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 ۱۱با تالش همیاران، همکاران و دفتر کارآفرینی مرکز فصلنامه کارآفرینی 

  . منتشر شد" ایده تا پدیده"
-در نظر داریم در این نشریه نقشی هر چند کوچک در فرآیند مبارزه با چالش

آفرینی که محصول کار. های پیش روی جامعه خود از طریق اعتالی فرهنگ کارآفرینی داشته باشیم
حد فاصل ایده تا پدیده است کلیه دست آوردهای جامعه بشر را در برمی گیرد و مبنایی است بر 
سلسله مراتب تفوق، اقتدار و پایداری جوامع انسانی و لذا باور داریم که فلسفه وجودی و رسالت 

  .دانشگاه امروزه چیزی جز کارآفرینی به مفهوم ارزش آفرینی آن نیست
است که معیار ارزش و ثروت کشورها نه مقدار آب و حاصلخیزی زمین که حاصلخیزی  چند دهه ای

و بدین ترتیب با افزایش هر چه بیشتر بهره .مغز و فعالیت های به روز ذهن ها تعریف می شود
برداری نه تنها دچار کاهش منابع نمی شود بلکه با تعریف نیازی جدید و پاسخ به آنها هر روز به 

در این فرایند علم را در جمادات و مایعات معمول بکار می گیرند که .ت خود می افزایدقدرت و ثرو
طبیعت ماده .مجبوریم هر مبلغی را بپردازیم و در حقیقت محصول و برونداد علم را می فروشند

اولیه حفظ شده و از مناظر طبیعی و چشم اندازهای محیطی استفاده عمدتا توریستی آنچه که 
عمده این فعالیت ها نیز در . قرار می گیرد استخراج دانش موجود درافکار است و بسمورد کاوش  

دانشکده ها و پژوهشکده ها و در قالب شرکت های دانشگاهی و دانش بنیان و در بستر کارآفرینی 
  .رشد و نمو می کند

ترنت و سازی، فنی سازی، جذب و بکارگیری دست آوردهای علمی، استفاده گسترده از این بارور
آموزش زبان انگلیسی از سهل الوصول ترین راه برای رسیدن به پیشرفت در گستره این سرزمینی 
است که خود یکروز پیشرو در بسیاری از عرصه های فناوری بوده و همان چیزی که به آن دانش 

و این، بومی می گوييم و برای بقا چاره ای جز ادامه مسیر پیشینیان در ظرف زمانی امروز نداریم 
دانشگاهی خالق، فناور با رویکرد مهارت افزایی نیروی انسانی .همان ورود به حیطه کارآفرینی است

فعال، به روز، کارآمد،پذیرش تغيير محتوایی دانش و مرتبط با جامعه و شناخت دقیق مسائل آن 
تید محترم، کلیه از اسا .می تواند به مفهوم واقعی کلمه تحول ساز و یا به عبارتی کارآفرینی باشد

کارکنان و دانشجویان عزیز دعوت می کنیم با در اختیار گذاشتن نظرات، پیشنهادات، تجربیات و 
امیدواریم با کمک دوستان هر فصل نشریه ای .مقاالت خود را در ارائه بهتر این مجله یاری فرمایند

  .پربارتر را تقدیم عزیزان نمائیم
  

  حسن مرادي

  كالم
 سر دبير
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مانند بر جامعه کارآفرین تأثیری بیخالقیت بنگاه های 
  . دارد

به تمامی محصوالت و خدمات جدیدی که زندگی ما را آسانتر می سازد و باعث ارتقاء بهره وری 
برای مثال َاِمگن بنگاهی کارآفرین که . در کار، بهبود سالمت و سرگرم سازی می شود، نگاه کنید

نوع دارو تولید کرده که باعث بهبود زندگی به راه اندازی صنعت داروسازی کمک کرد، چندین 
یک نمونه ا این داروها نئوپوگن است، داروئی که باعث کاهش رخداد . انسان ها شده است

سنسیپار . عفونت در بیماران سرطانی که در معرض شیمی درمانی قرار می گیرند، می شود
ماری مزمن کلیوی و کسانی بیماران مبتال به بی. محصول مهم دیگری از شرکت َاِمگن می باشد
عالوه بر بهبود مراقبت بهداشتی ، تلفن های . که دیالیز می کنند، این دارو را مصرف می کنند

سیار، رایانه های شخصی ، فروشگاه های اینترنتی ، تحویل شبانه بسته های پستی ، عکاسی 
ره ارایه شده است، اما تمامی این محصوالت در این دو. دیجیتال و مایکرویوها را در نظر گیرید

  . با این وجود تصور جهان ما بدون آنها دشوار است 

با این حال، نوآوری های جدید باعث ایجاد مسائل اخالقی و روحی می شود که جوامع بسیاری 
برای مثال فن آوری اسکنر بارکد و اینترنت ، پیگیری رفتار خرید . با آن دست به گریبان هستند

رکت ها ساده تر ساخته است ، اما فن آوری مذکور ، چالش هایی در زمینه مشتریان را برای ش
همچنین مهندسی ژنتیک طول عمر بسیاری از . حریم شخصی افراد در پی داشته است
  . محصوالت غذائی را افزایش داده است

