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ایده " ۱۱با تالش همیاران، همکاران و دفتر کارآفرینی مرکز فصلنامه کارآفرینی 
  . منتشر شدنیز  1398 پاييز" تا پدیده

  

در انتهاي بن بست ها و در آنجا که به نظر مي رسد راه  .شودخالقيت در مرزهاي تاريکي متولد مي
راه هاي کهنه و قديمي  در واقع نوآوري و خالقيت جايي شکوفا مي شود که. ديگري نيست

ورده شدن آن به زمان و صرف هزينه زيادي آپاسخگوي نياز فعلي يا خواسته موجود نيست، يا بر
برآورده شدن مناسب نيازها شرط الزم براي به وجود "کارشناسان خالقيت معتقدند  .محتاج است

ها  کر پرواز بر فراز کوهبه عنوان مثال يک فرد گرسنه و آواره هرگز به ف. آمدن آمال و آرزوهاست
شود همان گونه که بسياري از  بسياري نيز معتقدند که خالقيت در نياز متولد مي. نخواهد افتاد

 ."اند اختراعات بزرگ نه محصول تعريف مشکلي خاص بلکه براي برآورن نيازي خاص به وجود آمده
در (ر در انتهاي راه هاي قديمي براي گذر گام به گام از تاريکي و ساختن جاده هاي تازه براي عبو

تفکر خالق تکنيک هايي ارائه مي کند که با راهبرد ذهن و افزايش ) حوزه نيازهاي زميني بشر
متفکران معتقدند يکي از . کارايي آن منجر به بروز خالقيت و افزايش ايده هاي نو مي شود

. در آن ها زنده و فعال است، "نوع ديگر ديدن"خصوصيات بارز افراد خالق، آن است که توانايي 
اين است که تنها به يک حالت، به يک تعريف و يک تعبير از رويدادها " نوع ديگر ديدن"منظور از 

تواند براي اين رويداد خاص وجود  اکتفا نکرده و از خود پرسيد که غير از اين، چه تعبير ديگري مي
اين تکنيک ساده، . سازد نسان فعال ميتکنيکي وجود دارد که فرايند اخير را در ا. داشته باشد

دهنده  اين سؤال حرکت. پرسيدن يک سؤال از خود، در هنگام مواجهه با مسائل و موضوعات است
است که موتور تفکر خالق فرد را روشن مي کند و " ديگه چي؟"در جهت توسعه نگاه انسان، سؤال 

ها و تعابير ديگري از موضوع برود  اشتسازد که به دنبال برد از اين طريق شخص، خود را وادار مي
هر چه در مورد يک موضوع، تعداد تکرار اين سؤال، بيشتر باشد . و به يک تعبير، بسنده نکند
البته اين . هاي هرچه بيشتر است اين دستاورد، دستيابي به ايده. دستاورد آن بيشتر خواهد بود
 .تعجيل براي به پايان رساندن حل مسئله استترين آن ها، پرهيز از  امر، اسبابي دارد که از اصلي

هاي هر چه بيشتر را داد، حوصله داشت و تمام  بايد به خود، زمان کافي جهت دستيابي به راه حل
 . توان خود را دراين راستا به کار گرفت

از اساتید محترم، کلیه کارکنان و دانشجویان عزیز دعوت می کنـیم بـا در اختیـار گذاشـتن نظـرات، 
امیـدواریم بـا کمـک .نهادات، تجربیات و مقاالت خود را در ارائه بهتر این مجله یـاری فرماینـدپیش

  .دوستان هر فصل نشریه ای پربارتر را تقدیم عزیزان نمائیم
  سن مرادیح

  یس مرکز آموزش علمی کاربردیئر
 تهران ۱۱فرهنگ و هنر واحد 
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  قياس
           قیاس عبارت است از مقایسه بین دو چیز که در اصل غیر مشابه اند ولی با این عمل نشان 

  .اغلب برای حل مسائل استفاده می شوداز قیاس . می دهیم که شباهتی بین آنها وجود دارد
  

  استعاره
، به یکدیگر ) تشابه(استعاره نوعی کالم است که رد آن، دو اندیشه بوسیله یک نقطه مشترک 

  .به معنای وسیع تر کلمه ، همه استعاره ها قیاسهای ساده هستند. پیوند می یابند
  

  تحليل راه حلهاي گذشته 
گزارشهای فنی، گزارشهای تخصصی و کتابهایی که داستانهای مربوط به اینکه دیگران چگونه 

 مسئله، حلمسائل خود راحل کرده اند را نقل می کنند، در تشخیص راه حلهای ممکن برای 
  .قابل به کارگیری هستند

  
  تداعي 

س سه قانون اولیه یا دو اندیشه،که بر اسا ءتداعی یعنی برقراری یک رابطه ذهنی بین دو شی
های باستان تدوین شد و عبارتند از این قوانین در اصل توسط یونانی. صورت می گیرد

 .مجاورت، شباهت، تباین اشاره به چیزهای غیرمشابه دارد که تقریبا در مقابل یکدیگرند
  ظربنابراین ، تداعی یعنی در نظر گرفتن چیزی نزدیک، مشابه یا مغایربا شی یا اندیشه موردن

  
  برشمردن صفات 

تکنیک برشمردن صفات که توسط پروفسور روبرت پالت کرافورد از دانشگاه نبراسکا طراحی شد، 
عبارت است از برشمردن کلیه صفات یا ویژگیهای یک مسئله یا یک شی حل کننده مسئله 
سپس به طور منظم هر یک از صفات یا گروه صفات را تجزیه و تحلیل و سعی می کند به هر 

 نمونه هایی از صفات عبارتند از صفات فیزیکی نظیر رنگ،. ند روش ممکن ، آنها تغيير دهدچ
هنجارها ، مسئولیتها، رهبری، و ارتباطات، صفات  صفات اجتماعی مانند اندازه وزن، بو، سرعت،

و صفات دیگر مانند  خویشتن شناسی نماد، انگیزه، صورت ظاهری، روانشناختی مانند ادراک،
  ...هزینه ،کارکرد، مدت خدمات و 
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  بازگشت به مشتري 

می توانیم با روی برگرداندن از مسائل مربوط به تولید و روی آوردن به مسائل مربوط به 
 بازاریابی، رابطه بین فعالیتهای خود و مشتریان را به لحاظ محصول ، قیمت ،تبلیغ، توزیع و

  .یمبازارموردنظر ،بررسی کن
  

  بازگشت به خورشيد 
با ردیابی منشا آنها تا . همه چیزهای فیزیکی را می توان به معادلهای انرژی آنها تبدیل کرد

منابع طبیعی و درنهایت تا به خورشید، به عنوان منبع همه انرژیها ، می توانیم رابطه بین اجزای 
  .حلهایی منتهی شوداین درک بهتر می تواند به راه . یک مسئله را بهتر درک کنیم

  

  
  
  

  چرخه فرصت 
این فرایند از انتخاب تصادفی ویژگیهای مسئله و ترکیب آنها برای به دست آوردن موضوعی که 

این فرایند ممکن است بسیار . بتوان آن را در جلسه توفان فکری بررسی کرد، تشکیل می شود
این تکنیک به . ،بسیار مفید استوقت گیرباشد اما در عوض به لحاظ خلق اندیشه ها و نظرات 

است که پیشتر درباره آن  نوعی شبیه با فرایندهای برشمردن صفات و تداعی معانی ویژگیها
  .بحث کردیم، گرچه به طور مستقل و جدای از آن فرآیندها طراحی شد
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  برنامه هاي كامپيوتري 
و راه حلهای گوناگون استفاده از تعدادی برنامه های کامپیوتری می توان برای خلق راه کارها 
معروفترین و قدرتمندترین این . کرد و در حاالت دیگر، خالقیت را به فرایند حل مسئله افزود

واژه و  ۶۰۰۰۰این برنامه حاوی . است  Idea fisherبرنامه ها به لحاظ محاسبات ، برنامه 
ن تداعی های با تداعی معانی را تشکیل می دهد و ای ۶۵۰۰۰۰عبارت است که در مجموع 

