدیــه آســمانی نیســت و نیــاز بــه یادگیــری دارد. 
ــد،  ــه باش ــه ک ــر چ ــد را، ه ــه تولی ــن پروس ــه م ــن تصــور ک ای
انجــام مــی دهــم و پیامــد آن فــروش خودش مــی آید،نادرســت 
و حتــی گاهــی نابــود کنــده کســب و کار اســت. اصــول فــروش 

را یــاد بگیریــد، چــون مهارتــی اکتســابی اســت.

10- زمان و نه پول، شاه کلید شماست.
ــط  ــم فق ــدار شــدن ه ــن و پول ــاله رفت ــبه ره صــد س ــك ش ی
ــردن در  ــرج ک ــول خ ــتن و پ ــول داش ــت. پ ــه هاس ــرای قص ب
مســیر رســیدن بــه موفقیــت در کســب و کار پســندیده اســت، 
امــا قطعــا شــاه کلیــد آن اســتفاده از زمــان و قدرشناســی زمــان 

اســت.

۷- رهبری کردن را بیاموزید.
رهبــر، مدیــر یــا رئیــس یــك پــروژه در ابتــدای امــر بــا انجــام 
دو کار مــی توانــد توانایــی خــود را در مدیریــت نشــان بدهد. اول 
هدایــت فرآینــد ایجــاد کســب و کار و دوم الهــام بخــش بــودن 

بــرای دیگــران.

9- سماجت کنید، ثابت قدم باشید، 
پیروز شوید.

 دلیــل اصلــی شکســت در کســب و کار دلســرد شــدن 
زودهنــگام اســت. منصــرف شــدن و دســت از کار کشــیدن در 
تفکــر کارآفرینــان موفــق جایگاهــی نــدارد. آنچــه در ذهــن ایــن 

ــت. ــتقامت  اس ــماجت و اس ــذرد، س ــی گ ــراد م اف

 ۱۰

نکته 

برای 

موفقیت در 

کارآفرینی

5- بعضی 
جاهاتکروی کنید.

در اولویــت کار تیمــی کســی 
یــك  امــا  نــدارد،  شــك 
جاهایــی هــم هســت کــه 
ــاز  ــما نی ــود ش ــه وج ــا ب تنه
قاطعیــت، پذیــرش  اســت. 
مســئولیت هــا و ارائــه چشــم 
انــداز نیــاز بــه کار تیمــی 
ــتید  ــما هس ــن ش ــدارد و ای ن
کــه بایــد بــه تنهایــی دربــاره 

ــد. ــدام کنی ــان اق ش

۶- ریسک ها را 
مدیریت کنید.

دســتاوردهای  از  یکــی 
ریســك  و  خطرپذیــری 
ــوآوری  ــت و ن ــردن، خالقی ک
اســت. هــر ایــده ای الزامــا بــه 
موفقیــت نمــی رســد و تــرس 
از شکســت نیــز نــوآوری را 
ــا ایــن حســاب  مــی کشــد. ب
ــت  ــد مدیری ــی توان ــی م کس
خطــر کنــد کــه بیــن ایــن دو 

ــد. ــاد کن ــادل ایج تع

نکته ها
راهبردهای کارآفرینی
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طرح کسب و کار

ــد در  ــا بتوان ــه تعریــف طــرح کســب و کار  پرداختیــم و متوجــه شــدیم کــه  طــرح کســب و کار نوشــته می شــود ت در شــمارۀ قبلــی ب
وهلــه اول راهنمــای ســازمان در فعالیــت خــود بــرای رســیدن بــه اهدافــش باشــد. عــالوه بــر ایــن، کاربــرد مهــم و اصلــی طــرح کســب و 
کار هنگامــی اســت کــه ســازمان نیــاز دارد فــرد یــا ســازمانی بــرای انجــام کاری قانــع نمایــد. اگرچــه معمــوالً طــرح کســب و کار بــرای 
تأمیــن ســرمایه اســتفاده می شــود ولــی در مواقــع دیگــر نظیــر فــروش کســب و کار و ادغــام دو شــرکت )Merger & Aquisition( و قــرارداد 

مشــارکت در پروژه هــا )Joint Venture( نیــز بــه کار مــی رود.در ایــن شــماره قصــد داریــم بــا اجــزای طــرح کســب و کار آشــنا شــویم.
نکتــه ی مهمــی کــه باید همــواره در نوشــتن 
طــرح کســب و کار مــد نظر باشــد این اســت 
ــد  ــف بای ــراد مختل ــرای اف ــل ب ــه در عم ک
ــته  ــف نوش ــای مختل ــب و کاره ــرح کس ط
ــك ســری  ــه ی ــی ب ــر مخاطب ــرا ه شــود زی
اطالعــات عمومــی در مــورد طــرح و بالتبــع 
مجموعــه ای از اطالعــات تخصصــی نیــاز 
ــه ســئواالت تخصصــی وی  ــد ب دارد کــه بای
پاســخ دهــد و مطالــب دیگــر کمتــر مفیــد 
ــه ی  ــه کلی ــن از آنجــا ک می باشــند. همچنی
ــوم  ــترس عم ــات در دس ــای اطالع جنبه ه
ــظ طــرح  ــت حف ــب امنی ــدارد، ضری ــرار ن ق
ــرای مثــال یــك طــرح  ــاال مــی رود. ب نیــز ب
کســب و کار کــه بــرای اخــذ تســهیالت بــه 
بانــك ارائــه می شــود بایــد کامــال بــا طــرح 
کســب و کار ارائــه شــده بــه شــرکای علمــی 
ــذب  ــرای ج ــن ب ــد. همچنی ــاوت باش متف
مشــتری نیــز می تــوان یــك معرفــی کلــی از 
ســازمان و محصــول را در قالــب یــك طــرح 
ــه  ــده ب ــازی  ش کســب و کار بســیار ساده س
ــزوم  ــا ل ــه در اینج ــود ک ــه نم ــتری ارائ مش
متفــاوت بــودن طرح هــای تجــاری بــه 

ــان اســت. وضــوح نمای
ــتاندارد دارای  ــب و کار اس ــرح کس ــك  ط ی
11 بخــش اصلــی می باشــد. هــر بخــش آن 
ــد  ــازمان می باش ــه ای از س ــده ی جنب نماین
ــی  ــای کل ــوب و نم ــم چهار چ ــار ه و در کن
ســازمان شــما را نمایــش می دهــد. بــا 
ایــن حــال شــما می توانیــد بســته بــه 

ــی  ــا بخش های ــه بخــش ی ــان ب ــوع فعالیتت ن
طــرح  یــك  معمــوال  بپردازیــد.  بیشــتر 
ــا خالصــه ای از طــرح اصلــی  کســب و کار ب
ــز و  ــور موج ــه ط ــه ب ــود ک ــروع می ش ش
ــاری  ــه تج ــدی برنام ــات کلی ــریع اطالع س
ــامل  ــا ش ــر بخش ه ــد. دیگ ــان می کن را بی
ــت،  ــم مدیری ــول، تی ــازار، محص ــات ب جزئی
ــی  ــه ی اجرای ــازمان، برنام ــتراتژی های س اس

و داده هــای مالــی می باشــند.
اجزای یک طرح کسب و کار:

۱- خالصه ی مدیریتی

۲- ترشیح رشکت

۳- خدمات و محصول

۴- تحلیل بازار و فرصت

۵- راهربد و اجرا 

۶- تحلیل رقابت

۷- تیم مدیریتی

۸- الزامات و نیازهای تأمین بودجه

۹- بررسی های مالی طرح

۱۰- پیوست ها

۱۱- جداول و منودارها

تاثیــر نهایــی طــرح کســب و کار شــما 
سرچشــمه  کوچــك  بخــش  همیــن  از 
ــت  ــیار پراهمی ــش بس ــن بخ ــرد. ای می گی
ــی  ــرح کل ــای ط ــال گوی ــد کام ــت و بای اس

ــد. ــما باش ش
توصیــه: ســعی کنیــد ایــن بخــش را در آخــر 
و پــس از تکمیــل ســایر بخش هــا بنویســید 
ــراف  ــا اش ــام جنبه ه ــه تم ــم ب ــه ه ــر اک چ
داریــد و هــم تمــام اطالعــات کلیــدی را در 
ــد. ــا یافته ای ــر بخش ه ــتن دیگ ــالل نوش خ

2- تعریف سازمان
در ایــن بخــش بایــد ســازمان موجــود خــود 
ــی  ــه و چگونگ ــد و تاریخچ ــی نمایی را معرف
همچنیــن  نماییــد.  بیــان  را  حضــورش 
افــراد کلیــدی کــه در تولیــد فرصــت و 
ســرمایه های هوشــمند ســازمان شــرکت 
ــداف  ــبرد اه ــا در پیش ــش آن ه ــد و نق دارن
ــی  ــد معرف ــن بخــش بای ــز در ای شــرکت نی
شــوند. همچنیــن نــوع شــرکت ثبت شــده و 
ــی  ــرمایه گذاران اصل ــازمانی و س ــاختار س س
شــرکت معرفــی می شــوند.  بــه عنــوان 
ــئولیت  ــد  )مس ــرکت میتوان ــوع ش ــال ن مث
محــدود، ســهامی خــاص، ســهامی عــام و ... 
ــد  ــا آن بای ــه ب ــات در رابط ــد و اطالع ( باش

ــر شــود. ــا ذک دقیق

 1-خالصه ی مدیریتی
خالصــه شــامل حــدود یــك تــا دو صفحــه 
می باشــد.  طــرح  برجســته  اطالعــات  از 
ایــن خالصــه بســیار مهــم اســت زیــرا 
را  آن  ابتــدا  در  بالقــوه  ســرمایه گذاران 
خوانــده و بایــد جــذب آن شــوند تــا ادامــه 

ــد.  ــز بخوانن ــرح را نی ط

مهسا کمالی پور
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3- محصول یا خدمت
حــال زمــان آن فــرا رســیده کــه محصــول یا 
ــد،  ــه دهی ــد ارائ ــه می خواهی ــی را ک خدمت
توضیــح دهیــد. اینجاســت کــه بایــد نشــان 
دهیــد کــه محصــول شــما منحصــر بــه فــرد 
ــه  ــتری ب ــذب مش ــد در ج ــوده و می توان ب

موفقیــت برســد.
ــزی  ــه چی ــه چ ــد ک ــخص نمایی ــدا مش ابت
می خواهیــد ارائــه دهیــد، محصــول، خدمــت 

ــا فرآینــد. ی
دوم، آن را معرفی کنید.

