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 آشنایی با کار آفرین و کار آفرینان

 

 کار آفرین کیست و کار آفرین چیست؟ 

  ممکنه که موانع و تعارفی به غلط از کار آفرین ارائه شده باشد. بخاطر نوع نگاه های فرهنگی و آموزشی 

  انسان تا چه حد بر جهان اطراف خود اثر گذار است؟ اغلب بر این باورند که جامعه بر آنها تاثیر می گذارد آنها تآثیری

 بر جامعه ندارند. 

  .نقش انسان در جامعه چیست؟ اغلب معتقدند نقشی ندارند 

  ندگی رخ می دهد بصورت درصد اتفاقاتی که برای ما در ز 90: در مطالعات موفقیت پیگیری میشد، 10-90قانون

 مستقیم یا غیر مستقیم آنها را رقم زده ایم. 

  درصد نتایج زندگی ما را تشکیل می دهد.  80درصد فعالیت های ما  20:  20-80قانون 

 20درصد درصد مردم جوامع از  80درصد توانایی ها شدن کار می کنند.  و  80درصد از افراد جامعه هستند نه با  20

 ی ذهنی و بدنی خودشان استفاده می کنند. درصد توانای

 راسخ برای ورود به دنیای کسب و کار:آمادگی و تصمیم 

 

  

 روش تقسیم بندی زندگی:      روش وظیفه ای              

  

 

 

 

 

       : استخدام   1زندگی شغلی .Employmeut  

 self- employmeut . خود اشتغالی   2                       

 Entrepreneurship . کارآفرینی    3                       

* استخدام : افراد مهارت خاص کسب می کنند ؛ زندگی شغلی که شخص در قالب یک قرارداد رسم و 

معتبردقت و معتبر و مهارت های خود را در مقابل وجه شخصی در اهتیار سازمانی دولتی یا خصوصی قرار می 

 دهد . امنیت شغلی کامل یا نسبی فراهم می کند. 

خود اشتغالی : فرد حرفه ی خود را بر اساس تجربیات مشاغل آزاد موجود در بازار کار و با مسئولیت شخص  * 

 انجام می دهد وکیل، متخصص، پزشک. 

 اغلب افراد پس از زندگی تحصیلی خود وارد بر زندگی شغلی می شوند: 

تحصیلی: هر چه جوامع پیشرفت می کنند مجبورند سطح بیشتری را 

 صرف یادگیری کنند. تحصیالت عمومی ، دانشگاهی و ... 

 شغلی 
به دلیل امتداد طوالنی مدت زندگی تحصیلی، زندگی  است ممکن

 شغلی و تحصیلی همزمان باشد  

 

 



ایط مختلف انواع زندگی شغلی یک انتخاب برای انتخاب زندگی شغلی مناسب باید نسبت به ویژگی ها، الزامات و شر

 صحیح و به موقع داشته باشد. 

  آیا ابتدا باید شغل را انتخاب کرد یا زندگی شغلی را؟ 

نباید به دنبال یک پاسخ ثابت و قطعی باشیم در واقع باید گفت بستگی به عوامل مختلفی مثل نوع شغلی قوانین و 

 مقررات و عرف جامعه دارد. 

رهایی که می تواند در انتخاب یک شغل صحیح مورد استفاده قرار بگیرد جدول ترکیب عالیق و یکی از ابزا

 مهارتهاست. 

 در انتخاب نوع شغل باید توجه داشته باشید که داشتن تجربه و تخصص اهمیت ویژه ای دارد.  نکته:

 سوال پاسخ دهیم:  4وقتی که شغل را انتخاب کردید باید بدون ملک به 

 چرا تصور می کنید برای این کار مناسبید؟  .1

 کدامیک از مهارتها و و ویژگی های الزم برای این شغل را دارا هستید؟  .2

 کدامیک از تجربیات و مهارتهی شما و آموزشی هایتان در این کار مفید هستند؟ .3

 عوامل کلیدی موفقیت در کاری که انتخاب کردید کدامند؟  .4

 « خواستن توانستن است» 

  .برای عملی کردن خواسته ها باید همان موقع که بر انگیخته شدید اقدام کنید 

  .موفقیت، احتیاح به تصمیم، اراده، برنامه، عمل، پشتکار و بسیاری چیزهای دیگر دارد 

  اولین چیزی که انسان را برای حرکت و رشد و پیشرفت و دستیابی به موفقیت آماده می سازد تصمیم راسخ و جدی

 است. 

برای رسیدن به روحیه و انگیزه ای باال برای انجام یک فعالیت کارآفرینانه، الزم است مطالب ذیل را پیگیری کنید و از 

 خود سوال کنید. 

مند ،  پول، احترام، منزل، مسافرت، ریسس خودتان، مورد تشویق و احترام دولتمردان، ذهن باز و خالق ، کارکنان عالقه

 فاوت، پس انداز.زمان، آدم برجسته و مت

 افکار دوری جست:  برای تصمیم ورود به دنیای کارآفرینی باید از این

  باید خودم را خیلی سریع بشناسم.                           * برای تاسیس یک شرکت پول زیادی الزمه 

  مرا راهنمایی کند.  ساعت خواب الزمه .                              * احتیاح به شخص الزم که 8بیشتر از 

  سال کار کنم.                  * به انتقاد و عیب جویی بیشتر از تحسین نیاز دارم.  50-.4برای بازنشستگی باید 

  .برای گرفتن کمربند سیاه در کسب و کار احتیاج به توانایی جسمی باالیی هستم 

 در مورد کارآفرینی چه می دانید؟ 

  .وبستر: متعهد می شود، خاطره هایی که یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی و اداره و تقبل می کند 

  : کارآفرین کسی است که منابع، نیروی کار، مواد و سایر دارایی ها را با هم ترکیب می کند تا ارزش آنها اقتصاددان

 را نسبت به قبل بیشتر نماید. 



  روان شناسان: کارآفرینان کسانی هستند که به وسیله ی نیروهای شخصی خود پیش می رود، نیروهایی از قبیل نیاز

 به کسب کردن یا رسیدن به چیزی، تجربه نمودن، انجام دادن یا شاید خود را تز قدرت اختیار دیگران 

 نکات: » تعریف کارآفرین:  

 ، خلق هر چیز جدید و ارزشمند  بطور کلی کارآفرین فرایند خلق چیزی است .1

 کارآفرینی فرایندی است که مستلزم صرف زمانی و تالش کافی است.  .2

 دارای خواند پزهای اجتناب ناپذیری است.  .3

آنچه که به عنوان پاداش در فعالیت های کارآفرینانه وجود دارد، رسیدن به استقالل مالی و کسب درآمد و  .4

 ارآفرین بعد از انجام کار کسب خواهد کرد. همچنین رضایت خاطری است که خود ک

 مرحله دارد:  4بر اساس تعریف هیسریچ کارآفرین 

 . تدوین طرح تجاری 2شناسایی و ارزیابی فرصت                                 .1

 . اداره بنگاه تاسیس شده 4.تامین منابع مورد نیاز                                  3

 ارزیابی فرصت: شناسایی و ( 1

 * شناسایی یک فرصت خوب، کار ساده ای نیست. 

* فرصت های خوب تجاری بصورت ناگهانی ظاهر نمیشوند بلکه نتیجه هشیاری فرد کارآفرین در استفاده از 

 امکانات و گاهی ایجاد ساز و کارهایی است که فرصت بالقوه را تعیین می کنند. 

 د. * فرصتها دارای منابع متفاوتی هستن

 ( تدوین 2

 * در این مرحله کار آفرین باید برای طرح خود نقشه بکشد. 

 تهیه یک طرح تجاری خوب در موفقیت کسب و کار نقش بسزایی دارد. 

 ( تعیین منابع: 3

 به چه منابع نیاز دارید.  فعالیتبرای * مشخص کنید 

* کار آفرین در ابتدا منابع در دسترس خود را می بیند سپس اقدام به تعیین نحوه تامین منابع مورد نیاز خود 

 می کند. 

  * باید منابع حساس و حیاتی و منابعی که فقط کمک کننده هستند را مشخص کنید. 

 ( اداره کسب و کار : 4

 سیدن به موفقیت تعیین شوند. * در این مرحله باید ساختار مناسب، متغیرهای کلیدی ر

 * در اداره کسب و کار به سیستم کنترل نیاز است. 

 * کنترل یعنی نقاط انحراف از برنامه 

  :بر اساس فرصت به عنوان موضوع حوزه علمی کار آفرینی نظریه مادر 

 فرایند کارآفرین عبارتست از فرایند شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت 

 خلق ارش        تشخیص فرصت           بهره برداری از فرصت         سرچشمه فرصت: نیازها 



 ویژگی های افراد کارآفرین: 

خطر پذیری ، استقالل طلبی ، مرکز کنترل درونی ، نیاز به موفقیت و پیشرفت ایده پردازی و « روانشناختن» 

کار باال، آرمان گرایی، پیشقدم بودن ، اهل عمل و کار بودن، خالقیت و نوآوری اعتماد به نفس، تحمل ابهام، پشت

 نتیجه گیری کارامد بودن، چاره جویی، بی صبری، عالقه مندی، یادگیری، رهبری.

تجربه کاری، نارضایتی از شغل قبلی، الگوی نقش، شرایط کودکی، سن تحصیالت، انگیزش « جمعیت شناختن» 

 برای آغاز فعالیت اقتصادی. 