  

  

  

دکتر علیرضا : آن ایرلند، مترجم بارینگر، آردو.راه اندازی موفقیت آمیز کسب و کارهای نوپا، آر: کتاب کارآفرینی : منبع
  سلوکدار، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی 

  تأثير
بنگاه هاي 
  كارآفرين

  بر جامعه 
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  کارآفرین ی دانشجو خانم ثمر کوه برمصاحبه با 
  ۱۱علمی کاربردی واحد  آموزشمرکز 

  

  
  

  
  

 ...از بیوگرافی و سابقه کاری خود را بفرماييد  .۱
 بانويي مادرم و متعهد يپزشك پدرم. شهركرمانشاه در١٣٥٥سال متولد هستم ُبر ثمركوه
  .شدم تحصيل به مشغول پايه علوم رشته در متوسطه دوره پايان از پس.هنرمند

 گرايش ودر نمودم دريافت الزهرا دانشگاه از را ساختمان داخلي طراحي مدرك٨٠ سال در
 در مدرس و هنري كارشناس عنوان به٨٧  سال از. نمودم فعاليت به شروع پتينه و دستي صنايع
 وخانه برميگرديم خانه به-اي فيروزه خانه هاي برنامه در مرزي برون و مرزي درون هاي شبكه
 براثر٨٩ سال از. هستم عزيز هموطنان به خدمت و تدريس مشغول جم جام جهاني شبكه مهر

 به شديد عالقه به بنا .شدم دخترم همراه والدبه تك عنوان به زندگي ادامه به مجبور مشكالتي
 واحد كاربردي-علمي جامع دانشگاه وارد لباس طراحي دانشجوي عنوان به مجدد٩٤ سال در هنر

  .ميباشم تحصيل ادامه مشغول كارشناسي مقطع در االن و شدم١١مركز وهنر فرهنگ
  :سالها اين در اينجانب كاري رزومه
 خالقيت-پتينه انواع-پارچه ونقاشي چاپ-دستي صنايع زمينه در تدريس سال١٥ از بيش 

  ...و رنگ ومباني

پاي صحبت 
هاي  يك 
دانشجوي 
  كار آفرين
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 سيماي و صدا مرزي برون و مرزي درون هاي شبكه در تدريس و اموزش سال٨از بيش 
  اسالمي جمهوري

 لباس طراحي گروه دانشجويي علمي انجمن دبير  
 وركشاپ و گالري و نمايشگاه چندين برگزاري  
 ها دانشگاه پژوهش هفته در المللي بين نمايشگاه در شركت  
 ٩٦ سال در برجسته بافت و ،پتينه پارچه پچا هنر هاي ناگفته كتاب تاليف  
 از بازاريابي و تبليغات مدرك داراي LETRINA.S.A يونان 

 
 چطور شد که دانشگاه علمی و کاربردی را برای ادامه تحصیل انتخاب کردید؟ .۲

 كارافرين يك عنوان به تدريس بر عالوه بتوانم طريق اين از واينكه هنر به وافر عالقه
 كه انجا از و نمايم تحصيل به شروع مجدد كه كرد مصمم مرا شوم توليد بازار وارد

 بسيار كارافريني زمينه در و است مهارتي دانشگاه يك كاربردي- علمي جامع دانشگاه
  .كردم انتخاب را دانشگاه اين بوده موفق

  
 چالش های کار و ادامه تحصیل را چگونه میبینید ؟ .۳

 ايفاي البته.رسيد نخواهد موفقيت به نكند تجربه را چالشها زندگي در انسان تا نظرم به
 و خواندن درس و كار همراه به والد تك خانواده يك در انهم مادر يك عنوان به نقش

 هدف و انگيزه داشتن اما.دارد را خود خاص مشكالت و نيست كاراساني دانشجوبودن
  .كرد خواهد ممكن را ممكنها غير از خيلي

  
گر بخواهید غیر کلیشه ای و عملی چند کالمی برای مخاطبین به عنوان یک جوان موفق ا  .۴

 صحبت کنید چه پیشنهاداتی دارید ؟
 ها خيلي نظر به شايد كردم احساس هايم شانه روي بر را خداوند دستهاي سالها اين در اينكه
 نظر در عالي و درست اهداف خود زندگي براي شما وقتي اما باشد گونه شعار و اي كليشه
 موفقيتي استاد از من.كرد خواهد حركت شما سمت به كنيدموفقيت ريزي برنامه و بگيريد
 حق لطف به و بزنم زانو اگاهي برابر در هميشه كه گرفتم ياد محتشمي دكتر جناب ارجمندم

  .بدانيد را انها قدر بازگشتند بي زندگي لحظات.اميدوارباشم
  .بودند مشاورم و حامي،مشوق مانهصمي كه هستم عزيزاني تمام ممنوندار اينكه خاتمه در
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  تكنيك درهم شكستن مفروضات
  

یکی از موانع مهم خالقیت، مفروضات قبلی است که ناخودآگاه 
  . اجازه نمی دهد فکر در همه ی جهات به حرکت درآید