ــرد  ــه ف ــر ب ــت، منحص ــل اهمی ــوم، دالی س
بــودن و مزیــت اســتفاده از آن را بیــان کنیــد 
ــوالت  ــایر محص ــا س ــرا ب ــه چ ــد ک و بگویی
احتمــاالً مشــابه متمایــز اســت و نحــوه ی کار 
ــدول و  ــف )ج ــزار مختل ــك اب ــا کم آن را ب

ــد. ــان دهی ــه و ... ( نش نقش
در ایــن بخــش بــا توجــه به فــرد یا ســازمانی 
ــه وی  ــاب ب ــب و کار را خط ــرح کس ــه ط ک
ــی  ــات فن ــد وارد جزئی ــد، می توانی می نگاری
ــه صورتــی کــه هــم بحــث امنیــت  شــوید ب
ــه ی  ــم از حوصل ــود و ه ــه ش ــر گرفت در نظ
خواننــده خــارج نشــود. بــرای مثــال ممکــن 
ریــز  بــه  تنهــا  نــه  اســت ســرمایه گذار 
ــه  ــد، بلک ــته باش ــاز نداش ــی نی ــات فن جزئی
ــی  ــش تخصص ــوع دان ــاید از موض ــی ش حت
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــالع باش ــز بی اط ــما نی ش
خواننــده ی طــرح کســب و کار را خســته 

می نمایــد.
ــی  ــت اختصاص ــه رعای ــه ب ــا توج ــه: ب توصی
ــا  ــرد ی ــرای ف ــب و کار ب ــرح کس ــودن ط ب
ســازمان مــورد نظــر، در بعضــی مــوارد 
ــری  ــی جزئی ت ــات فن ــه اطالع ــاز ب ــه نی ک
می باشــد، می تــوان آنهــا را بــه صــورت 

ــود. ــه نم ــرح اضاف ــه ط ــت ب پیوس

۴-تحلیل بازار و فرصت ها
اقتصــادی  تحلیل هــای  بخــش،  ایــن  در 
از نظــر تعــداد و نــوع مشــتریان بالقــوه، 
ــوان  ــش می ت ــن بخ ــرد. در ای ــام می گی انج
از شــرکت هایی کــه در زمینــه تحقیقــات 
بــازار فعالیــت می کننــد، یــاری جســت. 
البتــه بســته بــه نــوع طــرح، خــود شــما نیــز 
ــام دهیــد و بــا  می توانیــد ایــن کار را انج
ــاری  ــی های آم ــا و بررس ــع آوری داده ه جم
ــل روندهــا بــه اطالعــات مفیــدی  و تحلی

ــد. ــت یابی دس
را  خــود  مشــتری  بایــد  شــما  ابتــدا  در 
بشناســید و بــرای خریــد محصــول از جانــب 
وی، دالیــل موجهــی را ارایــه نماییــد. در 

ادامــه، بــازار هــدف خــود را شناســایی 
ــدف را  ــازار ه ــای ب ــپس تحلیل ه ــد. س کنی
ــده بررســی  ــز ش ــر و ری ــه صــورت جزئی ت ب
نماییــد و گروه هــای مختلــف مشــتریان 
ــزات  ــایی و تمای ــدف( شناس ــازار ه را )در ب
ــد  ــخص کنی ــروه را مش ــر گ ــد ه ــن خری بی
و دریابیــد کــه بــرای هــر گــروه از مشــتریان 
ــتر  ــت بیش ــزی دارای اهمی ــه چی ــما چ ش
اســت مثــال: قیمــت، خدمــات، کیفیــت 
ــهم  ــد س ــت بای ــه.در نهای ــات اضاف ــا امکان ی
ــد  ــش دهی ــد پوش ــه می خواهی ــازاری را ک ب

ــد. ــت آوری بدس

5- راهبرد و اجرا
ــوع  ــن موض ــی ای ــه بررس ــش ب ــن بخ در ای
می پردازیــم کــه چگونــه محصــول را وارد 
ــی  ــام قابلیت های ــه تم ــد و چگون ــازار نمایی ب
ــد،  ــه دســت آوردی ــل ب ــه در بخــش قب را ک

ــم. ــش دهی ــازار نمای ــه مشــتری و ب ب
شــما بایــد یــك برنامــه ی دقیــق بــرای ورود 
بــه بــازار ارائــه نماییــد. در ایــن برنامــه بایــد 
مشــخص شــود کــه بــه چــه میــزان زمــان، 
ــد.  ــاز می باش ــه نی ــانی و هزین ــروی انس نی
از  اســتفاده  بــا  بعــدی،  مرحلــه ی  در 
تکنیك هــای کنتــرل پــروژه، بــرای کارهــای 
دقیــق  زمانــی  سررســیدهای  مختلــف 
ــان حاصــل نماییــد  ــف نمــوده و اطمین تعری
ــرفت  ــد پیش ــت درص ــان، دریاف ــر زم در ه

پــروژه ممکــن می باشــد.
بایــد  بــازار  در  بقــا  بــرای  همچنیــن 
و  فــروش  راهبردهــای  و  سیاســت ها 
بازاریابــی در ایــن بخــش مشــخص شــوند و 
نحــوه ی عمــل ایــن سیاســت ها و راهبردهــا 
ــازار بحــث و بررســی  ــر بخــش ب ــر روی ه ب
بازاریابــی  تیــم  نــوع  همچنیــن  گــردد. 
بــرای هــر بخــش بــازار و پشــتیبانی ها و 
ــه آنهــا داده شــود  آموزش هایــی کــه بایــد ب
بایــد لحــاظ گــردد. در ادامــه، میــزان فــروش 
ــن و  ــل آغازی ــه در مراح ــای اولی و تخمین ه

ــود. ــده ش ــد گنجان ــه کار، بای در ادام
در نهایــت بایــد کلیــه ی تهدیدها و مشــکالت 
بالقــوه را تــا حــد امــکان بــرآورد نماییــد. بــه 
یــاد داشــته باشــید کــه واقعیــات را منعکــس 
ــد  ــرمایه گذاران می دانن ــه س ــرا ک ــد زی نمایی
کــه هیــچ کســب و کاری کامــل و بی نقــص 
ایــن  مذاکــره،  جریــان  در  و  نمی باشــد 
تهدیدهــا را بــا شــما مطــرح می کننــد. پــس 
ــد در  ــه می توانی ــی ک ــا جای ــد ت ــعی کنی س
طــرح خــود بــه ایــن مســایل پاســخ دهیــد. 
از ایــن موضــوع نیــز نگــران نباشــید کــه بــا 

ــرمایه گذاران  ــکالت، س ــن مش ــام ای درج تم
ــا  ــرا ب ــد، زی ــت بدهی ــان را از دس و حامیانت
ــان  ــا نش ــه آنه ــایل، ب ــن مس ــام ای درج تم
بیشــتر  توانســته اید  کــه  می دهیــد 
ــرده و  ــی ک ــی را پیش بین ــکالت احتمال مش
ــد  ــا راه حــل بیابی ــرای آنه ــکان ب ــا حــد ام ت
و در برنامــه ی خــود آنهــا را منظــور نماییــد؛ 
ــس  ــش ح ــث افزای ــوع باع ــن موض ــه ای ک
ــروژه را  ــوع پ ــده و در مجم ــا ش ــاد آنه اعتم

می دهــد. جلــوه  واقع بینانه تــر 
و  پیش بینی هــا  انجــام  در  توصیــه: 
ــعی  ــش س ــن بخ ــاً در ای ــی ها، خصوص بررس
کنیــد کــه از افــراد خبــره اســتفاده نماییــد 
زیــرا کــه هزینه هــای اضافــه ای کــه در ایــن 
بخــش متحمــل می شــوید می توانــد بــه 
ــه در  ــی باشــد ک ــر از هزینه های ــب کمت مرات
ــکالت  ــا مش ــب و کار ب ــرای کس ــورت اج ص
متعــدد، بــا آنهــا روبــرو خواهیــد شــد. پــس 
ــن  ــتر در ای ــه ی بیش ــان و هزین ــرف زم ص
مراحــل در مجمــوع بــه ضــرر شــما نخواهــد 