 . مهارت های مدیریتی 2. مهارتهای عمومی کسب و کار             1       ای کارآفرین: مهارت ه

 فنی، راهبردی، خطر پذیری، مالی و حسابداری، منابع انسانی، زمان، بازاریابی مهارت های مدیریت: (1

رتباط و مهارت هر تبدیل اید. و فرصت به یک کسب و کار، در نوشتن، در برقراری ا مهارت های عمومی : (2

 مذاکره، در انتخاب نوع کسب و کار، در انتخاب نام کسب و کار، در انتخاب مکان .

 

 نقش کار آفرینان در توسعه جوامع: 

  لحاظ رهبری ، مدیریت، نوآوری، کارهای پژوهشی و توسعه ای، ایجاد شغل، رقابت، بهره وری و تشکیل صنایع

 جدید،سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند. 

  کارآفرینان موتور حرکت و رشد اقتصادی یک جامعه هستند که در یک محیط رقابتی و سالم و شرایط عدم تعادل

 جمعه را به حرکت در می آورند و توسعه بخشند.

  با به کار گیری فناوری های جدید و شیوه های نوین، سریعترو کم هزینه تر و نیازهای جامعه را به نحو احسن

 برآورده می سازد. 

  سبب پویایی و افزایش بهره وری در اجتماع شده و ارزش کار را افزایش می دهند و روحیه و سعی و تالش را در

 جامعه باال می برند. 

  کارآفرینان سبب تشویق جامعه به کارهای خالق و کارآفرینانه می شوند و همین امر سبب رشد و بالندگی اجتماعی

 می شود. 

 ست مواجه می شوند؟ چرا برخی کارآفرینان با شک

  پیش بینی ناقص بودجه                  * قیمت ندادن غلط                * غفلت از بازاریابی 

  در نظر نگرفتن رقابت                     * نداشتن انعطاف پذیری الزم           * روابط غلط 

 ی، کارمندان در حد معمولی اسارت در کسب و کار به جای ریاست بر آن    * رئیس در حد عال 

  رشد کنترل نشده                           * راه اندازی یک کسب و کار فقط برای هیجان 

 

   

 

 



 فرصت و منابع فرصت های کسب و کاری

 : کار افرینی فرایند شناسایی .ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کسی و کار است.تعریف کار افرینی  

 فرصت قلب فرایند کارافرینی است: فرصت   

. 

 : ویژگی های فرصت   

 فرصت یک عامل بیرونی است  -1

 معتقدا که فرصت در فضای بیرون ما نیز وجود دارد.در محیط اطراف هست -2

 یک مشکلی است که باید رفع شود. -3

 یک نیازی است که باید بهش پاسخ داده شود. -4

 یک خواسته است -5

 بایستی برطرف شود.یک نگرانی یا ترسی میدانند که  -6

 یا بعضی ان را منوط به زمان خاصی میدانند. -7

 

نتایج تعریف فرصت : موقعیتی که از تالقی ایده ها و حل مسائل و ترکیب جدید منابع برای خلق محصوالت 

 جدید

 

 

 مراحل مطالعه تشخیص فرصت :

 کسب یک تصویر کلی از بازار و صنعت  -1

 کسب و کار انتخاب یک صنعت ورشته فعالیت و موضوع -2

 مطالعه در خصوص فرایند .فناوری و فرهنگ بازار -3

 شناسایی وضع موجود عرضه .تقاضا و مبناهای رقابت در صنعت -4

 شناسایی عوامل موثر بر عرصه و تقاضا در صنعت  -5

 مطالعه پویش -6

 تحلیل معنای یافته های پویش  -7

 پیش بینی بازار  -8

 ارزیابی فرصت ها -9

 ی الزم برای جستجوی فرصت ها را گرداوری کنیم؟گرد اوری داده ها: چگونه داده ها

 



 

 انواع منابع تامین داده ها:

 اولیه و ثانویه 

 منابع اولیه در دسترس همه هستند و امار های کلی اقتصادی و...هستند. 

 منابع ثانویه میتوانند مصاحبه ما با خبرگان .تهیه پرسشنامه ها 

 

 شروع جستجوی فرد:

 فرصت های کسب و کار کسب یک تصویر کلی از بازار و صنعت است.قدم اول برای جستجوی 

 

 کسب یک تصویر کلی از بازار و صنعت 

 

مطالعه ساختار اقتصاد کشور و منطقه: عرضه /نقاضا /سرمایه گذاری /رشد /صادرات/ واردات/ بخش های -1

 اقتصادی دارای پتانسیل رشد و روندهای مهم 

 

 ت مورد عالقه:عرضه /تقاضا/سرمایه گذاری و نرخ رشد.مطالعه صنعت یا رشته فعالی -2

 

 مطالعه بازار مربوط به شایستگی های کارافرین -3

 

 مرور مجالت و سایت های خبری اقتصادی و سرمایه گذاری  -4

 

 

 منابع ثانویه برای کسب یک تصویر کلی از بازار و صنعت

 

 +مصاحبه با خبرگان در زنجیره تامین و رشته فعالیت

 مطالعه گزارشات  و اطالعات کسب و کار در سایت و مدارک سازمانهای دولتی متولی بخش  -1

 جستجو در مشاغل و کسب و کارهای رشته فعالیت یا صنعت در کشورهای بزرگ و توسعه یافته -2

 

 

 

 



 انتخاب صنعت ورشته فعالیت و موضوع کسب و کار:

 عالیق -1

 شایستگی ها-2

 پتانسیل بازار-3

 ری امکان پذی-4

 شانس موفقیت-5

 

 

 بخش های اقتصادی دارای پتانسیل رشد:

 وجود منابع بدون استفاده یا با استفاده ناکارامدو ناقص -1

 افزایش تقاضا برای محصوالت یک بخش  -2

 تغییر فناوری در یک بخش  -3

 وجود مزیت های به کار گرفته نشده -4

 ترکیب نامناسب منابع  -5

 دولتروند سرمایه گذاری و سیاست های حمایتی  -6

 

 انواع فرصت های کسب و کار:

 تولید و عمل اوری محصوالت دیگران 

 تولید تحت لیسانس 

 بازسازی یا تولید مجدد

 مونتاژ

 بازار یابی محصوالت دیگران 

 صادرات به عنوان کسب و کار در توزیع 

 توزیع داخلی کاالها و خدمات تولید خارج 

 عرضه محصوالت موجود در محل به بازارهای جدید



 استفاده از منایع استفاده نشده محلی 

 استفاده از منابع نیروی انسانی بیکار یا با اشتغال ناقص 

 عرضه به سایر تولیدکنندگان

 به دست اوردن درصد کوچکی از یک بازار بزرگ

 ورود به بازارهای رها شده 

 جایگزینی واردات 

 خرید یک کسب و کار 

 خرید یک کسب و کار موجود

 

 

 

 فردی توسعه ریزی برنامه

 حل راه یک افرینی کار که معتقدیم ما که است این کردیم، عنوان کارآفرینی مطالب در را فردی توسعه عنواننکه ای علت

 افراد. است فردی اقدامات به مربوط کامال فردی بخش در توسعه حل راه این. است اجتماعی و محلی فردی توسعه

 اهداف بتوانند و باشند داشته خود امکانات و توانایی از خوبی شناخت اینکه مگر شوند نمی موفقو نمیکنند پیدا توسعه

 کنند. ریزی برنامه اهداف این به رسیدن برای بتوانند و باشند داشته مناسب

 زندگی بندی تقسیم روش 

 . شود می بندی تقسیم شغلی زندگی و تحصیلی زندگی نوع دو به زندگی ای، وظیفه روش به

 : شغلی زندگی انواع

 استخدام -1

 خوداشتغالی -2

 کارافرینی -3

 فردی: توسعه برنامه اول گام اگاهی خود 



 ای قوی نقاط و ها ویژگی چه که بدانیم ما. است خودمان شناخت اینده برای کنیم ریزی برنامه اینکه برای گام اولین

 و داریم هایی توانایی چه بدانیم ذهنی شرایط و زمانی ورای در ما اینکه یعنی اگاهی خود. است کننده کمک بسیار داریم

 در تجارب اساس بر و زندگی طول در که است بر زمان فرایند یک خودآگاهی .نشویم مشخص زمان در شرایط مقهور

 . ایدمی بدست خود اگاهی دایره

 توسعه به بعد و رسدمی خودتنظیمی به ان اساس بر ، رسد می خودآگاهی به وضعیت خود شناخت اساس بر انسان

 افراد از سری یک با جغرافیایی های مکان سری یک در که دانیممی ما اگر .یابد می ادامه چرخه این و رسیم می فردی

 در اگر مثال طور به. باشیم افراد ان با و شرایط ان در همیشه باید خود موفقیت وضعیت بهبود برای کنیم، می عمل بهتر

 می ما فردی توسعه مسیر در موارد این و باشیم افراد این کنار در بیشتر که است نیاز ما کنیم می فکر بهتر افرادی کنار

 فکر انها به نسبت باید خودآگاهی به رسیدن برای که مواردی .است ما خودآگاهی محصول که است هایی باید این و شود

 : کنیم

 ها نیاز-

 ها مهارت-

 فردی عالیق-

 ها ارزش-

 ارزوها و امال-

 دیگر اجزای. کنیم تعریف خودمان برای را موارد این بتونیم و کنیم تفکر موردپنج این به باید خودآگاهی به رسیدن برای

