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ایاه  " 11با تالش همیاران، همکاران و دفتر کارآفرینی مرکز فصلنامه کاارآفرینی 
 . منتشر شهنیز  1931 بهار" تا پهیه 

 

ناو آوران تاوان باا یی بارای . ر جهان کنونی مبنای تحول و دگرگونی نوآوری استد

دانشگا  های موفق به عنوان منشاء تحاو   . تبهیل شهن به کارآفرینان در جامعه را دارا می باشنه

 . در خصوص تبیین فرهنگ کارآفرینی و تربیت کارآفرینان پیش قهم می باشه

. تحول و دگرگونی هستنه در این زمینه نقش ویژ  ای ایفاا مای کنناه کارآفرینی و نوآوری که مبنای

ارائه آموزش و انجام پژوهش های کاربردی در خصوص کارآفرینی از نیازهاای مبارم نماام آماوزش 

  .عالی کشور است

تأمل در وضعیت اقتصادی و رونه مراحل پیشرفت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که به   

رینی دانش بنیان توجه نمود  انه، بیانگر آن است که ایان کشاورها توانساته اناه باه موضوع کارآف

پیشرفت های چشمگیری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دست یابنه و یا بحران های 

پیش رو را پشت سر گذاشته و به دلیل ماهیت کاارآفرینی کاه در واقام هماان خالقیات و ناوآوری 

شورهای توسعه یافته مطابق شرایط، توانمنهی ها، نمام ارزشی و اقتصادی خود است، بسیاری از ک

اقهام به طراحی و اجرای نمامی تحت عنوان نمام ملی نوآوری نمود  انه کاه در برگیرناه  مفااهی  

  .اصلی نوآوری و کارآفرینی در تمام سطوح می باشه

ناان ماا باشاه کاه البتاه ایان ری جوادانشگا  کارآفرین که توانمنه در شناسایی سارمایه هاای فکا

از ارتبااطی مساتمر باا صانایم های فکری در تولیه عل  نقش اول را ایفا می کننه، زمیناه سا سرمایه

  .باشنه که در نتیجه صنایم دانش بنیان برای جامعه صنعتی به ارمغان خواهه آورد می

باا در اختیاار گذاشاتن نمارا ، از اساتیه محترم، کلیه کارکنان و دانشجویان عزیز دعو  می کنای  

امیاهواری  باا کما  .پیشنهادا ، تجربیا  و مقا   خود را در ارائه بهتر این مجلاه یااری فرمایناه

 .دوستان هر فصل نشریه ای پربارتر را تقهی  عزیزان نمائی 

 سن مرادیح
 رییس مرکز آموزش علمی کاربردی

 تهران 11فرهنگ و هنر واحد 
 
 

 

 کالم

 نخست 
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 چیست؟ (E-mail Marketing) ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی

ک  و بیش در کنفرانس های مختلف، کتاب های گوناگون، و وب سایت های بازاریابی و بسایاری از 
 .  ایهرا شنیه ”بازاریابی ایمیلی“ یا ”Email Marketing“ یا ”ایمیل مارکتینگ“ جاهای دیگر نام

مه  تر از آن بود که فکر مای کردیاه و هااهرا یکای از  ایمیل مارکتینگاین طور به نمر می رسه که 
 …اام! موثرترین قهم هایی ست که بایه برای توسعه ی کسب و کارتان برداریه

 این قهر مه  است؟ ایمیل مارکتینگچرا 

 چه فوایهی دارد؟ 
 در چه زمانی کاربرد دارد؟ 
 چگونه ی  ایمیل مناسب طراحی کن ؟ 

یاییاه تاا باه ساراف موفاق تارین برگازار اگر این سوا   به جز من برای شما ه  پیش آمه  پس ب
 !در دنیا بروی  و سوا تمان را از آن ها بپرسی  ایمیل مارکتینگکننهگان کمپین های 

 دقیقا چیست؟ ایمیل مارکتینگ 1- 

یلای کاه را به زبانی ساد  بیان کنی  بایاه بگاویی  کاه هار ایم تعریف ایمیل مارکتینگاگر بخواهی  
محتوای آن به نحوی کا  یا خهما  شما را تبلیغ کناه، یا  تقاضاا بارای اساتخهام و جاذب نیارو 
داشته باشه و یا هر حرکتی در راستای افزایش فروش شرکت تان داشته باشه می توانه در زمار  ی 

 .قرار بگیرد ایمیل مارکتینگ

 

 

ایمیل 

 مارکتینگ
 

 

http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/what-is-email-marketing/
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
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هر زمان که خواستیه اعتماد مشتریان تان و یا جلب توجه نسبت به برنهتان را مهنمر داشته باشیه 
 !حساب کنیه ایمیل مارکتینگمی توانیه بر روی 

 چه فواید و کاربردهایی دارد؟ ایمیل مارکتینگ - 2 

بارای کساب و کارتاان مفیاه اسات را از زباان  مارکتیناگایمیال دلیل اصلی که ثابت می کناه   6
Comm111  بازگو می کنی: 

 .به نسبت سودی که برایتان دارد به تالش و صرف زمان بسیار کمی نیاز دارد :زمان و انرژی ک 

رسانه های دیگار، شاما مای توانیاه بر خالف تلویزیون، تبلیغا  چاپی و بسیاری از  :شخصی سازی
ایمیل تان را هر طوری که خواستیه، با هر انهاز ، شامل هر چیزی و به صور  شخصی سازی شاه  

 .با هر مخاطبی طراحی و ارسال کنیه

باه راحتای جاها ” مشتریان فعلی“را از ” مخاطبان یا مشتریان بالقو “می توانیه  :تفکی  مخاطبان
 !برنامه ای جهاگانه داشته باشیهکنیه و برای هر کهام 

 .تان را وفادار کنیه و مشتریان بالقو  را به خریه تشویق کنیه مشتریان کنونی

 !مسلما نه! آیا در تلوزیون یا بیلبورد می توانیه این کار تفکی  را انجام دهیه؟

، به دلیل این که زمان کمی میگیارد و طراحای ایمیل مارکتینگ :فرکانس با تر در ارتباط با مخاطب
 .آن راحت است می توانه تناوب ارتباط شما را با مشتری زیاد کنه

ف با صر)مثال شما با روش های دیگر تبلیغاتی ممکن است بتوانیه ماهی یکبار یا هر دو هفته یکبار 
این  ایمیل مارکتینگبا مشتریان و مخاطبانتان ارتباط برقرار کنیه، ولی در ( هزینه مالی و زمانی زیاد

 .کار را سریعتر، راحت تر و ک  هزینه تر انجام می دهیه

می توانیه یکی از مراحال مها  فاروش یعنای ایجااد آگااهی را از  ایمیل مارکتینگبا  :اطالع رسانی
 .محصول یا خهما  یا برنهتان به وجود آوریه

می توانیه وفاداری خود را به مشتری نشاان بههیاه، مای  ایمیل مارکتینگبا  :پشتیبانی از مشتری
 .توانیه در قالب ایمیل، خهما  پشتیبانی خود را به مشتری ارائه دهیه

 استفاده کنیم؟ ایمیل مارکتینگدر چه زمانی از  - 3

 :می گویه Fab.comدر  UX و UI ، طراح(Amit Das) آمیت داس

http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing/
https://www.comm100.com/
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
http://fab.com/
http://fab.com/
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 ازدیهکننهگان وب سایت و زمانی که تعهادی ایمیل از مخاطبان مختلفی از جمله مشتریان، ب
دیگر اعضای خبرنامه تان داریه می توانیه در زمان هایی ماننه زیر به مخاطبان خود ایمیال 

کریسمس، پیروزی تی  فوتباال در جاام جهاانی، )سالگردها، جشن ها و مناسبت ها  :بزنیه
  … )توله مشتری تان و

  مخاطبارسال که تخفیف به )زمانی که ی  جشنوار  تخفیف داریه( 
  (به اطالع مشتری برسانیه)زمانی که محصول یا خهما  جهیهی داریه 
  مثال ی  )زمانی که امکانا  جهیهی را به درگا  های ارتباطی تان با مشتری اضافه کرد  ایه

امکان جهیه به اپلیکیشن تان افزود  ایه یا در وب سایت تان چت باکسای بارای گفتگاو و 
 (ا کرد  ایهمشاور  دادن به مشتریان مهی

 زمانی که مقاله مهمی را در وب سایت تان درج کرد  ایه. 
  زمانی که احساس می کنیه به منمور آموزش راجم به موضوع خاصی بایه به مخاطبان تان

 (…، ویهیو وPDF ارسال. )اطالع رسانی کنیه
 ازدزمانی که موعه پرداخت مشتری فرارسیه  و بایه برای مثال قسط ماهیانه اش را بپرد. 
 ارساال . )زمانی که قرار است در ی  نمایشگا ، همایش یا سامینار شارکت یاا برگازار کنیاه

 (دعو  نامه به مخاطب

و هر زمان دیگری که امکاناتی برای آسودگی بیشتر مشتریان تان و یا جذب مشتریان بالقو  فاراه  
 .برای خبر دادن آن به مشتری استفاد  کنیه ایمیل مارکتینگکرد  ایه می توانیه از 

 

 ده گام برای طراحی ایمیل *

 چگونه ی  ایمیل مناسب بسازی ؟ 
  نکته کوتا  را رعایت کنیه تا ی  ایمیل موفق و به تعبیر  11اینMailify ،“ را تهیاه ” خوشمز

 :کنیه

، یا  ..!! خیلی مختصر، مفیه، مرتبط و بهون استفاد  از کلماتی ماننه ساالم، روز باه خیار و: عنوان
 .عنوان برای ایمیل تان بنویسیه

 .لوگوی برنهتان را در با ی ایمیل قرار دهیه :لوگو

 .با ی ایمیل، شمار  تماس خود را قرار دهیهدرگوشه راست  :شماره تماس

http://modir.tv/digital-marketing/email-marketing
https://www.mailify.com/
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در انتخااب زیار )برای این که مشتری از موضوع ایمیل اطالع بیشتری پیها کناه  :زیر عنوان مناسب
 (عنوان خیلی دقت به خرج دهیه