ــود.  ب

۶- تحلیل رقابت
طــرح  یــك  بخــش  ســخت ترین  شــاید 
رقبــا  ارزیابــی صادقانــه ی  کار،  و  کســب 
ــود  ــای خ ــد رقب ــش بای ــن بخ ــد. در ای باش
ــا  ــرا آنه ــه چ ــد ک ــرده و بگویی ــی ک را معرف
ــرای شــما  ــه عنــوان تهدیــدی ب می تواننــد ب
ــف  ــاط ضع ــن نق ــوند. همچنی ــوب ش محس
ــر  ــدن ب ــق آم ــای فای ــا و راه ه ــوت آنه و ق
ــت  ــی رقاب ــل ناتوان ــاً دالی ــا احیان ــا و ی آن ه
نیــز  خــاص(  زمینه هــای  )در  آنهــا  بــا 
ــه شــوند.در اینجــا از شــما انتظــار  ــد ارای بای
مــی رود کــه بتوانیــد بــر همــه ی رقبــا پیــروز 
شــوید، همانگونــه کــه در واقعیــت نیــز رقبــا 
در کنــار هــم بــه فعالیــت می پردازنــد و 

ــود دارد. ــا وج ــد رقب ــواره تهدی هم
توصیــه: تحلیــل رقبــا را بــه آخــر نیاندازیــد 
طراحــی  در  می توانــد  آن  نتایــج  زیــرا 
ــما  ــازار ش ــای ب ــن بخش ه ــول و تعیی محص
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــعی کنی ــد. س ــر باش مؤث
وب ســایت های آن هــا و فهرســت مشــخصات، 
محصوالتشــان را تــا حــد امــکان جمــع آوری 
ــراه  ــه هم ــید ک ــته باش ــد. در نظــر داش کنی
ــز  ــای شــما نی ــا رشــد ســازمان شــما، رقب ب
ــواره  ــد هم ــما بای ــد و ش ــرفت می کنن پیش
بــرای مقابلــه بــا آنهــا برنامــه و راهبــرد 
داشــته باشــید. البتــه بــه یــاد داشــته باشــید 
کــه شــما هیــچ گاه نمی توانیــد همــه چیــز را 

ــد. ــان بدانی ــه رقبایت راجــع ب
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۷- تیم مدیریت
ــدی  ــراد کلی ــد اف ــما بای ــش ش ــن بخ در ای
ســازمان  مدیریــت  بخــش  در  کــه  را 
ــل  ــوده و دالی ــی نم ــد معرف ــکاری دارن هم
اهمیــت آنهــا را بــرای ســازمان بیــان کنیــد. 
تیــم  از روی  را  ســرمایه گذاران، ســازمان 
مدیریــت آن شناســایی می کننــد، پــس 
ــاب  ــت انتخ ــود را در جه ــعی خ ــت س نهای
یــك تیــم مدیریت قــوی بــه کار ببریــد. یك 
ــه  ــا تهی ــك از آنه ــرای هــر ی شــرح حــال ب
ــر ســوابق درخشــان آنهــا تأکیــد  کــرده و ب
نماییــد و وظیفــه ی راهبــردی هــر کــدام را 
در ســازمان بیــان کنیــد. همچنیــن نمــودار 
ــمت های  ــراد در س ــر اف ــا ذک ــازمانی را ب س
مختلــف نشــان دهیــد. همچنیــن اگــر 
ــا  ــرای آنه ــه ب ــد ک ــود دارن ســمت هایی وج
هنــوز فــرد الیقــی را نیافته ایــد، آنهــا را 
مشــخص کنیــد و نامزدهــای ایــن پســت ها 
را مشــخص ســازید. همچنیــن بودجــه و 
ــن  ــرای یافت ــه ب ــدی را ک ــه ی زمان بن برنام

ــد. ــوان کنی ــد عن ــر داری ــا در نظ آنه
ایــن بخــش محــل مناســبی اســت تــا 
افــرادی را کــه در پــروژه همــراه شــما 

کنیــد معرفــی  هســتند 
از  بایــد  کــه  می شــود  یــادآوری  بــاز 
شــود.  پرهیــز  نادرســت کاری  و  اغــراق 
همچنیــن در نظــر داشــته باشــید کــه 
ســرمایه گذاران همــه ی مطالــب نوشــته 
شــده را نمی خواننــد ولــی نــکات پراهمیــت 
را در ذهــن حفــظ می کننــد پــس مطمئــن 
شــوید نــکات ذکــر شــده اهــداف ســازمان را 

می دهنــد. پوشــش 

ــن  ــای تأمی ــات و نیازه ۸- الزام
ــه بودج

اگــر شــرکت شــما بــه دنبــال جــذب 
ایــن  می باشــد،  خارجــی  ســرمایه های 
اســت.  مهــم  بســیار  بخشــی  بخــش، 
ــه  ــد چ ــه بدانن ــتاقند ک ــرمایه گذاران مش س
میــزان ســرمایه مــورد نیــاز شماســت و ایــن 
ــود  ــه می ش ــواردی هزین ــه م ــغ در چ مبل
ــت  ــا بازگش ــود آنه ــرمایه و س ــه س و چگون

. بــد می یا
ــا جایــی کــه می توانیــد مــوارد مصــرف را  ت
ــا  ــا 5 ســاله، آنه ــد. در دوره ی 3 ت ــز کنی ری
ــت  ــه ی  بازگش ــوده و طریق ــخص نم را مش
ســرمایه را نیــز در ایــن برنامــه ی ریــز شــده 
منطقــی  برهه هــای  تعریــف  بگنجانیــد. 
در ایــن طــرح بســیار ســودمند اســت. 

ــده  ــه در آین ــد ک ــی می کنی ــر پیش بین اگ
ممکــن اســت بــه ســرمایه ی بیشــتری نیــاز 
پیــدا کنیــد،  مقــدار و برهــه ی آن را در 

ــد. ــس نمایی ــرح منعک ط
در نهایــت شــما بایــد میــزان بازگشــت 
ســرمایه را بــرای ســرمایه گذارانتان مشــخص 
ــه نــوع ســرمایه گذار  ــه ب ــه البت ــد ک کنی
چــه  و  خانوادگــی  ســرمایه گذار  )چــه 
ــکات  ــی از ن ــدارد. یک ــتگی ن ــاری( بس تج
همیــن  ســرمایه گذاران،  ترغیب کننــده ی 
ــما  ــد و ش ــی می باش ــود پرداخت ــزان س می
ــه درصــد  ــد ک ــا نشــان دهی ــه آن ه ــد ب بای
ســود حاصلــه در ایــن طــرح در مقایســه بــا 
ــال  ــوان مث ــه عن ــا ب ــابه و ی ــای مش طرح ه

می باشــد. باالتــر  بانك هــا، 

9-بررسی های مالی طرح
ــش،  ــن بخ ــه در ای ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
قســمت اعظــم بررســی ها انجــام می شــود و 
همــه محاســبات مربــوط بــه درآمــد، مخارج 
ــذا  ــه می گــردد. ل و ســود و زیــان در آن ارائ
اگــر در ایــن بخــش بــا مســائل حســابداری و 
مالــی کمتــر آشــنا هســتید، حتمــاً از افــراد 

خبــره کمــك بگیریــد.
مــوارد زیــادی در بخش هــای مالــی کســب و 
کار مطــرح اســت امــا در ایــن بخــش معموالً 
بیشــتر بــه صورت هــای ســود و زیــان، 
ــرمایه ی در  ــل س ــروش، تحلی ــی ف پیش بین
گــردش و ترازنامه هــا پرداختــه می شــود. 
در حالــت ایــده آل بهتــر اســت کــه در ســه 
ســال اول بــه صــورت ماهیانــه به روز رســانی 
شــده و در 5 ســال اول، در هــر فصــل مــورد 

تحلیــل قــرار گیرنــد.
ــود  ــورت س ــوق، ص ــوارد ف ــن م از مهمتری
و زیــان و تحلیــل ســرمایه ی در گــردش 
ــا و  ــان، هزینه ه ــود و زی ــورت س ــت. ص اس
ــودآور  ــان داده و س ــما را نش ــای ش درآمده
می دهــد.  نمایــش  را  شــرکت  بــودن 
ســرمایه ی در گــردش نیــز نمایانگــر میــزان 
ســرمایه ای اســت کــه در یــك دوره ی زمانی 
ــازمان  ــد، در س ــر تولی ــرای ام ــخص ب مش

جریــان دارد.
ــر  ــرای درک بهت ــش ب ــن بخ ــه: در ای توصی
ــه ممکــن اســت، از  ــی ک ــا جای ــده، ت خوانن
ــتفاده  ــف اس ــای مختل ــا و گراف ه نموداره

ــد. نمایی

10- پیوست ها
در پیوســت ها شــما می توانیــد مــواردی 
کــه جنبــه ی فنــی قابــل توجهــی داشــته و 