سیاری از مفروضات قبلی ممکن است در اصل همان زمانی که در ذهن ما ایجاد شده اند، غلط ب
  . باشند، مثل خطرناک بودن دوچرخه در ذهن کسی که خواب تصادف شدید با دوچرخه دیده است

بسیاری از آنها به مرور زمان اعتبارشان را از دست داده اند یا بسیاری از آن ها به دلیل تغيير  
اما مسئله این است که فرد متوجه این تغييرات و اشتباهات نیست و . یط، بی اعتبار شده اندشرا

یکی از مصادیق بارز آن برف روبی پشت بام ها . هنوز با مفروضات قبلی به مسئله نگاه می کند
سانتیمتر برف روی پشت بامشان بنشیند سریع آن را پارو  ۵امروزه اغلب افراد هنگامی که . است
اگر از آنها سؤال شود، چه می شود اگر پارو نکنید؟ می گویند سقف خراب می شود و اگر . ی کنندم

. سؤال شود که چرا خراب می شود؟ می گویند برف سنگین است و باید قبل از آب شدن پارو شود 
مانع شده تا  - که زمانی درست بوده است –اگر دقت شود متوجه می شویم که یک پیش فرض 

  . توانند واقعیت امروز را ببینند و بسیاری از این قبیل ندیدنی ها مانع خالقیت می شودافراد ن

از آنجایی که مفروضات ، مربوط به قسمت درونی ذهن می شوند و به عبارت دیگر چون آنها امری 
همچنین دیگران نمی . درونی هستند نمی توانیم آنها را به تنهایی فسخ یا از فکر خود جدا سازیم

لذا شناسایی انواع مفروضات می تواند . وانند بدون دخالت ما، این مفروضات را از ما جدا کنندت
  . کمک موثری باشد

  

تكنيك هاي
  ايجاد 

  خالقيت
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از انجایی که اغلب افراد همیشه شکل ها، حروف و نقوش مشکی رنگ را روی زمینه سفید دیده اند 
شناسایی کرده و آن را  - که از نوع مفروضات واقعیتی است -نمی توانند این پیش فرض غلط خود را

لذا به محض اینکه بتوانند دیدگاه خود را تغيير دهند و نقش های سفید را روی زمینه . تغيير دهند
اما آنچه که در مثال مهم است، . را ببینند LEFTمشکی جستجو کنند به راحتی می توانند کلمه 

این تکنیک .هن خود طی می کندشناخت نوع و فرایند تفکری است که فرد برای یافتن تصویر، در ذ
وسیله ای است برای شناسایی و در هم شکستن مفروضات ذهنی غلطی که در موضوع یا یک 

برای این منظور ابتدا فهرستی از مفروضاتمان در . مشکل مورد نظر ما ناخودآگاه اثر می گذارد
اگر هر یک از  سپس از خود سوال می کنیم چه می شود. خصوص مسئله مورد نظر تهیه می کنیم
، در نظر نگیریم ، فرض کنیم غلط است، و یا در )حذف کنیم( آنها و یا همه ی آنها را از قلم بیندازیم

در آن صورت جواب هایی که به سواالت فوق می دهیم اگر دقیق، علمی، بی . درستی آنها شک کنیم
. هدایت می کند غرض و محققانه باشد، ما را به سوی کشف مفروضات غلط و ایده های جدید

بنابراین فهرست مفروضات اولیه هر چه دقیق تر و کامل تر تهیه شود شانس شناسایی و در هم 
  .شکستن مفروضات پنهان و غلط بیشتر می شود

یکی دیگر از تکنیک های که در رابطه با مفروضات مطرح شده است، تکنیک معکوس سازی 
را شناسایی کرده و سپس هر یک از آنها را  نیز ابتدا مفروضات در این تکنیک. مفروضات است

کنیم از هر یک از مفروضات معکوس ، الهامی برای پیشنهاد  معکوس  کرده و در نهایت سعی می
  .ایده ی جدید بگیریم

  

  
  
  
  
  
  

  مهدی سعیدی کیا ، انتشارات کیاکتاب اصول و مبانی کارآفرینی ؛ مهندس : منبع 
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 و کار نتیجه بخش است؟ چگونه تشخیص دهیم یک ایده کسب
بخش جدانشدنی کارآفرینی است درست مانند هسته که بخش غیرقابل انکار یک اتم یا سلول   ایده
پاسخ به این   وکار دارد؟ ی یک سلول و اتم را در کسب آیا ایده واقعا همان نقش هسته. است

ود دارد که هر یک های کامال متفاوتی از ایده وج ها و تعریف سوال ساده نیست چون برداشت
بری  ممکن است یکی ایده را میان .ها یا بهتر است بگوييم انتظارات مختلف است  برگرفته از نگرش

وکار پردرآمد تصور کند و شخص دیگری ایده را راه رهایی برای مشکلی  برای رسیدن به یک کسب
های  گاهی ایده. شود یهای ذهنی به جای ایده اشتباه گرفته م گاهی جرقه. که با آن گرفتار است

شوند و برخی از فکرهای خاص  خوب صرفا به دلیل این که زیاد خالقانه نیستند جدی گرفته نمی
تصورات اشتباهی که در ادامه این . های خوبی هستند شود که ایده صرفا نظر از ماهیت تصور می