  ) .سئوالها به سه دسته تقسیم بندی شده اند.چندین هزار سئوال مرتبط هستند
. نام دارد که می توان از آن برای حل مسائل استفاده کرد  Idea generator plus برنامه دیگر

موضوع اصلی این برنامه این است که حل کننده مسئله، فرایند حل مسئله را بررسی و اطمینان 
  . اصل کند که تمامی ابعاد مسئله مورد توجه قرار گرفته استح

نیز کاربر را از فرایند حل مسئله عبور می دهد ولی عبارتهای تصادفی در   Ideagenبرنامه 
  . اختیارش می گذارد تا در خلق نظریات از طریق تداعی آزاد به وی ، کمک کند

از . از یک سری محرکهای ذهنی برای کمک به حل مسئله استفاده می کند  Mindlink نرم افزار 
کاربر می خواهد فرایندهای تداعی معانی معمول را رها کند و به دنیال تداعی های غیرمعمول 

  .برود
  

  موعد مقرر 
از آنجایی که بسیاری از افراد خالق اگر تحت فشار باشند بهتر کار می کنند تعيين ضرب االجل 

تعيين مهلت، فشار . خلق راه کا رهای مختلف و برانگیختن کارخالق، بی نهایت موثر استبرای 
  .را افزایش می دهد و فعالیت مغز نیمکره راسترا بیشتر تحریک می کنند

  
  گانه خود مسئله را بررسي كنيدجبا حواس پن 

برای رسیدن ) چشاییشنوایی، بینایی، بساوایی،بویایی ، (آیا می توانید از حواس پنجگانه خود 
به ایده هایی درباره مسئله تان و چگونگی حل آن ، استفاده کنید؟ با طرح پرسشهای زیر درباره 

  :مسئله خود، بینش ها و راه حلهای احتمالی را که به نظرتان می رسد نام ببرید
 چه حسی دارد؟ -۱
  چه بویی دارد؟ -۲

 چگونه به نظر می رسد؟ -۳
  چه صدایی دارد؟ - ۴

  
  
  
  

  دارد؟ چه مزه ای -۵
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 FCBشبكه شطرنجي  

اگر به دنبال این هستید که محصوالت یا خدمات جدیدی ارائه کنید و سعی می کنید ببینید که 
شبکه . چگونه می توانید آنها در مقابل رقبا قراردهید این تکنیک به شما کمک خواهد کرد

ی ، مشابه این شبکه یک ماتریس چهارخانه ا. توسط ریچارد وون طراحی شد  FCBشطرنجی 
  . با ماتریس هایی است که عموما برای توصیف مفاهیم مدیریت و بازاریابی استفاده می شود

دو محور ماتریس موقعیت مشارکت زیاد و کم و میزان تفکر و احساس را در رابطه با 
  . دهد محصوالت و خدمات نشان می

  
  ءتكنيك متمركز شي 

شی یا ایده دیگر به  .دارای عناصری از تداعی آزاد و روابط اجباری است ءتکنیک متمرکز بر شی
سپس از صفات و ویژگیهای این شی یا ایده دوم به عنوان . صورت دلخواه انتخاب می گردد

های سعی بر این است که جریان تداعی.نقطه شروع مجموعه ای از تداعی ها استفاده می شود
در مورد تبلیغ کپی و ایده های هنری ، . شده انطباق داده شودیا مسئله انتخاب  ءحاصله با شی

  .شی که عمدا انتخاب شده، معموال محصولی است که باید تبلیغ شود
  

  نگاه تازه 
از بیرون از سازمان کسی را بیاورید که چیزی درباره مسئله نمی داند، شاید کسی از زمینه کاری 

عوت کنید که در زمینه خالقیت کارشناس است متفاوت و یا از شرکت دیگری یا مشاوری را د
ولی تخصصی در رشته کاری خاص شما ندارد، چنین شخصی ممکن است مسئله را با دید تازه 

  .شخصی که از بیرون دعوت می شود ممکن است ایده های جدیدی ارائه دهد. ای بنگرد
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. ن است
است تا 
همچنین 
کی مغز 

وابیدن، 
ون کنید 
اه کار یا 
از بودن 
ود ادامه 
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یمه آگاهتان
 و شهودی 

موسیقی ه 
ادراک  سمت

ت قبل از خو
ذهنتان بیرو
ید که یک را

دلیل کارسا 
ید به کار خو

  اميركبير

ضر نیم" ردن
شتر ادراکی 
) س است

ین ترتیب ، 

ت که درست
مسئله را از ذ
فتی می بینی
. سیده است

خواب هستید

مدپور ؛ انتشارات

رهاکر"برای 
سمتی که بیش
قضیه برعکس
برود و به ای

ف این است
م.  فکر کنید

شوید با شگف
 ذهنتان رس
می که در خ

دكتر محمود احم

ب ش خوبی
شود یعنی س
پ دست، 
 به خواب ب

حلهای مختلف
رباره مسئله 
 بیدار می ش
ل مسئله به 
شما به هنگا

د: هيگينز ؛ ترجمه 

و مالیم، روش
شنیده می ش
ورد افراد چپ

تحلیلی مغز 

   و رويا
 خلق راه ح
ی طوالنی در

که صبح می 
ب برای حل
ر نیمه آگاه ش

 

ه. سئله ، جيمز ام 

  موسيقي
سیقی آرام و
راست مغز ش

البته در مو(
شود سمت ت

مسئله در خواب
راه ها برای
خت، و خیلی

هنگام. روید
کارهای جالب
ت که ضمیر 

                     

يك حل خالق مس

گوش دادن به م
دن به موس
ی در سمت ر
(ی و عقلی 
باعث می ش

  .شود

افتن راه حل مس
ساده ترین 
ه، خیلی سخ
 به خواب بر
 ای از راه ک
یک این است

. ١  

                      

تكني 101: آفريني 

 

 

  
گ 
گوش دا
موسیقی
استداللی
معموال با
فعال تر ش

  
يا 
یکی از س
معقوالنه
و سپس 
مجموعه 
این تکنی
می دهد
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 ران 

  

 بیماری 
ر مقطع 
یکپارچه 
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  کارآفرین
تهر ۱۱واحد 

 و کارگردانی 
  ۱۳۹۲ال 

  پرده

 د؟

شد در رشته 
یم داشتم در
ت آکادمیک ی

دانشجوی ک
وگ و هنر 

 ۱۳۶۷   

 نویسندگی 
نشجویی سا

  )بازیگر

پ ۵کشت در 

نتخاب کردید

کارشناسی ارش
اده و تصمی
 با تحصیالت

د د رشیدی
فرهنگردی 

  
 سالمی 

 ما 

سینما متولد 

  )بلند
با  ب در تهران
ر جشنواره دا
ه، کارگردان، 

  )بازیگر

 عشقش را ک

مه تحصیل ان

و در مقطع ک
ه انصراف د
بیات خود را 

وحیدآقای 
 علمی کاربر

 علوم تجربی
شگاه آزاد اس
رگردانی سینم

 ...رماييد 

 کارگردانی س

استان نیمه 
شب ۳۰دت 

سب رتبه در 
نویسنده(ده 

، کارگردان، با
  بلند و بلند

سی که سارا 
 ردن

 را برای ادام

حصیل شدم و
 از این رشته
ح دادم تجرب

  

آمصاحبه با 
کز آموزش 

ع دبیرستان 
از دانش ورزی

کار، رشناسی

ی خود را بفر

ی کارشناسی 
  لد تهران 
دا(هایی ندارد

کستری به مد
گم کرده و کس
ثانیه به دوازد

نویسنده،(ب 
وتاه و نیمه ب
سوآن آدلر، کس
جایی برای مر

ی و کاربردی 

گر فارغ التحص
ل می کردم 
م ولی ترجیح

مص
مرک

لی در مقطع 
هندسی کشا

کارلی مقطع 

و سابقه کاری

ی دانشجوی
و بازیگر متول
ب زندگی انتها
ش سلول خاک
نامه بلند ره گ
 کوتاه چند ثا
 کوتاه جاسب
 نامه های کو
شنامه بلند س
شنامه دینا ج