ــد.  ــه کنی ــات موضــوع را ارای ــرور ادبی ــا م ی
ــال: ــرای مث ب

شرح سوابق کامل مدیران
توصیه نامه هــا،   تخصصــی،   منابــع 
ــت  ــه ثب ــوط ب ــناد مرب ــا و اس موافقت نامه ه

... و  بهره بــرداری  و  شــرکت 
مقاالتــی کــه در بیــان موفقیــت بالقــوه 
ــالت  ــما در مج ــرح ش ــر ط ــای نظی طرح ه
ــته اند. ــت گش ــر ثب ــای معتب ــا کنفرانس ه ی

جــداول  و  11-نمودارهــا 
د ر ا ند ســتا ا

در حالــت عــادی، بــه راحتــی حجــم طــرح 
کســب و کار شــما بالــغ بــر 50 صفحــه 
می گــردد و چــون خوانــدن و بررســی تمــام 
ــرای  ــت،  ب ــکل اس ــده مش ــرای خوانن آن ب
می توانیــد  شــما  بهتــر  درک  و  راحتــی 
ــا  ــت از نموداره ــن اس ــه ممک ــی ک ــا جای ت
را  آنهــا  و  نماییــد  اســتفاده  جــداول  و 
ایــن بخــش  نظام یافتــه در  بــه شــکلی 

بگنجانیــد.
ــرح  ــی ط ــن و جانمای ــی: تدوی ــه نهای توصی
کســب و کار شــما بســیار مهــم اســت. 
حرفــه ای باشــید. بــا وجــود کامپیوتــر، 
نقشــه های ناقــص و نامفهــوم و نمودارهــای 
زشــت و نامرتــب غیــر قابــل توجیــه اســت. 
ــی و نگارشــی  ســعی کنیــد غلط هــای امالی
ــردی  ــه ف ــا آن را ب ــید و حتم ــته باش نداش
جهــت بازبینــی ارایــه دهیــد. غلط هــای 
ــش ارزش  ــث کاه ــتوری باع ــی و دس امالی

می شــوند. شــما  کار 
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راهبردهای کارآفرینی

در دومیــن شــماره از نشــریه دســتپخت کار افرینــی بــه همــراه مــا باشــید و بدانیــد 
کــه وقــت طالســت و امــروز، تنهــا چیــزی اســت کــه در اختیــار داریــد. پــس بــا شــعار 
وقتــی نداریــم کــه از دســتش بدهیــم ،ســوار بــر چــرخ زمــان بــه پیــش بروید.ایــن بــار 

دســتور غــذای مــا را بــه ســبك خــود طبــخ  کنیــد وازآن لــذت ببریــد.

برای هر هفته خود برنامه ریزی کنید.

بــر روی کاغــذ اهــداف هفتــه و اقدامــات الزم بــرای دســتیابی بــه انهــا یــك 
بــر اورد ابتدایــی انجــام دهیــد .

بــا تعییــن یــك ارزش و درجــه اهمیــت بــرای کارهــای خــود فهرســت فــوق 
را ارزش دهــی کنیــد .

در ارزیابــی خــود منعطــف باشــید تــا در صورتــی کــه مشــکالت غیــر قابــل 
پیــش بینــی بوجــود امــد فعالیــت هــا را از نــو ارزش دهــی کنیــد.

ــه  ــك برنام ــا ی ــدام از کاره ــر ک ــه شــده و ارزش ه ــر اســاس فهرســت تهی ب
ــد. ــادر ایجــاد کنی م

در برنامه مادر خود به هر فعالیت یك زمان تخمینی اختصاص دهید.

زمان بندی کنید.

ــر و خــط زدن کار هــای  ــه گام هــای کوچــك ت ــا شکســتن مقاصــد ب ب
تمــام شــده از برنامــه ی زمــان بنــدی خــود بهتــر اســتفاده کنیــد..

ــا سررســیدتان  ــم ی ــه تقوی اهــداف کل هفتــه را از برنامــه مــادر خــود ب
منتقــل کنیــد.

بــرای همــه ی مــوارد چــه بــرای کار هــای شــخصی و چــه بــرای تعهدات 
کاری تنهــا از ایــن تقویــم اســتفاده کنید.

یــك دفتــر چــه ی کوچــك بــه برنامــه ی خــود ضمیمــه کنیــد تــا ایــده 
هــا و یادداشــت هــای کوتــاه رادر ان بنویســید.

دستپخت کارآفرینیدستپخت کارآفرینی

نوشین سرشوق
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یک صورت هفتگی شامل کارهای درج شده در برنامه مادرتان تهییه کنید در این صورت 

هم زمان هاییکه در ابتدای هفته تخمین زده اید و هم زمان هایی که در واقع برای 

تکمیل هر کدام از تکالیف رصف کرده اید ثبت می شوند.

کارهای را که وقت و انرژیتان را ذره ذره می گیرند و شام را از مترکز بر کارهای مهم باز 

می دارند کامال مشخص کنید.

زمان های واقعی را با زمان برنامه ریزی شده در ابتدای هفته مقایسه کرده و از این 

مقایسه برای تهییه برنامه کاری کار امد تر در هفته های اینده استفاده کنید.

در انتهای هفته میزان کارایی و فایده صورت هفتگی را بسنجید.
بخشــی از کارهــای درج شــده در صــورت هفتگــی را کــه کارایــی چندانــی 

نداشــته انــد مجــددا ارزیابــی و اصــالح کنیــد.
ایــن نکتــه را بــه خاطــر بســپارید کــه انجــام دادن کار هــای بــه جــا بهتــر از 

انجــام دادن تمامــی کار هاســت.
خودتان را به خاطر انچه انجام داده اید باور کنید.

بــرای هفتــه ای کــه در پیــش رو داریــد یــك برنامــه مــادر جدیــد و بهبــود 
یافتــه تهییــه کنیــد 

ــود  ــام ش ــد انج ــه بای ــن هفت ــه در ای ــه را ک ــر انچ ــان ه ــه جدیدت در برنام
بــه همــراه مــواردی کــه در هفتــه گذشــته بــه اتمــام نرســانده ایــد و هنــوز 

ــد. ــی کنی ــرده و ارزش ده ــت ک ــت دارد ثب اهمی

صورت کاری هفتگی

ایجاد تحوالت مورد نیاز

انچه 

را الزم است در یک 

هفته انجام دهید بشناسید اما 

لقمه بزرگرت از دهانتان بر ندارید واقع 

بین باشید چرا که کل هفته 168 ساعت است 

بدانید که در این مدت منی توان همه چیز یاد 

گرفت و همه کار انجام داد اگر غیر از این فکر 

می کنید همیشه بازنده خواهید بود.

دستپخت کارآفرینی
راهبردهای کارآفرینی

13نوشین سرشوق
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کسب و کار های 
ــرای مســائل عاطفــی افــراد  وب ســایتی ب

متاهــل و میلیونــر شــدن
ــا  Ashleymadison.com ســایت قرارهــای عاشــقانه اســت ب

یــك فــرق؛ تنهــا افــراد متاهــل یــا کســانی کــه خواهــان 
ــا یــك فــرد متاهــل هســتند مــورد پذیــرش ایــن  قــرار ب
ــت:«  ــن اس ــایت ای ــعار س ــد. ش ــی گیرن ــرار م ــایت ق س
ــن«.  ــی ک ــق زندگ ــا عش ــس ب ــت. پ ــاه اس ــی کوت زندگ
موســس ایــن ســایت یــك وکیــل بــه نــام نوئــل بیدرمــن 
ــون عضــو  ــرد خوشــبخت 3٫2 میلی ــن م اســت. ســایت ای
ــده ی او  ــودن ای ــق ب ــودن و موف ــر کارا ب ــه بیانگ دارد ک

اســت.

مربای مادربزرگ و میلیونر شدن

ــد خــود را از ایجــاد وب  ــان درآم ــن کارآفرین ــق تری در حالیکــه موف
ــی«  ــزر دوهرت ــد، »فری ــی آورن ــت م ــه دس ــدار ب ــایتهای پرطرف س
کســب و کار بزرگــش را از راه ســنتی بــه دســت آورده اســت. فریــزر 
پخــت مربــا را از ســن 14ســالگی بــا دســتورالعملهای مادربزرگــش در 
ــه ی خــود شــروع کــرد ، وی در 16ســالگی مدرســه  آشــپزخانه خان
ــود.  ــود ش ــغول کار خ ــت مش ــام وق ــور تم ــه ط ــا ب ــرد ت ــرک ک را ت
ــدود 500،000  ــزی ح ــاالنه چی ــر س ــال حاض ــوان در ح ــن نوج ای
ــای  ــازار مرب ــدار 10درصــد ب ــن مق ــه ای ــی فروشــد ک شیشــه،مربا م
ــدود  ــزی ح ــی چی ــرمایه دوهرت ــد. س ــی ده ــکیل م ــس را تش انگلی

ــود. ــی ش ــن زده م ــون دالر تخمی 1تا2میلی

ساخت عینک برای سگ ها
ــك  ــزء الینف ــی ج ــات خانگ ــایر حیوان ــگ و س ــی س ــع غرب در جوام
زندگــی افــراد هســتند ، همیــن عامــل باعــث شــده اســت تا چندوســت 

قدیمــی تصمیــم بگیرنــد بــرای ســگ هــا عینــك بســازند !
ــا  ــی رســد ! ام ــی م ــی معن ــه نظــر ب ــرای ســگ خانگــی؟ ب ــك ب عین
اگــر کســی بــه ســاخت آن پرداختــه و آن را تبدیــل بــه کســب و کار 
چنــد میلیــون دالری کنــد، نتیجــه مــی گیریــم ایــن کار چنــدان هــم 
بــی معنــی نیســت. ایــن کار توجــه زیــادی از مــردم و رســانه هــا بــه 
 CNN, Women›s World, People, ــه ــت از جمل ــرده اس ــب ک ــود جل خ
ــه  ــا ک Regis and Kelly, National Geographic and Animal Planet . آنه

کار را بــا ســاخت عینــك ایمنــی شــروع کردنــد در ادامــه کار خــود را 
توســعه داده و لــوازم جانبــی دیگــری بــرای حیوانــات را تولیــد کردنــد 
ــباب  ــی شــرت، کاله و اس ــنا، ت ــه ش ــه پشــتی، جلیق ــامل کول ــه ش ک

بــازی مــی شــود.