  .ده نیستندها واقعا ای  دهد که چرا بعضی از ایده پردازیم نشان می مطلب به آن می
 

 !ایده دارایی است که ارزش مستقیم اقتصادی ندارد
شود بنیانگذار و  این تصور اشتباه باعث می. وکار است تصور این که ایده بخشی از دارایی یک کسب

حتا اگر . گذاران باشد صاحب ایده همواره نگران ارائه جزئیات کاری خود به افراد مختلف یا سرمایه
اشید یا هزینه سنگینی برای رسیدن به آن پرداخت باشید ایده دارایی یک ای را خریده ب ایده
هایی که هنوز روی کاغذ هستند کار  تعيين ارزش اقتصادی برای ایده. شود وکار محسوب نمی کسب
 این مطلبای را بخرید یا بفروشید در  شده غنی  مندید که ایده ای نیست با این حال اگر عالقه ساده

  .روش آن را شرح دادیم
  
  
  

هايي كه ايده
 ايده نيستند،

تنها جرقه  
اند؟ ذهني  
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 !بزرگتر از سن خودشان هستند  برخی ایده های کسب و کار کودکانی

آنها به مرور زمان بزرگ و عالی . شوند های خوب و بزرگ از ابتدا بزرگ و عالی متولد نمی ایده
کوچک متولد شده و بر اساس شرایط محیطی،  ها مثل همه آدمها از ابتدا ایده. خواهند شد

اگر ایده شما از همان ابتدای کار بسیار بزرگ . کنند تدریجی رشد می.. حمایت، نیاز، منابع موجود و
ممکن است انرژی و توان باالیی . فعالی شدید است و عالیست بدانید کودکی است که دچار بیش
  .داشته باشد اما خیلی زود فروکش خواهد کرد

 
 زندگی مردم به اندازه کافی پیچیده هست

ای خوبی دارید باید  های ناخواسته هست، اگر ایده زندگی مردم به اندازه کافی گرفتار پیچیدگی
وکار در  د کسبهای مهم رش یکی از شاخص سادگی .تر یا بهتر کند هزینه تر، کم بتوند چیزی را ساده

ای را  توانید مسئله انیشتین گفته بود اگر نمی. اما این همه داستان سادگی نیست. اینترنت است
ساده بودن ایده نشان از درک واقعی . اید برای مادر بزرگ خودتان شرح دهید آن را به خوبی نفهمده

یچیده به همان اندازه ایده بزرگ و پ. روی شما قرار خواهد داشت و درست از هدفی است که پیش
  .منابع و زمان نیاز دارد

  

  
 

 مناسب بودن و متناسب بودن فرق دارد
هایی است که فاصله زمانی رسیدن به نقطه درآمدزایی آن یا زیاد  این تمثیل مصداق عینی ایده

جلو بودن از سطح جامعه یا کمبود (اگر ایده شما به هر دلیل . بینی نیست  است یا قابل پیش
فاصله زیادی تا درآمدزایی داشته باشد ممکن است ایده خوبی باشد اما متناسب با شرایط  (عمناب

ممکن است یک شرکت فعال . بین مناسب بودن و متناسب بودن ایده تفاوت هست. شما نیست
ی پیشرویی را دنبال کند که حداقل تا سه سال آینده  حوزه فناوری با منابع مالی و فنی کافی ایده

وکار نوپا هم همان مسیر را دنبال  دلیلی ندارد که یک کسب. درآمدزایی از آن را نداشته باشد انتظار
  .کند
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 وقتی مطلقا بدون رقیب هستید
های جدید و خالقانه در ابتدای کار بی رقیب هستند چون این احتمال وجود دارد که ایده برای  ایده

اگر پس از مدتی هیچ . وجود نداشته است اولین بار است که اجرایی شده و قبال چنین محصولی
رقیب جدی در حوزه کاری خودتان پیدا نکردید ممکن است نردبان را به دیوار اشتباه گذاشته 

شناسید یا اصال بازاری برای  دهد به خوبی بازار هدف خودتان را نمی عدم رقابت نشان می. باشید
مین ویژگی را دارند اما مجری آن باید برخی از محصوالت نوآورانه ه. محصول شما وجود ندارد

هایی که در مدت زمان مشخص همچنان  ایده. قدرت ایجاد نیاز یا ساخت بازار را داشته باشد
  .وکار باشند تا ایده مانند ممکن است یک تصور اشتباه از ایجاد کسب رقیب می بی
 

 سنگ بزرگ نشانه نزدن است
آمدزایی کند شاید خطرپذیری کمتری داشته باشد اما ای که قرار است از چند روش مختلف در ایده

دهد ایده  این تصور اشتباه نیز نشان می. توزیع نامناسب و شدید منابع را به همراه خواهد داشت
وکار شما بتواند همزمان تبلیغ  شاید کسب. شما به اندازه کافی بررسی نشده یا هنوز خام است

ائه دهد اما در شروع کار دنبال کردن همه این موارد بگیرد، هم محصول بفروشد و هم خدمات ار
باهم به توزیع نامناسب منابع شما خواهد انجامید و در نتیجه همانند شکارچی که همزمان سه 