 کیفیت ، خود های توانایی و هویت شناخت خود، به نسبت دانش و خودآگاهی شامل ، هستند موثر فردی توسعه در که

 .کنیم می اقدام خودمان توسعه به نسبت ها ویژگی این ای خورده گره مجموعه اساس بر ما.باشند می ها ارزو و زندگی

 نفس عزت

 خودمان های ارزش و ها توانایی به ما که است معنی این به نفس عزت. است نفس عزت ، خود های ویژگی از یکی

 بتوانیم باید باال نفس عزت داشتن برای.. خود ب احترام و داشتن قبول عالقه، حد یعنی نفس عزت. باشیم داشته اعتقاد

 تصویر این ترسیم برای. است شناسی خود اولیه فرایند نتیجه تصویر این ترسیم. باشیم داشته ذهن در را خود از تصویری

 .کنیم توجه باید بودند آگاهی خود در که شرایطی و عوامل به ما

 :ایند می وجود به باال نفس عزت داشتن عدم صورت در که احساساتی

 تنهایی احساس -

 اضطراب احساس -



 پرخاشگری -

  فردی و شغلی زندگی از پایین رضایت -

 بدنی و ذهنی سالمتی مشکالت -

 :دهد انجام را زیر موارد باید فرد هر باال نفس عزت ایجاد برای

 .باشید داشته مثبت گویه خود با -

 .دارید دوست بیشتر خودتان مورد در را چیزی چه که بدانید -

 .کنید صحبت خود های توانایی مورد در دیگران با -

 .باشید متمرکز خود دستاوردهای بر -

 . کنید ریزی برنامه آینده برای -

 :دهید انجام نفس عزت بهبود برای نباید که کارهایی

 . نکنید تقلید کسی از -

 .نکنید فکر منفی خود مورد در -

 . نکنید فراموش را خود -

 .کنید نگاه آن به تجربه عنوان به و نگیرید نظر در را آن شکست عنوان نیستید به قایل خود برای را موفقیتی اگر -

 : مناسب نفس عزت داشتن نتایج

 پذیری مسئولیت -

 ها کار موفق انجام اساس بر افتخار احساس -

 ها چالش با عالقه با و مثبت برخورد -

 هیجانات آزاد بیان -

 اطراف افراد بر گذاری تاثیر احساس -

 زندگی در ها چالش و موانع تحمل -

 فردی توسعه برنامه



 : باشد مورد یه شامل باید برنامه این

 در خود از ما که است تصویری اساس بر انداز چشم این. باشیم داشته خود اینده به نسبت انداز چشم یک باید ابتدا - 1

 . هستند ما استعدادهای و عالیق تمایالت گیرنده بر در و ایم کرده ترسیم اینده

 . باشند واضح و مشخص گیری اندازه قابل که کنیم انتخاب انداز چشم مسیر در را اهدافی باید - 2

 .کنیم می تهیه را خود عملیاتی برنامه اهداف این اساس بر - 3

 نفس به اعتماد

 قادر اینکه دانستن یا و هستیم ارزشمندی فردی اینکه به باور و قدرت احساس که است این نفس به اعتماد ساده تعریف

 دست به توانیم می بیشتری های موفقیت باشیم داشته باالتری نفس به اعتماد قدر چه هر .هستیم کاری چه انجام به

 شغلی، زمینه در نفس به اعتماد ساختن برای. دارد شما از افراد درک در زیادی بسیار تاثیر نفس به اعتماد. بیاوریم

 . کنیم می استفاده اند، شده ثابت زمینه این در که هایی راه از تحصیلی و فردی سالمتی

 :  نفس به اعتماد تقویت برای راهکارهایی

 . کنید استفاده خود با مثبت گفتگوی از-

 دهید افزایش را خود مهارتو دانش-

 بگیرید درس اشتباهات از-

 باشید داشته موفقیت توقع خودتان از-

 کنید غلبه خجالت بر-

 .باشید پذیر مسئولیت خود موفقیت زمینه در-

 نداشته بیرون به استناد ما که است معطوف امر این به خودآگاهی و خود شناخت به مربوط مسایل در پذیری مسئولیت-

 .بشناسیم رسمیت به مسائل رادر خود نقش و باشیم

 خود آینده از تصویرسازی

 معنی به سازی تصویر. کنیم می استفاده داریم سر در که اهدافی از اینده تصور برای ما که است تکنیکی سازی تصویر

 به شویم متصور آینده آن در را خود و بسازیم ذهن در تصویری است مطلوب آینده در ما برای که آنچه از ما که است این

 خود ذهن کنید سعی اینده تصور هنگام در .کنیم تصور موفقیت زمان در را خود و ببندیم را خود چشمان که معنی این

 فرایند یک اینده از سازی تصویر باشید داشته یاد به. کنید خالی عصبانیت و ناراحتی افسردگی، استرس، اضطرب، از را

 .است شما عمر اندازه به مستمر



 فردی اهداف

 هایی ویژگی دارای اهداف این. هستند هدف دارای کار و کسب صاحبین و محصلین ورزشکاران، از اعم موفق افراد تمام

. است افراد دقیق خواسته کننده تعیین اهداف این و اند شده تعریف روشنی به که باشیم داشته اهدافی باید ما. باشد باید

 .کنیم تعریف را هدف به رسیدن برای الزم اقدامات توانیم می ما اهداف این اساس بر

 هدف های ویژگی

 .باشد می smart کلمه صورت به هدف های ویژگی

 :S دهیم انجام میخواهیم را کاری چه که بدانیم بایستی که است این. 

M گیری اندازه و سنجش : قابل 

A یابی دست : قابل 

 :R باشد اینده از ما انداز چشم به مرتبط 

 :T باشند داشته مشخص زمان 

 زیر موارد شامل مهم ای جنبه این. بگیرید نظر در را خود زندگی مهم های جنبه هستید اهداف تعیین حال در وقتی

 : هستند

 شغل -

 آموزش و تحصیل -

 فردی زندگی مالی وضع -

 (  همکاران ، دوستان خانوادگی،) اجتماعی روابط -

 سالمت -

 تفریحات و عالیق -

 اقدام برنامه ایجاد و توسعه

 . کنیم طی را مراحلی باید اقدام برنامه ایجاد و توسعه برای ما

 انداز چشم-

 موریتام-



 اهداف-

 ها راهبرد و استراتژی-

 ها تکنیک-

 عملیاتی برنامه-

 : است زیر صورت به کنیم مشخص را مراحلی اقدام برنامه ایجاد و توسعه برای بخواهیم اگر تر مدت کوتاه صورت به

 هدف-

 زندگی در کنیم عملیاتی را اهداف-

 ها راهبرد و استراتژی-

 ها تکنیک-

 بازخورد

 تعیین بازخورد. بگیرید بازخورد خود اقدامات از مشخص های زمان در باید بمانید باقی خود هدف مسیر در اینکه برای

 در را صحیحی اقدامات شما آیا که کند می تعیین بازخورد هستید؟ خود اهداف به رسیدن مسیر در شما ایا که کند می

 دهید؟ می انجام اهداف به رسیدن مسیر

 بندی جمع

 فردی توسعه ریزی برنامه اهمیت-

  فردی توسعه کلیدی اصل عنوان به آگاهی خود و شناخت -

 مطلوب اینده ترسیم و گذاری هدف -

 

 

 

 

 

 



 تیمی کار

 که است افرادی و ها ملت با بزرگ، های پروژه و کارها در موفقیت و رسیده به فردی رفتارهای زمان کنونی دنیای در

 هم کنار در که است افراد از ای مجموعه گروه یک .برند می بهره آنها از درستی به و شناخته را تیمی کار های مهارت

 در آمده دست به نتایج .نیست مطرح کار انجام برای افراد بین تعامل و هماهنگی و دهند انجام را کاری تا اند گرفته قرار

 همکاران، اقدامات و ها نگرش تاثیر تحت فردی هر. است خاص فرد یک استعداد حاصل ندرتبه کاری محیط یک

 هستند برو رو زیادی های چالش با کار و کسب در موفقیت برای کارآفرینان .گیرد می قرار رقبایش و مدیران و کارمندان

 خود کار و کسب مسیر در بتوانند تا کنند ترکیت باهم را متفاوتی های دیدگاه و تجربه ، مهارت دانش، که است ضروریو

 است. ضروری دارد وجود کار و کسب یک در که هایی چالش با مقابله برای موثر های تیم تشکیل. باشند موفق

 گروهی کار و تیمی کار های تفاوت

 با شان کاری رابطه به توجه بدون را خود وظایف فقط افراد و ندارد وجود آن افراد میان تعامل و هماهنگی ، گروهی کار

 یکدیگر با تعامل در افراد ، تیمی کار در. شود می انجام دقیقا گروه در کار تقسیم. دهند می انجام گروه افراد دیگر

 در. شود باالتر وری بهره دستیابی به منجر تواند می کارها انجام روند و اهداف در هماهنگی و دهند می انجام را کارهایی

 .دارند عهده بر نیز تیمی مسئولیت ، فردی مسئولیت بر عالوه افراد و نیست دقیق کار تقسیم تیم یک

 :گروه افراد ویژگی

 .کنند می کار مستقل-

 .باشد تضاد در است ممکن اهدافشان-

 .اند نشده درگیر گروه اهداف تعیین در-

 .دهند انجام کاری چه شود می گفته انها به-

 . شود می محسوب دشمنی نوعی مخالف عقاید بیان-

 .کنند نمی شرکت گروه تصمیمات در جدی طور به-

 . است مثبت نتایج به دستیابی از تر مهم جماعت با همرنگی-

 .باشند پیوسته گروه به مختلفی های انگیزه و دالیل با است ممکن یک هر و نیستند مشترک آرمان دارای معموال-