مریم زارعی

راهبردهای کارآفرینی
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راهبردهای کارآفرینی عجیب 
نوشتن نامه و کسب درآمد

آیــا بــه عــذر وبهانــه ای بــرای غیبــت از کارتــان نیــاز داریــد؟ یــک رشکــت اقــدام بــه 

تامیــن نامــه هــای عــذر غیبــت اینرتنتــی بــرای کارمنــدان و دانشــجویان آمریکایــی 

ــه  ــه قیمــت ۲۵دالر فروخت کــرده اســت. ایــن عذرهــای اینرتنتــی هــر کــدام فقــط ب

ــا  ــتان ی ــا بیامرس ــه ای ی ــرت حرف ــک دک ــد از ی ــی توانن ــا م ــه ه ــن نام ــی شــوند. ای م

ــا حتــی اعالمیــه فــوت باشــند. فراهــم کننــده ایــن نامــه  احضاریــه دادگاه جعلــی ی

ــا ۳۰۰دالر رشوع کــرد و اکنــون کارش را از طریــق یــک لــپ تــاپ در  هــا کارش را ب

یــک شــهر کوچــک در اوکالهامــا انجــام مــی دهــد. ایــن ســایت بــه طــور ماهیانــه 

۱۵۰۰۰ مراجــع دارد !

ــتیکی،  ــتخوان آرزوی پالس ــد اس ــا تولی ــه ب ــردی ک م
ــد. ــر ش میلیون

در بســیاری از نقــاط دنیــا مــردم معتقدنــد شکســتن اســتخوان جنــاغ مــرغ 
آرزو هــا رابــرآورده مــی کنــد !

ــتخوان آرزو  ــرای اس ــازاری ب ــه روزی ب ــرد ک ــی ک ــر م ــی فک ــه کس چ
ــته  ــود داش ــتیکی اش وج ــوع پالس ــم از ن ــرغ( آن ه ــاق م ــتخوان جن )اس
باشــد؟ کــن آهرونــی از اینکــه سرســفره و پــس از خــوردن مــرغ تنهــا دو 

ــود. ــده ب ــه ش ــاغ بشــکنند کالف ــد و جن ــی توانســتند آرزو کنن ــر م نف
ایــن باعــث شــد تا او تصمیــم به ایجــاد شــرکت LuckyBreak بگیرد،شــرکتی 
ــاق  ــا صــدا و حــس اســتخوان جن ــای آرزوی ســنتزی ب ــه اســتخوان ه ک
ــه  ــرکت روزان ــن ش ــر ای ــال حاض ــازد. در ح ــون بس ــرغ و بوقلم ــی م واقع
ــای  ــب طرحه ــا را در قال ــه آنه ــد ک ــی کن ــد م ــتخوان تولی 30،000 اس
سفارشــی و منقــوش بــرای اســتفاده ی شــخصی، شــرکتی و تبلیغاتــی بــه 
ــون دالر در  ــن شــرکت بیــش از 2٫5 میلی ــروش ای ــروش مــی رســاند. ف ف

ســال اســت.
مــی بینیــد کــه حتــی بــا اســتفاده از عقایــد نــه چنــدان علمــی و درســت 

مــردم هــم مــی تــوان میلیونــر شــد !

مداد بتراش ،پول بگیر
»دیویــد ریــس« یــك کاریکاتوریســت 39 ســاله اســت کــه بــه تازگی شــغلی 
جدیــد را بــرای خــودش دســت و پــا کــرده اســت. او بــه ازای تراشــیدن مداد 
طرفدارانــش از آن هــا پــول دریافــت مــی کنــد. ایــن هنرمنــد مــی گویــد 
ــد همیشــه مــی خواســتند کــه  بســیاری از کســانی کــه مــن را مــی دیدن
مدادشــان را کمــی تــراش دهــم تــا بتواننــد بهتریــن کاریکاتــور را بکشــند 
مــن هــم بــا کمــال میــل ایــن کار را انجــام مــی دادم امــا حــاال مــی خواهــم 
از آن کســب در آمــد کنــم.او بــا اســتفاده از چاقوهــای جیبــی، تــراش هــای 
ــت  ــن حال ــه ای تری ــه حرف ــا را ب ــه مداده ــن و ماس ــی ش ــه ای و حت حرف
مــی تراشــد. ایــن روزهــا حتــی کســانی کــه او را نمــی شناســند نیــز بــرای 
تراشــیدن مــداد بــه ســراغ دیویــد مــی رونــد. او بــرای هــر مــدادی کــه مــی 
تراشــد 15 دالر مــی گیــرد و البتــه بــه همــراه یــك مــداد تــراش خــورده 
زیبــا یــك مــدرک نیــز ارائــه مــی کنــد کــه نشــان مــی دهــد ایــن مــداد 
ــال 2010 کار  ــس« در س ــی را دارد.«ری ــراش خوردگ ــن ت ــه ای تری حرف
خــودش را آغــاز کــرد امــا تــا بــه حــال تنهــا 5 مشــتری او بــرای بــار دوم 
مراجعــه کــرده انــد. او مــی گویــد بســیاری مدادهــا را اســتفاده نمــی کننــد 

و تنهــا آن را در ویتریــن خــود بــه نمایــش مــی گذارنــد.

مریم زارعی

خواندنی ها
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واژه نامه
راهبردهای کارآفرینی

Working Capitalبه سرمايه ها و داراييهاي جاري يك شركت سرمايه در گردش
اقتصادي و تجاري كه براي انجام عمليات تجاري 

صرف مي كند

Virtual Companyشركت مجازي محلي است كه از تجمع منابع و شركت مجازي
امكانات فراهم شده توسط چند شريك يا »دست 

اندركار شركت مجازي«، به منظور توليد يك 
محصول و يا خدمت به صورت دائم يا موقت ايجاد 

مي شود.

Virtual Business Incubatorsاين مراكز رشد، بدون اينكه شركت ها را در مراكز رشد كسب و كار مجازي
جاي خاص اسكان دهند خدماتي به آنها ارائه 

مي دهند. آنها شركت ها را با يكديگر، با مشتريان، 
تأمين كنندگان، شركا و مديريت اجرايي مراكز رشد 
از طريق اينترنت، تبادل داده هاي الكترونيكي، ويدئو 

كنفرانس و ... وصل مي كنند.

Technology Transferتوانايي دستيابي به فنون و فناوري خارج از سازمان انتقال تكنولوژي
به منظور ايجاد و خلق يك محصول يا فرآيند 

جديد از آنها )علي الخصوص استفاده از تحقيقات 
دانشگاهي و دولتي(

Technology Gradientمفهوم شيب فناوري ابزار هوشمندي است كه شيب فناوري
بررسي و تحليل جوانب مختلف در فرآيند انتقال 

فناوري براي شركت ها و حتي كشورها را امكان پذير 
مي سازد.

Technological Synergyمنظور از هم افزايي فناورانه، ايجاد هم افزايي از طريق هم افزايي فناورانه
به كار گيري دانش، مديريت و شيوه هايي در راستاي 
اشتغال و تركيب منابع مي باشد. به ترتيبي كه نتيجه 

اين تركيب منابع، ارزشي فراتر را از جمع انفرادي 
تك تك اجزاي اين منابع به دنبال داشته باشد.

System approachاين رويكرد شامل اقدامات شركت هاي كوچك رويكرد سيستمي
جهت بهره بردن از قدرت نفوذ بازارو بهره بردن از 

مزيت خاص بازار است.