 .کند هیچکدام را نخواهید گرفت خرگوش را دنبال می
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  نت استارت: منبع 
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  )طراح سايت هاي الكترونيكي( احسان شايسته مهر 

  

  
پس از فراغت از تحصیل در دوره ی کارشناسی، با تجربیاتی که 
از کار کردن حین تحصیل داشتم، به فکر بنا کردن کسب و کار تازه ای بودم تا بسیار جذاب و الهام 

همیشه برایم این سوال مطرح بود که ما به چه حقی سرمایه ی هزاران ساله ی جهان، .بخش باشد
پس از مدت ها فکر در این باره به این .یم و به آنتروپی جهان بیفزاييمیعنی نفت را باید مصرف کن

نتیجه رسیدم که بشر تنها تا مرحله ی رسیدن به فناوری که بی نیاز از سوخت های فسیلی باشد، 
با آشنایی با فناوری نوین اطالعاتی، من ابزاری برای تحقق این . مجاز به استفاده از این منابع است

  .بودمآرزو یافته 
در آن سال ها مرورگرهای وب قابلیت های کمی . آشنا شده بودم» وب«در دوران دانشجویی،با 

» گوگل«موتور جست و جوی . داشتند و سایت های محدودی در فضای وب فارسی موجود بودند
  .در ابتدای کار بود و من از کشف این موتور جست و جو بسیار خرسند بودم

ش تر و هزینه ی کمتری داشتند، به مرور در تهران رایج می شدند و خطوط اینترنت که سرعت بی
در آن سالها محو فهرست بلند باالی . بخشی از اشتغال روزانه ی مرا استفاده از اینترنت پر می کرد

تا پیش از آن، به این سهولت به این مقدار . تمام معارف بشری آن جا حاضر بود. گوگل می شدم
  .رده بندی شده دسترسی نداشتم اطالعات

قوت های نهفته در این رسانه از سویی، و توانایی هایی که از خود سراغ داشتم از سوی دیگر، برایم 
بنابراین، کار را با . مشخص می کرد که باقی عمر نمی توانم به این رسانه ی جدید بی تعلق باشم

او نیز به مشارکت ترغیب .ا برادرم مطرح کردمبخشی از افکارم را ب. کامپیوتر خانگی ام شروع کردم
طرح اولیه ی ما این .با تهیه یک دفتر کار در مرکز شهر، کار را به حالت تجاری تجاری درآوردیم.شد

. آن سال ها اطالعات کمی داشتیم .بود که بعضی اقالم تجاری برادرم را در اینترنت عرضه کنیم
  .رفتن دریغ نمی کردیمبنابراین ، از هیچ فرصتی برای مشاوره گ

فضایی که به وجود آمده بود، تمرکز بیشتری برای صحبت درباره ی تجارت الکترونیکی فراهم آورده 
بود و حاال که فکر می کنم، می بینم من تمام ذهن، تخیل، وقت و انرژیم را در آن زمان صرف آن کار 

بازرگان، بخشی از کارهای بازرگانی  به دلیل آشنایی با چند نفر از دوستان و آشنایان. کرده بودم
در این مقطع ، . ایشان را از طریق وب سایت های بزرگ تجارت الکترونیک به انجام می رساندیم

داستان 
موفقيت يك 

ين كارآفر
 ايراني
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انجام شد و با بسیاری از مدل ها و سایت های )E-Marketing(موارد بزرگی از بازاریابی با ایمیل
  .تجاری آشنا شدیم

در این زمینه، یک تیم کوچک تجارت الکترونیکی در شرکت نیک با جذب چند نفر از افراد عالقمند 
در آن دوران، بستر مناسبی برای تغيير دیدگاه های من در . به وجود آوردیم NPAپرداز آسیا با 

  .عرصه ی وب به وجود آمده بود
  ».ما بیشتر در جهان زندگی می کنیم تا در ایران«: به شوخی میگفتیم

  

در ) E-Book(و کتاب های الکترونیکی) E-Document( الکترونیکهمچنین به اهمیت اسناد 
درست است که کمی از اهداف اولیه مان دور شده بودیم، اما این . تجارت و آموزش پی برده بودیم
حال که به گذشته فکر می کنم، بعید می دانم در آن زمان افراد . امر برای ما دست گرمی بزرگی بود

  .نجام داده باشندزیادی از این نوع کارها ا
من که هنوز هیچ دوره ی رسمی ای در زمینه تجارت الکترونیکی و وب نگذارنده بودم، کمی 
احساس عدم اعتماد بنفس می کردم، هر چند می دانستم تعداد بسیار کمی عمال این کارو رو به 

انشگاه صنعتی د(در این حین، متوجه شدم مرکز کارآفرینی دانشگاهمان . توسعه را انجام داده اند
به این مرکز پیوستم و متوجه شدم برخی از . دوره های کارآفرینی وب برگزار می کند) امیر کبیر

سرفصل های آن دوره ها احیانا می تواند برخی از اطالعات مورد نیاز کار مرا که در کوران کارهای 
  .اجرایی و عملیاتی، فرصت کافی برای آموختن آن ها نداشتم، تامین کند