دانشگاه علمی

رشته ای دیگ
لتی تحصیل
ما شرکت کنم

ي  
ي 
  ن

 
  

  

  
  

تحصیلیرشته 
مهکارشناسی 

رشته تحصیلی

ز بیوگرافی و 

 وحید رشید
 ، کارگردان و

کتاب: مولف 
جرای نمایش
نگارش فیلمنا
ساخت فیلم 
ساخت فیلم 
نگارش فیلم 

گارش نمایشن
نگارش نمایش

 
طور شد که د

به اینکه در ر
دانشگاه دول
ی ارشد سینم

پاي 
هاي صحبت

دانشجويك 
كار آفرين

 

 

 ر
 ک
 ر

  

ا .۱

اینجانب 
نویسنده 
 م
 اج
 نگ
 س
 س
 نگ
 گن
 نگ

  
چط .۲

با توجه ب
شناسی د
کارشناسی

يك
ك
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نم تا بتوانم ادامه تحصیل دهم و کارهای بهتری ارائه دهم تا اینکه با دانشگاه علمی کاربردی آشنا ک
  .انتخاب کردمبخاطر مزایای آن و مهارتی بودن رشته ها  شدم و این دانشگاه

  
  

 مزایای دانشگاه علمی کاربردی در شرایط فعلی که شما دانشجوی آن هستید چیست؟ .۳

س و زمان بندی مناسب و اشتغال اطالعات مناسب اساتید در کوتاه ترین با توجه به انسجام کال
زمان و در دسترس بودن دانشگاه و مرکزیت دانشگاه از مزایای علمی کاربردی می باشد حمایت 
دانشگاه و پرورش نیروهای کاربردی برای بازارکار و انجمن ها علمی نیز موردی بسیار با اهمیت 

  .است
  

جوان موفق اگر بخواهید غیر کلیشه ای و عملی چند کالمی برای  به عنوان یک  .۴
 مخاطبین صحبت کنید چه پیشنهاداتی دارید ؟

  : چارلی چاپلین اکتفای کنم از جمله ای  به یک
  .)انتخاب  به دنیا آمدن در دست انسان نیست ولی انتخاب فقیر مردن در دست خود انسان است(
  

  موثر بوده است؟چه عواملی در موفقیت شما . ۵

عالوه بر اینکه خداوند در هر مرحله ای از زندگی همیار و همراه بوده و همیشه از خداوند و اهل 
پشتکار ، مطالعه از مهم ترین به نظرم توکل بر خدا در درجه اول و بعد گرفته ام کمک بیت 

  .خصوصیات موفقیت در هر زمینه ای است
  

  موفق بودن را چگونه ارزیابی می کنید؟ویژگی های خودتان برای دانشجوی . ۶

تا این روند رو به رشد را خداوند عنایت بفرمایند موفقیت دریایی است که انتها ندارد و انشااهللا 
، انرژی مضاعفی در من حفظ کنم اما عالقمندی و عاشق بودن نسبت به زمینه ای که فعالیت دارم 

  . ایجاد می کند تا به سمت اهداف پیش بروم
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  تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی در موفقیت شما موثر بوده است؟. ۷

بسیار است با توجه به اینکه اکثر کاربردی  –علمی حس رقابت بین دانشجویان : صد درصد  
 پروژه هاییدانشجوها افرادی باتجربه در زمینه فعالیت من هستند انگیزه ای خوبی است و البته 

کمک بسیار شایانی در یادگیری دانشجویان               سر کالس از دانشجویان می خواهند که اساتید
  .حمایت خود دانشگاه باعث دلگرمی بنده شده استهمچنین  و  می کند 

  
  ویژگی دانشجوی موفق چیست؟.۸

صفتی که یک دانشجو می تواند داشته باشد با اخالق بودن دانشجو است که اخالق  ترینمهم
بحث گسترده ای دارد هر چند اخالق صفتی است که هر انسانی باید داشته باشد به خصوص ملت 

  .شریف ایران که دین شریف اسالم را برگزیده اند
  

  پیام شما برای سایر دانشجویان؟. ۹

 .ش بجنگید یارزش قائل باشید و برا انتعاشق باشید و برای عشق
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آلمان 

رشته ی 

 افتخار 

 

اکتبر  ۲۸

امسال   ه

 

كارآ  16

ی الیپزیک آ
  

  سازی

دانشجوی 

دیپلمهران ،

 .ن خود کرد

۸الیپزیگ از 

ین است که

ین 
ست 
ش 
ری 

  

شنواره جهانی
 جعفر نجفى

فیلمس رشته 

جعفر نجفی

ته۱۱ر واحد 

مان را از آن 

یمیشن در ال

 .یان رسید

ند و انیمشی

 و داستان ای
 بازیگری است
ز مره و کارش

بازیگرهان و 

در جش" آشو
 کارگردانى ج
وی کاردانی 

رگردانی جع

رهنگ و هنر

ی الیپزیگ آلم

مستند و انیم

ین ها به پای

های مستن م

ورد موضوع 
ته سینما و 
ت زندگی روز
سینمای جه

آ"ش مستند 
به 
دانشجو

به کا" شو

 کاربردی فر

نواره جهانی 

های م  فیلم

معرفی بهترین

در حوزه فیلم

 .ر داشتند
ر موج در مو
ت که دلبست
 با مشکالت
های مطرح س

  .  شود

درخشش     

  

آش" مستند 

زش علمی 

دومین جشن

المللی  ه بین

با م  آبانماه ۱

های معتبر د

شنواره حضو
خ به خبرنگار 
 چوپان است
ه نرم کردن 
ه به فیلم ه
هایش می 

 

                

فیلم 

ی مرکز آمو

ت و دصه ش

وره جشنواره

۱۱شد و شنبه

ه ز جشنواره

ر در این جش
فی در پاسخ
آشو کودکی 
ست و پنجه
با عشقی که
خته به رویاه

 

هاي 
موفق 
  ويي

 

  

 

فیلمسازی

مستند کوتاه

و دومین دو

ش  آبان آغاز ۶

شنواره یکی ا

کشور  ۶۱م از 
ن اساس نجف
آ: ستند گفت

 در حال دس
ا همزمان با
گی اش آمیخ

 

 

 

چهره ه
برتر و م
دانشجو

بهترین م

شصت و

۶برابر با 

این جشن

فیلم  ۳۱۰
  
  

بر همین
فیلم مس
و مرتب 
است اما
دارد زندگ
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تند آشو 
رحله ی 
ده شدن 
نیمیشن 
م در در 
ز اولین 
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فیلم مست: ت
در مر   داری

ل فنی و اماد
ی فیلم و انی
دن این فیلم

ID (هلند از

  

ش فیلم گفت
وز تصویر برد
کردن مراحل 
ه بین المللی
پذیرفته شد

DFA( یدفا 

د تا نمایش
رو ۲۰لید و 

پس طی ک 
فعاالن حوزه
ه است که پ

آلمان و ای 

 پیش تولید
له پیش تول

. گذاشتسر 
قیبی که از ف
را آغاز کرده

)Leipzig (

مدت زمان 
 را در مرحل
د را پشت س
خانم مریم نق
مللی فیلم ر
(ه الیپزیگ 

  . ت

  

شو در مورد 
ه و تحقیق 
ل پسا تولید
لم، سرکار خا
خش بین الم
دو جشنواره
مللی آن است

 مستند آش
ماه مطالعه 
ماه مراحل ۳

ی نهایی فیلم
عرضه و پخ
رقابتی هر د
های بین الم

 

 

کارگردان
۵حدود 

۳تولید و 
نسخه ی
هستند 
بخش رق
بازخورد 
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  عوامل موثر بر کارآفرینی
  
  

انفعال  و  کارآفرینی یک فرآیند پیچیده است که تحت تأثیر فعل
ترین عواملی  ازجمله مهم. گیرد ای از عوامل مختلف قرار می دامنه گسترده