Start upشروع يك فعاليت اقتصادي كه منجر به توسعه و شروع به تاسيس شركت
پيشرفت گردد

Spin-offشرايطي كه يك كارمند و يا گروهي از كارمندان، شركت زايشي
شركت مادر )اصلي( را رها كرده براي ايجاد يك 

شركت مستقل كه يك عمل قانوني است و از لحاظ 
فني مستقل از شركت مادر است ولي در فاز اوليه و 

راه اندازي توسط شركت مادر تشكيل مي شود

Prototypeنمونه اوليه هر وسيله، نرم افزار، محصول، كاال يا نمونه اوليه
خدمات است

معرفی واژه نامه کارآفرینی

مهسا کمالی پور 16
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راهبردهای کارآفرینی
دانش افزایی 

هوش هیجانی و اثرات آن
شناســان  روان  پیــش  ســالها  از 
ــب  ــرای کس ــه ب ــد ک ــده ان ــه ش متوج
موفقیــت تنهــا دارا بــودن ظرفیتهــای 
ــی  ــت نم ــویIQ کفای ــی ق ــوش عقالن ه
 ، نشــان مــی دهــد  کنــد. مطالعــات 
افــراد دارای هــوش  از  تعــداد زیــادی 
ــد  ــته ان ــاال نتوانس ــناختی ب ــی و ش عقالن
ــویی ،  ــی زناش ــغلی ، زندگ ــه ش در زمین
ایجــاد روابــط بــا دیگــران و حتــی زمینــه 
هــای تحصیلــی موفــق باشــند. پــس از آن 
نظــر دانشــمندان از جملــه پیتــر ســالوی 
ــری  ــای دیگ ــه توانمندیه ــر ب ــان مای و ج

جلــب شــد که بیشــتر 
هیجانــات  جنــس  از 
ــناختها.  ــا ش ــد ت بودن
ــه  ــدی ک ــن توانمن ای
از ایــن پــس هــوش 
ــی نامیــده مــی  هیجان
توانایــی  بــه  شــود 
ــده  ــه ش ــای آموخت ه
کــه  دارد  اشــاره  ای 
ــی  ــك م ــا کم ــه م ب
کنــد تــا احساســات 
و هیجانــات خــود را 
ــرل  درک کــرده و کنت
ــع  ــه نف ــا ب ــم ت نمایی
ــر  ــه ب ــد ن ــا کار کنن م

ــا. ــه م علی
از  هیجانــی  هــوش 
پنــج مهــارت تشــکیل 

ــده :  ش
1( مهــارت خــود 

آگاهــی: 
شــناخت احساســات 
ــه  ــات خــود ب و هیجان
ــی و عمیــق و  طــور آن
اســتفاده از آن بــرای 
راهنمایــی در تصمیــم 
گیــری هــای مناســب.
2( مهــارت خــود 

نظــم دهی:
توانایــی مهــار و مدیریــت هیجانــات و 
حفــظ آرامــش بــرای کمــك بــه تصمیــم 
ــای  ــری از توانمندیه ــره گی ــری و به گی
ــی  ــب. هماهنگ ــو مناس ــه نح ــناختی ب ش
بــا هیجاناتمــان بــه نحــوی کــه بــه جــای 
اختــالل در کارهــا ، در تســهیل آن بــه مــا 

ــاری رســاند. ی
 

3( مهارت خود انگیختگی: 
خــود  عالیــق  عمیقتریــن  از  اســتفاده 
بــرای حرکــت دادن و هدایــت بــه ســمت 
اهــداف تــا کمــك کنــد پیــش قــدم شــده 
ــالش  ــرفت ت ــل و پیش ــت تکام و در جه
کنیــم ، نــه اینکــه منتظــر مانــده تــا یــك 
واقعــه یــا شــخص باعــث ایجــاد انگیــزه و 

ــا گــردد. حرکــت در م
۴( مهارت همدلی:

ــراد احســاس مــی کننــد ،  درک آنچــه اف
ــای  ــدگاه ه ــن دی ــر گرفت ــی در نظ توانای
و  تفاهــم  حســن  توســعه  و  دیگــران 

هماهنگــی بــا انســان هــای گوناگــون بــه 
ــژه در  ــی )بوی ــای کار گروه ــور ارتق منظ

محیــط کاری و ســازمانی(.
5( مهارت های اجتماعی:

ــی کنــار  ــه خوب ــا دیگــران ، ب ــط ب در رواب
آمــدن بــا عواطــف خــود و دیگــران. 
ــای  ــبکه ه ــا و ش ــق موقعیته ــم دقی فه
اجتماعــی. مهــارت خــوب گــوش کــردن، 

ــراز وجــود کــردن ، حــل  و خــوب اب
تضادهــا و تعــارض هــا و اســتفاده از 

ایــن مهارتهــا بــرای متقاعــد ســازی ، 
ــت.  ــری و مدیری رهب

یــك لطیفــه بــه موقــع یــا خنــده از ســر 
شــوخی مــی توانــد نــو آوری را تحریــك ، 
خطــوط ارتبــاط را بــاز ، احســاس رابطــه 
ــذاب  ــه کار را ج ــاد و البت ــاد را زی و اعتم

تــر نمایــد. 
هــوش هیجانــی بــه معنــی مالیمــت 
نیســت بلکــه بــه هوشــمند بــودن نســبت 
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــات گفت ــه احساس ب
در واقــع روشــی متفــاوت 
بــودن  ذکاوت  بــا  بــرای 
اســت. در حقیقــت توانایــی 
و  اکتســاب  بــرای  شــما 
بــه  دانــش  بکارگیــری 
ــات  ــده از احساس دســت آم
احساســات  و  خودتــان 
منظــور  بــه  دیگــران 
موفقیــت  بــه  دســتیابی 
بیشــتر و بهــره منــدی از 
زندگــی کامــل تــر، عملکــرد 
اســت. هیجانــی  هــوش 

تحقیقاتــی کــه در مــورد 
هیجانــی صــورت  هــوش 
مشــخص  اســت  گرفتــه 
ــی  ــه هــوش هیجان شــده ک
موفقیــت  در  درصــد   80
افــراد در مراحــل زندگــی 
نقــش داشــته و تنهــا 20 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــد باق درص
ــوده  ــا ب ــوش آنه ــب ه ضری
اســت . شــخصی کــه هــوش 
ــبت  ــری نس ــی باالت هیجان
ــب  ــه ضری ــخصی ک ــه ش ب
هوشــی باالیــی دارد ، موفــق 
ــرا مــی  ــود زی ــر خواهــد ب ت
هــای  تیــپ  بــا  دانــد 
بــر  چگونــه  شــخصیتی 
ــا  ــود را ب ــد و خ ــورد کن خ
آنهــا و احساســات آنهــا منعطف ســازد . از 
تائیــرات مثبــت هــوش هیجانــی میتــوان 
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: تاثیــر مثبــت 
بــر حرفــه و تجارت،پــرورش رهبــران 
ــت مراجعه  عملکــرد گروهی،انگیزش،رضای
ــان  ــت زم ــت ونوآوری،مدیری کننده،خالقی
زندگــی. و  کار  اســترس،تعادل  کاهــش 

مهسا کمالی پور
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پیش از این جیمیل به لطف یکپارچه شدنش با Google Translate امکان ترجمه نامه ها به 75 زبان مختلف دنیا را ارائه 
می کرد، اما امروز گوگل قابلیت تازه ای را به سرویس محبوب ایمیل خود اضافه نموده که از طریق آن کاربران می توانند به کی برد 100 
زبان  مختلف دنیا از جمله فارسی دسترسی داشته و عالوه بر آن سرویس حرف به حرف نویسی )Transliteration( نیز با جیمیل یکپارچه 

شده است. به این ترتیب کاربر می تواند متن نامه خود را بصورت فینگلیش وارد نموده تا جیمیل بصورت خودکار کلمات معادل فارسی آن 
را پیشنهاد دهد. در ادامه نحوه فعال نموده این سرویس را آموزش می دهیم.

سرویس Transliteration گوگل پیش از این نیز بصورت مستقل از زبان فارسی پشتیبانی می کرد و کاربر می توانست متون مورد نظر خود را 
از طریق آن بصورت فینگلیش وارد نموده و سپس متن فارسی شده را تحویل بگیرد. حال این قابلیت به داخل خود جیمیل نیز اضافه شده 

است.
برای فعال نمودن این قابلیت ابتدا وارد اکانت جیمیل خود شده سپس برروی آیکون چرخ دنده در گوشه سمت راست باالی صفحه کلیك 

کنید و سپس وارد بخش Setting شوید.
در بخش تنظیمات از تب اول یعنی Generals اولین گزینه یعنی Language را مد نظر قرار داده و گزینه Enable input Tools را فعال کنید. 
اگر این گزینه را مشاهده نمی کنید یك بار کلید های Ctrl + F5 را فشار دهید تا نسخه جدید جیمیل بررروی مرورگر شما بارگذاری شود.

 
 Edit Tools یك پنجره برای انتخاب زبان های مورد نظر شما، باز می شود اگر این پنجره باز نشد برروی Enable input Tools پس از انتخاب

در مقابل همین گزینه کلیك کنید. سپس زبان فارسی و انگلیسی یا هر زبان دیگری که تمایل دارید، را انتخاب نموده و صفحه را با 
فشار دادن دکمه OK ببندید. در صفحه تنظیمات نیز به قسمت پایین صفحه اسکرول کنید و دکمه Save Changes را فشار دهید تا کلیه 

تنظیمات ذخیره شوند.

 
تنظیمات یك دکمه برای انتخاب زبان نیز از این پس در کنار دکمه 

اگر فارسی را انتخاب نمایید، در زمان تایپ وجود دارد که به عنوان مثال 
بالفاصله عبارت های معادل فارسی آن را به نامه بصورت فینگلیش، جیمیل 

شما پیشنهاد می دهد.