با یکی از . ین دوره فرصت مغتنمی فراهم آورد تا با چند نفر از افراد عالقمند به وب آشنا شوما
دوستان در مرکز آشنا شدم و طرح سایت کتاب های الکترونیکی را که سخت جذبم کرده بود، 

بنابراین، سایت معرفی تکنولوژی کتاب های . مطرح کردم که از قضا با استقبال وی نیز روبرو شد
یعنی در کنار . با همکاری کارکنان یک شرکت راه اندازی شد) E-Book Pars.com(لکترونیکیا

برقراری ارتباطات تجاری که بیشتر در زمینه ی ماشین آالت نساجی و سوخت و مواد صنعتی انجام 
می شد، رده ی کاری جدید ساخت کتاب های الکترونیکی اضافه شد که در آن سال ها بسیار 

  .بودپیشتازانه 
کتاب های الکترونیکی با قابلیت بارگذاری از طریق شبکه، مشکالت متداول اشیا فیزیکی را نخواهند 

بسیاری از مطالبی که ما از وب یاد گرفتیم و هنوز یاد می گیریم، از طریق کتاب های . داشت
  .اکترونیکی است

ت و کلیه موضوعات من گسترش خیلی خوبی را برای کتاب های الکترونیکی در آموزش و تجار
  .الکترونیکی پیش بینی می کنم
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با تاسیس این سایت اینترنتی که تجربه ی اول همه ی ما در برقراری یک پایگاه الکترونیکی در وب 
بود، این عطش در ما زنده تر شده بود که تا توانایی محتوایی، برنامه نویسی، بازرگانی، مدل سازی 

  .ی در این زمینه به آزمایش بگذاریمو تالیفی خود را با تجربیات دیگر 
پوشاک سومین . این بار قرعه به نام پوشاک افتاد. باز هم تجارت، آن هم از نوع الکترونیکی 

به طور خانوادگی نیز . محصولی بود که در وب بیش ترین فروش را در سال های متوالی داشت
ادن اطالعات و عکس کاالیی کار را با قرار د. زمینه هایی برای حضور در این عرصه داشتم

از آشنایان یکی از . سایت ساده ای طراحی کردیم. در فضای وب آغاز کردیم) پوشاک(فیزیکی
  .پا گرفت www.IranPooshak.comدوستان نیز برای کار عکاسی کمک خواستیم و سایت 

دگان پوشاک ارتباط برقرار کردیم تا در سایت ایران پوشاک در این مرحله با تعدادی از تولید کنن
  .حضور پیدا کنند

  
  

در فضای . سایت ایران پوشاک سبب شد تا ما با اعتماد به نفس بیشتری به عمق بازار نفوذ کنیم
آن روز که معموال کسانی که در عرصه ی وب کار میکردند، کارهای سفارشی و تبلیغی انجام می 

  .ستیم در این میدان بی رقیبیمدادند، می دان
درون سایت . از ابتدای کار، تمایل زیادی برای ایجاد یک سایت خرده فروشی در ما وجود داشت
هیچ نامی . ایران پوشاک، برای فروش اقالم سایت، یک سایت کوچک خرده فروشی طراحی کردیم

ر ابتدا این عملکرد مستقل برای این بخش از سایت ایران پوشاک نگذاشته بودیم و بنا نبود که د
در اصل، صحبت هایی که ما با یکدیگر می کردیم و جریان یافتن ایده ها، ما را به این مسیر . باشد
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. همه در شرکت حق دارند ایده ی خود را مطرح کنند و هیچ مقاومتی در کار نیست. کشانده بود 
طرح های خنده دار اولیه ی خود  همواره بخشی از تابلو و کاغذ ها صرف این می شد و می شود که

  .را برای یکدیگر توضیح بدهیم
این . ، این دامنه به مسیری در سایت ایران پوشاک اشاره می کرد) نمابازار( بعد ها با پیشنهاد نام

سایت، در اصل یک فاکتور خرید داشت که کدهای کاالها و اطالعات تماس مشتریان را در یک 
این عملکرد ساده، این آتش را در ما بر میافروخت تا اقالم دیگری غیر . پایگاه داده، ذخیره می کرد

همه می دانستیم که با یک بچه غول مواجهیم و هنوز .از پوشاک را در این سایت جدید عرضه کنیم
  .خواهد بود) نمابازار(از فکرمان هم نمی گذشت که بزرگترین سایت خرده فروشی آن الین

بخشی از کارهایی را که پیش از آن درآمدزا . رکت را رگفته بودتاسیس سایت ها رمق مالی ش
یکی از . برادرم دیگر مایل نبود سرمایه ای وارد کار کند. محسوب میشد، دیگر انجام نمی دادیم

با فوت مادر یکی از بچه ها، تیم او نیز عمال از گردونه . دوستان هم به عللی مایل به همکاری نبود
کی دیگر از همکاران برای تکمیل تحصیالت به تمرکز بیشتری نیاز داشت ی. ی همکاری خارج شد

به غیر از خودم ، همه همکاران به طور . ،عمال تیم کوچک و غبطه انگیز تجاری ما از هم پاشیده بود
شناخت ویژگی های .شرایط برای من بسیار دشوار شده بود.نیمه وقت در شرکت حضور داشتند