 .است ان از کمتر با افراد تک تک کار جمع حاصل کارشان حاصل-

 : تیم افراد ویژگی

 دارند یکدیگر به نسبت متقابل وابستگی -



 .هستند سهیم اهداف تعیین در -

 .دارند تعلق احساس تیم و سازمان به نسبت -

 . دارند اعتماد هم به -

 . است گروه یک از بیشتر مراتب به تیم یک هماهنگی و انسجام تعهد، اطمینان، اعتماد، درجه -

 .شوند می تشویق مخالف نظرهای و عقاید بیان به -

 . دارند صادقانه و باز ارتباطات -

 . دارند اعتقاد و ایمان مشترکشان ارمان به اعضا تمامی -

 . دارد وجود کارشان در افزایی هم خاصیت -

 .میکنند تالش تیم ماهیتو هویت کشف برای -

 تیمی کار مزایای

 سازی تیم فراینددر که آنجا از. کنند می سازمان به بیشتری تعلق احساس هستند سهیم هدف تعیین در اعضا که آنجا از

 در خودجوشی. دارند تیمشان افراد دیگر به نسبت خاصی تعلق احساس اند، کرده پیدا هم به نسبت تری عمیق شناخت

 می باالتر محصوالت و خدمات ارایه کیفیت ان طبع و یافته بهبود کاری های روش و ها شیوه. است بارز بسیار تیمی کار

 و انسانی روابط جمله از مختلف های زمینه در تیم اعضای های مهارت. یابد می کاهش مدیریت سطوح تعداد. رود

 .شود می بیشتر تیم در کار از افراد مندی رضایت. یابد می محسوسی افزایش تحلیل، و تجزیه و مسئله حل ارتباطات،

 تیمی کار های محدودیت

. کند صرف تیم ساخت برای زیادی وقت باید تیم رهبر که کرد اشاره موضوع این به توان می تیمی کار های محدودیت از

 چالش افراد باید تیم یک افراد. دارد نیاز بیشتری زمان گرفته، شکل قبل از که تیمی در جدید افراد کردن هماهنگ

 و بگیرد تصمیم دیگری کس تا نباشند منتظر و کنند گیری تصمیم کارها مورد در و فکر هم با بتوانند تا باشند پذیری

 .کنند فعالیت یکدیگر جای لزوم موقع در بتوانند باید افراد. دهند انجام آنها

 تیمی کار در الزم های مهارت

 اهداف تحقق جهتدر باید که هستند مهارتهایی کسب نیازمند تیم افراد افزا، هم و موثر صورت به تیمی کار انجام برای

 : باشند زیر های مهارت دارای باید تیم یک افراد .شود گرفته کار به تیم

  خالقیت و ابتکار توانایی-



 یکدیگر به ها یافته انتقال-

 یکدیگر نظرهای شنیدن توانایی داشتن-

 غیرکالمی و کالمی مهارتهای از استفاده-

 مسئله حله قدرت-

 ارائه مناسبی پیشنهادهای یکدیگر به و باشند داشته باالیی انتقادپذیری قابلیت و اگاه مذاکره فنون از باید تیم یک افراد-

 . دهند

 خود شناخت برای باال انگیره داشتن-

 تغییرات ایجاد برای باال نفس به اعتماد-

 متقابل درک و همدلی مسئولیت، احساس-

 پذیری ریسک-

 سازی تیم

 های بازی از استفاده. است موثر و ضروری اعتماد جو و مشترک ارمان یک وجود افزا هم و پویا تیم یک ساخت برای

 هدف تا که است معنی این به مشترک ارمان. دارند تیم ساخت برای بسترسازی در مهمی نقش میان این در تیمی

 و ندارند یکسانی جهت هایشان فعالیت و داشت نخواهند تیمی فعالیت برای ای انگیزه افراد باشد نداشته وجود مشترکی

 تشکیل را تیم یک خواهند می که افرادی برای مشترک ارمان وجود. شوند تیم در افزایی هم کاهش باعث تواند می

 .است ضروری بدهند،

 اعتماد ایجاد

 گروه رهبر توسط باید اعتماد ایجاد. دهد تشکیل را افزا هم و پویا تیم یک ساخت اساس میتواند تیم در اعتماد ایجاد

 از یکی. است سازی تیم اصلی شرط اعتماد وجود. دارند اعتماد گیری شکل در مهمی نقش تیم اعضای البته و شود انجام

 .است تیمی و سازی تیم های بازی انجام باشد، داشته تواندمی اعتماد ایجاد در مهمی نقش که مواردی

 ها بازی از استفاده

 برای ابتدا در. است ضروری تیم های فعالیت ادامه در هم و اولیه مراحل در هم سازی تیمو تیمی های بازی از استفاده

 در. برد بهره ها بازی این از توان می اعتماد ایجاد و تیم افراد بین روابط شدن گرم ها، یخ شکستن هم، از افراد شناخت

 و همکاری تشویق بخش، اثر کار محیط ایجاد جمله از مهمی اهداف به دستیابی برای ها بازی این تیمی کار خالل



 و استرس کاهش تیم، غیرکالمی و کالمی ارتباط های مهارت افزایش آنها، نوآوری و خالقیت تحریک افراد، بین حمایت

 .است موثر کاری محیط کردن شاد

 تیم رهبری

 : است نیز اساسی نقش چهار دار عهده مدیریت، سنتی های نقش بر عالوه رهبر تیم در

 آغازگر نقش -1

 الگو نقش -2

 کننده مذاکره نقش -3

 مربی نقش -4

 آغازگر عنوان به رهبر

 یک از تا کند می تشویق را انها فقط بکنند، نباید چه و بکنند باید چه گوید نمی تیم افراد به گاه هیچ موفق رهبر یک

 .میکند رهبری نظر مورد هدف به رسیدن برای را اعضا انرژی و ها فعالیت تیم رهبر. کنند استفاده منطقی روش

 الگو عنوان به رهبر

 بودن الگو و نقش روی ای افزاینده طور به باید ها تیم رهبران که است این سنتی مدیران و ها تیم رهبران بین فرق

 می ان با را خود کار گذاری تاثیر تیم افراد که سازد می استانداردی او کاری الگوی و رهبر واقع در. کنند تکیه خودشان

 .دهند شکل را تیم رفتار موارد از بسیاری در توانند می رهبران. سنجند

 کننده مذاکره عنوان به رهبر

 مذاکره کلید متقابل سود. نماید پیگیری را سازمانی و تیمی اهداف فهم قابل و متقابل سود گرفتن نظر در با باید رهبر

 که این و سازمان باالی سطح اهداف روی بتواند رهبر یا کننده مذاکره و گیرد صورت متقابل سازی هدف اگر. است

 .کند تاکید است سازمانی اهداف به دستیابی جهت در تیم فعالیت و عمل چگونه

 مربی عنوان به رهبر

 این موارد از بسیاری در. شود می تیم افراد کردن کار تر موثر و بهتر موجب که است هایی راه دنبال به همیشه رهبر یک

 را انها و بررسی را افراد کار که است کسی مربی عنوان به رهبر. افتد می اتفاق گری مربی یا عملیاتی رهبری طریق از کار

 ایجاد آنها در تیم افراد از یک هر شناخت با و دارد انها کار از موثر و موقع به مناسب درک کند، می تشویق موقع به

 از بتواند باید مربی نقش در رهبر. اید می حساب به مربی وظایف دیگر از آموزش و ها مهارت تشخیص. کند می انگیزه

 .دهند قرار دیگران اختیار در شده ریزی برنامه شکل به را خود مهارتی های توانایی تا بخواهد تیم افراد



 موثر رهبر های ویژگی

 . دهد می گیری تصمیم قدرت تیم افراد به-

 . کند می واگذار گروه افراد تمام به چرخشی صورت به را رهبری-

 .دهد می قرار یکدیگر با هماهنگ و همساز مسیریک در را تیمی کار-

 . دارد کافی مهارت فعالی دادن گوش در-

 .دهد می نشان رغبت خود از ها فعالیت و وظایف انجام برای-

 تیم ساخت مراحل

 : کند می طی را مرحله پنج تیم یک

 گیری شکل-

 تعارضات بروز-

 مندی ضابطه-

 عملکرد-

 (گذار)شگل تغییر-

 تیم در رهبر وظایف و ها نقش

 رهبر. باشد پذیرا را انها جدید های ایده و باشند داشته منصفانه رفتار تیم اعضای با که دارند انتظار رهبر از تیم اعضای

 های تیم در. دهند توسعه را فردیشان های توانایی بتوانند تا دهد قرار افراد اختیار در را دار چالش فرصتهای باید

 شود، می تشکیل جدید تیم یک که سازمان یک در ولی. شود می معرفی و انتخاب اعضا خود توسط تیم رهبر کارافرین

 مدیر یک. هستند تیم ان اعضای تیم، هر واقعی موتور و قلب. شود می انتخاب سازمان همان مدیران توسط تیم رهبر

 انجام را کارها اکثر که هستند تیم اعضای این ولی نمایند ایجاد کارکنان در کافی انگیزه و تامین را منابع تواند می خوب