 .همان ابتها به مخاطب بگوییه که چرا این ایمیل را برایش ارسال کرد  ایه :شروع صحبت

استفاد  از چه متن و چه تصویر نبایه بیش از حه باشه؛ تعادل میان عکس و متن را  :رمتن و تصوی
 .رعایت کنیه

ماثال جزییاا  قرعاه کشای )هر آن چه که مشتری بایه بهانه را بگوییه   :اطالعات تکمیلی مورد نیاز
 (تان یا جزییا  صور  حساب مشتری

باا تلفان هماراهش ایمیال شاما را  دقت کنیه که ممکن است که مخاطبتاان :مناسب تلفن همراه
 .بخوانه

 .طراحی کنیه ”Responsive“ یا ”واکنش گرا“ سعی کنیه ایمیلی

ی  دکمه لغاو عضاویت در انتهاای ایمیال بارای مخاطبتاان  :unsubscribe دکمه لغو عضویت یا
 .کننهتهارک ببینیه تا اگر تمایلی به دریافت ایمیل نهارنه به راحتی بتواننه عضویت خود را لغو 

، Outlook ایمیلتان را طوری طراحی کنیه که همه سرورهای ارائه دهنه  سرویس ایمیل مثل :سرور
Gmail ،Yahoo می دانیه که در ایران هنوز ها  خیلای هاا از)بتواننه آن را بخواننه … و Yahoo 

 .(استفاد  می کننه

ان برای ایمیل هایتان بیابیاه وب یکی از بهترین منابعی که در آن می توانیه تعهاد زیادی قالب رایگ
 .می باشه Mailify سایت

 .از این وب سایت شویه Free Email Templatesبرای این کار وارد بخش 

  

 برداشتی از کتاب؛ ایمیل مارکتینگ

 دکتر احمد روستا: مترجم /سیمز جنکینز. جی: نویسنده
http://modir.tv/what-is-email-marketing 

 

 

https://www.mailify.com/email-newsletter-templates/
https://www.mailify.com/email-newsletter-templates/
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 دانشجوی کارآفرین آقای محمد حسنیمصاحبه با 

 تهران  11واحد فرهنگ و هنر مرکز آموزش علمی کاربردی 
 
 

 

 
 

 دریافت جایزه ی اول استانی برای .)صنایع شیمیایی رشته ی هنرستان 
 (مسابقات علمی و عملی در رشته ی صنایع شیمیایی

 (1331-1332.)رشته ی تحصیلی مقطع کاردانی، شیمی آزمایشگاهی بود 
 (1331-1331.)سینما-فارغ التحصیل رشته ی کارگردانی 
 (1331-1336()دفتر شهر ری)فارغ التحصیل انجمن سینمای جوانان ایران 

 

 ...از بیوگرافی و سابقه کاری خود را بفرمایید  .1

 (ه  اکنون ساکن تهران.)محمه حسنی از استان همهان،شهرستان فامنین اینجانب

 :موفقیت های کسب شده

(سوم راهنمایی)دریافت پالک طال از مسابقا  منطقه ای 
 ی بین المللی فیل  های  دریافت تنهیس بهترین کارگردانی فیل  مستنه از یازدهمین جشنوار

 (1931)« آهن نگار "صه ثانیه ای برای فیل  
 حضور در ورک شاپ های جشنوار  ی بین المللی سینما حقیقت،چنهین دور 
 حضور در ورک شاپ های جشنوار  ی فیل  کوتا  تهران،چنهین دور 
(1936)دریافت جایز  ی بهترین دبیر فیل  و عکس از جشنوار  ی رویش مشهه 
 (1936)دریافت جایز  ی فیلمنامه ی برتر از جشنوار  ی قرآن و عتر  ق 
دریافت لوح پایان دور  بارای کماا اساتعهاد یاابی( Talent Campus)  از سای ششامین

 (1931)جشنوار  ی جهانی فیل  فجر
 دریافت لوح تقهیِر بهترین کارگردانی از جشنوار  ی بین المللی فیل  های صاه ثانیاه ای بارای
 «اینجا به تمام آزادی ام فکر می کن »فیل 

پای صحبت 

های  یک 

دانشجوی 

 کار آفرین
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 چطور شد که دانشگاه علمی و کاربردی را برای ادامه تحصیل انتخاب کردید؟ .2

دانشگا  علمی کاربری را از این بابت انتخاب کردم کاه مای توانسات  باا تعاهاد باا یی 

روهای ی  رشته ی گ(سینما)چون رشته ی ما .نیروی انسانی کار آمه ارتباط داشته باش 

 .نیروی انسانی کار آمه بسیار تاثیر گذار است.می باشه

 
 مزایای دانشگاه علمی کاربردی در شرایط فعلی که شما دانشجوی آن هستید چیست؟ .3

کلیاه دروس باه صاور  کارگااهی در فضاای متناساب باا و عملای برگزاری دروس مهاارتی .1

 .دانشجویانامکان اجرای عملی آن برای  و سینمایی

و برگزاری جشنوار  و نمایشگا  های مختلف برای به چالش کشیهن دانشجویان عالقه مناه .2

 همراهی اساتیه دانشگا  با دانشجویان

 .پیها کردن ارتباط های قوی برای ادامه ی مسیر کاری.9

 

به عنوان یک جوان موفق اگر بخواهید غیر کلیشه ای و عملیی چنید کالمیی بیرای مخیاطبین  .4

 پیشنهاداتی دارید ؟ صحبت کنید چه

ا ن می تون  انتقال بهم به نمرم،انتخاب مسیریه که از اون مسایر بیشاتر   تجربه ای که

مان باا وجاود اینکاه شایمی .)و می برن و حالشون با انجام اون کار خوب میشهر لذ 

ی اونا رو کنار گذاشت  و دنباال اون مسایری  همه خونه  بودم و کار آزاد انجام می دادم،

 )  که برام بیشترین لذتو داشترفت
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وقت دسیت بیه  ما هیچ ”شنیده اید که بعضی ها با افتخار می گویند
 "فروش نمی زنیم؟ ما فروشنده نیستیم

 
کننه که انگار فاروش، یا  کاار متقلباناه اسات و بعاه، برایتاان از  ها طوری رفتار می بعضی

 !می آورنه تا مطمئن شویه که فروش، واقعًا کار بهی استفروشنه  های خودرو، مثال 

 این مسئله واقعًا جای تاسف دارد. 

 .فروختن، یکی از اساسی ترین مهارتهای زنهگی هر آدمی است

فروختن، نوعی از ترغیب موفقیت آمیز است که آدمها بایید سیعی کننید همیشیه از آن اسیتفاده 
 .کنند

 :ده اجاز  بههیه با ی  مثال، ادامه 

اگر شما به شه  در شغلی که داریه، آدم جا  طلبی باشیه، بخش بزرگی از چیازی کاه در پایش 

چیزهایی را پیها کنیه که می تواننه متفاو  و یا بهتر انجاام . داریه، ایجاد تغییرا  مثبت است

و در واقم، بایه کاری کنیه که دیگران باه حرفهایتاان گاوش کنناه و تصامی  بگیرناه کاه . شونه

 .کمکتان کننه

 

فروش 

 های شما ایده
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یعنای اگار بتوانیاه . هایتاان را بفروشایه لزم این اسات کاه شاما بتوانیاه ایاه این قضیه مست

هایتان را بفروشیه و دیگران را قانم کنیه که به حرفهایتان گوش دهنه، مای توانیاه آنهاا را  ایه 

 .عملی کنیه

اجااز  بههیاه . تا وقتی که به تالش خودتان ادامه می دهیه، می توانیه فروشانه  ها  باشایه

 … ها یعنی چه بیشتر توضیح بهه  که موفقیت در فروش ایه 

 :تکنیک کاربردی را برای مطرح کردن و فروش ایده هایتان در نظر بگیرید ۴این 

 .مقبولیت خودتان را ارزیابی کنید – ۱

بسته به اینکه ایه  شما چه کیفیتی دارد، بایه آن ایه  را بهون توجه باه ساطح و اعتبارتاان باا 
 .بقیه در میان بگذاریه

و این یعنی اول تمام کارهایتاان . که امکان دارد، قابل قبول باشیهههف این است که تا آنجایی 
 .را بهون دردسر و با بهترین کیفیت، ذخیر  و ثبت کنیه

 .خودتان را بعنوان حامی دیگران معرفی کنید – ۲

شاان که آدمی هستیه که وقتی بقیاه در ماورد ایاه  خود معرفی کنیهخودتان را طوری به بقیه 
 .حرف می زننه، شما به آنها کم  و از آنها حمایت می کنیه

 .در واقم ایه  شما بایه در راستای کم  به دیگران باشه

 .به فکر حمایت همسطح باشید – ۳

این لطف را در حق خودتان بکنیه که قبل از اینکه دنبال حمایت عمودی باشیه، به فکر حمایات 

است که اول با ه  قطارها و افراد ه  ساطح خودتاان و  منمورم این. ه  سطح و جانبی باشیه

 .یا زیردستان تان شروع کنیه و ایه  تان را برای آنها مطرح کنیه

https://modiriran.ir/product/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://modiriran.ir/product/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://modiriran.ir/product/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c/
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و . اینطوری می توانیه بفهمیه که این ایه ، چقهر می توانه برای مقاما  با تر، مورد قبول باشه

کاه باه شاما در تصاحیح و اصاالح خوبی ه  دریافت مای کنیاه  بازخوردهایاینطوری احتما ً 

این هم خیلی مهم است که ایده را به شکلی مطرح کنید کیه انگیار قیرار  .تان، کم  می کننه ایه 

 .کنداست به بقیه هم کمک 

اما در نمار بگیریاه کاه هماه آدمهاا، . این ایه  شماست و شما برنامه ی کاری خودتان را داریه

این مورد وقتی خودش را بیشتر نشان مای دهاه . اههاف و برنامه های کاری خودشان را دارنه

ه باه ایان فکار کنیاه کا. که می خواهیه ایه  تان را با آدمهای با تر از خودتان در میان بگذاریه

 ایه  شما، در کجای اولویت های آنها قرار می گیرد؟

نکنیه که آنهاا خودشاان ربطاش را متوجاه  ایه  شما چطور به آنها کم  می کنه؟ اینطوری فکر