فینگلیش وارد کنید فارسی 
بگیرید!

فناوری اطالعات
راهبردهای کارآفرینی

نیما منوچهری پور
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 یکی از ساده ترین کارهایی که می توانید انجام دهید استفاده از«reverse image search« یعنی جستجوی معکوس عکس است، 
گوگل برای محقق کردن این خواسته ی کاربران سرویس جدیدی را به موتور جستجوی خود اضافه کرده است. برای استفاده از این 

سرویس کافی است وارد سایت گوگل شده و گزینه image  را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه وارد بخش عکس در موتور جستجوی 
گوگل می شویم.

 
 

همان طور که در عکس باال مشاهده می کنید، گزینه¬ها به شکل دوربین عکاسی در داخل نوارجستجو قرار دارند. با کلیك بر روی این 
گزینه بخشی برای ما نمایش داده  می شود که می توانیم نوع جستجوی عکس را بر اساس نیازمان انتخاب کنیم.

  
در این بخش با انتخاب گزینه »Upload an image« و سپس »Browse« عکس خودمان را به داخل سرویس گوگل Upload می کنیم. با انجام 

این کار، سرویس گوگل با در نظر گرفتن عناصر موجود در داخل عکس، تمامی سایت ها و آدرس هایی که به عکس ما مربوط می شوند 
را نمایش می دهد.البته جدا از مراحل گفته شده در باال راه آسان تری نیز وجود دارد، کافی است پس از ورود به بخش image در موتور 

جستجوی گوگل عکس خود را بگیریم و به داخل نوار جستجو بیندازیم، یا در اصطالح عمل کشیدن و راها کردن )Drag&Drop( را انجام 
دهیم.

غیر از موتور عکس یاب در گوگل وب سایتی به نام TinEye نیز وجود دارد که نسبت به موتور گوگل با دقت بیشتری به جستجوی مرجع 
عکس می پردازد.

پیدا کردن منبع عکس های ذخیره شده
فناوری اطالعات

راهبردهای کارآفرینی

نیما منوچهری پور
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سرگرمی
راهبردهای کارآفرینی

 فقط اندازه زاویه رو بگو!)شماره۴(
در این تست هوش تصویری شام به کمی مقدمات ریاضی نیاز دارید. البته این 

اطالعات چندان زیاد نیستند و حتی اگر تحصیالت شام سیکل باشد می توانید به 

این سوال پاسخ دهید. توجه داشته باشید که شاید به کاغذ و قلم نیز در حل این 

سوال احتیاج پیدا کنید. پس سعی نکنید متام سوال را به صورت ذهنی حل بکنید.

تقسیم جادویی دایره)شماره 2(
این بار دستان جادویی شامست که باید این دایره ی به ظاهر ساده را به 

یک دایره ی ارسار آمیز تبدیل کند. در این تست هوش تصویری از شام 

خواسته شده تا با سه خط مستقیم و بدون انحنا، دایره را طوری تقسیم 

کنید که مجموع اعداد در هر بخش برابر بخش های دیگر باشد. بدیهی 

است که با رسم سه خط دایره به چهار بخش تقسیم خواهد شد. یعنی 

شام چهار دسته اعداد خواهید داشت که مجموع آن ها یک عدد خواهد 

بود.

تکمیل اعداد در مربع)شماره 5(
در این تست هوش تصویری جالب شما باید طوری رابطه بین اعداد 
موجود در جداول را بدست بیاورید تا بتوانید عدد مجهول را بیابید.

 کدام گزینه صحیح است؟)شماره 1(
در این تست هوش تصویری جالب شام باید رابطه ای را بین اشکال مورد 

نظر پیدا کرده و با توجه به این رابطه مکان خالی را با شکل مناسب پر 

منایید.

کدام عدد؟)شماره 3(
در جای خالی چه عددی باید قرار گیرد؟

مهسا کمالی پور 20
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آتش
خیسمقابل شیعه

از شب های 

عزیز
آبخوری

کشوری 

که با مرگ 

همراه است

آکنده

از ویژگی 

کارآفرین به 

معنای آقای 

خود بودن

آفای فرنگینام شهری

آزردهآخرین رمقآدم قددراز

حرف 

تعجب

ماه قمری
حرف منفی 

کننده 

آخر چیزیآرزو

نام یکی از 

اعیاد

آرواره

راهبردهای کارآفرینی
سرگرمی

ت
ب 6 اس
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ای کاش 
وقتی 20 

ساله بودم 
میدانستم.

ــج،  ــی و مهی ــتان های واقع ــب داس ــاب در قال ــن کت ای

رشــد  عمل گرایانــه،  و  الهام بخــش  توصیه هــای 

ــات، حرفــه ای عمــل کــردن و ارتقــا قابلیت هــای  اخالقی

بــا  کــه  اســت  کــرده  هدف گــذاری  را  کارآفرینانــه 

اســتقبال شایســته ای نیــز مواجــه شــده اســت

نویســنده ایــن کتــاب خانــم پروفســور ســیلیگ، مدیــر 

ــاوری  ــر فن ــی ب ــر مبتن ــذاری خطرپذی ــه رسمایه گ برنام

)STVP(  دانشــگاه اســتنفورد می باشــد. ایــن مرکــز 

ــای  ــاء توامنندی ه ــت و ارتق ــت، حامی ــئولیت هدای مس

شــکل دهی  هــدف  بــا  دانشــجویان  کارآفرینانــه 

رشکت هــای دانش بنیــان جهــت ارزش آفرینــی و حــل 

ــده دارد. ــر عه ــایل را ب مس

بــه همــت مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه صنعتــی رشیــف  

ترجمــه و منتــرش شــد.

کارآفرینی و راه 
اندازی کسب و کار 

موفق
مبانــی  و  اصــول  آمــوزش  بــه  کتــاب  ایــن  در 

ــت و  ــی وخالقی ــره در بازاریاب ــون مذاک کارآفرینی،فن

میپــردازد. نــوآوری 

هــری  فرهنگــی  موسســه  انتشارات  : 

تهــران دیباگــران 

حمید هاشمی و رضا رشیعت مولف : 

کارآفرینــی در کســب و کار 

اینرتنتــی
ــوع  ــن ن ــي، اي ــب و كار اينرتنت ــاب كس ــده در كت نگارن

ــن،  ــات آنالي ــاد اجتامع ــه ده شــاخه ايج ــي را ب كارآفرين

ــات  ــف، تبليغ ــاي مختل ــراج كااله ــروش و ح ــد، ف خري

ــه ديگــران، ايجــاد  ــه خدمــات تخصــي ب ــي، اراي اينرتنت

ــه  ــه و اراي ــوزش، تهي ــار و آم ــات، اخب ــوري اطالع امپرات

نــرم افزارهــاي مختلــف، چنــد رســانه اي يــا مالتــي مديــا، 

پيوســن بــه شــبكه هــاي واســطه گــري، خدمــات مربوط 

بــه امييــل و رسمايــه گــذاري مشــرتك پرداختــه اســت.اين 

كتــاب حــاوي بيــش از 500 نكتــه آزمايــش شــده بــراي 

ــي اســت . ــت در كســب و كارهــاي اينرتنت موفقي

محمــود   : نویســنده 

ن  شــکا ا , نی یا ر ا د ر پو حمد ا

تــی خ حیا فر

جنــگل 
تژی اســترا

مولفیــن کتــاب حــارض کوشــیده اند 

ــم  ــاندن مفاهی ــر شناس ــالوه ب ــا ع ت

زمــان  نظــر  از  هــم  اســرتاتژی، 

آینــده بــه عنــوان خط مشــی یــا 

برنامــه مــورد نظــر بــرای آینــده 

)Intended plan( کــه در صــورت تحقــق یافن، اســرتاتژی 

حساب شــده )Deliberate Strategy( نامیــده می شــود 

ــوی  ــک الگ ــوان ی ــه عن ــته ب ــان گذش ــر زم ــم از منظ و ه

ــری  ــواع دیگ ــه ان ــه )Realized pattern(، ب ــق یافت تحق

ــته  ــا نوخواس ــی ی ــرتاتژی تکوین ــه اس ــرتاتژی از جمل از اس

)Emergent( کــه از طریــق اقدامــات تدریجــی شــکل 

ــب  ــرتاتژی را در قال ــت، اس ــد و در نهای ــرد بپردازی می گی

جنگلــی کــه حیوانــات گوناگونــی را در خــود جــای داده 

ــری در  ــب فک ــک مکت ــمبل ی ــا را س ــک از آن ه ــر ی و ه

ــه  ــند ب ــرتاتژی می باش ــکل گیری اس ــد ش ــا فرآین ــاط ب ارتب

ــند. ــر بکش تصوی

نویســنده:هری مینتــز بــرگ، بــروس آلســرتاند، ژوزف 

ــل ملپ

مرتجم :دکرت محمود احمد پور داریانی

نوشین سرشوق 22
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پیشنهاد
راهبردهای کارآفرینی