من می دانستم که دوست دارم از موضوعی به موضوع .زرگی استشخصی خود، همواره کمک ب
بازرگانی الکترونیکی، نشر . دلداده ی کارهایی بودم که در اینترنت شروع کرده بودیم . دیگر بپردازم

هنوز برای این که سرفصل ها به ظهور کامل . الکترونیکی، پوشاک الکترونیکی و خرده فروشی
  .یاز داشتمبرسند، به پایمردی بیش تری ن

از بین کارها، سایت ایران پوشاک هنوز قوام الزم را نگرفته .من از کاهای نیمه تمام خوشم نمی آید
بنابراین طرح جدیدی برای سه ماهه ی پاييز . بود، به طوری که صفحه اول آن محتوایی نداشت 

ریابی و به روز رسانی الزم بود برای بازا. ریخته شد که بیشتر بر سایت ایران پوشاک تاکید می کرد
آموزش . خودم مسئولیت تامین هزینه های این کار را پذیرفتم. سایت، نیروهایی استخدام شوند

نیروهای تازه نفس که تجربه ای . نیروی انسانی ، سایه ی سنگین خود را روی کار ما انداخت
، وقتی توانایی های کار کردن با انسان ها بسیار لذت بخش است. نداشتند، باید آموزش می دیدند

سختی کار آن جاست که باید با تمام . نهفته ی آنان بروز می یابد و خودشان به آن اعتراف می کنند
  .توان برای زنده ماندن تالش کنی

در این مقطع با تولید کنندگان زیادی ارتباط برقرار شد . مدل تجاری ایران پوشاک، توسعه داده شد
در کنار این کارها، کارهای . یک تیم جدید در شرکت نضج گرفت و نقاط کور سایت برطرف شد و

هیچ . الکترونیکی قبلی هم چاشنی کارها بود، یعنی ساخت کتاب های الکترونیکی و صفحات وب 
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همه ی مرزبندی ها در . گاه نتوانسته ام فرقی میان نشر الکترونیکی و تجارت الکترونیکی قائل شوم
بنابراین ، با ولع بیشتر به توسعه ی شبکه ارتباطی و . معنی می دانمجهان الیه الیه ی وب را بی 

در پایان فصل زمستان با به سرانجام رساندن سایت ایران . انجام کارهای مختلف مشغول بودیم
برادر دیگرم به همراه یکی از دوستانش . پوشاک، مبحث خرده فروشی آن الین دوباره رخ نمود

  .وارد شدند» نمابازار«آن الینبرای پا گرفتن خرده فروشی 
در روزهای آخر سال به . از ابتدا معلوم بود سایت خرده فروشی، امکانات عملیاتی بیشتری الزم دارد

این نتیجه رسیدیم که با کمی همت و سرمایه گذاری می توانیم به اهداف جسورانه و قهرمانانه ای 
به . جدید، گرمی دوباره ای ایجاد کرده بود این نیروی نهانی ، در دل چهار شریک. دست پیدا کنیم

  .خصوص عضو کوچکتر این گروه که قرار بود کار سختی به عهده او باشد، یعنی مدیریت فنی کار
فروشگاه های الکترونیکی . از این مقطع ، بحث درباره ی تجارت الکترونیکی در ایران داغ تر شد

هر چه اطالعات در چنته . ها صحبت می کردیمموجود بودند و ما درباره ی نقاط ضعف و قوت آن 
  .داشتم بیرون ریختم تا گروه به استراتژی بهتری برسند

دیگر توانایی انتخاب نیرو و . برای توسعه ی سایت خرده فروشی به نیروهای بیش تری نیاز بود
  .در من کامال وجود داشت ITآموزش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محمود احمد پور داریانی ، دکتر سید محمد مقیمی، انتشارات نگاه دانشکتاب مبانی کارآفرینی؛ دکتر : منبع 
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  معرفي برخي از دانشجويان و فارغ التحصيالن كارآفرين
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  معرفي برخي از دانشجويان و فارغ التحصيالن كارآفرين
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   چاپ شده توسط كتب برخي معرفي
  تهران 11واحد  كاربردي فرهنگ و هنر –انتشارات مركز آموزش علمي  

  در حوزه كارآفريني
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ) پست( كسب و كار الكترونيكي در صنعت ارتباطات 
  

  عباس قربيان ، سميه صفاري: انمولف
   

  : عناوين سرفصل كتاب
  كليات 
  نظريه ها 
  كسب و كار اينترنتي 
  تجزيه و تحليل 
  پيشنهادات بهبود پست و كسب و كار اينترنتي 

  
 

  

  كارآفريني

  زهرا فتحعلي نائيني: مولف
   

  : ن سرفصل كتابعناوي
  خالقيت و نوآوري اساس كارآفريني  
  مديريت كسب و كار و كارآفريني  
  كارآفريني در عصر الكترونيك 
  فرهنگ كسب و كار 
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    Workshopگزارش تصويري برگزاري نمايشگاه و 
  توسط دانشجويان كارآفرين 

  

  
  

  



 