 !اصالً اینطور نیست !خواهنه شه

 .آماد  باشیه که خیلی مفصل و کامل، ماجرا را برایشان توضیخ دهیه

 .تمرین کنید – ۴

اگار ایاه  شاما . انهاز  کافی برای نحو  مطرح کردن ایاه  تاان تمارین کنیاه نکته آخر اینکه به

نسبت به آن چیزی که در گذشته بود ، تفاو  های زیادی کرد  و یا اینکه قرار است ایه  تاان را 

 .برای مهیر ارشه توضیح دهیه، بهتر است که خودتان را حسابی آماد  کنیه

ی پروژ  و برنامه ریزی های مربوط به آن را کامل بهانیه تا احتما ً  زم است که هزینه های اجرا

 .در پاسخ به سوالها، قوی عمل کنیه

همینطور بایه بهانیه که با اجرای ایه  شما، چه منفعتی به سازمان یا دیگاران خواهاه رسایه و 

 .این منفعت، چقهر می ارزد

https://modiriran.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/
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رای هماین، قبال از اینکاه با. بایه برای سوالهایی که قابل پایش بینای هساتنه، آمااد  باشایه

بخواهیه ایه  را با مهیرهای ارشه مطرح کنیه، صحبت کردن با همکارهایتان می توانیه تمارین 

 .خیلی خوبی برای شما باشه

اینکاه . اماا نبایاه اینطاوری باشاه. بعضی وقتها فروختن، کار چنهان قشنگی به نمر نمای آیاه

ای هر  ه، ی  بخش طبیعی و  زم از زنهگی حرفهخودتان را عرضه کنیه و ایه  هایتان را بفروشی

 .آدمی است

 .اگر این نکته ها را رعایت کنید، آدمها آن چیزی که شما میفروشید را به راحتی خواهند خرید

 ایده عالی مستدام : برگرفته از کتاب
 Chip Heath, Dan Heath:نویسنده
 مجتبی اسدی ,سید رامین هاشمی: مترجم

https://modiriran.ir 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://vaavak.com/feature/book-author/chip-heath/
https://vaavak.com/feature/book-author/chip-heath/
https://vaavak.com/feature/book-author/dan-heath/
https://vaavak.com/feature/translator/%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c/
https://vaavak.com/feature/translator/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c/
https://vaavak.com/feature/translator/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c/
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 چند نشانه آمادگی شما برای کارآفرین شدن 
 

موفقیتی که در زنهگی دیگران می بینیه نتیجه ی سال هاا تاالش 
خاموش و مستمری اسات کاه در پاس زمیناه ی زناهگی آنهاا در 
جریان بود  است، درست مثل نقاط قو  امروز شما کاه ریشاه در 

 .سالیان دراز دارنه تمرین ها و ممارست های

 

رآفرین در ایان ماورد مای دیمون براون کاا. نیز صهق می کنه کارآفرینیهمین مسأله در مورد 

من بر خالف برخی از همکاران  سعی نکردم مالکیت کسب و کارم را نیز خودم در اختیار »: گویه

ام یعنای پاژوهش پیراماون فنااوری و ارتباطاا  رفات  و  در عوض به دنبال عالقه. داشته باش 

مام قاهم هاایی کاه اما ت .متوجه شهم نهایی درونی من را به دنیای استارتاپ ها فرا می خوانه

به من اجاز  دادنه به ی  کارآفرین تبهیل شوم در فرصت هاای پایش رو، و از هماه مها  تار، 

 .«انتخاب های اولیه ی من نهفته بود

اگر شما ه  تصمی  داریه در مسیر کارآفرینی قهم برداریه اما مطمئن نیستیه آمادگی  زم برای 
 :در زنهگی خود زیر نمر داشته باشیه این کار را داریه یا خیر، الگوهای زیر را

 عطش مذاکره -۱

شما در دنیای کارآفرینی نمی توانیه روی ارزش هاهری داشته هایتان حساب کنیه، چون وقتی 

قرار است چیزی را از صفر بسازیه، ارزشی که پیها می کنه کامالً به خود شاما بساتگی خواهاه 

آمادگی 

برای 

کارآفرین 

 شدن

 را دارم؟

http://www.ideabaran.ir/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%af%d9%86/
http://www.ideabaran.ir/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%af%d9%86/
http://www.ideabaran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/
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ی بایه برای آنکه جایگا  خودتان را پیها کنیاه این یعن. داشت و بر عهه  ی خودتان خواهه بود

اگر در جایگاا  مسساس یا  . بایه در این بار  با دیگران صحبت، مذاکر  و گاهی مباحثه کنیه

قرار داشته باشیه موضوع از این نیز حاد تر خواهه بود چرا کاه مشاتریان، و دیگار  کسب و کار

 .شما منافم خود را برای دیگران کامالً شفاف می کننه طرف های

 شکوفایی در موقعیت های بدون محدودیت -۲

چالش برانگیزترین بخش کارآفرینی نه عوامل متغیر محیطی یا دغهغه هاای ماالی، بلکاه کاار 

هیچ کس به شما نخواهه گفت که فاالن تصامی  شاما اشاتبا  . کردن بهون محهودیت است

هماه . که استارتاپ شما در آتش آن شعله ور شه  و در حال ساوختن باشاه است، مگر موقعی

چیز به این بر می گردد که چش  انهازی واضح و آنقهر اعتماد به نفس داشته باشیه که باهون 

تأییه یا نمر دیگران ه  به درست بودن مسیری که در آن قاهم بار مای داریاه ایماان داشاته 

 .باشیه

 نیاز به خلق -۳

ان ها برای خلق چیزی تاز  نیازی در خود احسااس نمای کنناه؛ ایان هایچ اشاکالی برخی انس

یا هنرمنهان، نیاز به خلق کردن و آفریاهن را در وجاود خاود  کارآفریناناما دیگران، مثل . نهارد

این دسته از انسان ها هیچ گا  در مشاغلی که با ایه  های تاز ، ریسا  هاای . حس می کننه

آنهاا حتای اگار شاغلی . نخواهنه باودتاز  و شیو  های اجرایی تاز  سر و کار نهارنه خوشحال 

سنتی ه  داشته باشنه، باز مشغله ی جانبی خاصی برای خود دست و پا مای کنناه کاه حکا  

 .شغل تمام وقت را برایشان خواهه داشت

http://www.ideabaran.ir 

 

http://www.ideabaran.ir/
http://www.ideabaran.ir/
http://www.ideabaran.ir/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86/
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 دانشور،کارآفرین موفق عرصه معدن   معرفی فاطمه 

ساالگی وارد حاوز   ۷۲ساال سان دارد و از ۵۳ماوفقی اسات کاه  کارآفرینانفاطمه دانشور یکی از 
عامل شرکت سپهر آسیاست که در عرصاه واردا  و صاادرا  سانگ  وی مهیر .وکار شه  است کسب

ای باه  او در خاانواد . عامل موسسه خیریه مهرآفرین ه  اسات همچنین مهیر. کنه آهن فعالیت می
اشعار شاهنامه را حفظ بود  و بارای آنهاا باه صاور  قصاه تعریاف  دنیا آمه  که مادربزرگش تمام

نقاش … در موفقیات رسات  و ساهراب و( خاها)های خود را به اینکه ذا  یزدان  کرد  و داستان می
 .برد  است داشته است به پایان می

 راه غلبه بر موانع چیست؟ 

خها را بر سار خاود احسااس  این نوع تربیت باعث شه تا همیشه سایه خود: گویه خان  دانشور می
های زنهگی تا رسیهن به موفقیت برای ما  دانشور از فراز و نشیب. کن  و بتوان  بر مشکال  غلبه کن 

 :خوانیه کنه که ماحصل آن را می صحبت می

 چی شد که جرقه کارآفرینی در ذهن شما زده شد؟ 

 چاون. شاهن نباودمکارآفریناصاال باه فکار . من چنه سال است که متوجه شهم کاارآفرین هسات 
که به طور جهی شروع باه کاار کاردم هایچ  زمانی. خواست  به اههاف خود برس  پول نیاز داشت  می

هازار    ۰۶۶های موثر و سال  خاود توانسات  در شارایطی کاه فقاط  پولی نهاشت  ولی با ارتباط
 .میلیارد تومانی وارد شوم۲در ی  پروژ  " فن ارتباط موثر"انهاز داشت  بتوان  با همین  پس

 

 

داستان 

موفقیت یک 

کارآفرین 

 ایرانی
 

http://www.ideabaran.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87%e2%80%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%b9%d8%b1/
http://www.ideabaran.ir/5-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82/
http://www.ideabaran.ir/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%da%86%db%8c/
http://www.ideabaran.ir/wp-content/uploads/222551.png
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 چگونه توانستید با این پول کم گام به این بزرگی بردارید؟ 

زمانی که لیسانس خود را در رشاته ماهیریت خاهما  بههاشاتی گارفت  بالفاصاله در مقطام فاوق 
خیلی زود متوجه شهم که تفاو  زیادی میان ماهرک . لیسانس در رشته مهیریت بازرگانی وارد شهم
ای که خواناه   برخالف رشته. وکار شوم ایه وارد حوز  کسبلیسانس و فوق لیسانس وجود نهارد و ب
 .خودرو مشغول به کار شهم بودم توسط یکی از دوستان  در شرکت ایران

خودرو کار کردم شرایط و انضباطی که در آنجا حاک  بود من را فاو د آبهیاه   چنه سالی که در ایران
 .کرد تا اینکه دیگر کار در آنجا من را راضی نکرد

در . گفتنه من نبایه از آنجا بیارون بیاای  از کاارم اساتعفا دادم های دوستان  که می برخالف صحبت
این زمان بود که متوجه شهم جسار  دارم چون کار به آن خوبی را از دست داد  باودم و در راهای 

 .قهم گذاشته بودم که اصال از عاقبت آن با خبر نبودم

میلیون   جمم کرد  بودم باا یکای از دوساتان خاود وارد  ۵-۷چون در طول چنه سال کار خود 
بارای . متاسفانه تمام دارایی خود را در آنجا از دست دادم. شهم بازی اسبابحوز  واردا  و صادرا  