 مختلفی های تیم کار ادامه در ولی است اولیه مرکزی هسته شامل افرین کار تیم کارآفرینانه فعالیت یک در. دهند می

 .دارند را خود خاص وظایف کدام هر که شوند می تشکیل

 تیم مهارت ارزیابی

 : شود می انجام سطح دو در تیم مهارت ارزیابی

 : اول سطح



 . باشد مشخص کار انجام برای الزم تخصصی های عنوان

 : دوم سطح

 .گیرد می قرار بررسی مورد الزم تخصصی معیارهای اساس بر افراد های مهارت

 تیم به اعضا خروج و ورود

 ایجاد گروه اعضایبین در را الزم شادیو انگیزه تا کند تالش باید گروه رهبر. است تر مهم نیرو جذب از نیرو داری نگه

 .باشند کوشا گروهاهداف پیشبرد در هم کنار در اعضا تا کند

 تیم اندازه 

 زیرگروه عنوان به کوچکتری های تیم از توان می بزرگ های تیم در. دارد تیم تکالیف و اهداف به بستگی تیم افراد تعداد

 باشد کار انجام برای الزم تعداد از کمتر افراد تعداد اگر. میکند جلوگیری اوضاع شدن پیچیده از کار این کرد استفاده

 کاهش باشد زیاد تیم افراد تعداد اگر. کند می فرسودگی و خستگی دچار را تیم افراد کارها شدن کندو سنگینی فشردگی

 میزان فعالیت، موضوع به بسته افراد تعداد نیز افرین کار های تیم در. داد خواهد کاهش تیم در را انها انگیزه افراد نقش

 .باشد متغیر توان می اعضا مهارت و امادگی و کار حجم ، نیاز مورد های مهارت

 

 بندی جمع

 نقش دارای گروه در فرد هر و دهند انجام را کاری تا اند گرفته قرار عم کنار در که است افراد از ای مجموعه گروه یک -

 نحوی به یکدیگر با تعامل در و هم کنار در افراد مختلف های توانایی و ها ظرفیت از تیم یک در اما. است مشخص

 حالی در این. باشد داشته همراه به را افراد برای رضایت همچنین و کار انجام در وری بهره باالترین تا شود می استفاده

 به توان نمی ان تعامل و مکمل و مختلف های مهارت این از گروهی حتی یا فردی صورت به کارها انجام با که است

 . کند می تیم به تبدیل را ان گروه در افزایی هم یا سینرژی وجود .برد بهره خوبی

 گروه افراد دیگر با کاریشان رابطه به توجه بدون را خود وظایف فقط افراد و شود می انجام دقیق گروه در کار تقسیم -

 . دهند می انجام

 . دارند نیز تیمی مسئولیت فردی مسعولیت بر عالوه افراد و نیست دقیق کار تقسیم تیم یک در اما-

 . است گروهی کار به نسبت ان باالی اثربخشی و کارآیی تیمی، کار اصلی مزیت-

 .نیست خاصی فرد هیج به متکی گروهی کار برخالف که است این تیم دیگر مزیت-

 



 

 کار و کسب مدل

 مقدمه

 ذهنی سازهاین. شود می ساخته(  افرین کار)  ان اورنده بوجود ذهن دز باید دیگری پدیده هر مانند نیز کار و کسب

 از برخی چرا که را سوال این پاسخ محققان دلیل همین به. شود می یاد کار و کسب مدل عنوان به ات از که است چیزی

 .دانند می کار و کسب مدل مفهوم در را کنند می عمل بقیه از تر موفق ها بنگاه

 چیست؟ کار کسب مدل

 به نحوه ، انجام زمان ، انجام نحوه بنگاه، یک فعالیتهای مجموعه که میکند تعریف صورت این به آفوا آلن نام به محققی

 در خود دادن جای و مشتری برای برتر ارزش ایجاد جهت صنعت عوامل به توجه ، ها فعالیت انجام برای منابع گیری کار

 .پیشنهادی ارزش با متناسب رقابتی موقعیت

 :کار و کسب مدل یک اصلی جز سه

 ارزش مدل

 درامد مدل

 مشتری مدل

 : ارزش مدل

 چیست؟ میکند خلق مشتری برای کار و کسب توسط شده ارائه خدمت و محصول که است ارزشی

 : امدی در مدل

 کند؟ می ایجاد امد در و پول چگونه و شکل چه به کار و کسب

 : مشتری مدل

 کجاست؟ کار و کسب هدف بازار و کیست مشتری

 کار و کسب مدل مزایای

 تجاری طرح مناسب تدوین به کمک-

 مفاهمه ایجاد-



 دانش شدن گذاشته اشتراک به-

 سریع تحوالت به واکنش -

 ارزیابی و سنجی امکان -

 یادگیری به کمک -

 

 سازمان فرایندهای و کار و کسب مدل استراتژی،

 خلق ارزش خود مشتریان برای ان طریق از بتواند تا است سازمان یک برای چارچوبی ساختن دنبال به کار و کسب مدل

 . کند

 . هستند رقابتی محیطدر سازمان برای رقابتی مزیت یک خلق دنبال به بیشتر استراتژی

 واقعی محیط در فرد به منحصر رقابتی های موقعیت اوردن دستبه برای مدیران دست در قدرتمندی ابراز ها استراتژی

 .است ها استراتژی شده خالصه نوعی به یا است سازمان استراتژی از انتزاعی کار و کسب مدل که صورتی در. هستند

 کار و کسب های فرایند

 ،(  معماری سطح)  کار و کسب مدل ،(  ریزی برنامه سطح)  استراتژی باال، در اول سطح: است سطح سه دارای

 ( سازی پیاده سطح)  کار و کسب فرایندهای

 مختلف های دیدگاه اساس بر کار و کسب مدل اجزای

 : دارند اثر بنگاه سوداوری بر که میداند عواملی را کار و کسب مدل اجزای افوا الن

  چیست؟ مشتری برای ارزش خلق روش : ارزش

 . کند می ارایه بازارهایی چه در را خود خدمات یا محصوالت شرکت :قلمرو

  است؟ اساسی چهبر خدمات و محصوالت گذاری قیمت روش :قیمت

 شرکت بلندمدت منفعت و پایدار رشد پاسخگو درامدی منابع ایا آورد؟ می دست به پول چگونه شرکت: امد در منابع

  ؟ بود خواهد

  ؟ دهد انجام باید را هایی فعالیت چه ارزش خلق برای سازمان:  ها فعالیت

  دارد؟ اختیار در برتری برای را الزم منابع شرکت ایا:  ها قابلیت و منابع



 های فرایند و ها سیستم ساختار، شامل خود کار و کسب مدل اجرای توانایی شرکت ایا: کار و کسب مدل سازی پیاده

 ؟ دارد اختیار در نظر مورد

 چیست؟ کار و کسب برای رقابتی مزیت ایجاد یا حفظ برای نیاز مورد ابتکارات و اقدامات:  پایداری ، تغییر نوآوری،

 است؟ چگونه کار و کسب های هزینه ساختار: هزینه

 :  استروالدر نظر اساس بر کار و کسب مدل اجزای

 ها ساخت زیر مشتریان، گروه چهار در قسمت 9 این که است گرفته نظر در را جز 9 خود کار و کسب مدل در استروالدر

 .شوند می بندی دسته مالی های جنبه و محصول ،

 استروالدر کار و کسب مدل گانه نه اجزای

 مشتریان برای ارزش خلق-

 هدف مشتریان-

 خدمات و محصوالت های کانال-

 مشتری روابط-

 مشتری با منابع-

  کلیدی های قابلیت و منابع-

  کلیدی های فعالیت-

 همکاران شبکه-

 هزینه ساختار-

 درامد جریان-

 

 

 

 

 



 

 مشتریان برای ارزش خلق -1

 نتیجه در مشتری که نهایی منفعت از است عبارت ارزش. شود می خلق سازمان خدمات و محصوالت طریق از ارزش

 در چارچوب دادن نشان کار و کسب مدل اصلی هدف اینکه به توجه با. اورد می دست به شرکت محصوالت از استفاده

 با را خود محصول بتواند شرکت صورتیکه در. است برخوردار زیادی اهمیت از ارزش با محصوالت ارایه و است امدزایی

 اگر. داشت خواهد بیشتری ارزش مشتری برای شرکت محصول از استفاده کند عرضه مشتریان به رقبا از کمتری قیمت

 برای بیشتری ارزش نیز صورت این در. باشد برخوردار رقبا محصوالت به نسبت متمایزی های ویژگی از شرکت محصول

 .است شده ایجاد مشتری

 هدف مشتریان -2

 این به. شوند بندی دسته مشترکشان خصوصیت اساس بر باید مشتریان. هستند کار و کسب یک بقای عامل مشتریان

 ما هدف مشتریان ها شرکت یا افراد از دسته کدامک کنیم مشخص دقیقا باید. شود می گفته بازار بندی بخش کار

 .هستند

 خدمات و محصوالت ارایه کانال -3

 . کنیم برقرار ارتباط انها با و یابیم دسترسی خود مشتریان به میخواهیم مسیری چه از که است این بیانگر ارتباطی کانال

 به مربوط اطالعات دریافت برای مناسبی مجرای ثانیا و شده شرکت خدماتو محصوالت عرضه سبب ارتباطی کانال

 .باشد می بازار و مشتریان

 مشتری با ارتباط -4

 پس خدمات ارایه مشتریان، انتظارات دقیق شناسایی برای. است مشتریان رضایت جلب مستلزم کار و کسب یک پایداری