توان به موارد زیر اشاره  دهند می تأثیر خود قرار میکه کارآفرینی را تحت 
 :کرد

  

  عوامل فردی مؤثر بر کارآفرینی. الف
 

  :های شخصی کارآفرین در ارتباط هستند ها و توانمندی عوامل فردی با شایستگی
 

 شود؛ کار می به کارآفرین بدون نیاز به درخواست یا دستور دیگران دست: ابتکار عمل 
 کند؛ برداری می ها بهره ها را شناسایی و از آن فرصت :فعال و نه منفعل 
 شود؛ کند و هرگز از موفقیت سیر نمی در هر شرایطی برای غلبه بر موانع تالش می: پشتکار 
 کند؛ ای دست پیدا می توانایی ایده پردازی دارد و به راهکارهای نوآورانه: مهارت حل مسئله 
گذاران را  تواند نظر مشتریان، شرکا و سرمایه یم: توانایی متقاعدسازی و جلب نظر دیگران 

 جلب کند و در حفظ و گسترش روابط توانمند است؛
 گیری و اجرای تصمیمات خود را دارد؛ قدرت تصمیم: نفس اعتمادبه 
 گیرد؛ های دیگران درس می از اشتباهات خود و تجربه: انتقادگری خود 
های مدّون و نظارت بر عملکرد  برنامه آوری اطالعات، طراحی در جمع: ریزی مهارت برنامه 

 مهارت دارد؛
ترین  این ویژگی ضروری. خرد ای به جان می شده طور حساب مخاطرات را به: پذیری ریسک 

 .توانمندی برای کارآفرینی است

  

عوامل موثر 
بر 

 كارآفريني
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جمله این 
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ازجم. کند  می کار ن در آن  شرایطی استت که کارآفرین

 گاهي 

 رینی
 مرتبط با شر

 :ه کرد

 
نتشارات نشر دانشگا

مؤثر بر کارآفر
یطی، عوامل 
وارد زیر اشاره

 ی
 نی
 ادی
 عی
 ر

                     
 ،آصف كريمي، انت

ل محیطی م
 عوامل محیط

توان به مو ی
فضای سیاسی
سیستم قانون
شرایط اقتصا
شرایط اجتما
وضعیت بازار

 ٢ منیت

                      
 احمد پور دارياني

 

 

  
عوامل. ب

منظور از 
عوامل می

ف 
س 
ش 
ش 
و 
ام 
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 چون او 
ن وجود 

مناسبت 
ا رایگان 

البته در  
 بود که 

 .آمد  می
آقایی . د

ز وی و 
دیدم  می

ایران  ۸۱
روز بیکار 
 بود که 
 در جای 
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 ثبت شده، 
 از زنان جهان

دوسی، به م
ی و التین را
. ها را ببینم

این دورانی  
ه به وجود 
س شده بود
درخواست ا
بودم وقتی م

۱رگاه شماره 
م فقط یک ر

من کسی  س
سال هم  ۳

موفق ایران 
رای بسیاری 

 میدان فرد
تایپ فارسی

ه دوره این 
. ش را گرفتم
رای خانواده

تاسیس ۶۴سال 
من با د. کرد

غض کرده بو

ماه در تعمیر
 بیرون آمدم
هید؟ کاردکس

۴-. کرد ج می

 میان زنان م
ین مشکل بر

 کار
د ایران در

گری و ت نشی
نجا بروم و 
اش گواهینامه

ط سختی بر
شت که در سا
کر  تولید می

ز اول مهر بغ

م ۲دیک به 
از آنجا که . م
خواه می» ن
ها را خارج ی

ت که نامش 
 از آنجا که ای
 .یران شود

 

نایی با بازار ک
شگاه اقتصا
سابداری، منش
که من به آن
با این حال گ
شد و شرایط
ل وجود داش
ت پیکان را 
م هست روز

  .روم
نزد. شده بود

علی کار کردم
من کاردکس«

رد و خروجی
  .خواندم ی

کسانی است
را حل کند و 

ترین زنان ای 

آشن
آموزش.  شدم

فترداری، حس
ای شد ک انه

نبودم ولی ب
ش ضعیف می
ران ناسیونال
موقع قطعات

یادم. ر شدم
باید سرکار بر
ز اول مهر ش
یور شمالی فع
«تم آیا شما 

هایی وا برگه
درس هم می

یکی از ک می
رگ خودش ر
ی از ثروتمند

 طوری؟
 !وووووسک
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شد من تجدید آورده باشم؟  مگر می. تا تجدید آوردم و شوکه شدم ۶-۵کالس هفتم بودم که 

ا را انجام بدهم و بعد کتاب یا درس ه گفت باید همه کار هایم به این دلیل بود که مادرم می تجدید
کردند و مدام با هم  زن پدرم با هم زندگی می۲. خانواده ما هم خانواده شلوغی شده بود. بخوانم

 .ها را از هم جدا کند تر پدرم صالح دید که آن بعد. درگیری داشتند
  

 بچه ۶نگهداری از 
همان بالی کالس هفتم سرم آمد و    در کالس دهم. خواندم ها درس می کردم و شب ها کار می روز

. هایم باال بود های ریاضی نمره ها، بخصوص درس بعد دوباره به خودم آمدم و تا دیپلم همه درس
ماجرای ازدواج ما هم طوالنی . همان محیط کار با آقایی آشنا شدم و ازدواج کردم   در ۵۴در سال 
 .است

ها را قبول نکنم  سفارش پدرم، قرار بود من آن بچه به. او قبل از آن ازدواج کرده و دو بچه داشت
بچه هم خودم به دنیا  ۴بچه شوهرم داشت و  ۲. اما در یک مقطع دیدم الزم است و قبول کردم

شدم اما خانواده  کردم و قبول هم می در همین شرایط هم هر سال در دانشگاه شرکت می. آوردم
 .ام شروع شد که مقطع دیگری از زندگی ۷۳ زندگی ادامه داشت تا سال .کردند موافقت نمی

 
 ها به ساختمان حمله سوسک

ام را کثیف اداره کنم، اما ساختمان ما یک ساختمان قدیمی  نظمی نبودم که زندگی من اصوال زن بی
در حوالی نارمک بود که سوسک زیادی داشت؛ چون این ساختمان همجوار با یک حمام عمومی و 

اعضای خانواده با هم فکر . ها از بین بروند بودیم چه کار کنیم که این سوسکمانده . رودخانه بود
های  ها را بررسی و از سوسک کش کتاب. شد کردیم، اما نمی ها بررسی می کردیم و با همسایه می

 .شد کردیم اما مشکل حل نمی مختلف استفاده می
 

 کشف فرمول سوسک کش
این نیست که بگوييم، اگر یک نفر خالق و . گذارد تاثیر میها  به نظرم عوامل زیادی در موفقیت آدم

خالقیت هم مسئله خیلی مهمی است اما تنها عامل نیست و . شود مبتکر باشد، حتما موفق می
ها  ها عوامل روانی و انسانی آن است که آدم یکی از آن .عوامل مهمی در این مسئله دخیل هستند

درگیر دروغ، سخن چینی، خیانت، بدجنسی، بدذاتی، غیبت  ها روح خود را وقتی آدم. خالص باشند
های  ها را به راه دهد و آن هایی می ها پاداش نکنند و درونشان خالص باشد، خداوند به آن ...و

 .کند خوبی راهنمایی می
کردیم،  از هرچه که استفاده می. های خانه خودمان از بین برود ای بودم که سوسک اول دنبال ماده

ساکنان ساختمان ما از لحاظ مالی قوی نبودند با این حال حاضر شدیم . رفتند ا از بین نمیه سوسک
داد ولی بعد از  دو روز بوی گند سم می-ساختمان یکی. کل ساختمان را یکی، دو بار سم پاشی کنیم

  .شد ها پیدا می دو روز، باز سر و کله سوسک- این یکی



 11آفريني 

سیدم که 

شف کرد، 
شکل . م
ریزد،  می

ه سبزی 
او تن  .م

مزه تری 

 علمی و 
ستفاده از 

ده بودم 
هم توی 

. شود می
وند توی 

كارآ  22

به ترکیبی رس
 .کرد ی

 آتش را کش
وسک رسیدم
ر آن آبغوره م

اش قورمه یقه
 استفاده کنم

خیلی خوشم

های  ژوهش
میر بدون است

محا ثبت کرد
اش ه ی جنازه

ضری آزاد م
رو دهد و می

ون و خطا به
ها را امحا می

ورت اتفاقی 
ل خمیر سو
، یک نفر در 
 ذائقه و سلی
ها  همه این

رمه سبزی خ

  

 از سازمان پژ
این خم: بود

را ام سمش
 شود و حتی
 پروتئین مض
د  دست می

قی و با آزمو
ه من سوسک

 سون
بشر به صو. 