ای شاه  باود کاه مان  شارایط باه گوناه. بار دوم با وجود اصالح اشتباهات  دوبار  شکست خوردم
میاان . ام از این جریاان خبار نهاشاتنه خانواد  گرفتنه و طلبکار داشت  که هر روز با من تماس می۲۷

تواناه باا  های  یکی از دوستان  با من تماس گرفت و گفت همسرم بنا باه د یلای نمی همه گرفتاری
د ری که برای خریه سوغاتی با خود برد  بودم راهای  ۲۶۶با . من راهی سفر حج شود و تو با من بیا

تر از همیشه به خود احساس کان  و روز آخاری  را نزدی این سفر باعث شه که خها . این سفر شهم
خواسته و آرزوی خود را در آن نوشته باودم از  ۰۶که قصه برگشت به تهران را داشتی  فهرستی را که 

از این همه خواسته خود در درگا  خهاونه شرمنه  شهم و همان جا از او خواسات  تاا . خها خواست 
ایان شاه کاه . چهارم از درآمه خود را صرف اماور خیریاه کان  مشکالت  حل شود و به ازای آن ی 

 .هسته اولیه موسسه مهرآفرین شکل گرفت

 

 زمانی که به تهران آمدید با طلبکاران خود چه کار کردید؟ 

نزد یکی از طلبکاران  که به هااهر فارد خشانی باود رفات  و در . بعه از دو هفته که وارد تهران شهم
در . های  را پاس داد م که او نه تنها از من پولی نخواست بلکه تمام چ کمال ناباوری مشاهه  کرد

کنار این کارش کلیه ی  شرکت مبله شه  را داد و گفت هر وقت توانستی پول درآوری قارض خاود 
 .را به 

http://www.ideabaran.ir/%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8/
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تماام اهاهاف خاود را . الحسنه داشت رفت  چون پولی نهاشت  نزد یکی از آشنایان  که صنهوق قرض
در آنجا با همسرم که او ه  در کار خود شکسات خاورد  باود آشانا شاهم و ازدواج  برای او گفت  و
با کم  یکهیگر شرکتی را که ا ن نام آن شرکت بازرگانی ساپهر آسیاسات، تاسایس کاردی  و . کردم

شاه  هایی که به ماا می در میان سفارش. دادی  تمام کا ها را در حوز  واردا  و صادرا  پوشش می
 .گرفتی  ش خریه و فروش سنگ آهن داشتی  که آن را نادیه  میچنه بار سفار

 

 گرفتید؟ چرا آنرا در نظر نمی 

تا اینکه بارای اولاین باار بارای گارفتن کاار  . کردم که هیچ سودی در آن وجود نهارد چون فکر می
 .شهم توانست سنگ آهن خود را از کشور خارج کنه آشنا خود با فردی که نمی بازرگانی

ای که در من و همسرم وجود داشت توانستی  این فرد که یکی از افراد معتمه در باازار  با فن مذاکر 
ای در اختیارماان  میلیارد تومانی را بهون هایچ هزیناه ۰بود را قانم کنی  تا به صور  امانی ی  بار 

نیاز داشت به صور  امانی عباس را که ی  میلیارد   هزینه  همچنین حمل بار به بنهر. قرار دهه
میلیارد   نیاز داشت و بایه حهاقل نصف آنرا را در اختیاار ۲کل رونه کاریمان که به . حمل کردی 

باار باه مقصاه . وآمه من بود انجام شاه هزار   که آن ه  هزینه رفت ۰۶۶داشته باشی  فقط با 
را که به صور  امانی بارشان را گرفتاه به این ترتیب پول افرادی . رسیه و مشمول پاداش ه  شهی 

 .بودی  بازگردانهی  و از این کار سود سرشاری به من و همسرم رسیه
 

 دست آوردید چه کار کردید؟ ای که به با سرمایه 

عههی را که با خها بسته بودم انجام دادم و دفتری به اس  موسسه مهرآفرین تاسیس کردم و در آن 
سرپرست را تحت پوشش قرار دادم در این موسسه بعه از باازتوانی بارای کودکان کار خیابانی و به 
 .کن  کن  و آنها را راهی بازار کار می آنها کار ایجاد می

که که وارد این ماجرا شهم پهرم فو  کرد و سه  ا رث وارثان را خریهاری کردم و خانه پاهری  زمانی
شعبه زدم و همسرم در این را  خیلی به مان  در مناطق محروم. خود را به این ماجرا اختصاص دادم

ماموریت خاودم . آباد، تبریز و مشهه زدی  شعباتی را در بنهرعباس، کرمان، سیرجان، خرم. کم  کرد
به سرپرست و مادران آنهاا  را در موسسه مهرآفرین به حمایت و توانمنهسازی کودکان به والهین یا

 .قرار دادم

http://www.ideabaran.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/
http://www.ideabaran.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/
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 مل شرکت سپهر آسیا هم هستید در این شیرکت شما عالوه بر مهرآفرین مدیرعا
 کنید؟ چه کار می

در این فراینه ماا معاادنی را کاه خاود . های معهنی بود کار ما در این شرکت تولیه و فروش فرآورد 
هماه . دانستنه چاه کنناه را تحات پوشاش قارار دادیا  کشف کرد  بودی  یا معهن دارانی که نمی
 .دادی  آ   و تجهیزا  را برای آنها انجام می اشینامکانا  استخراج، فرآوری و نسب م

 

 دانید؟ آیا شما خود را کارآفرین موفقی می 

. چون اههاف بلنهتر از ایان ها  دارم. توان  باش  دان  ولی بهتر از این ه  می من خودم را موفق می
بریا  دارد رسه دست پیها کنه جای ت ام وقتی ی  زن به قله موفقیتی که ی  مرد می همیشه گفته

 .چون مرد با ایشاهلل و ماشاءاهلل به موفقیت رسیه  ولی ی  زن با اما و اگر

 

 یک کارآفرین موفق چه معیارهایی باید داشته باشد؟ 

. ی  فرد کارآفرین بایه پشتکار داشته باشه و خهمت به خلاق را سارلوحه کاار خاود قارار دهاه
ها را نتیجاه بهاناه،  شکسات. بگاذردانهیش باشه و از خطاای زیردساتان خاود  همیشه مثبت

 .از زیر بار مسوولیت شانه خالی نکنه. مسئولیت کارها و خطاها را به عهه  بگیرد

قاهر  . کناه کنه و بعاه آنهاا را حال می مشکال  را خرد می. سازد ی  کارآفرین از کا ، کو  نمی
. ها ههفگذاری صحیح و پشتکار  زمه کار اسات در تمامی این. پذیری کارآفرین با ست  ریس 

 .بلکه متواضم و فروتن است طلب، مغرور و قهر  طلب نیست آدم کارآفرین جا 

 

https://hosheirani.ir 

 
 
 

http://www.ideabaran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/
http://www.ideabaran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/
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 دعوت از دانشجویان فعال در حوزه لباس، کیف و کفش جهت تولید و ارائه محصوالت خود 
 

به اطالع کلیه دانشجویان گرامی می رسانه، با توجه به حمایت مرکز ناوآوری مرکاز آماوزش 
در حوز  لباس، کیف و کفش و دیگر موارد، کلیاه تهران  11علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحه 

دانشجویانی که محصو   و کارهای تولیهی و کا  دارنه، جهت تخصیص فضا بارای انجاام 
تولیها  و ارائه محصو   خود در مرکز می تواننه فارم مربوطاه در ساایت دانشاگا  علمای 

 .را تکمیل نماینه( www.uastf11.ac.ir) 11حهربردی واکا
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 مراسم راه اندازی مرکز نوآوری مرکز آموزش علمی کاربردی
 تهران ۱۱فرهنگ و هنر واحد 

 

تهران وابسته به مرکاز آماوزش  ۲۲مراس  رونمایی و را  انهازی مرکز نوآوری فرهنگ و هنر واحه 
فرهمناه راد ، با حضور دکتر ۲۵۳۲دی ما   ۵تهران دوشنبه مورخ  ۲۲علمی کاربردی فرهنگ و هنر 

طراحی "با موضوع  رئیس دانشگا  جامم علمی کاربردی واحه غرب استان تهران و هیا  همرا  
هاای ماورد کی و همچناین آماوزشبا ههف تهیه ملزوما   زم، تجهیزا  فضای فیزی" پوشاک
 .، پرد  برداری و افتتاح گردیهنیاز
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  چاپ شده توسط کتب برخی معرفی
 تهران 11کاربردی فرهنگ و هنر واحد  –انتشارات مرکز آموزش علمی  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنـر و ارتباطات
 

 سید ادریس مستقیم /حسن فراهانی : انمولف
 

  

 : عناوین سرفصل کتاب

 هنر و ارتباطات  

 شناسی هنروارتباطات جامعه 

 آشنایی با کاربرد هنر  

  هنرانواع  

 هنرو رسانه 

 وایرانیآشنایی با هنر اسالمی  

 

 

 

 گرافیک محیطی
 

 زهرا جمشیدی: مولف

 

 : عناوین سرفصل کتاب

 تعاریف و اهداف گرافیک محیطی  

 هنر و تأثیر خالقیت در پدید آوردن آثار گرافیک محیطی 

 ابعاد گرافیک محیطی  

 های عمومی در زندگی شهری و مکانگرافیک محیطی و تاثیر آن  

 گرافیک محیطی اقالممعرفی ابزار و  

 تابلو، بنر ، پوستر و استند  
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 CorelDraw مرجع تصویرسازی با
 

 علی محمودی: مولف
  

 : عناوین سرفصل کتاب

 انواع سبک های گرافیک کامپیوتری 

 گرافیک پیکسلی و برداری 

 CorelDrawمعرفی اجرای محیط   

 مدیریت اسناد 

 کنترل صفحه تصویر  

 ابزارهای کمک ترسیمیآشنایی با  

 کار با شکلهای از پیش آماده  
 

 

 
 از هنرهای سنگ تا سفال های سیلک

 

 فهیمه بیدگل عنایتی: مولف
 

 