 کار و کسب اصلی وظایف جمله از انها به دقیق رسیدگیو مشتریان های شکایت و ها انتقاد ها پیشنهاد دریافت فروش، از

 .است

 کلیدی های قابلیت منابع -5

 انسانی نیروی -

  کافی مالی منابع -

 فناوری -

 تجهیزات -



 معتبر تجاری نام -

 فنی دانش -

 

 کلیدی های فعالیت -6

 نیاز مورد های فعالیت خود های قابلیتو منابع از استفاده با سازمانی هر. شوند می ارزش خلق به منجر که هایی فعالیت

 .سازد آورده بر را خود هدف مشتریان های نیازمندی بتواند تا رساند می انجام به را ارزش خلق برای

 کلیدی شرکای -7

 شرکت خود های فعالیت از ناشی کامل طور به خدماتش و محصوالت که ندارد شرکتیوجثد هیچ تقریبا امروز دنیای در

 براورده موجب که کنند می ایجادای شبکه انها با همکاری از و کرده برقرار ارتباط کارها و کسب سایر با ها شرکت. باشد

 .شود می شبکه اعضای های نیازمندی شدن

 هزینه ساختار -8

( سود حاشیه)  هزینه و درامد بین تفاوت از باشند. سود داشته اوری سود باید بمانند زنده اینکه برای کارها و کسب

 .است انها سود حاشیه بین در تفاوت قدرت در ها شرکت تفاوت. شود می حاصل

 امد در جریان -9

 همین بر. باشد نیز خود امد در حجم افزایش فکر به باید باشد، خود های هزینه کاهش دنبال به باید شرکت که همانطور

 فروش طریق از درامد. است ضروری امری دهند افزایش را بنگاه به پول ورود تواند می که درامدی منبع شناسایی اساس

 .ایند می دست به مشتریان به خدمات و محصوالت

 کار و کسب مدل بهبود ارزیابی

 مشتریان + گروه

 اید؟ کرده شناسایی را خود بالقوه مشتریان همیشه ایا -

 دانید؟ می را انها نیازهای همه ایا-

 بدهید؟دست از زودی به را مشتریان گروه از برخی است ممکن ایا-

 اید؟ کرده بندی دسته درستیبهراخود مشتریان ایا-

  پیشنهای + ارزش



  است؟ ارزشمند مشتریان برای همچنان اینده در قبولی قابل مدت برای تواند می پیشنهادی ارزش ایا-

  دارند؟ درکی و برداشت چه شرکت های ارزش از مشتریان که دانید می درستی به ایا-

  کنند؟ نمی عرضه بهتر قیمت با را مشابهی های ارزش رقبا ایا-

 ؟ کرد ارائه را جدیدی های ارزش مشتریان به میتوان ایا-

 توزیع + کانال

  ؟ ایم کرده ایجاد مشتریان به دسترسی برای مناسبی کانال ایا-

  ؟ شوند می تحلیل و اوری جمع مند نظام صورت به اطالعات ایا-

  دارید؟ اختیار در مناسب و کارا مدیریتی های سیستم ایا-

 ؟ کنند می عمل خوب اندازه چه تا ارزش خلق جهت در شرکت ارتباطی های کانال-

 مشتری با + ارتباط

  است؟ چگونه مشتریان بهترین با شرکت با رابطه ؟ دارد وجود مشتریان با ارتباط برای مشخصی استراتژی ایا-

 است؟ مناسب حد چه تا مشتریان با ارتباط پیگیری ویژه بهو مدیریت-

  امدی در + جریان

 ؟ بود خواهد حد چه تا منابع پایداری-

  است؟ حد چه تا منابع این تنوع-

 است؟ حدی چه تا شرکت گذاری قیمت های سیاست-

  کلیدی های قابلیت و + منابع

 ؟ است زیاد منابع اتالف یا است شده استفاده درستیبه شرکت کلیدی منابع از ایا-

  شود؟ می تمرکز کاهش به منجر و است متنوع و زیاد شرکت به ورودی اقالم ایا-

  ؟ باشد بهتر منابع برخی سپاری برون است ممکن ایا-

 است؟ جایگزینی قابل است نیاز مورد شرکت کار برای که کلیدی منابع از یک کدام-

 



 

 کلیدی های + فعالیت

  هستید؟ شرکت های فعالیت مستمر بهبود و سازی بهینه دنبال به ایا-

  ؟ شود سپاری برون ها فعالیت از برخی نیست بهتر ایا-

 ؟ کرد ادغام هم در یا تر ساده را شرکت های فعالیت میتوان می حد چه تا-

 

 کلیدی + شرکای

  اید؟ نموده برقرار همکار عنوان به افرادو ها شرکت دیگر با موثری ارتباط ایا-

  اید؟ وابسته همکارانتان کدام به و حدچه تا-

 ؟ کند کمک فعلی شده عرضه های ارزش کنار در مکمل های ارزش ارائه جهت در تواند می همکار کدام-

 

 هزینه + ساختار

  ؟ کند می تحمیل شرکت به بیشتری هزینه ما عملیاتی های فعالیت کدام-

 دارید؟ اعتقاد هزینه ساختار در هزینه کاهش نگرش به حد چه تا-

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تامین مالی

 

موجب اهمیت یافتن بنگاه های کوچک و متوسط شده شامل موارد زیر است:از جمله دالیلی که   

 

      ارتباط تنگاتنگ و موثر میان پیشرفت اقتصادی اجتماعی کشورهای در حال توسعه و این بنگاها

ی را ارتقا بنگاهای کوچک و متوسط فرصتی کم نظیر است که جامعه جهانی بتواند فرایند تولید ثروت مل

 بخشد.

ش شورهای توسعه یافته جهان حمایت از این بنگاها در جهت افزایش رشد ایجاد درامد و اشتغال و کاهدر ک

اجتماعی محسوب میشود.–فقر از اولویت های اقتصادی   

 

 

مه دانش و توانایی مدیریت .خالقیت و شناخت ایده و فرصت .دانش اقتصادی .شناخت اوضاع بازار و نیازهای ان و از ه

و ایجاد عزم  داشتن به این که من میتوانم کار جدیدی را شروع کنم مسائلی هستند که در تولد یک کارافرینمهمتر باور 

رمایه و اراده ی وی نقش اساسی دارند با این حال معموال کسانی که ایده دارند همان کسانی نیستند که پول برای س

 گذاری دارند.



 

 

 

 

 

 انتخاب استراتژی مناسب تامین مالی شرکت ها :

د:به طور کلی در انتخاب یک استراتژی مناسب جهت تامین منابع مورد نیاز شرکت باید به موارد زیر توجه نمو  

مورد مصرف هزینه -  

هزینه و ریسکی که در هر یک از روش های تامین مالی وجود دارد.-  

بت بدهی به حقوق صاحبان سهام (ساختار مالی شرکت یا موسسه )نس-  

شرایط بدهی های فعلی موسسه )سررسید بدهی های موجود(-  

شرایط اختصاصی هر یک از طرق تامین مالی -  

شرایط اقتصادی و چشم انداز تحوالت احتمالی دران-  

وضعیت سود اوری و نقدینگی موسسه-  

 

در سال  ی جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادیمدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی ها  

 اینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند.

 معموال برای سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری از وام کوتاه مدت استفاده میشود.

 

مدت:روش های تامین منابع مالی کوتاه   

اعتبار تجاری )خرید نسیه کاال یا خدمت(-  

وام های بانکی-  

اوراق تجاری کوتاه مدت )اوراق قرضه(-  



وام های موسسات مالی تجاری -  

صدور اسناد تجاری -  

تامین مالی از طریق وثیقه گذاری                                 -  

  

 

پیش دریافت فروش محصوالت از مشتری-  

 

 

 

لی میان مدت و بلند مدت +تامین ما  

است  در مدیریت دوره کوتاه مدت معموال به بدهی هایی مربوط میشود که سررسید انها در فاصله ای کمتر از یک سال

 اما اصطالح تامین مالی بلند مدت دقیق تعریف نشده است.

سر  به طور کلی وام های دارای ساله کوتاه مدت و برای برخی دیگر بلند مدت محسوب میشود ولی8برای برخی افراد وام 

 رسید بیش از دو سال بلند مدت نامیده میشوند.

 

 روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت:

وام بانکی بلند مدت-  

اجاره های بلند مدت -  

سهام عادی -  

اوراق عرضه)با نام یا بی نام ..(-  

اختیار خرید سهام عادی -  

سهام ممتاز-  

اری وام های  موسسات اعتب-  



وام های دولت -  

  

 

 تامین مالی فعالیت های کارافرینانه در ایران:

اده کنند:در کشور ما افراد برای تامین سرمایه به منظور راه اندازی یک بنگاه اقتصادی میتوانند از چندین روش استف  

ارهای مهندسی و انجام کروش اول= اهسته و پیوسته یعنی شروع از یک شرکت بسیار کوچک که مثال فقط در طراحی 

 پروژه ای طراحی فعال است و سپس به مرور زمان ایجاد سرمایه مورد نیاز برای کارهای بزرگتر.