jobs
 » جابــز   «  : داســتان  خالصــه 

ــانه ای  ــرد افس ــی م ــاره زندگ درب

دنیــای تکنولــوژی یعنــی ” اســتیو 

جابــز ” اســت و چگونگــی تبدیــل 

را  افســانه  یــک  بــه  شــدن اش 

ــد و... ــی کن ــو م بازگ

Jobs : نام فیلم

ژانر : بیوگرافی | درام

Joshua Michael Stern : کارگردان

Matt Whiteley : نویسنده

 Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, Josh  : بازیگــران 

Gad

محصول : آمریکا

زمان : 128 دقیقه

زبان : انگلیسی

 The Pursuit

of Happyness
واقعــی  داســتان  اســاس  بــر 

ــم  ــی از فیل ــر، و یک ــس گاردن کری

ــی  ــده و انگیزش ــرم کنن ــای دلگ ه

اســت. بــرای کارآفرینــان 

ــم  ــا متاشــای ایــن فیل اگــر شــام ب

و پــرش کــه رویاهاشــون را دنبــال میکنــد ، انگیــزه 

پیــدا نکنیــد مــن منعجــب مــی شــوم .گرچــه او بــی 

ــش را از  ــز  آرزوهای ــا هرگ ــود ام ــار ب ــان و گرفت خامن

ــزی  ــتیاق چی ــه و شــورو اش ــن عالق ــداد . ای دســت ن

ــاز دارد . ــه آن نی ــی ب اســت کــه هــر کارآفرین

The Pursuit of Happyness : نام فیلم

ژانر : بیوگرافی | درام

Gabriele Muccino : کارگردان

Steve Conrad : نویسنده

 Will Smith, Thandie Newton, Jaden : ســتارگان

Smith

محصول : آمریکا

زمان : 1 ساعت 57 دقیقه

زبان : انگلیسی

 Pirates of Silicon

Valley
غارتگــران درٔه ســیلیکون فیلمــی برگرفتــه شــده از کتــاب 

آتــش در دره کــه در ســال ۱۹۹۹ بــا موضــوع ســاخت 

اولیــن رایانــٔه شــخصی توســط پــال فربرگــر و مایــکل 

ــش در  ــرای منای ــم ب ــن فیل ــت. ای ــاخته شده اس ــؤان س س

ــا نویســندگی و کارگردانــی مارتیــن بــرک بــه  تلویزیــون ب

ــان  ــت می ــی در رقاب ــای خانگ ــور کامپیوتره ــندیت ظه س

کامپیوترهــای اپــل و ماکروســافت ســاخته شده اســت. 

آنتونــی مایــکل هــال نقــش بیــل گیتــس و نــوا وایــل نقــش 

ــده داشــتند. ــر عه ــز را ب اســتیو جاب

نام فیلم:غارتگران دره سیلیکون

ژانر : بیوگرافی | درام 

کارگردان:مارتین برک

تهیه کننده:لینه مور

نویســنده:پل فــری برگــر، مایــکل 

ــرک ــن ب ــوآین، مارتی س

مایــکل  بازیگران:آنتونــی 

دی  نردلینگ،جــان  هال،جفــری 

وایــل هاپکینز،نــوا  باجو،جــاش 

تاریخ های انتشار:1999

مدت زمان:۹۵ دقیقه

زبان: انگلیسی

The Social Network

خالصــه داســتان :دانشــجویی بنــام مــارک زوکربــرگ در 

ــام  ــبکه ای را بن ــاوارد ش ــگاه ه ــال ۲۰۰۴ و در دانش س

ــتفاده  ــدا اس ــد. در ابت ــدازی میکن ــوک« راه ان ــس ب »فی

کننــدگان آن محــدود بــه دانشــجویان دانشــگاه هــاروارد 

ــن  ــتند از ای ــا توانس ــام دنی ــد مت ــدی بع ــا چن ــد ام میش

دانشــگاه  مــارک  کننــد.  اســتفاده  اجتامعــی  شــبکه 

هــاروارد را رهــا میکنــد تــا رویــای خــود را بــه حقیقــت 

رســاند و فیــس بــوک را تبدیــل بــه چهارمیــن ســایت پــر 

ــد … ــر فعــال میکن ــون کارب ــا ۲۰۰ میلی ــا ب ترافیــک دنی

The Social Network :نام فیلم

ژانر : بیوگرافی |درام

 Jesse Eisenberg, Rooney Mara, Bryan : بازیگــران

Barter, Dustin Fitzsimons

David Fincher : کارگردان

 Aaron Sorkin:نویســندگان

 )screenplay(, Ben Mezrich

))book

سال انتشار : ۲۰۱۰

مدت زمان : ۱۲۰ دقیقه

محصول : آمریکا

زبان : انگلیسی 
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• توسعه کارآفریني در سطح دانشجویان، اعضاي هیئت علمي، 
کارمندان و فارغ التحصیالن دانشگاه اصفهان در ابعاد آموزشي، 

پژوهشي و ترویجي
• ارتقاي روحیه کارآفریني، آموزش مهارتها، توسعه و ترویج 

کارآفریني درکشور
• ایجاد تحول در فضاي دانشگاههاي سنتي جهت تحقق 

دانشگاه کارآفرین

مرکز کارآفریني و مشاوره تخصصي با عنوان » مرکز کارآفریني دانشگاه« در جهت اجراي آیین نامه کاراد )طرح توسعه ي کارآفریني در 
دانشگاه هاي کشور( مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالِي وقت، به منظور ارتقا و توسعه ي فرهنگ کارآفریني تاسیس گردید. با گسترش 

فعالیتهاي دانشگاه به منظور تکمیل زنجیره دانش تا صنعت، ساماندهي و بازآرایي مراکز و ادارات مرتبط با این زنجیره ضروري بود و به 
همین دلیل مرکز کارآفریني دانشگاه در سال 1382 آغاز به کار نمود . فعالیت هاي این مرکز در جنبه هاي آموزش، پژوهش، ترویج و 

مشاوره در زمینه نوآوري و کارآفریني است.

معرفی مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان

1( ترویج، ترغیب و ارتقاي روحیه کارآفریني در بین مخاطبان مرکز.
2( طراحي، تدوین و برگزاري دوره هاي آموزش کارآفریني )عمومي و 

اختصاصي( مورد نیاز حال و آینده.
3( گسترش تحقیقات تفصیلي در خصوص کارآفرینان، پروژه هاي 

کارآفریني، محیط و فضاي کارآفرینان و سایر زمینه هاي مرتبط با توجه 
به شرایط و مقتضیات ایران.

4( ارائه مشاوره هاي موثر به دانشجویان و اساتید، سازمانها و دیگر 
مخاطبان در مورد توسعه کارآفریني و راه اندازي کسب و کار.

5( زمینه سازي جهت دریافت تسهیالت مالي و اعتباري توسعه توسط 
کارآفرینان جوان حقوقي و حقیقي دانشگاه.

6( شبکه سازي و ایجاد هم افزایي از طریق تسهیل ارتباطات ارگانیك 
بین مرکز، مراکز رشد و پارکهاي فناوري .

7( تبیین نظري و ترویج عملي ماموریتها، اهداف، و ساختارهاي دانشگاه 
کارآفرین به عنوان رکن اصلي اقتصاد مبتني بر دانایي.

8( ترویج، ترغیب و ارتقاء روحیه و فرهنگ کارآفریني در دانشگاه.
9( ارائه برنامه هاي آموزشي در قالب سمینارها، کارگاه هاي آموزشي و 

نشریات کار آفریني .
10( تحقیق و پژوهش در زمینه کارآفریني .

11( ارائه مشاوره و حمایت از دانشگاهیان کارآفرین جهت پرورش ایده 
هاي خالق وکارآفرینانه.

12( برقراري ارتباط با صنعت و ایجاد پایگاه هاي اطالعاتي صنعتي و 
دانشگاهي در استان

ماموریتها

اهداف مرکز کار آفریني دانشگاه اصفهان

واحد آموزش مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان
به طور کلی هدف های واحد آموزش  مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان به شرح زیر است :

1-تحریك انگیزه :یکی از اهداف تحریك انگیزه افرادی میباشند که دارای روحیه ی کارآفرینی هستند.شناخت این افراد از توانایی های 
خود وآگاهی دادن در این زمینه از اهداف اصلی مرکز کارآفرینی میباشد.

2-پرورش ویژگی ها:این ویژگی ها شاملذ مواردی همچون اعتماد به نفس ،ریسك پذیری،تحمل ابهام و مهمتر از همه تفکر خالق میباشد.
ویژگی های به طور کامل وراثتی نمیباشد و اکتسابی است که فرد با قرار گرفتن در محیط میتواند آنها را پرورش دهد.

3- آموزش مهارت ها:این آموزش ها شامل سه قسمت میباشد:  
1-قبل از تاسیس شرکت  2-زمان تاسیس شرکت  3-بعد از 

تاسیس شرکت.
در قبل از تاسیس با مواردی همچون:چگونگی راه اندازی کسب و 
کار ،چگونگی انجام کارهای گروهی،مهارت های ارتباطی و ...آشنا 

میشوند.
در زمان تاسیس مسایل مالی،شناخت بازار ،اصول مدیریت،بیمه 

اقتصاد ،امور حقوقی و...آشنا میشوند.
توانایی توسعه و مدیریت رشد شرکت ،یافتن شیوه های 

جدید،رقابت ،حفظ موقعیت و ...در آموزش بعد از تاسیس شرکت 
میباشد.