 : عناوین سرفصل کتاب

 سنگ نگاره های ایران و جهان  

 هنرهای صخره ای  

 نقوش و نگاره های جانداران 

 مطالعات تطبیقی نقوش سنگ  

 نگاره های نشلج  

 طراحی روی سفالینه های سیلک  
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و عییاملی کییه برخییی افییراد را تبییدیل بییه  راز کارآفرینییان موفییق  11

 .موفق می کندکارآفرینی 

اجرای ی  کسب و کار ی  روش خالق، انعطاف پذیر و چاالش 
برانگیز است که رئیس خود بشویه و آینه  خود را تعیین کنیاه 
این مربوط به ایجاد ی  زنهگی است، مربوط به ساختن زنهگی 

  .است

شجاعت، عز  و پیش بینی، برای تصمی  گیری می خواهه تابتوانیاه باه یا  کاارآفرین 
آیا راهی برای تعیین این هست که شما بتوانیه ی  کارآفرین موفق باشیه، . تبهیل شویه

یا بهتر است که برای دیگران کار کنیه؟ افسوس، که هیچ فرماولی بارای موفقیات وجاود 
ارآفرینان این د  ویژگی را به اشتراک گذاشاته اناه کاه در نهارد با این حال، موفق ترین ک
برایتان خواهی  گفت پاس باا دقات کامال ایان ماوارد را  نمناکاین بخش از موفقیت 
 بررسی کنیه

 :فکر موفق -1

داساتان موفقیات باا برای رسیهن به نوع موفقیتی که میخواهیه، بایاه بازرب باشایه هار 
شما نیاز به داشتن رویاهای بزرب برای خاود داریاه کاه مای .رویاهای بزرب شروع می شود

شما نیاز به ی  دیه کلی از آنچه می خواهیاه، داریاه . خواهیهپولهار ،مشهور یا غیر  باشیه
شما بایه به طور جاهی تجسا  موفقیات در ذهان . اما به تنهایی در رویا متوقف نمی شود

 .را احساس و لمس کنیه خود

 سه برابر شهن درآمهتان چه احساسی دارد؟ 
 زنهگی شما چگونه تغییر خواهه کرد؟ 
 اگر به کسب و کار میلیون د ری برسیه، چطور؟ 

کارآفرینان موفق دارای روشی باز و ایمان هستنه که می تواننه آنچه را که میخواهنه داشاته 
دیاهن خودتاان در میاان  -  را باه ماا آموختناه گرو  های مهیریت ما توانایی تجس.باشنه

 !رویاهایتان و رونه پیش بینی موفقیت برای شما بایه ی  فعالیت مهاوم باشه

 ده 

راز 

کارآفرینان 

 موفق

https://namnak.com/راز-کارآفرینان-موفق.p66943
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بنابراین اگر پول بیشتری می خواهیه، از . شما بایه در هر ساعت فکر کنیه که موفق هستیه
  هاهف شاما را ، ایان تکنیا"من پول خاواه  داشات"هر پله ای که با  می رویه، بگوییه 

 .تقویت می کنه و در ناخوداگا ، شما را تاز  نگه می دارد

 :در آنچه که انجام می دهید، پرشور باشید -2

شما ی  کسب و کاار را بارای تغییار هار بخشای از 
برای دساتیابی باه ایان . زنهگی خود شروع می کنیه

تغییاار، بایااه یاا  اشااتیاق شااهیه داشااته باشاایه و 
  زنااهگی و بااه حااهاکثر شخصاای باارای تغییاار شاایو
 .رسانهن زنهگی باشیه

چرا؟ زیرا ما در . موفقیت شما به راحتی می آیه اگر شما عاشق آنچه انجام می دهیه، باشیه
 .حال تالش برای رسیهن به اههاف خود در مورد چیزهایی که دوست داری ، هستی 

خیار  آن موفق شاویه؟ اگر اکنون از شغل خود متنفر هستیه، آیا فکر می کنیه می توانیه در
شما ممکن است در کنار ه  قرار بگیریه، حتی در وهایف مجارب ! حتی در ی  میلیون سال

 .و ماهر شویه، اما هرگز موفق نخواهیه شه
. اگر فقط به کارتاان عالقاه داشاته باشایه، مای توانیاه باه اوج عملکردتاان دسات یابیاه

ساعت کار 11یا  11کارآفرینانی که موفق می شونه این واقعیت را نمی فهمنه که در روز کاری 
 .می کننه، زیرا کامال کاری که انجام می دهنه را دوستش دارنه

موفقیت در کسب و کار، صبر و کار سخت است، که تنها می توانه با شور و عالقاه شاما باه 
 .وهایف و فعالیت های خود ایجاد شود

 :تمرکز بر نقاط قوت خود -3

. هر کهام از ما نقاط قو  و ضعف خود را داریا . شما نمی توانیه همه چیز را به همه بههیه
اگار بتوانیاه . برای موثر بودن، بایه نقاط قو  خود را شناسایی کرد  و روی آنها تمرکز کنیاه
کاز کنیاه، موفقیات تالش های خود را به جاهایی که بهترین کار را انجام مای دهیاه، متمر 

 .بیشتری خواهیه داشت
خوبی داریاه، از ایان قاهر   بازاریابیمثال در کسب و کار، اگر شما می دانیه که غریز  های 

ی که ممکن است شما ضعیف باشایه برویاه، مانناه به دنبال کم  در مناطق .استفاد  کنیه
 .برای تبهیل ضعف به قهر ، یادگیری عملی و یا آموزش رسمی را در نمر بگیریه .حسابهاری

 

https://namnak.com/بازاریابی.p35676
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 :هرگز امکان شکست را در نظر نگیرید -4

این در طبیعت انساان نیسات و ناه در هایچ 
باه  .ای، شروع کار با کنار گذاشاتن موجود زنه 
کارآفرین، بایه به اههاف خود کاامال عنوان ی  

اعتقاد داشته باشیه و ایان کاار را مای توانیاه 
 .انجام دهیه

هر چه بیشاتر  .شما بایه ایمان قوی به ایه  خود، قابلیت های خود و خودتان داشته باشیه
بتوانیه به توانایی خود در دستیابی به اههافتان ایمان ببخشیه، ساریعتر مای توانیاه آن را 

 .آوریه بهست
شاما بایاه باا ریسا  هاای محاسابه شاه  متعاادل شاه   اعتماد باه نفاسبا این حال، 
سود به تحلیل و به حهاقل رساانهن  کارآفرینان موفق آنهایی هستنه که در جستجوی .باشه

 .ریس  می پردازنه
 

 :برنامه ریزی -1

شما ی  چش  اناهاز داشاته باشایه و باه خودتاان 
اعتماد کافی داشته باشیه کاه مای توانیاه باه دیاه 

اما آیاا مای دانیاه کاه  .نسبت به آینه  خود برسیه
برای رسیهن به دیاهتان،  چگونه به دیه خود برسیه؟

 .اههاف خود را بنویسیه. مشخصی داشته باشیهبایه اههاف 

ریزی کنیه که کارتان به شما در دستیابی به چش  انهازتان  شما بایه هر روز به گونه ای برنامه
آنها ی  چش  اناهاز  .جهت گیری شهیه ههف مشخص هر کارآفرین موفق است .کم  کنه

ریازی بارای  تعیین اههاف و برنامهتوانایی شما برای . دارنه و می داننه چگونه به آنجا برونه
ریزی، به ایان  ریزی، برنامه ریزی و برنامه برنامه. موفقیتتان، مهار   زم برای موفقیت است
 .دلیل که بهون شکست تضمین شویه

 

 

 

https://namnak.com/خانم-ها-اعتماد-به-نفس-را-قبضه-کنید.p501
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 :سخت کار کنید -6

هایچ کاس تنهاا باا نشساتن و  .هر کارآفرین موفق، سخت، سخت و سخت کار مای کناه
برای بقا هشت ساعت در روز کار می کنیاه، هار چیازی ا ش . شود تماشای دیوار موفق نمی

 .بیش از هشت ساعت در روز برای موفقیت شماست

از هر ی  از بازرگانان موفق بپرسیه و بالفاصله به شما می گوینه که آنها در شاروع فعالیات 
های بعه آماد  باشیه که هر روز از نوشیهنی  .ساعت در هفته کار می کردنه 61 خود بیش از 

 .از غذا خهاحافمی کنیه، یا با سفر طو نی به تعطیال  آخر هفته خود خهاحافمی کنیه

اگر شما در مرحله پایانی قرار داریه، بایه مجبور شویه نفس بکشیه، بخوریاه و بنوشایه تاا 
اگر دقت کنیه، کارهای ساختتان آساان خواهاه  .بتوانیه برای کسب و کار خود زنه  بمانیه

 .اگر اههاف روشن و پرشور داشته باشیهشه،البته 

 :به طور مداوم به دنبال راه هایی برای شبکه باشید  -1 

در کسب و کاار، شاما توساط شارکتی کاه زد  ایاه، از ماهیریت، هیئات ماهیر  و شارکای 
کسب و کار همیشاه نیااز باه کما  و کساب و کارهاای  .استراتژیکیتان قضاو  می شویه

خانمهایی که در نشست انجمن تجاری مالقا  کرد  ایه مای توانناه باه شایه . کوچکتر دارد
شما در تامین مالی کم  کننه یا افراد بزرگی که در ی  کنفرانس می بینیه، مای توانناه باه 

 .شما مشاور  مهیریتی ارائه دهنه
بارای موفقیات  .مه  است که با افرادی که می تواننه به شما کم  کننه اتحاد داشته باشیه

ر کسب و کار، نیاز به داشتن مهار  های شبکه ای مناسب داریه و همیشه دنباال فرصات د
 .های گسترش مخاطبین خود باشیه

 :تمایل به یادگیری - 8

شما نیازی به داشتن ی  مهرک معتبر یا فاارف 
التحصیل یاا ماهرک دیاپل  بارای موفقیات در 

در واقام، کارآفریناان  .کسب و کار خود نهاریاه
زیادی وجود دارنه که حتی آموزش متوساطه را 

مطالعاا  نشاان مای . نیز به پایان نرسانه  انه
دهااه کااه بیشااتر میلیونرهااای خودشااان دارای 



 

 11کارآفرینی   31

 