نیاز به فرمو
کنید ست می

س مطابق با 
شود از ه  می
  .بدهد

دهد، به قور

 
هی نوآوری 
نوشته شده ب

 .دارد
همان اول ا 

وسک محو 
نازه سوسک
ها گی به آن

 صورت اتفاق
ویم ترکیب من

  
هم مثل ادیس
.اتفاق است
 هم از سر ن
ه سبزی درس

کند و هرکس 
گوید چطور  ی
اند، انجام بد ه

سبزی تن ند

 
 ثبت اختراع
ه بگیرم؛ گواه
 آن گواهی ن
سمومیتی ند

   از. تراع کنم
شود که سو ی

 چون از جنا
 حالت تشنگ

و به م دهم 
هتر است بگو

من ه
 داده از سر 

من . ساخت
وقتی قورمه. 

استفاده می
هست که می
ه انجام داده
اول قورمه س

ث
تاييدیه نستم

در . ن فرمول
ن هم هیچ مس
 را ثبت اختر
میر باعث می
ی آن است 

خورند یک  ی

د کاری انجام
نه، بهت. کرد ی

 بشر انجام 
پ را سق الم

.م جالب بود
اسفناج هم 
م هسک نفر ه

ری را که همه
عمول و متد

کشید تا توانس
ر سمی بودن
 برای انسان 
م این خمیر 
ه از این خم
های ز مزیت

ن خمیر را می
 .روند ی

 بود که باید
ها را نابود می

 کارهایی که 
 از سر اتفاق
به فرمول هم
مو، دیگری ا

یک. کند ت می
 به اینکه کار
ی به مزه مع

  

 سال طول ک
و گواهی غیر
اخته شده و 
ق شده بودم
ک بار استفاد

این ا. یفتد
ها وقتی این
ا و از بین می

 

 

 
در ذهنم 
ه سوسک

خیلی از 
ادیسون 
رسیدن به
یکی آبلیم
را درست

دهد  نمی
اگر کسی

  .رسد می
  

دو  -یکی
صنعتی و
سموم سا
من موفق
چون یک
محیط نی
ه سوسک
ها  راه آب



 

 11كارآفريني   23

 

وقتی رفتم لوگو را طراحی کنم، به آقایی که آن را طراحی . اسم امحا یک اسم با مسما و خوب بود
این لوگو را خیلی خوب طراحی کن، چون این اسم یک روزی اسم خیلی مهمی در : کرد، گفتم می

 .شود ایران می
 

 ماجرای عرضه و تقاضا
ام از بین رفت، نگفتم این خمیر مال خودم  های خانه ا درست کردم و دیدم سوسکوقتی آن ماده ر

به شاگردان کالس صبحگاهی و . دادم ساختم و به دروهمسایه می مدام این خمیر را می. باشد
  .کردم هم دادم ای که کار می های مدرسه معلم

ها را از بین  که سوسک گفتم من یک ماده درست کردم ام سوسک دارد، می گفت خانه هر کس می
های تیم کوهنوردی جمع  توانید با بچه مان صحبت شد، همسرم گفت می یک شب در خانه. برد می

کردم و به متقاضیان  شوید و این را در قوطی بریزید و بفروشید اما من همین طور درست می
 .بگیرم و تولید کنم دادم تا اینکه تقاضا آنقدر زیاد شد که به این نتیجه رسیدم باید سفارش می

 
 فرآیند تولید خانگی

شستم و با همه این  نفر را می ۸در خانه یک لگن داشتم که جنس آن از روی بود و توی آن لباس 
های آکواریوم  کردم و توی تیوپ ها که داشتم در همین لگن خمیر امحا درست می ها و مسئولیت کار
های نوروز خان  هایی که از پله توی پالستیکبستم و  ریختم و با دم باریک ته آن را می می
البته آن . گذاشتیم ها می کردیم و کنار این خمیر هایی هم درست می بروشور .ریختم خریدم، می می

من . ها هم در پیشرفت کار تاثیر داشتند شد و آن موقع دیگر در خانواده هم به من کمک می
 .کردم ا خودم میها ر انصاف باشم و بگویم همه کار خواهم بی نمی

 
 وام برای توسعه

صندوق توسعه . داد گرفتند وام می ها به کسانی که این گواهینامه را می آن موقع سازمان پژوهش
البته وامی که . داد و من هم این وام را گرفتم تکنولوژی به مخترعین، مبتکرین و مکتشفین وام می

 .میلیون۴میلیون تصویب شده بود، شد  ۲۱برای من 
از وزارت صنایع که همیشه » های فنی و تکنولوژی طرح اعطای کمک«وام دیگر گرفتم با عنوان  یک

بدون بهره و بدون هیچ اذیت و آزاری این وام را به من دادند و من با قسط اول . کنم دعایشان می
 .این وام توانستم در فیروزکوه سوله بخرم و کارم را گسترش بدهم

 
 خدا مرا دوست دارد

جود آنکه به من توصیه شده بود که شرکت نزنم، شرکت زدم و با همسرم شریک شدم اما بعدا با و
نزدیک بود دوباره صفر شوم اما خدایی که جایزه را به من داده بود، دوباره . مشکالتی به وجود آمد

 .دوباره از پستوی دفترم شروع کردم و البته این دفعه پول داشتم. به من کمک کرد
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لطف خدا به من این بود که آن . مزن خمیر نانوایی خریدم و آنجا شروع به کار کردمرفتم یک ه
 .کردم، این اسم را به نام شرکت نکرده بودم موقع که اسم را ثبت می

حسب ارائه مدارک و محصول توسط : رفتم که مجوز بگیرم، نوشت وقتی که به وزارت بهداشت می
  .فاده نشد، مشمول اخذ مجوزهای بهداشتی نیستشکوه السادات هاشمی، چون از سموم است

در بحبوحه مشکالت ما، وزارت بهداشت گفته بود که باید پروانه ساخت بگیرید و معلوم شده بود 
. های همه جا را ریشه کن کنیم ما توانسته بودیم سوسک. که این سوسک کش چقدر کارایی دارد
توانستند  ها که نمی های دولتی، بهزیستی ها، اداره ها، اداره دیده بودند کم کم داریم سوسک زندان

کنیم، بنابراین گفتند باید مجوز  ها را ریشه کن می معلوالن را تکان بدهند و همین طور زندان
 .دادند که اسم فرمول به نام او بود، یعنی شکوه السادات بگیرید و مجوز را به کسی می
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  های دانشجوییدستی و دست سازهگزارش تصویری بازارچه صنایع
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  گزارش تصویری از برگزاری کارگاه 
  " آموزش مهارت جرات مندی"

  ۹۸ /۰۷ /۳۰روز سه شنبه مورخ  توسط دفتر مشاوره روانشناسی مرکز
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  چاپ شده توسط کتب برخی معرفی

  تهران ۱۱کاربردی فرهنگ و هنر واحد  –انتشارات مرکز آموزش علمی 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  هنر و ارتباطات
  

  حسن فراهاني، سيد ادريس مستقيم: ينمولف
  

   

  : عناوين سرفصل كتاب
  هنر و ارتباطات 
  جامعه شناسي هنر و ارتباطات  
  آشنايي با كاربرد هنر 
  انواع هنر  
  هنر و رسانه 
  ايرانيآشنايي با هنر اسالمي و  

