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محسن آزمایش
نهاتمحسن.شوندمدرسهراهیفرزندانتمامیكهنبودخوبآنقدرخانوادهمالیوضعیت

.رفتآهنگريكارگاهبهوشدكاربازارراهیكهبودسالهیازدهوخوانددرسچهارسال

تاكردتالشوكرداندازيراهخودبرايكارگاهی.دادصورتمهماقدامدوسالگیسیتا
.دادیرتغی«آزمایش»بهراشهرتشهمچنینوكندتولیدراابتداییبسیارخانگیلوازم

بهولیبودشدهبزرگآزمایشكارگاه.دادوسعتكمیراخودكارگاهزمانمروربهاو
.رفتبربادوسوختآتشدربودساختهآنچهتمامناگهان

بارنایتاكندخریدارينوتهرانجادهدرزمینیشدسببزندگیادامهبرايعالقهوتوان
.گذاردبناراخودكاروكسبهايپایهشهربیرون

بودكردهارسالهمفارسخلیجحاشیهبازارهايبهراخودكاالهاي۵0دههدرمحسن.
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دروجوجستازبعد.بودنددوربیندنبالدیجیتالعكاسیبرايمحمديسعیدوحمید
زلنبردند،پیروزبعدچنداماكردندخریداريبازارازرانظرمورددوربیناینترنت
اولیهجرقهسنتی،شكلبهخریدناخوشایندتجربهاین.استدومدستدوربین
.بودكاالدیجیشركتتاسیس

بالیونمودمیموبایلنظیردیجیتالكاالهايبررسیونقدبهتنهاآغازدركاالدیجی
.افتادخودسایتوبدرمحصوالتاینفروشفكربهزمانگذشت

بهاكنونوبودندنفر۵آناولیهپرسنل.شدبنیانگذاري13۸۵سالدركاالدیجی
.استیافتهافزایشنفر1200

دارددستدرراایرانآنالینفروشیخردهبازارازدرصدي۸۵ازبیشسهمدیجی كاال.
1100تقریبیارزشارزباخارجیسطحتعیینموسساتنظرازسایتاینحاضرحالدر

.استگرفتهلقبایرانیاستارتاپبزرگترینتومانیمیلیارد

حمید و سعید محمدي
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نامباشرتتیرويبرچاپبرايسایتیمحمدي،رضاشریكشوآزمنديحسامكاراولین
سوئدهبنیزاووپاشیدهمازتیمتحصیل،ادامهبرايشركاازیكیرفتنباامابود«طوطی»

.شدتحصیلبهمشغولكاروكسبطراحیرشتهدرورفت

(لیپگوگل)مشابهخارجیهاياپلیكیشنسازيبومیوفرصتبهتحریمچالشتبدیل

باگاهینمایشدروگرفتشكلمستقلصورتبهبازاراپلیكیشناولیهنسخه۸۹ماهبهمن
.شداقدامآنمعرفیبهنسبتایرانموبایلكنگرهعنوان

خدماتبهترینوارائهمحصولرويتمركز

ماهانهفعالكاربرمیلیون31ازبیش

تومانمیلیارد4۵0حدودارزشی

حسام آزمندي
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قتوپارهطوربهوشدهآشنانویسیبرنامهدنیايباسالگی16ازواست1361متولدوي
.كردمیهمكاريسیستمایرانشركتبا

هبرنامبهدانشجويدورانطولدرآنازقبلكرد،رهاكارهنیمهرادانشگاهیتحصیالت
.استپرداختهمیتحصیلكنارجانبیفعالیتیكعنوانبهنویسی

كرداندازيراه۸3سالدراوركاتازالهامباراكلوپاجتماعیشبكه.

كردهایجادراآنقبالًكهنفردوازرابالگپرشینسامانه۸6سالدریعنیبعدسالسه
.دادندتوسعهراآنوكردهخریداريبودند،

آندرمااكننداضافهكلوپبهراویدئوپخشوپشتیبانیكهگرفتندتصمیم۸۹سالدر
اندازيراهاولیهایدهدلیلهمینبهنداشتامكاندیگريسامانههیچباتعاملزمان

.گرفتشكلآپارات

داردتومانمیلیارد200حدودارزشیوبازدیدمیلیونپنجازبیشروزانهاكنونآپارات.