 .نههستهوش متوسطی 

با این وجود، این افراد باه تماام تاوان 
خود دسات یافتناه و اهاهاف ماالی و 
شخصاای خااود را در کسااب و کااار بااه 
دست آوردنه، زیرا مایال باه یاادگیری 

برای موفقیت، شما بایه مایال . هستنه
به سوال کردن، کنجکاو باودن و عالقاه 

 .منه به دانش جهیه باشیه
غییرا  سریم در فن آوری ها و روش های انجام کساب این تمایل به یادگیری با توجه به ت

 .و کار بسیار مه  است
 
 .آسان است راه موفقیتهیچ کس نمی گوید :پشتکار و ایمان داشته باشید -3

برخای از کارآفریناان . وجود اههاف و کارهای خوب شما، گاهی اوقا  شکست می خوریهبا 
شجاعت خود را . موفق دچار شکستهای فراوانی شهنه، حتی ورشکستگی، اما متوقف نشهنه
شما بایاه یااد . در مواجهه با ناراحتی ها و توانایی پشت سر گذاشتن ناامیهی ها مه  است

 .بکشیه و همه چیز را دوبار  شروع کنیهبگیریه که خودتان را با  

به یاد داشته باشیه، اگار پایاهار باشایه، هایچ  .پایهاری شما میزان اعتقاد به خودتان است
 .چیز نمی توانه شما را متوقف کنه

آنچه که باید انجام دهید را در زمیانش انجیام دهیید، چیه :نظم و انضباط خودتان -11
 .دوستش دارید و چه ندارید

 .قهر  اراد  خود را مجباور باه پرداخات هزیناه موفقیات کنیاه .کلیه موفقیت استنم  
کارهایی که دیگران دوست نهارنه را انجام دهیه، ی  مایل بیشتر، با خودتان مبارز  کنیه و 

 .ببریه

http//:namnak.com 
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 تفاوت میان کارآفرینی و اشتغال زایی چیست؟

 

در چنه دهه ی اخیر موجب شه  است  کارآفرینیتوجه تعهاد زیادی از کشورهای جهان به موضوع 
کشورهایی که در سال های . شودتا موج جهیهی از سیاست های کارآفرینانه در اکثر کشورها ایجاد 

اخیر توانسته انه به پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف اقتصادی و تجاری نایل شونه، 
توسعه : هموار  بیشترین عاملی که تاثیر چشمگیری بر موفقیت آن ها داشته است را مواردی ماننه

ئه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام های  زم از کارآفرینان، ارا فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت
 .تحقیقا  و پژوهشهای  زم در این زمینه می داننه

امروز  همچنین، مسئله ی اشتغال برای جوانان، خانواد  ها و در نهایت برای دولت ها به یکی از 
دغهغه های اصلی تبهیل شه  است که به سادگی نحو  ی زنهگی آن ها را تحت تاثیر قرار داد  

حال بایه دیه که به طور کلی ایجاد اشتغال به عهه  ی دولت است و یا بخش خصوصی؟  .است
تصور حاک  در میان مردم این است که این موضوع از وهایف دولت است، ولی در واقم اینطور به 
نمر می رسه که اگرچه دولت ها موهف به توسعه ی زیرساخت ها و بسترسازی مناسب و باثبا  

و دنیای کسب و کار هستنه، وهیفه ی اصلی را بایه به عهه  ی بخش خصوصی در اقتصاد 
البته طی ی  دهه گذشته موضوع کارآفرینی در محیط کسب و کار رواج بسیاری یافته که . دانست

در این مقاله قصه داری  تا به تفاو  های میان . اشتبا  می گیرنه اشتغال زاییرا با اغلب افراد آن 
 .این دومفهوم پرداخته و هری  از این دو مفهوم را جهاگانه مورد بررسی قرار دهی 

تفاوت 

کارآفرینی و 

 اشتغالزایی
 

https://isfahanplus.ir/wiki/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/
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فرانسه متهاول  ی کارآفرینی از قرنها پیش و قبل از آنکه به زبان امروزی مطرح شود، در زبان واژ 
 under معادل)« متعهه شهن» به معنای  Enterprendre این واژ  معادل کلمه فرانسوی. گردیه

Take توسط جان استوار  میل به کارآفرینی 1181باشه که در سال  می( در زبان انگلیسی 
(Enterpreneur) در زبان انگلیسی ترجمه شه. 

ی  ایه  ی نوپا و از صفر شروع به  بطور کلی کارآفرینی، فرآینه توسعه ی کسب و کاری است که با
. عمل می کنه و این ایه  را به مرحله ی اجرایی می رسانه تا به ی  کسب و کار سودد  تبهیل شود
این رونه هموار  توام با پذیرش ریس  هایی در زمینه های مختلف است و در نهایت به معرفی 

تعریف این مفهوم بسیار ساد  . ی  محصول و یا نوعی خهمت جهیه به جامعه منتهی می شود
 .است ولی در عین حال، پیاد  سازی آن به همان انهاز  می توانه مشکل باشه

، چه به ی  محصول منجر کسی است که برای هر ایه  ای که به دستش می رسه کارآفرینی  
شود و یا نوعی خهما ، با داشتن مجموعه ای از مهار  ها تمام سعی خود را در جهت به نتیجه 

عالو  بر این . رسانهن آن ایه  انجام دهه و حاضر به پذیرش هرگونه ریسکی در این را  نیز باشه
د، بلکه بایه به محصول و یا قرار بر این نیست که فقط محصول تولیه شه  به بازار تحویل داد  شو
از جمله مهار  های  زم . خهماتی تبهیل شود که مردم خواستار آن هستنه و یا به آن نیازمنهنه

قابلیت برنامه ریزی، مهار  های ارتباطی، : برای ی  کارآفرین می توان به موارد زیر اشار  کرد
 .، مهار  های مهیریت عمومی و مهار  های رهبریبازاریابیمهار  های 

 

ی اشتغال زایی در واقم این تصور را برای ما به وجود می آورد که ی  شغل برای پاسخ به  اما واژ 
برای . ی کاربرد زیادی در گفتمان های سیاسی داردواژ  ی اشتغال زای. نیازهای بازار ایجاد می شود

مثال زمانی که ی  کانهیه انتخاباتی از برنامه های آینه  ی خود درمورد شرایط خاص مالیاتی، 
واژ  ی . چارچوب های قانونی جهیهی برای ایجاد شغل سخن می گویهبرنامه های یارانه ای و یا 

می رود که ی  صنعت خاص در صور  لزوم به استخهام  زایی در مفهوم عملی، زمانی به کار اشتغال

https://isfahanplus.ir/wiki/enterpreneur/
https://isfahanplus.ir/wiki/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86/
https://isfahanplus.ir/wiki/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c/
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کارگران و کارمنهان بیشتری روی می آورد تا بتوانه تقاضای بازار برای محصو   یا خهما  ویژ  ای 
 .را برطرف نمایه

روش مرسوم دارد که آن ها را از روش ، اشتغال زایی چهار Jobcreation.usی سایت  به نوشته
 :ساد  به سخت طبقه بنهی می کنی 

دولات باا سارمایه  :و سرمایه گذاری دولت ایجاد می شود اشتغال زایی که با حمایت .1
گذاری در پروژ  هایی که می تواننه باعث شکل گیری خهما  جهیهی شونه، موجب 

دادهایی باشه که در زمینه های این پروژ  ها می توانه شامل قرار. اشتغال زایی شود
. با بخش خصوصی بسته می شاونه… زیرساختی، نمامی، مهنهسی و حتی حقوق و 

همچنین دولت می توانه از برنامه های در حال اجرای بخش خصوصی حمایت کرد  
این روش، سااد  تارین روش اشاتغال زایای . و نتیجه بخشی آن ها را تسهیل سازد

. بی نهایت پول و اعتبارا  مالی یعنی دولت، طرف هستی چرا که با ی  منبم . است
 .این موضوع می توانه رونه اشتغال زایی را سرعت زیادی ببخشه

ایان روش، هماان مسائله ای  :اشتغال زایی تحت تاثیر قانون و سیاست های میالی .2
تغییار سیاسات هاای ماالی در  فارض کنیاه کاه. است که در با  به آن اشاار  شاه

اگر این کانهیه به قهر  برسه، سیاست های .   کانهیه انتخاباتی باشههای ی برنامه
او جایگزین قوانین فرد قبلی شه  و این موضوع به وضوح، تفاو  های زیاادی را در 

حتای یا  تغییار کوچا  در قاوانین . اقتصاد و صنعت آن جامعه منجر مای شاود
اناه بار مسائله ی سیاست های مالی، مشوق های مالیاتی و مقررا  مربوطه مای تو

البته بایه این نکته را در نمر داشت کاه تغییارا  . اشتغال تاثیر بسزایی داشته باشه
بسیار زیاد می توانه اقتصاد را مورد آسیب قرار دهه و تغییرا  بسایار کا  ها  مای 

پس میاناه روی در ایان موضاوع مای . توانه ضربه ی بزرگی به ی  اقتصاد وارد کنه
 .و در عین حال سخت ترین عمل باشه توانه بهترین گزینه

 

اگار فاردی کاه شاغلی ناهارد، باا افکاار  :رویکرد یک سهم بیازار بیرای اشیتغال زاییی .9
ود کنااه، آن هاا  در بازارهااا و بلنهپروازانااه اقااهام بااه را  انااهازی کسااب و کااار خاا

هایی که به نمر می رسه ورود به آن ها آساان اسات، ایان فارد مای تواناه  صنعت
این موضوع معمو ً زمانی اتفاق می افتاه کاه یا  فارد . زایی شودموجب اشتغال 

عادی به عنوان ی  اشتغال زا وارد تجار  می شود و در صانعتی کاه چناهین ساال 
این کسب و کارهای جهیهی کاه را  . نسبت به آن آشنایی دارد، به رقابت می پردازد

 .انهازی می شونه براحتی موجب ایجاد شغل می شونه

http://www.jobcreation.us/
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، اختراع و سرمایه گذاری؛ این سه مرحلاه مای نوآوری  :زایی از طریق ایده هااشتغال  .8
این روش یعنی خلق ی  . توانه پایه گذار یکی دیگر از روش های اشتغال زایی باشه