= شروع فعالیت تجاری و ایجاد سرمایه برای فعالیت صنعتی و تولیدی در همان رشته تجربی 2روش   

ذار در لگوهای جهانی باشد یعنی سرمایه گ= جذب شریک و سرمایه گذار این روش شاید نزدیکترین روش به ا3روش 

.خدماتی....(را پایه گذاری کرده و توسعه دهند–کنار مجری قرار بگیرد تا فعالیت های اقتصادی )اعم از تولیدی   

مک ها = گاهی کارافرین از کمک مالی دولت برای توسعه و عملی کردن ایده نواورانه خود استفاده میکند .این ک4روش

گاهای دانش محور با خطر پذیری سرمایه باال تعلق دارد.عموما به بن  

 

 

 منابع تامین مالی در دسترس کارافریینان :

سرمایه نزدیکان.دوستان .و اقوام-  

فرشتکان نجات کسب وکار-  

تهیه کنندگان و مشتریان -  

موسسات وام دهنده -  

سرمایه گذاران مخاطره پذیر -  

عرضه سهام-  

رایط امکان بهره گیری از تمامی منابع نام برده شده وجود ندارد. هر یک از منابع به فراخور ش)با توجه به شرایط ایران 

 خطرپذیری سرمایه گذاری و چرخه عمر کسب و کار مورد استفاده شرکتها قرار میگیرد.



 

 

 منابع خصوصی تامین مالی :

.سرمایه اولیه زینه ترین نوع تامین سرمایه استتامین مالی در مراحل اولیه فعالیت کارافرینانه معموال مشکلترین و پره

 سخت ترین نوع کسب تامین مالی از طریق منابع وجوه نقد بیرونی است.

 )پس از کارافرین خانواده و دوستان او متداول ترین منبع سرمایه برای فعالیت کارافرینانه نوپا هستند.(

 

 

 

:منابع تامین مالی از طریق قرض از مراکز اعتبار دهی   

 تامین مالی از زاه قرض مستلزم ان است که برخی دارایی ها وثیقه گذارده شود.

ه به وام کوتاه مدت / بلند مدت                               در این نوع تامین مالی کارافرین باید وجوهی را که قرض گرفت

یا بهره پولی باز پرداخت کند. مزدرهمراه کا  

  

 راه وام:معایب تامین مالی از 

 =بازپرداخت مرتب بهره ضروری است

 =مشکل جریان نقدینگی به دلیل مسئولیت اجبار به بازپرداخت میتواند تشدید شود.

 =سنگین شدن بدهی و دیون میتواند مانع از رشد و توسعه شود.

 

دریافت کرد به ترتیب زیر انواع مختلف عقود اسالمی که طی ان میتواند از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تسهیالت 

 است:

 مضاربه1

 مشارکت مدنی 2



 مشارکت حقوقی3

 سرمایه گذاری مستقیم 4

 فروش اقساطی5

 اجاره به شرط تملیک 6

 سلف  7

 جعاله 8

 مزارعه9

 مساقات 10

 خرید  دین11

 ضمان)شخصی مالی را که به ذمه دیگری است به عهده میگیرد.(12

 

 خطهای اعتباری و اعتبارات اسنادی:

یک خط اعتباری به منظور حفظ جریان نقد مثبت وجوه کوتاه مدتی را به شرکت ارئه میکند سپس هنگامی که در 

 مراحل بعد شرکت توانست مبالغ مورد نظر را به دست اورد این وام باز پرداخت میگردد.

 

 

 وام دهندگان به پشتوانه دارایی )وام رهنی(:

امکان را برای کسب و کارهای کوچک فراهم می سازند تا وجوهی را از طریق وثیقه  وام دهنده گان به پشتوانه دارایی این

 تجهیزات ثابت و ..( قرض بگیرند. –موجودی ها –گذاردن بعضا بیکار خود )حساب های دریافتنی 

ا بهره ور شرکت هایی که جریان نقدی ضعیف دارند از لحاظ دارایی غنی هستند از این طریق میتوانند از دارایی هایی ن

 خود برای تامین مالی توسعه شرکت و یا عبور از بحران های مالی استفاده کنند.

  

 



 : اعتبار تجاری

فروشندگان و عرضه کنندگان معموال خرید مواد اولیه و قطعات شرکت ها را به مدتی معین با نرخ بهره معلوم تامین 

 مالی میکنند.

تسهیالت خرید مالکان کسب و کار ها را تشویق میکنند تا تجهیزات مورد نیاز بیشتر فروشندگان تجهیزات از طریق ارائه 

خود را از انان خریداری کنند معموال فروشندگان تجهیزات یک  شرایط اعتباری منطقی با پرداخت منصفانه که در طول 

 عمر تجهیزات به طور متعادل تفسیط شده باشد را پیشنهاد میکنند.

 

 

 

 

 اوراق قرضه:

قرضه غالبا به عنوان منبع شناخته شده تامین مالی برای شرکت های بزرگ محسوب میشوند گرچه کسب و  اوراق

کارهای کوچکتر کاندیدای مناسبی برای صدور اوراق قرضه نیستند با وجود این برخی از شرکت های کوچک هنگامی که 

مناسب برای تامین وجوه مورد نیاز خود می با پاسخ منفی دیگر قرض دهندگان مواجه میشوند اوراق قرضه را منبعی 

 یابند.

 

 کمک های دولتی:

در بسیاری از کشورها دولت ها برای کمک به کارافرینان در راه اندازی  کسب و کار های نوپا و یا در حال رشدشان  

ن مالی مختلفی برای اعطای تسهیالتی را با نرخ بهره پایین یا باز پرداخت بلند مدت اعطا میکنند. در ایران نیز مراکز تامی

تسهیالت به کارافرینان وجود دارد که کارافرین میتواند به فراخور نوع فعالیت و سوابق خود به یکی از این مراکز مراجعه 

 نماید.

 

 بنیاد ملی نخبگان :-1

 صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ایران : -2

 صنایع معدنی ایران :سازمان توسعه و نوسازی معادن و -3



 صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران :-4

 دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری  -5

 سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران : -6

 بنیاد علوم و تکنولوژی ایرانیان : -7

 فن بازار ملی ایران : -8

 صندوق توسعه فن اوری های نوین: -9

 صندوق تعاون کشور: -10

 ان همیاری اشتغال فارغ التحصیالن جهاد دانشگاهی سازم -11

 بانک توسعه اسالمی  -12

 پارک علم و فناوری و مراکز رشد-13

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور:  -14

 

 تامین منابع مالی از طریق فروش سهام:

قانونی به منظور بازپرداخت وجه یا بهره به فروش سهام روشی برای تامین سرمایه است که مالک اصلی شرکت هیچ الزام 

 ان ندارد.

 

 

 عرضه سهام به عموم مزایا و معایبی به همراه دارد . مزایا این نوع تامین سرمایه :

 این روش یکی از سریعترین روشها برای جمع اوری سرمایه در مدت کوتاه است .-

 ها اماده فروش است فراهم میکند.بازار عمومی امکان حراج را برای صاحبان سهام که سهام ان-

 تعیین قیمت سهام در بازار بورس به نوبه خود ارزش شرکت را تعیین میکند.-

 

 

 معایب فروش عمومی :

نسیت به دیگر منابع تامین هزینه باالتری دارد. کارمزد حسابداری /هزینه مراحل قانونی/ هزینه های تبلیغات و توزیع -

 می رقم قابل توجهی خواهد  شد.اگهی ها و نیز هزینه ثبت رس

 لزوم  معرفی و شناسایی شرکت به خریداران سهام  باعث افشای اطالعات محرمانه شرکتهای جدید خواهد شد.-

فشارهای وارده از طرف سهام داران برای رسیدن به سود خوب در کوتاه مدت به زیان تصمیمات بلند مدت مدیریتی  -

 است خواهد شد. که برای رشد و توسعه شرکت الزم

به منظور کاغذ بازی های اداری و مقررات و تنظیم اسناد عملکرد وقت /انرژی و پول زیادی صرف میشود در نتیجه  از -

 توجه و تالش به رشد و شرکت می کاهد.



 

 

 

 تامین منبع مالی  از طریق جلب مشارکت افراد حقیقی و حقوقی :

ی مهم /باارزش و قدرتمندی برای شرکت های جدید هستند .اصوال این شرکت های سرمایه گذار منابع تامین نقدینگ

شرکت ها قصد اداره امور شرکتهای کوچک را ندارند بلکه میخواهند مدیریت صاحب شرکت امور جاری را بگرداند و سود 

 ببرند و انتظار دارند در هر تصمیم مهم مورد مشورت قرار گیرند.

ا حمایت میکنند حتی اگر کارافرین ایده بسیار خوبی داشته ولی فاقد تجربه و سابقه سرمایه گذاران تنها مدیریت خوب ر

 و مدیریت خوب باشد بسیار دور از انتظار خواهد بود تا از او حمایت کند.

 

 

 مواردی که یک شرکت سرمایه گذار برای تخصیص سرمایه به یک شرکت کارافرین در نظر میگیرد شامل:

 ایه گذار با مقدار مورد نیاز متقاضی هم خوانی داشته باشدحد وام دادن شرکت سرم-

 میزان وثیقه مورد نیاز و نحوه تامین ان-

ارزیابی  خود کارافرین شامل:هوش /تعیین به برنامه و هدف / صداقت و توانایی انجام این کار/دلیل استفاده سرمایه -

 جدید در شرکت 

 نحوه باز پرداخت وام-

 پیش بینی شدهظرفیت و میزان سود -

 شرکت متقاضی در محدوده جغرافیایی قبل دسترس باشد ..-

 طرح های برتر توسط فردی امین و مورد شناخت و مقبول شرکت سرمایه گذار توصیه شود.-

 تیم کاری .با تجربه بوده و راضی به همکاری با شرکا باشد.-

 اهداف مالی واقع بینانه باشد.-

 

 

  

 

 

 

 



 

 مدیریت منابع انسانی 

 

 اهمیت و ضرورت مدیریت منابع:

شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد عدم موفقیت نهایی موسسان کسب و کارهای جدید اغلب ناشی از عدم توانایی 

 انها در مدیریت موضوعات مربوط به منابع انسانی است.