 

 

  

  قوانين و مقررات فرهنگي و رسانه اي
  

  آرش عابدي : مولف
  

  : عناوين سرفصل كتاب

 حقوق فرهنگي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

قوانين فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و شوراي عالي  
 انقالب فرهنگي

 مالكيت ادبي و هنري 

 ترجمه و تفسير كتب و نشريات و آثار صوتيقوانين مربوط به  

 قوانين مربوط به مائل ارتباط جمعي 

  قوانين مربوط به كانون هاي تبليغاتي 
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 CorelDraw مرجع تصويرسازي با
  

  علي محمودي: مولف
   

  : عناوين سرفصل كتاب
  انواع سبك هاي گرافيك كامپيوتري 
  گرافيك پيكسلي و برداري 
 CorelDrawمعرفي اجراي محيط   

 مديريت اسناد 

 كنترل صفحه تصوير  

 آشنايي با ابزارهاي كمك ترسيمي 

  كار با شكلهاي از پيش آماده  
  

  
  فرهنگ اقوام

  

  طلعت صفري: مولف
  

  : عناوين سرفصل كتاب
  تبار ايرانيان  ، ايرانيان عصر اوستا، گروه هاي نژادي 
  كشاورزي و كوچ ، سازمان ايليعشاير و دامداري،  
 آداب  و سنن ملي ، عقايد و باورهاي مردم عامه ، جشن هاي ملي  ومذهبي 

  خدايان در ايران باستان ، باورهاي مردم 
  رقص و موسيقي در ايران ، بازيهاي محلي كودكان  
وحدت و كثرت در اقوام ايراني، تاثير پيامدهاي فرهنگي تكنولوژي در  

 ساخت خانواده

  واج ، كاركردهاي خانوادهازد 
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رزیابی ریسک
 بخش مالی
 ضمیمه ها

 
  عرفی

ش که به صو
شانی شرکت ،
رح با عبارتی
در اختیارشان

  .ست

  ی طرح
مت که خالص

زیرا این . ید

  دوين
  طرح  

 جاري

 

 

طرح تجا
بخ -۱
خ -۲
ت -۳
ش -۴
بخ -۵
بخ -۶
بخ - ۷
ار - ۸
بخ -۹
ض -۱۰

  
بخش مع

بخشاین 
نام و نشا
بودن طر
دگزارش 
ممنوع اس

  
خالصه ی
این قسم
جلب نما

تد

تج
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اساس آن طرح را ارزیابی  می کنند، در این قسمت کارآفرین مفهوم فعالیت اقتصادی را شرح           
می دهد و اطالعات و آماری که موجب بروز فرصت موردنظر می سود و راهبردهای بازاریابی که در 

  . طرح بکار رفته است را بیان می کند
  

  تحلیل صنعت
هر . پیش زمینه های صنعتی و وضعیت کنونی و گرایش های آینده ذکر می شود در این مرحله

اگر شرکت پروژه ی . نکته ای که به نظرمی رسد در بهتر جلوه دادن برنامه موثر باشد، باید ذکر شود
سوم ، در مورد پروژه ی اقتصادی جدید و . در حال اجرا دارد، در اینجا می توان به آنها اشاره کرد 

تمام لغات کلیدی را باید در این بخش تعریف کرد و در . ل های آن در اینجا باید بحث شودپتانس
تعاریف یا خصوصیات عملکردی ، عکس ها و نمودارها نیز . مورد آنها توضیحات جامعی ارائه داد 
  .در این بخش نمایش داده می شود

ید در طول رقابت با دیگران به چهارم ، مزایای بالقوه ای که پروژه ای که پروژه ی اقتصادی جد
این بحث ممکن است شامل حق . دست می آورد ، در اینجا باید به طور کامل مورد بحث قرار گیرد 
  .امتیاز ، کپی رایت ، عالئم انحصاری و مزایای فنی و بازاری باشد

  
  شرح فعالیت کارآفرینانه

این بخش باید به . ا شناسایی کنداین قسمت به سرمایه گذار کمک می کند تا میزان و هدف کار ر
شرح وظایف شرکت بپردازد و بعد از نگاه کلی که به صنعت ارئه شد باید به طور مشخص به 

  . تولیدات، خدمات و عملکرد فعالیت کارآفرینانه اشاره کرد
  در این قسمت می توان از سئواالت زیر برای تکمیل آن استفاده کرد

  ی منجر خواهد شد؟فعالیت کارآفرینانه به چه چیز •
  چرا این کار موفق خواهد شد؟•
  تا به حال چه مقدار از کار انجام شده است؟ •
  .خدمات را شرح داده و در صورت داشتن حق امتیاز ، حق اثر و عالئم تجاری آن ذکر شود/ تولیدات •
  محل فعالیت کجاست و چه پتانسیلی دارد؟ •
  چه تجهیزات و امکاناتی مورد نیاز است؟ •
  برای اجرای موفق طرح تجاری چه تخصصی نیاز  است؟ •
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در . شوند
 نامیده      
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مات می 
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داده می ش
ش عملیاتی
به منابع و ه

 .  

سب برای مح
.شکست داد
غ کاال و خدم

بسیار بحرانی
تگیشود، بس

، تاثیر مستق

و تحلیل بازا
 که زده اند، 

د، توضیح 
 مذکور بخش
ع، دسترسی ب
یان می شود

که بازار مناس
ت و رقبا را ش
گذاری، تبلیغ

این بخش ب
ش زده می ش
زاریابی دارد،

نند تحقیق و
خمین هایی 

ته می شوند
شد، بخش 
و نقل سریع
ن قسمت بیا

متقاعد کند ک
ش دست یافت
زیع، قیمت گ

ت، تهیه ی ا
 در این بخش
 و تحلیل باز

  .دارد
عنی نمی توا
ع کنند که تخ

صوالت ساخت
خدمت باش
بی به حمل 
ست که در این

مایه گذار را م
هداف فروش
د بازار در توز

رین کارهاست
ین هایی که 
 به تحقیق 
ایه ی ویژه د
شکل دارند یع
گذاران راقانع

چگونه محص
ه ی یک خ
دی ، دستیاب
ه مواردی اس

د بتواند سرم
ی توان، به اه
یط و راهبرد

 از سخت تر
دی به تخمین
 که بستگی 
و میزان سرما
 این کار مش
ند سرمایه گ

یات اینکه چ
موردنظر ارائه
یازهای  تولید
تولید از جمله

کارافرین باید
 بنابراین می
توصیف شرا

 برنامه یکی 
مت های بعد
ش بینی شده 
ه بازاریابی و 
ن برای انجام 
هند که بتوانن

  ولید
قسمت جزئی
 که طرح مو

فهرست نیا. 
هزینه های تو

  زاریابی
ش بازاریابی، ک
وجود دارد و 
کارافرین به ت

ین بخش از 
یرا تمام قسم
فروشی پیش
تولید ، برنامه
از کارآفرینان 
ای انجام ده

 

 

  
بخش تو
در این ق
صورتی 
می شود
ین هتخم

  
بخش باز
در بخش
خدمت و
قسمت ک
  .پردازد
ی ایتهیه

است، زیر
مراحل فر
عملیات ت
بسیاری ا
ا به گونه
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در اینجا بعضی از مواردی که در توضیح جامع وضعیت بازار مهم است، ذکر . دست یافتنی است 
  .می شود

همراه  باید فهرستی از افرادی که عالقه ی خود را به خرید محصول یا سرویس اعالم کرده اند به
اگر این پروژه ، یک پروژه ی اقتصادی نیست، مشتریان اصلی . دالیلی که آورده اند، ذکر شود 

تعریف پتانسیل های کلی . کنونی باید مشخص شوند و در مورد گرایش های فروش بحث شود
پیش بینی فروش باید حداقل برای سه سال تهیه شود و عوامل مهمی که در . بازار نیز مهم است

گرایش های صنعتی ، گرایش های اقتصادی اجتماعی ، سیاست های دولتی و تغييرات (ار باز
نقش دارد نیز ، باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، منابع اطالعات و روش هایی که برای ) جمعیتی