و در عین حال مسثرترین را  ایجاد ی  اشتغال بلنهمه  صنعت جهیه، سخت ترین 
همچنین این روش با وجود سختی، بهترین را  بارای رشاه ماهاوم اقتصاادی . است

 .است که می خواهه شهرونهان خود را از نمر اشتغال زایی، پشتیبانی کنه

شااخص میاان تفااو  به طور کلی و با توجه به مطالبی که در با  به آن پرداختی  در مورد  
 :می توان موارد زیر را ذکر کرد دو مفهوم کارآفرینی و اشتغال زایی

کارآفرینی، ی  شغل جهیه ایجاد می کنه و در واقام یا  ارزش نااب باه جامعاه  اول اینکه
ولی اشتغالزایی، برای پاسخ به تقاضااهای باازار باه جاذب نیارو و تکمیال . اضافه می کنه

به عبار  دیگر کارآفرینی، ایجااد درآماه باه . هرفیت برای شغل های ایجاد شه  می پردازد
کسب و کار است، اما اشتغال زایی، توساعه ی کساب و واسطه ی تغییر دادن عناصر اصلی 

 .کاری موجود بهون تغییر دادن در مسلفه ها و عناصر اصلی آن می باشه

کارآفرینی عمهتًا مربوط به بخش خصوصای اسات، در حاالی کاه اشاتغال زایای  دوم اینکه
ایی را وهیفه ای دولتی است، بهین معنی که دولت ها موهف انه که فرآینهها و فعالیت ها
یکای از . که منجر به اشتغال زایی بیشتر می شونه را تسهیل کرد  و از آن ها حمایات کنناه

این اقهاما  به جای ورود مستقی  دولت به اشتغال زایی یا بزرب تر کردن دولات، حمایات 
از فعالیاات هااای کارآفرینانااه، گسااترش فرهنااگ کااارآفرینی، بااا  بااردن ارزش کااارآفرینی و 

 .ر جامعه و تشویق آن ها استکارآفرینان د

نتیجه ی کارآفرینی در هر عرصه یا مرحله ای، عرضه ی یا  کاا ی جهیاه و یاا  سوم اینکه
. در حالی که اشتغال زایی معمو ً به نهر  باا ناوآوری همارا  اسات. خهمتی متفاو  است

قرار دادیا ، بایاه  بحثیعنی فقط در همان روش چهارم که از روش های اشتغال زایی مورد 
ماانطور کاه گفتای  از ساخت تارین انتمار نوآوری و ایه  های جهیه را داشته باشی  کاه ه

 .بسیار ک  مورد استفاد  قرار می گیرد هاست و روش

 :Business News Daily هالیزابت امینی، استاد دانشگا  کالیفرنیای جنوبی خطاب ب

بسیاری از افراد گمان می کننه که فقط با داشتن ی  ایه  و شروع کار با آن، می تواننه ی  
 .در حالیکه این موضوع فقط بخشی از پروسه ی کامل کارآفرینی است. کارآفرین باشنه

https://isfahanplus.ir/wiki/%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://isfahanplus.ir/wiki/%d8%a8%d8%ad%d8%ab/
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هازی بنگاا  ههف اصلی کارآفرینانی که به صور  فردی یا گروهی اقهام به را  ان چهارم اینکه
ها می کنناه، اشاتغال  استارتاپهای اقتصادی شامل کسب و کارهای کوچ ، کارخانه ها و 

ی کناه از زایی نیست ولی از آن جا کاه هایچ بنگااهی باهون نیاروی انساانی فعالیات نما
 .دستاوردهای آن ها ایجاد اشتغال است

عالو  بر همه ی این ها، کارآفرینی در هر زمانی که صور  بگیرد، منجر باه خلاق  پنج  اینکه
ایان کاار . ی  منبم ثرو  جهیه خواهه شه یعنی نوعی ارزش به جامعاه اضاافه مای کناه

هوشیارانه انتخااب شاه  اناه،  معمو ً با گردآوری مجموعه ای از منابم انسانی و فیزیکی که
ولی اشتغال زایی معمو ً از منابم و ثرو  های موجود استفاد  کارد  و باه . صور  می گیرد

 .همرا  است بهر  وریتوزیم آن ها کم  می کنه و نمی توان بطور قطم گفت که همیشه با 

Ajay Bam  از مهرسه ی کسب و کار برکلی هااس، در ساخنرانی اش در دانشاگا  کالیفرنیاا
کارآفرینی، عرصه ای برای کشاف فرصات هاا و : تعریف خود را از کارآفرینی اینگونه ارائه داد

اعی منجار مهیریت ریس  است تا به ایجاد ارزش، سود و یا رسیهن به ی  موقعیت اجتما
او همچنین معتقه است که کارآفرینی فرصت های حقیقی را شناسایی می کنه، منابم . شود

آوری می کنه و ی  تای  از هار نمار عاالی را بارای  مالی، انسانی و فیزیکی را به خوبی گرد
 .اجرای آن، تشکیل می دهه

  ی ی  بازار اسات کارآفرینی، درک و بهر  گیری از فرصت های حال و یا آینه و شش  اینکه
ولی منافم حاصل از . که منافم حاصل از آن می توانه شامل خود فرد کارآفرین و جامعه شود

اشتغال زایی ممکن است فقط متوجه جامعه شود و معمو ً منافم سرشاری برای شخص باه 
 .همرا  نخواهه داشت

هاردو بااارزش و باا  در نهایت می توان گفت که اگرچه دو مفهوم کارآفرینی و اشتغال زایی
اشتغال زایی در برخی موارد می توانه باه . یکهیگر مرتبط انه ولی لزومًا بره  منطبق نیستنه
 .عنوان یکی از نتایج کارآفرینی مطرح شود

 

 https://isfahanplus.ir/  الناز حیدری

 
 
 

https://isfahanplus.ir/wiki/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://isfahanplus.ir/wiki/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://isfahanplus.ir/author/elnaz/
https://isfahanplus.ir/author/elnaz/
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گر چه واژه مدل کسب و کار، با بحث کسب و کارهای اینترنتی   

رایج شد و گسترش یافت، اما به خاطر داشیته باشییم کیه ایین 
ی  ی انواع کسب و کیار از کسیب و کیار سیاده مفهوم امروز، همه

خانگی تا بزرگتیرین کسیب و کارهیای تولییدی ییا بازرگیانی ییا 
  .دهد خود قرار میتکنولوژیک جهان را زیر چتر 

 
تان شکل نگرفته، مراحیل اجراییی و  تا زمانی که یک مدل کسب و کار مشخص در ذهن

 .عملیاتی کارآفرینی را آغاز نکنید

منید بیه  عالقه قبل از تعریف دقییق میدل کسیب و کیار، شیما در بهتیرین حالیت، ییک
 .هستید و نه بیشتر کارآفرینی

 
 

 طرح

 کسب و کار  

 !یک نگاه در
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کارآفرینی موتور محرکه اقتصاد و تولید ثروت برای جوامع است و عجین 
ها  بودن آن با نیوآوری و خالقییت سیبب بهبیود سیطح زنیدگی انسیان

ها در فضای رقابت جهانی کمک  ها و دولت کارآفرینی به شرکت. شود می
شیود و ایین امتییاز آن را از سیطح ییک  کند و باعث ایجاد شیغل می می

متاسیفانه . دهید ای اجتماعی ارتقیا می مسئله صرفا اقتصادی، به مسئله
شش افسانه یا باور رایج غلط در رابطه با کیارآفرینی در جامعیه میا روا  

هییا و محییدود شییدن  دارد کییه در مییوارد بسیییاری باعییث کییاهش انگیزه
 .شود های کارآفرینانه می فعالیت

 د بگیریمباید در دانشگاه کارآفرینی یا: افسانه اول! 

پاذیر  ها امکان بینی  که آموزش کارآفرینی از طریق دانشگا  اگر به دقت به این موضوع فکر کنی  می
 .دهه که کارآفرین آموزش دهی  نیست، چراکه ساختار دانشگا  این اجاز  را نمی

از  چنه درصاه: مثل اینکه. توان تنها چنه سوال ساد  از خود پرسیه برای روشن شهن این مطلب می
انه؟ آیا اساسا دانشاگا  بارای  های دانشگاهی کارآفرین شه  کارآفرینان مطرح دنیا از طریق آموزش
؟ آیا امکاان !های دانش کار تعریف شه  یا برای گسترش پایه و آموختن کارآفرینی و مهار  در کسب

را تجربه نکارد   کار ایجاد نکرد  باشی  و کارآفرین آموزش دهی ؟ آیا امکان دارد ریس  و دارد کسب
تاوان  هاای واقعای می ها و موفقیت باشی  و کارآفرین آموزش دهی ؟ آیاا باهون داشاتن شکسات

بینی این باشه کاه دانشاگا  تنهاا  ترین پیش بینانه مسائل واقعی کارآفرینی را بیان کرد؟ شایه خوش
 .دهه و نه بیشتر ای  زم برای کارآفرین شهن را به افراد یاد می دانش پایه

 کارآفرین شویم تا ثروتمند شویم یا برای ثروتمند شدن باید به دنبال کارآفرینی : افسانه دوم
 !باشیم

توانه دست یافتن به ثرو  باشه، اما بایه بهانی  که  درست است که یکی از نتایج کارآفرینی می
کننه، به دنبال انهوزی باشنه و با این انگیز  عمل  اغلب کارآفرینان پیش از اینکه به دنبال ثرو 

خود یا به دنبال استقالل هستنه و  به ایجاد ارزش، ایجاد ی  محصول یا خهمت جهیه، اثبا  خود
آفرینی به  البته در ادامه به پول و ثرو  ه  خواهنه رسیه، اما هیچ کارآفرینی تنها با انگیز  ثرو 

 .رسه خواهه نمی جایی که می

 کند شان اشتغال ایجاد فرینی کند و از این طریق برایدولت باید برای مردم کارآ: افسانه سوم! 