 

 : خطاهای مدیران در رسیدگی به امور منابع انسانی

 عدم تناسب توانایی های افراد جذب شده با شغل -

 نرخ باالی ترک خدمت -

 خروج از خدمت کارکنان توانمند و با تجربه-

 ناتوانی مدیر در بهبود کیفیت عملکرد افراد -

 چانه زنی در خصوص نرخ حقوق و دستمزد تک تک کارکنان-

 

 منافع حاصل از بکارگیری کارکرد های مدیریت منابع انسانی :

 قرار گرفتن افراد در مشاغل متناسب با دانش و مهارتشان -

 اموزش و توسعه کارکنان به منظور کسب مهارت های الزم -

 برای انجام وظایف و مسئولیت هایشان-

 بهبود عملکرد کارکنان  -

 افزایش مشارکت خالقانه کارکنان -

 کنترل هزینه ها نیروهای انسانی

 

 



 

 ردهای مدیریت منابع انسانی با برنامه ریزی استراتژیک عبارتند از:نمونه هایی از ارتباط کارک

 طراحی شغل–تجزیه و تحلیل -

 برنامه ریزی منابع انسانی -

 کارمند یابی و استخدام-

 اموزش و توسعه -

 ارزشیابی عملکرد کارکنان-

 

 طراحی شغل:–تجزیه و تحلیل 

فعالیت های مشخص و جدیدی به مشاغل سازمان افزوده شود.از برای تحقق استراتژیهای سازمان الزم است وظایف و 

طرفی افراد برای انجام این وظایف نیازمند تواناییها و مهارت های جدید خواهد بود که الزم است در شرایط احراز شغل 

 به انها اشاره شود.

 

 

 

 برنامه ریزی منابع انسانی:

 شده است:برنامه ریزی منابع انسانی از دو بخش اصلی تشکیل 

 تعیین این که سازمان در چه زمانی به چه تعداد نیروی انسانی و با چه مهارت هایی نیازخواهد داشت.-

برنامه ریزی برای تامین نیاز فوق به نحوه ی که نیروی کار مورد نیاز با مهارت های الزم و در زمان مورد نیاز در -

 دسترس باشد.

 

بلند مدت دارد.از این رو بر اساس ان میتوان به طور قابل قبولی نیاز سازمان به  برنامه استراتژیک سازمان معموال افق

 نیروی انسانی را پیش بینی کرد.



 

 استخدام:

در این جا اولین قدم ان است که فرم های درخواست استخدام در اختیار داوطلبان قرار گیرد.تا نسبت به تکمیل ان اقدام 

 نمایند. 

برای گزینش نهایی مصاحبه شغلی است هدف از مصاحبه کمک به شناسایی فردی است که  یکی از رایج ترین راهها

 بهترین تناسب را با شغل دارد و بهترین عملکرد را در اینده از خود نشان خواهد داد.

 گروه اصلی طبقه بندی کرد: 4پرسش های مصاحبه را میتوان در 

 پرسشهای موقعیتی -

 پرسشهای رفتاری-

 وط به سوابق کاری پرسشهای مرب-

 پرسشهای دانش کار-

 

 

 

 اموزش و توسعه کارکنان :

 اموزش عبارت است از فرایند یاددادن مهارت های الزم برای انجام کار به کارکنان 

 بنظر میرسد رایج ترین مرحله استفاده از این کارکرد پس از جذب افراد جدید در سازمان باشد.-

 ان اموزش های بدو خدمت شناخته میشوند.اشناسازی و جامعه پذیری تحت عنو

 

 

 روش های اموزش :

 

 زش ضمن کار=عبارت است از یادگیری منجر به تولید محصول و یا ارائه خدمت نیز میشود.وام-1



اموزشهای سنتی=منظور از اموزش سنتی اموزش از طریق برگزاری جلسات و کالسهای اموزشی است.این روش -2

 اموزشی است.کماکان رایج ترین روش 

 

 

 دو راهکار برای مقابله با مشکلی که در مراحل اولیه شکل گیری کسب و کار بوجود می اید :

 تشویق به خود اموزش -1

 در نظر گرفتن توسعه فردی به عنوان یک ارزش در محیط کار -2

 

 

 ارزشیابی عملکرد کارکنان:

 تعریف استانداردها و اهداف-

 انتخاب روش ارزشیابی -

 سنجش کارکنان براساس عملکرد واقعیتشان -

 ارائه بازخورد به انها-

 

 

 -5قابل اندازه گیری   -4مشخص   -3روش مدیریت بر مبنای هدف   -2امتیاز دهی   -1روش های ارزشیابی عملکرد: 

 زمان دار  -6مرتبط  

 

 بعد اصلی است: 3دارای همانند کارافرینی در قالب  ایجاد کسب و کار جدید کارافرینی درون سازمانی 

 نواوری : تاکید بر محصوالت جدید و منحصر به فرد

 خطر پذیری : پیگیری فرصت هایی که احتمال شکست پرهزینه در انها وجود دارد.

 پیشرو بودن: انجام هر کاری برای عملی کردن یک ایده



 

 

 نقش مدیریت منابع انسانی : 

 نواوری و خطرپذیری

 انعطاف پذیری

 ریزی بلند مدتبرنامه  

 شارکت فعال کارکنانم

 

 

 کارکردهای منابع انسانی:

 استخدام

 کارمندیابی

 جبران خدمات

 ارتقا اقراد و تعیین مسیرهای شغلی

 برنامه ریزی استراتژیک 

 مقایسه مکانیزم های کارمندیابی

 مصاحبه های استخدامی

 نواوری-

 ریسک پذیری-

 

  

 



 یابیبازار

 

نوپا و کارآفرین و ایفا می کند. تاکنون  یشکست کسب و کارها ای تیدر موفق ینقش عمده ا ،یفراتر از فناور یابیبازار

ارائه شده و  یابیو نوپا در حوزه بازار نیکارآفری کسب و کار ها طیدر خصوص شرا یمحدود یرهنمودها و مطالعات بد

 .گونه کسب و کارها معطوف بوده است نیدر ا یابیبازار یکردهایبزرگ و رو یتوجهات به کسب و کارها شتریب

 

 بازار یابی و کار آفرینی

 گریبا د سهیدر مقا یابیاست که بازار تیواقع نیا انگرینما نیکارآفر یگاه هانب شتریب انیطالعات به عمل آمده در مم

 شود یآن ها محسوب م تیعامل موثر بر موفق نیعوامل کسب و کار، مهم تر

 یخدمات قابل ارانه در بازار م ایمحصول و  دیکه منجر به تول است ینیکارآفر تیاز مجموعه فعال یاتیحبخش  یابیبازار

 شود

 

 ارزیابی ایده های کارآفرینانه

هدف نباشد، کسب و کار او با مشکالت  انیمطلوب مشتر یرقابت طیدر شرا نیخدمت مورد ارائه کار آفر ایاگر محصول 

نکته جالب است که  نیشود. ا یاریبس یفشارها عرصه رقابت و تحمل هیمجبور به ترک دیرو به رو خواهد بود و شا یاساس

دهند، اما  یفروش را انجام م یها یزیو برنامه ر یفن یثبت :اختراع، برآوردها نهیمحاسبات مربوط هز نان،یغالب کارآفر

شود که عکس العمل  یم هیتوص یاز شروع هر کار شیدهد. پ یرا در مرکز توجه خود قرار نم انیمشتر یواقع یازهاین

 شود یابیکامال ارز دیخدمت جد ایمحصول  کینسبت به  عیکانال توز رهیهدف و زنج انیمشتر

 افزایش بهره وری تبلیغات کارآفرینان

 یکننده راهبردها تیو حما یآن ها هماهنگ یفانیتبل یها نیاز کمپ کیکه هر نیاز ا نانیحصول اطم(1

 آن ها در بازار باشد. یابی گاهیو جا یبند میتقس

 است سازمان است که مدنظر یزیکنند همان چ یبرداشت م انیتا مشخص شود آنچه مشتر نیکمپ غامیآزمودن پ (2

 هدف نیبه مخاطب امیرسانه مناسب جهت انتقال پ نتخاب(ا3

 



 

 

 

 

 منابع
 : حوزه این در مفید های سایت

Www.business.ir 

Www.teachmeteamwork.com 

Www.teamworkonline.com 

Www.twproject.com 

 : استفاده مورد های کتاب

 مفخم داریوش پورناصح، مهرانگیز: اقتباس و ترجمه سازمان،در کارتیمی

 شاهرودی کامبیز تیمی، کار مبانی

 امینی اله فضل: ترجمه لنچیونی، پاتریک تیمی، کار دشمن پنج

 بخش فیض علیرضا سید نهایت، بی از جرعه یک کارآفرینی،

 همکاران و ساروقی الدین حسام ترجمه استروالدر، الکساندر کار، و کسب مدل طراحی-

Www.quickmba.com/entre/business-model 

 

 

 

 