  . تهیه ی طرح ها مورد استفاده قرار می گیرند، باید نشان داده شود
  

  بخش سازماندهی
ع مالکیت و حدود اختیارات و مسئولیت های پرسنل و تجربه های کاریشان که در این بخش نو

شرح حال و سوابق هر یک از اعضای تیم . نشان دهنده صالحیتشان است ، نشان داده می شود
در نهایت در مورد هر یک از سیاست گذاران یا مشاوران نیز . مدیریت باید نشان داده شود

  .توضیحاتی داده می شود
در این بخش ) قراردادهای سهام، دستمزدهای مشاوران و امثال آن(ر پرداخت و مالکیت ساختا

باید به طور کامل توضیح داده شود به طور خالصه این بخش باید به گونه ای تهیه شود که عوامل 
  :مهم زیر را به خوبی متوجه شوند

 ساختار سازمانی - ۱
 تیم مدیریت و پرسنل مهم -۲
 هر یک از پرسنلتجارب و قابلیتهای فنی  - ۳
 ساختار مالکیت و قرادادهای جبران -۴
 هیات سیاستگذاران و مشاوران خارجی -۵

  
  ارزیابی ریسک

با توجه به نوع صنعت و جو رقابتی موجود، هر فعالیت کارآفرینانه نوپا با برخی خطرهای بالقوه 
این ارزیابی . دالزم است کارافرین ارزیابی دقیقی از این مخاطرات را انجام ده. مواجه خواهد شد

شامل مشخص شدن خطرهای بالقوه و ارایه ی راهبردهای جایگزین ،جهت کاهش اثرات آن 
مخاطرات و یا مقابله با آنها می باشد، به نحوی که با وقوع این اتفاقات از جمله واکنش رقبا ، 
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طری متوجه 

ده است ، نی

  

 لزوم تعهد 
حیات شرکت 

 آمدساب در 

قراردادها و ه
  .د

اوری ، خطر

  جود آید
خمین زده شد

  

 اقتصادی و 
سیل ادامه ح
 صورت حس

جاره نامه و ق
میمه می شود

ت های فنا
  :اد

  ده است
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ر از انچه تخ
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ر مورد پتانس
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یا تصویر اجا
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ه های بیشتر

الی است که
خش باید در
ترازنامه  پیش

مانکاران و ی
شده در این 

و یا بازاریابی
 به مسائل زی

 
  صنعت

ش از آنچه تخم
  روش

  محصول
 تهیه ی مواد
وری و هزینه

ت کلیدی ما
در این بخ. د 

لی اصلی ، ت

گان و یا پیم
د گنجانده نش

ت ، تولید و
ی توان راجع 
  هش دهند
خواسته در ص
و تولید بیش 
یش بینی فر
رنامه تولید م
پخش ها یا 
قابت به نواو

  د؟

یزی اطالعات
ین می سازد
ت حساب مال

  .ود

 توزیع کنندگ
 در متن سند

روه مدیریت
می. نه نشود

 قیمتها را کاه
ه گرایش ناخ
ی طراحی و 
ستیابی به پی
ستیابی به بر
تی که برای پ
ی ادامه ی رق
م خواهد شد

  مالی
مالی طرح ری
جاری را معی
د سه صورت

ان می شو بی

ی خریداران، 
پشتیبانی که 

 

 

ضعف گر
کارافرینانه

اگر رقبا •
هر گونه •
هزینه ا •
عدم دس •
عدم دس •
مشکالت •
اگر برای •

چه انجام

بخش م 
بخش ما
گذاران تج
داده شود
نقدینگی 

  
  ضمیمه

نامه های
مطالب پ
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  بایدها و نبایدهای طرح تجاری

در اینجا معمول . که باید از آنها جلوگیری شوددر طول برنامه ریزی تجاری، دام هایی پدید می آید 
  :ترین اشتباهاتی که به طور معمول کارآفرینان به آن مرتکب می شوند را توضیح می دهیم

  
 اهداف واقع بینانه نیست  

عدم وجود اهداف قابل دستیابی ، نبود محدودیت زمانی برای انجام کارها، نبود اولویت ها و نبود 
بیانگر ضعف طرح است که باید با تهیه ی یک جدول زمانی با مراحل گام های عملی ، همه 

  .مشخص در یک دوره ی زمانی برطرف شود
  

 اتفاقات ناگوار پیش بینی نشده است  
به . ارآفرین چنان در نظرات و ایده های خود غرق می شود که بسیاری چیزها را فراموش می کند

نمی بیند، عیب ها و ضعف های برنامه و تغييرات  عبارت دیگر، چنین کارآفرینی مشکالت آینده را
بهترین راه جلوگیری از چنین دامی فهرست کردن . برنامه و پیشامدهای غیرمترقبه را نمی پذیرد

موانع احتمالی که ممکن است به وجود آید و بیان راه هایی که برای غلبه بر هریک از مشکالت می 
  .توان ارائه نمود، می باشد

  
  منظر سرمایه گذاران بررسی نمی شودطرح از  

به (پنج مرحله ای که در زیر ارائه شده اند، مراحلی است که سرمایه گذاران طرح را در مدت کوتاهی 
  .ارزیابی می کنند) هر مرحله کمتر از یک دقیقه وقت تخصیص داده می شود

  .خصوصیات پروژه ی اقتصادی و صنعت آن را مشخص می کنند -۱مرحله 
  )بدهی و سود ویژه موردنیاز(ساختار مالی برنامه را مشخص می کنند -۲مرحله

تا بتوانید قابلیت فروش ، ارزش خالص و بدهی و سود ویژه را (را می خوانند  ترازنامهجدیدترین  -۳مرحله 
  )مشخص کنند

  )مهم تر استبعضی اوقات این مرحله از مراحل دیگر .( توان و خصوصیات کارآفرینان را می سنجند - ۴مرحله
تا ببینند که چه چیزی (به دنبال یک پدیده ی منحصر به فرد در این پروژه ی اقتصادی می گردند -۵مرحله

  ٣. )متفاوت است
  
  

                                                            
 كتاب اصول و مباني كارآفريني ، مهندس مهدي سعيدي كيا، انتشارات كيا 3
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 استارت آپ چیست؟

 

 
 

طبق گفته استیو بلنک، پروفسور . تعاریف مختلفی از استارت آپ در جاهای مختلف وجود دارد
استنفورد، استارتاپ یک سازمان است که برای پیدا کردن یک مدل کسب و کار مقیاس  دانشگاه

 .پذیر و همچنین تکرار پذیر راه اندازی می شود
طبق گفته مرکز کسب و کارهای کوچک آمریکا استارت آپ به کسب و کارهایی گفته می شود که 

 .برای رشد در آینده دارندحول محور فناوری و تکنولوژی شکل می گیرد و پتانسیل باالیی 
 : اریک ریس نویسنده کتاب فوق العاده نوپای ناب هم استارت آپ را این گونه تعریف می کند 

استارت آپ کسب و کاری است که برای ارائه خدمت یا محصول جدید و نو در شرایطی بوجود 
 .آمده است که ابهامات باالیی دارد

یی گفته می شود که جهت برطرف کردن نیازی بر پایه به طور کلی استارت آپ به کسب و کارها
این تعریف دقیقا مختص استارتاپ های موجود در ایران . فناوری های جدید راه اندازی می شود

 .است
در کشور . البته این را بدانید که مفهوم استارت آپ فقط مختص به کسب و کارهای آنالین نیست

تکنولوژی های جدید راه اندازی می شوند این طور است ما چون بیشتر استارت آپ ها حول محور 
 .وگرنه استارت آپ هایی هم وجود دارند که بر پایه تکنولوژی نیستند و کامال سنتی هستند

 استارت آپ

Startup 
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 : تفاوت استارت آپ با کسب و کارهای دیگر
شوند که در  معموال همه فکر می کنند استارتاپ ها بر پایه ایده نوآورانه و خالقانه ای راه اندازی می