 11كارآفريني   ۲۷
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   دانشجوي كارآفريننمايشگاه و وركشاپ نقاشي گزارش تصويري از 
  در نگارخانه هنر ايران » خانم خديجه رجبي« 
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دن يعني اينكه بتوانيد انواع پيچيدگي ها را حل كارآفرين بو
  . و فصل و با انواع چالش هاي دايمي دست و پنجه نرم كنيد

قرار دادن سرمايه خود در كارهاي توليدي با دانستن انواع خطرات احتمالي 
  . چندان كار عاقالنه اي به نظر نمي رسد زيرا آينده كامال مبهمي دارد

  .دليل آن نيز ايمان به كاري است كه انجام مي دهند. ن مسير موفق مي شونداما خيلي از افراد در اي
  

راه اندازي يك شركت يا تجارت مثل ترن هوايي پر از فراز و نشيب هاي هيجان انگيز و ترسناك 
اما با وجود قوانين سخت گيرانه، رقباي متعدد و نامعلوم بودن آينده، اينكه جرات راه اندازي . است

   .ا داشته باشيد واقعا جاي تحسين دارديك شركت ر

 
ود ـد با تمام وجـول كرده ايم كه بايــقل قـن در همين راستا، برخي از جمالت افراد موفق را برايتان

  .ريني خود موفق شويدـر كارآفـته باشيد تا در مسيــها را درك و باور داش آن

  
 بهترين راه براي پيش بيني آينده 

 )دراكر پيتر. (ساخت آن است 
  

  

 
   برنده ها هرگز دست از تالش بر نمي دارند و آنهايي كه نااميد مي شوند هرگز برنده نمي

 ) وينسه لومباردي. (شوند
  
  
  
  

جمالتي كه
كارآفرينان 

بايد با آن 
 زندگي كنند
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 اجازه ندهيد  .زمان شما محدود است، بنابراين آن را با زندگي به سبك ديگران هدر ندهيد
از همه مهم تر، شجاعت اين . زمزمه هاي ديگران باعث شوند تا صداي دروني خود را نشنويد

آنها به خوبي مي . را داشته باشيد كه به حرف دل خود و يافته هاي دروني خود عمل كنيد
همه چيزهاي ديگر در درجه دوم اهميت قرار . دانند كه شما دوست داريد چه كاري انجام دهيد

 )استيو جابز. (دارند
  
  
  
  
  

 
  خودبزرگ ترين مشوق من؟ فقط اين بود كه مدام 

  دگي را بهـمن زن  .مـارزه بطلبـام را به مب دروني
  والنيـصيلي طــگاه با دوره تحـم يك دانشـچش

  يزـهر روز يك چ  –مي بينم كه هرگز نداشته ام 
 )ريچارد برنسون(. جديد مي آموزم

  
  

  هنگامي كه چيزي كه مي خواهيد يا به آن ايمان داريد را بيان مي كنيد، خودتان نخستين
اين پيغامي براي خود شما و ديگران است كه مي گويد . هستيد كه آن را مي شنويدفردي 

 ) اپرا وينفري. (براي خود حد و مرز تعيين نكنيد. چيزي كه فكر مي كنيد امكان دارد
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  اينكه موفقيت هاي خود را جشن بگيريد بسيار خوب است اما از آن بهتر اين است كه از
 ) بيل گيتس. (شكست هاي خود درس بگيريد

  
  

 
 20  دقيقه مي توانيد آن را خراب كنيد 5سال طول مي كشد تا به شهرت برسيد اما در عرض .

اگر احتمال داديد ممكن است شهرتتان به خطر بيفتد حتما به گونه اي ديگر به مساله نگاه 
 ) وارن بافت. (كنيد

  
  

    
  
  
  

  ت اين است كه سعي مي كنند عالقه را از بزرگ ترين اشكاالتي كه به انسان ها وارد اسيكي
شما رنج و اندوه را انتخاب نمي كنيد بلكه اندوه است كه شما را . به خود تحميل كنند

 ) جف بيزوس. (انتخاب مي كند
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  هزار راه جديد يافته ام كه كار نمي كنند 10من هرگز شكست نخورده ام من فقط . 
  توماس اديسون. (ستدرصد تالش ا 99نبوغ يك درصد الهام بخش و ( 

 
  
  
  
  
  
  
  

 عقل و منطق شما را از نقطه الف به ب مي رساند . 
 ) آلبرت انيشتين. (اما خيالپردازي شما را به همه جا مي برد

  
  
  
  
  

 20 سال ديگر از كارهايي كه انجام نداده ايد پشيمان مي شويد نه كارهايي كه انجام داده ايد .
بادها را . از يك اسكله امن به دل دريا بزنيد. زندگي نكنيد بنابراين خود را گرفتار دور باطل

مارك . (زندگي را درك كنيد. دنياي جديدي كشف و روياپردازي كنيد. در قايق خود جمع كنيد
 )تواين

  
  كليد رسيدن به موفقيت سخت كوشي، تعيين وظيفه و اينكه آيا بازنده يا برنده خواهيد بود

 ) وينسه لومباردي. (ف خود از جان مايه مي گذاريمما اصوال در انجام وظاي. است
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