کننه  شغل و منطقا نبایه  حقیقت این است که دولت به هیچ عنوان نه کارآفرین است و نه ایجاد
های کوچ  کارآفرین که  درصه شاغالن در شرکت11 امروز  در کشورهای پیشرفته بیش از . ه  باشه

. ل به کار هستنه و این نسبت هرساله در حال افزایش استانهازی شه  مشغو توسط خود افراد را 

باورهای رایج 

غلط در رابطه 

 با کارآفرینی
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در . های شغلی ایجاد کننه بنابراین خود افراد بایه دست به کارآفرینی بزننه و از این طریق فرصت
تر کردن  عنوان مثال از طریق کوتا  به. نهایت وهیفه دولت تسهیل شرایط برای کارآفرینان است

 .ها سرعت بخشه کار و توانه به ایجاد کسب ا میمراحل اداری برای گرفتن مجوزه

 بین هوش و کارآفرینی رابطه وجود دارد: افسانه چهارم! 

های  حال همبستگی و رابطه دقیقی بین هوش و کارآفرینی دیه  نشه  است؛ شایه کارآفرین تا به
یعنی دست آورنه اما معکوس این رابطه درست نیست،  های بیشتری در کار به باهوش موفقیت

انه بلکه در یافتن ی  شغل معمولی برای گذران  تنها کارآفرین نشه  بسیارنه افراد باهوشی که نه
پس برچسب . زنهگی و در بعضی از موارد حتی در زنهگی معمولی ه  دچار مشکال  فراوان هستنه

به حساب های کارآفرینی افراد  کننه  در فعالیت توانه عاملی تعیین هوش بودن نمی باهوش یا ک 
 .آیه و شایه گاهی عاملی بازدارنه  باشه و باعث ناامیهی آنها شود

 راه میانبری برای کارآفرینی وجود دارد: افسانه پنجم! 

خبر به این است که هیچ میانبری وجود نهارد و بایه تمام را  را رفت، بایه تمام مراحل را طی کرد 
ست دارنه زنهگی هماننه بیل گیتس داشته باشنه امروز  بسیاری از جوانان دو .تا به نتیجه رسیه

اما سوال اینجاست که آیا حاضرنه به همان انهاز  که او تالش کرد تالش کننه و زحما  وی را 
مان برسی  امکان  درنهایت اگر ه  توانستی  از طریق میانبر به نتیجه و ههف دلخوا  متحمل شونه؟
ای  و  ه تمام مراحل رسیهن به آن را طی نکرد چون در جایی هستی  ک. مان بیشتر است سقوط
رسه و این  بسا سقوط دردناکی را تجربه کنی ، مثل کودکی که در سنین پایین به موفقیتی می چه

شناسی  کنه و به این دلیل ممکن است از نمر روان موفقیت برایش معروفیت و مشهوریت ایجاد می
 .آینه  خود را از دست بههه

  ها باید سرمایه اولیه باالیی داشته باشند تا موفق  کارآفرین: ین افسانهافسانه ششم و آخر
 !شوند

شرکت و کارآفرین  111اگر . انه ای نهاشته جالب است بهانیه که اغلب کارآفرینان هیچ سرمایه اولیه
انه،  شوی  که اغلب آنها در زمان شروع سرمایه هنگفتی نهاشته برتر دنیا را بررسی کنی  متوجه می
انه  های هوشمنهانه خود به جایگاهی که در ذهن داشته بلکه با اراد ، تالش و البته انتخاب

ترین سرمایه کارآفرینان بعه از اراد  و  توان گفت که پیش و پس از شروع کار، مه  می. انه رسیه 
ای آنها پایانی بر آورنه و این سرمایه بی دست می شان، اعتبار و اعتمادی است که به تالش فراوان
 .رود شمار می به

 (دکترای مدیریت)رحیم فرضی پور: نویسنده
forsatnet.ir 

   

https://www.forsatnet.ir/tag/رحیم%20فرضی%20پور.html
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   plus minus interesting (p.m.i) آی.ام.تکنیک پی

 
وههایت نمایاه انسان می توانه بطورارادی توجه خود راکنترل 

انسان بطورناخودآگاا  واتوماتیا  (( توجه)) درغیراین صور  
واربه تجاارب گذشاته والگوهاای ذهنای قبلای معطاوف مای 

درست همانطورکه ذهن راننهگان هنگاام رانناهگی دریا  .شود
 .مسیر کامال آشنا متوجه مسایل دیگرمی گردد

 
ی سازد تا دقایقی برخالف قالبهاای یکی ازارزشهای این تکنی  آن است که انسان را مجبورم

ذهنی اش تفکرکنه وبه مرورنسبت به قالبهای ذهنی خودآگا  ترومسلط ترشود لاذا آماادگی 
 .ذهنی بیشتری برای خالقیت پیها می کنه

 
به معنای  minusبه معنی افزودی، plus نام این تکنی  برگرفته شه  ازحروف اول سه کلمه

روش کاارچنین . به معنی جالب مای باشاه.جالب می باشهبه معنی  interestingکاستن و
موضوع یا پیشنهادها وساپس باه نکاا   (p) است که ابتها فرد توجهش را به نکا  مثبت

ونهایتا به نکا  جالب وتاز  آن که نه مثبت است ونه منفی، معطوف مای کناه  ( m) منفی
 .ی کنهودرپایان نسبت به تهیه لیست نکا  جالب وتاز  موضوع اقهام م

 
ازآنجایی که افراد غیرخالق تمایلی به دیهن نکا  مثبت وجالب موضوعا  نهارنه وبیشاتربه 
نکا  منفی توجه می کننه این تکنی  تمرین خوبی نیزبرای مثبات انهیشای ودگرانهیشای 

درواقم اینگونه ابزارها، درحک  عینکی هستنه که فرد به وسیله آن می تواناه . افراد می باشه
 .یای موضوع را دقیق تر،کامل تروشفاف ترببینههمه زوا

 

 تکنیک

 خالقیت  
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یکی ازمهمترین کاربردهای این تکنی  زمانی است که نسبت به ی  قضیه اطمیناان داریا  
به عبار  دیگرهرچاه نسابت باه موضاوعی . نه مواردی که نسبت به آن ش  وابهام داری  

. بخش ترخواهاه باودباشی  استفاد  ازاین تکنی  کارگشااترواثر( خوشبین) بیشتربهبین یا
البته  زم است هنگام استفاد  ازاین تکنی  باا کاال  فکاری سفیه،زردومشاکی آشانا شاه  

 .باشی 
 . استفاد  ازاین تکنی  درمجموع باعث می شود تا ابعاد وجوانب موضوع بیشترآشنا شوی 

بناابراین ساه لیسات . ها،رناگ زرد زد  شاود فرض کنیه پیشنهاد شه  است تمام اتومبیال
 .ثبت،منفی وجالب می توانه به صور  زیرتهیه شودم

 نکات مثبت 

 .درجاد  ها راحتتردیه  می شونه -
 .شبها بهتر دیه  می شونه -
 .مشکل انتخاب رنگ نهاری  -
 .منتمر تولیه ماشین با رنگ دلخوا  نخواهی  شه -
 .برای تولیه کننه  راحت تراست -
 .تولیه کننه  موجودی کمتری خواهه داشت -
 .بجای توجه به رنگ،به موارد فنی بیشترتوجه می شود -
 .چش  وهمچشمی دراین مورد ازبین می رود -

 نکات منفی

  .کسل کننه  می شود -
 .چش  رامی زنه -
 .تشخیص ماشینها مشکل می شود -
 .سرقت ماشین راحتترمی شود -
 .آزادی انتخاب رنگ ازبین می رود -
 .ازبین برونه ممکن است بعضی ازکارخانجا  رنگ -
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 نکات جالب

  .جالب می شود اگرشیههای مختلف رنگ زرد ایجاد شود -
 .جالب می شود اگرمردم به مسایل مربوط به ایمنی اتومبیل توجه بیشترنماینه -
 .جالب می شود اگرگرایشهای مردم نسبت به اتومبیل عوض شود -
 .جالب می شود اگرتودوزی ماشین رنگهای مختلفی شود -
 . اگراجرا شودجالبه -
 . دیهن افرادی که ازرنگ زرد خوششان می آیه هنگام اجرای این طرح جالبه -

مثال  . راکامل کنی ...(( چقهرجالب می شود اگر))برای یافتن نکا  جالب کافی است جمله 
بگویی  چقهرجالب می شود اگرجاد  ها نیزرنگ زرد زد  شودویا چقهرجالب می شود 

 .یلها نیززرد رنگ شونهاگرشیشه اتومب
 
 

  تمرینهای تکنیک 
 
  راجم به پیشنهاد رسیه  درمورد اجبارافراد درپوشیهن لباس متناسب با خلاق وخاوی

 (نکا  مثبت،منفی وجالب آنرا بنویسیه) خودچه فکرمی کنیه
 .فرض کنیه پیشنهاد شه  است هربچه ای بایه ی  نفر مراقب داشته باشه .1
 هرکسی اجاز  داشته باشه محل خرج کردن مالیتهایفرض کنیه پیشنهاد شه  است  .2

 .پرداختی اش رامشخص کنه
 .صاحب هراتومبیل بایه ی  راننه  شخصی داشته باشه فرض کنیه،  .9
فرض کنیه قراراست هرکس که با پارتی بازی پست ومنصبی را بهست آورد  اسات   .8

 !اخراج وبجایش فرد شایسته ای قراردهنه
 !ثروتهایی که ازرا  خالف جمام شاه  اسات را پاس بگیاردفرض کنیه دولت، تمام   .1

 
 صمدآقایی:نويسنده 

https://rasekhoon.net 
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 مرکز کارآفرینی جهت عضویت در
 تهران 11کاربردی فرهنگ و هنر واحد  –مرکز آموزش علمی 

 سامانه الکترونیکی کارآفرینی به
aspx.reg-Entre/ir.ac.11uastf.www://http 

 .مراجعه نمایید
 

با توجه به حمایت مرکز نوآوری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 
دانشجویانی  تهران در حوزه لباس، کیف و کفش و دیگر موارد، کلیه 11واحد 

جهت تخصیص فضا می توانند رهای تولیدی و کاال دارند، که محصوالت و کا
به سایت دانشگاه مراجعه نموده برای انجام تولیدات و ارائه محصوالت خود 

 .را تکمیل نمایند مربوطهفرم و 
11131=cid?aspx.News/ir.ac.11uastf.www://https 

 

http://www.uastf11.ac.ir/Entre-reg.aspx