محمد جواد شكوري مقدم
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انتخاب مسیر شغلی كارآفرینی



موفقیت به چه معناست؟
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احساس کندرضایت خاطر و در درون به آرزوهای خود برسدفرد موفق کسی است که 

.در زندگی استدستاورد تالش و کوشش پیوسته که این امر خود 

.بهترین نوع موفقیت استآرامش و احساس امنیت : آلفرد اوست باور دارد که 

.شده استتعریف « هدف رسیدن رضایت بخش به » وبستر؛ موفقیت به مفهوم واژه نامه در 



کهکمک می کند 
.به ما انگیزه عمل می دهد.تمرکز داشته باشیم

کمک می کند در پی کشف
.استعدادها و توانایی هایمان باشیم

برای آیندهامکان برنامه ریزی 
.را فراهم می کند

چرا تعیین هدف شغلی مهم است؟
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:مراحل مهم برنامه ریزي شغلی

ارزیابی خودمان

یافتن شغل متناسب با ویژگی هاي خودمان

هدف گذاري و برنامه ریزي 

آمادگی شغلی و عرضه كردن محصول خود به بازار

مدیریت شغلی



!شودآغاز میفرایندي است كه از درون شغلی، بهترین مسیر 

هاي شخصیتیویژگی خود آگاهی در خصوص 
توانایی ها و استعدادهاخودآگاهی در خصوص 
هامهارت خودآگاهی در خصوص 



تفاوت هدف و آرزو



مشخص. .بدهانجامشونقرارهچطوريوكجاكسی،چهگفتمیشهونیستنمبهمیعنی(Specific)هستنواضحو1

قابل. .شدیمنزدیكاهدافمونبهچقدركهبسنجیممشخصمعیارهاياساسبرتونیممییعنی(Measurable)هستنگیرياندازه2

قابل. .دارهوجوداهدافاینبهرسیدنامكانموجودامكاناتوشرایطاساسبریعنی(Achievable)هستندستیابی3

منطقی. /Reasonable)هستنبینانهواقعو4 Realistic)هستنهماهنگماهايتواناییوهاویژگیهمچنینوموجودهايواقعیتبایعنی.

داراي. وریزيبرنامهمیتونیمهمینبرايوكنیمپیدادستبهشونمشخصیزماندرقرارهیعنی(Timely)هستنمحدودومشخصزمان5

.برسیمهدفهامونبهنهایتدرتابدیمانجامروكارهاییچهمختلفمراحلدركهكنیمبنديزمان





كارآفرینیتعریف 

بهمیلاستوارتتوسط1۸4۸سالدرواست«شدنمتعهد»معنايبهكه(entreprendre)داردفرانسويریشهكارآفرینی●
Entrepreneurshipاستشدهترجمه.

.داره كندكارآفرین كسی است كه متعهد می شود مخاطرات یك فعالیت اقتصدي را تقبل، سازماندهی و اواژه نامه وبستر در تعریف  ●
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كارآفرینیتعریف 

ادند،دقرارتوجهموردراكارآفرینیمفهوموكارآفرینواژه يكهكسانینخستینوداردقدمتسالسیصدحدودكارآفرینكلمه●
یكحدودهاتن گیرد،قرارتوجهموردكارآفرینیمدیریتمثلرشته هاییدروبدانیمعلمیكراآنشكلیبهكارآفرینیامابودنداقتصاددان ها

.استیافتهرواجكهاستقرن

ردن،كریسكاینازكهامیداینبه.می پذیردراكاراینریسكومی دهدسامانراكاريوكسبكهاستكسیكارآفرین:كانتیلونریچارد●
.آورددستبهسودي
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.فرصتهاستازبرداريبهرهودرکكارآفرینی
.استاقتصاديتوسعهموتورمحركهنیرويكارآفرینی

(القختخریب).داشتویژهتوجهنوآوريوكارآفرینیبینرابطهبهشومپیتر

:شومپیترنگاهازنوآوريمهمشیوهپنج

جدیدكااليیكمعرفی-1
قدیمیمحصولیكتولیدبرايجدیدشیوه يیكگیريكاربه-2
موجودمحصولیكبرايجدیدبازاریكایجاد-3
اولیهموادتامینبرايجدیدمنبعیكگیريبه كاروكشف-4
موجودصنعتیكبرايجدیدساختاریكایجاد-۵

تعریف  كارآفرینی
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عناصر اصلی
در تعریف 
كارآفرینی

شناسايي 

و بهره برداری 

از فرصت ها

ه بهره برداری بهين

منابع موجوداز 

نوآوری و

خلق ارزش های نو
تمركز بر اقدام

ريسك پذيری
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ویژگی های کارآفرینان
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استقالل طلبی و
داشتن کنترل درونی  