 !قسمت تعاریف متوجه شدید که همه استارتاپ ها اساسا اینطور نیستند
معموال استارتاپ ها به گونه ای هستند که کمتر کسی می تواند از آن کپی کند و در این صورت 

اما تمرکز اصلی استارت آپ ها روی . است که اکثر آن ها کم رقیب یا حتی بی رقیب ظاهر می شوند
چون قرار است ایده شان برای رفع نیاز . شدن و همچنین بیشتر دیده شدن است صحیح دیده

 .افراد زیادی کاربرد داشته باشد
یکی از تفاوت های استارت آپ ها با دیگر کسب و کارهای اینترنتی در این است که استارت آپ ها 

رت آپ ها به صورت البته ممکن است مقیاس پذیری در برخی از استا. قابلیت مقیاس پذیری دارند
 .چشمگیر دیده نشود

مقیاس پذیری به رشد کسب و کار نسبت به هزینه های آن گفته می شود که این رشد به صورت 
 .کامال نامتناسب است
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میلیون ناموت در سال جاری ایجاد کرده باشد و  ۵۰۰یعنی مثال اگر کسب و کار شما درآمدی بالغ بر 
برابر شده باشد بدون اینکه هزینه های شما بیشتر شده باشد یعنی نسبت به سال گذشته مثال دو 

در ادامه مثالی می . که دقیقا استارت آپ ها همینطور هستند. کسب و کار شما مقیاس پذیر است
 .زنم تا بیشتر متوجه شوید

به عنوان مثال در کسب و کارهای سنتی فرض کنید فروشگاه مبلمانی قصد دارد سود خود را بیشتر 
مسلما برای . بهترین کار این است که شعبه های بیشتری را در دیگر شهر ها راه اندازی کند. کند

 … از راه اندازی شبعه ها گرفته تا استخدام نیروی انسانی و. این کار باید هزینه های زیادی شود
با ولی مثال اگر اسنپ بخواهد در شهرهای دیگر نیز سرویس بدهد شاید نهایتا به یک دفتر 

استخدام چند نیروی کار در آن شهر نیاز داشته باشد و مسلما این کار هزینه ی زیادی نخواهد 
 .داشت با توجه به سود باالیی که قرار است برایش حاصل شود

پس همانطور که متوجه شدید فرق استارت آپ ها با دیگر کسب و کارها در این است که استارت 
یل این را دارند که بدون هزینه های اضافی رشد بسیار سریع و آپ ها مقیاس پذیر هستند و پتانس

البته این را هم بدانید فناوری های جدید کمک بسیار زیادی به مقیاس . چشمگیری داشته باشند
 .پذیری استارت آپ ها می کنند

 شتاب دهند استارت آپ ها دقیقا چه کار می کنند؟
ن در کشور ما افزایش یافته است کار اصلی شان شتاب دهنده ها که طی چند سال گذشته تعدادشا

در واقع شتاب دهنده ها در قبال سرمایه گذاری روی ایده . سرمایه گذاری روی استارت آپ ها است
شتاب دهنده ها عالوه بر . های نو و کاربردی استارت آپ ها درصدی از مالکیت آن ها را می گیرند

ثل آموزش دادن توسط متخصصین آن حوزه را در سرمایه گذاری روی استارت آپ ها خدماتی م
معموال شتاب دهنده ها شانس به موفقیت رساندن استارت . اختیار صاحب ایده ها قرار می دهند

 .آپ ها را افزایش می دهند
شتاب دهنده ها از ابتدای شروع کار یک استارت آپ یعنی ارائه محصول اولیه یا نسخه دمو تا 

 .تر همراه آن ها هستند مراحل پایانی و پیشرفته
یعنی فکر نکنید کسی که فقط ایده . البته شتاب دهنده ها فقط از ایده های خام استقبال نمی کنند

بعضی از دوستان فکر می . ای داشته باشد هر چند ناب می تواند از شتاب دهنده ها کمک بگیرد
باید ایده همراه ! اینطور نیستدر صورتی که اصال  .کنند شتاب دهنده ها خریداران ایده ها هستند

با طرح توجیحی باشد تا شتاب دهنده ها بدانند قرار است روی چه ایده و استارت آپی سرمایه 
شتاب دهنده ها یک پشتیبان و راهنمای خوب برای راه اندازی و به موفقیت رساندن  .گذاری کنند

  ٤.استارت آپ ها هستند
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  بانوان بانوان   ییطراحی لباس اجتماعطراحی لباس اجتماعنخستین رویداد استارتاپی با عنوان نخستین رویداد استارتاپی با عنوان 

  ))لباس اداری و رسمیلباس اداری و رسمی((
  

با مشارکت  )لباس اداری و رسمی(طراحی لباس اجتماع بانوان اولین رویداد استارت آپ پوشاک با موضوع 
کارآفرینان،سرمایه گذاران ،افراد صاحب ایده و فعاالن حوزه مد و لباس توسط مرکز نوآوری پوشاک واحد 

 .می شود   تهران برگزار ۱۱فرهنگ و هنر 
تهران در نظر دارد جهت توانمندسازی دانشجویان در راستای ۱۱مرکز نوآوری پوشاک واحد فرهنگ و هنر 

اقدام به برگزاری اولین رویداد استارت آپ    کارآفرینی و آشنایی با بازار کسب و کار برداری از فرصت هایبهره
 .پوشاک کند

هدف از برگزاری این رویداد آموزش عملی مفاهیم کارآفرینی و کسب و کار ،ایده پردازی ،هم اندیشی 
جربیات و آگاهی از فرآیند کارآفرینانه ،ارتباط با کارآفرینان موفق و سرمایه گذاران ،فرصتی برای انتقال ت

 .چرخه ایده تا بازار دانشجویان و فارغ التحصیالن است
شود در حضور  برگزار می آذرماه ۱۸های خود را در قالب یک استارت آپ که  برگزیدگان این استارت آپ، ایده

 .ها شود دهند تا منجر به عقد قرارداد و تجاری سازی انبوه ایده گذاران ارائه می سرمایه
اعم از دانشجویان و فارغ التحصیالن این مرکز در زمینه طراحی، تبلیغات اینترنتی،    از تمامی صاحبان ایده

  .ایجاد بازار فروش دعوت می شود در این رویداد علمی شرکت نمایند
 

  ۹۸ / آذرماه  / 18 : برگزاری رویداد   ۹۸ / آذرماه  / 14 : مهلت ثبت ایده 
 

  : تلفن های زیر تماس بگیریدجهت کسب اطالعات بیشتر با 
  66429104: سرکار خانم میرزایی  66436097: سرکار خانم بک زاده

 

  : محورهای رویداد
 طراحی های خالقانه و نوآورانه   الگوسازی و دوخت خالقانه و نوآورانه  
 بازاریابی و فروش و ایجاد بازارهای نو ظهور   فروشگاههای اینترنتی مد و لباس و  برندسازی  

    
   : فرصت ها و امتیازات

 تهران ۱۱ستقرار در مرکز نوآوری طراحی لباس و پوشاک مرکز ا 
 حمایت سرمایه گذاران، فعاالن حوزه پوشاک از ایده های برتر 
 مشاوره تخصصی با فعاالن حوزه مد و لباس در کلینیک استارتاپ 
 ارائه و معرفی کلیه ایده ها توسط شرکت کنندگان 
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  مرکز کارآفرینی جهت عضویت در
  تهران ۱۱کاربردی فرهنگ و هنر واحد  –مرکز آموزش علمی 
  سامانه الکترونیکی کارآفرینی به

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

  
بردی فرهنگ و هنر با توجه به حمایت مرکز نوآوری مرکز آموزش علمی کار

 تهران در حوزه لباس، کیف و کفش و دیگر موارد، کلیه ۱۱واحد 
جهت می توانند دانشجویانی که محصوالت و کارهای تولیدی و کاال دارند، 

به سایت تخصیص فضا برای انجام تولیدات و ارائه محصوالت خود 
  .را تکمیل نمایند مربوطهفرم دانشگاه مراجعه نموده و 

https://www.uastf11.ac.ir/News.aspx?cid=11591  

 