تعهد، سختکوشی و 
فداکاری 

قاطعیت و توانایی
تصمیم گیری سریع

توانایی تحمل ابهام 
و عدم قطعیت

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان
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داشتن اعتماد به نفس 
عزم راسخو 

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

پذیری وریسک 
پیشرفت گرایی

موشکافی مسائل
و آینده نگری

ریزی داشتنبرنامه 
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دلبستکی و عشق به 
کارآفرینی

هیجانی وهوش 
انعطاف پذیری باال

بودن وخالق 
دیدن فرصت ها 

داشتن روحیه کار تیمی

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان
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الگوي تلسكوپی توسعه مهارت هاي كارآفرینی

دانش تخصص
عمل و تجربه

و کارکسب مهارت های 

مهارت های مدیریتی

مدیریت مالی

زبان

بازاریابی

فناوری اطالعات

مهارت های کارآفرینی

نوآوری

خالقیت

ریسک پذیری

تحمل ابهام

نیاز به توفیق

استقالل طلبی



کارآفرینی( زیست بوم)اکوسیستم 



GEM & GEI



.ارزیابی سطح ملی فعالیت هاي كارآفرینی است،  (global entrepreneurship monitor)دیده بان جهانی كارآفرینیبرنامه 

:سه پرسش اساسی 
تا چه میزان سطح فعالیت هاي كارآفرینانه میان كشورهاي مختلف، متفاوت است؟-1

آیا فعالیت هاي كارآفرینانه موجب رشد اقتصادي و دارایی هاي ملی می شود؟-2
چه چیزي سبب می شود كه كشوري در خصوص كارآفرینی عملكرد بهتري داشته باشد؟-3

موفقافرادشركت هاي موفق كشور توسعه یافته و 
اقتصاد موفق





• 72رتبه 

• كشور137
201۸

• 85رتبه 

• 2017كشور137



مهمترين نقش های كارآفريني در توسعه اقتصادی و اجتماعي





بستر و زمینه 
فرهنگی، اجتماعی 

و سیاسی 

:وضعیت اقتصادي از بعد كارآفرینی

مالی-
سیاست هاي دولت -
برنامه هاي دولت-
آموزش-
پژوهش و توسعه-
زیر ساخت هاي تجاري و قانونی-
بازار داخلی-
دسترسی به زیر ساخت هاي فیزیكی-
هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی-

فرصت هاي 
كارآفرینانه یاقتصاد ملرشد 

GDP
اشتغال زایی و 

توانایی هاي كاهش فقر
كارآفرینانه

مهارت ها-
انگیزش-

فرایندهاي كارآفرینانه در رشد اقتصادينقش 



- Gross Domestic Productتولید ناخالص داخلی  GDP

در واحدهاي اقتصادي مقیم كشور تولیدشده توسط محصوالت نهایی كل ارزش ریالی 
. را تولید ناخالص داخلی می نامند( فصلییا ساالنه )زمانی معین دوره 



تعریف واژگان كارآفرینی و كسب و كار



تعریف كسب و كار-تعریف واژگان كارآفرینی 

.استفروش و تجارت وخریدكسب و كار به معنی : آكسفوردنامه ي واژه 

.شودمیگفته،شودحاصلپولآنازكهتجارتیوزاییدرآمدپیدرفعالیتیبهكاروكسب:النگمننامه يواژه

راآنبهايپرداختتوانوهستندآنخریدبهمایلودارندنیازآنبهجامعهافراددیگركهكارهایییاخدماتآندركهكاري
.شودمیعرضهوتوزیعتولید،دارند،

پذیردتجدیوتكرارشوندهتبادلنوعهركار،وكسببلكهنیست،كاروكسبگیرد،صورتفروشوخریددرآنكهتبادلیهر
.استفروشوخرید

.سودآوردندستبهمنظوربهخدماتوكاالهافروشوخریدیاعرضهوتولیدازاستعبارتكاروكسب



مبانی و مفاهیم كسب وكار

معامله کاالها و 
تکرار معامله هاخدمات

فعالیت توأم با انگیزه سود
ریسک

فروش یا انتقال 
کاالها و خدمات

برای کسب ارزش



انواع كسب و كار

واابزارهازاستفادهباكهشخصیسكونتمحلدراقتصاديفعالیتنوعهربهخانگیكارهايوكسب
.می گویندخانگیكاروكسبشوداندازيراهخانگیامكانات

بهاقدامخویشاوندانوخانوادهیكافرادكهشودمیگفتهكارهاییوكسببهخانوادگیكارهايوكسب
.می كنندكاريوكسبتشكیل

باودهستنكوچكمقیاسدرروستاها،كوچكاندازهبهتوجهباكارهاوكسباینروستاییكارهايوكسب
.برخوردارندویژه ايكاراییازكارگاهیوكشاورزيفعالیت هايبودنغالببهتوجه



کسب و کارهای خانگی

.فعالیتی است كه در محل سكونت شخصی و با استفاده از امكانات خانه راه اندازي می شود

سرمایه اندکبهنیاز / زودبازده / ساختار ساده 

معافیت مالیاتی و عوارض 
اداري و تجاري

عدم نیاز به تغییر كاربري 
مسكونی به تجاري

.استدرصد 30سهم كسب و كار خانگی در میان كل كسب و كارهاي جهانی 

.را شامل می شوددرصد كسب و كارهاي كوچك و متوسط ۵2كسب و كار خانگی در آمریكا سهم 



گام های راه اندازی کسب و کارهای خانگی

تهیه مدل و انتخاب نوع فعالیت
تطبیق خانه تأمین مالیطرح كسب و كار

با شغل گزینشی
ایجاد تعادل بین كار

و زندگی

توجه به امنیت و مدیریت زمان
سالمت  شغلی

گزینش و ثبت نام 
(برند) تجاري 

ثبت رویدادهاي 
بازاریابی و تبلیغاتمالی



کسب و کارهای خانوادگی



كسب و كارهاي مجازي

فبرخالومی گیردبهرهكاروكسبانجامبرايحضوريغیرابزارهايازكهاستكاريوكسبمجازيكارهايوكسب
.داستوارنآنمانندوفیزیكیمستنداتهمراهبهچهرهبهچهرهستدهايودادبركهاستسنتیكارهايوكسب

ازیكیعنوانبهخدماتیجامعهتوسعهواینترنتكامپیوتر،پیدایشباكاروكسبنوعاینالكترونیككاروكسب-1
كاروكسبطوركلیبههستندمطرحجهانیتجارتعرصهدرحجموسودتعداد،نظرازكارهاوكسبسریعترین

.شودمیگفتهاینترنتبستردرخدماتیافرآورده هافروشبهاینترنتی

ايهمرحلههمهآنهادركهاستكارهاییوكسبشاملكارهاوكسبازدستهاینكارخانهبدونكارهايوكسب-2
.می شودسپاريبرونآنايكارخانهتولیدمرحلهكهتفاوتاینباشودمیطیتولیدتاایدهفرآیند



كسب و كار هاي بدون كارخانه

هايمرحلههمهآنهادركهاستكارهاییوكسبشاملكارهاوكسبازدستهاین:كارخانهبدونكارهايوكسب
.می شودسپاريبرونآنايكارخانهتولیدمرحلهكهتفاوتاینباشودمیطیتولیدتاایدهفرآیند

كاهش هزینه انرژي كاهش هزینه 
سرمایه اولیه

افزایش 
كارایی و سود

انعطاف پذیري الزم 
در بازارهاي رقابتی

كمك به شكل گیري كارگاه هاي 
تخصصی و بهره برداري از ظرفیت هاي 

بدون استفاده ملی
افزایش تولید 

ناخالص ملی
افزایش میزان 

اشتغال



شرایط مهم براي توسعه محصول در 
كسب و كارهاي اینترنتی

كیفیت باال

تحلیل رقبا

شرایط معرفی 
و ارتقاي محصول 

برآورد هزینه و سود

امكان تأمین 
همیشگی موجودي

(مقیاس پذیري) 

مزیت رقابتی ویژه

بررسی قانونی 
مجوزها /بودن

(حمل و نقل)ترابري  انبار و نگهداري



انواع كسب و كار

وكسبنیزایرانمركزيبانكدارنداستخدامدرنفر۵0ازكمتركههستندكارهاییوكسبكوچككارهايوكسب
.می كندتلقیمتوسطوكوچكهايبنگاهعنوانبهراكارنیروينفر100زیركارهاي

نفر۵00تا۵0میانمی كنندكارآندركهافراديشماركهشودمیگفتههاییكاروكسببهمتوسطكارهايوكسب
(نفر24۹تا۵0متوسطبنگاه-نفر4۹تا10كوچكبنگاه-نفر۹تا1خردبنگاه).باشند

اندازهنظرازودارندكارمندنفر۵00ازبیشكهمی شودگفتهكارهايوكسبدستهآنبهبزرگكارهايوكسب
.می دهنداختصاصخودبهراباالییارقاممعموالًطوربهفروشوسود



شركت دانش بنیان

وعلمیافزایهممنظوربهكهاستتعاونییاخصوصیشركتیاموسسهبنیاندانشموسسه هايوشركت ها
واعاختروكاربردوگسترششاملاقتصاديوعلمیهايهدفتحقق،دانش محوراقتصادگسترشوثروت

حوزهدرخدماتوكاالهاتولیدوطراحیشاملآنگسترشوپژوهشهاينتیجهتجاري سازينیزونوآوري
.شودمیتشكیلهاافزارنرمحوزهدرویژهبهفراوانافزودهارزشباونوینفناوري هاي

www.daneshbonyan.isti.ir

http://www.daneshbonyan.isti.ir/


تعریف استارتاپ

:آمریكاكوچككارهايوكسبمركزتعریف

.داردالییبارشدپتانسیلوگرفتهشكلتكنولوژيمحورحولعمدتاًكهاستكاريوكسباستارتاپ،

:ریساریكتعریف
االییبابهامكهشرایطیدرجدیدخدمتیامحصولیكارائهبرايكهاستانسانینهادیكآپاستارت

.استآمدهوجودبهداردوجود

:بلنكاستیوتعریف
.استپذیرمقیاسوپذیرتكراركاروكسبمدلیكجستجويدرسازمانیآپ،استارت

.تبه وجود آمده اسمقیاس پذیر و تكرار پذیر مدل كسب و كاریك یافتن است كه با هدف سازمانی موقت استارت آپ، 

باكه شودمیگفتهشركت هايبهاستارتاپیانوپاكارهايوكسب:كارآفرینیكتابتعریف
نیازالًمعموورسدمیدرآمدبهومی یابندرشدسرعتبهومی شوندآغازنخستینایدهیك
.می كندپیداگسترشفناوريكمكبهونداردهنگفتیآغازسرمایهبه

شركت دانش بنیان–تعریف واژگان كارآفرینی 
استارتاپ ها



startup ecosystem

Venture Capitals   Angel Investors   Crowdfunding

انواع سرمایه گذاران–تعریف واژگان كارآفرینی 



رشدازحمایتبرایخودشخصیسرمایهاز(VC)خطرپذیرگذارانسرمایهخالفبرکههستندتجربهباکارآفریناناغلب
مدیریتیانتووتجربهمعمولطوربهبنابرایندارندرابیشتربازدهیبهدستیابیدغدغهوکنندمیاستفادههااستارتاپ

.گیرندمیکاربههااستارتاپبهترهرچهرشدواندازیراهبراینیزراخود

مبالغابخطرپذیرگذارانسرمایهبامقایسهدردارند،عالقهخاصیکاریحوزهبهیکهرمعموالًکهفرشتهگذارانسرمایه
مراحلاتکنندمیکمکهااستارتاپبهوپذیرندمیراباالتریریسکاماکنندمیگذاریسرمایهاولیهمراحلدروکمتر

.بگذارندسرپشترااولیهدشوار

Angel Investor) (سرمایه گذاران فرشته



کت  و یا فعالیت می کند، شرریسک باال در تامین مالی پروژه ها و طرح های با به طور تخصصیکه نهادهای مالی 
.  صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر نامیده می شوند

(تامین مالی از طریق دارایی)شرکت را خریداری می کنند سهام -
.در شرکت ایجاد ارزش می کنندبه توسعه محصول یا خدمات جدید کمک ومشارکت فعال با -

.دارندگرایش بلندمدت را می پذیرند و ریسک های بیشتر ، انتظار سود باالتربا -

Venture Capitalسرمایه خطرپذیر 



از طریق سرمایه های کوچک از تعداد زیادی از افرادبرای جمع آوری کمپین هایی گذاری جمعی در سرمایه 

راه اندازی می گردد تا صاحبان ایده یا طرح با دریافت این حمایت رسانه های اجتماعی و وبسایت های مربوطه 

. مالی بتوانند پروژه خود را توسعه بخشند

 Crowd fundingگذاري جمعی یاسرمایه 









نوآوران و کارآفرینان فردای ایران
.خالق و سالمت باشید


