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میحرلا نمحرلا هللا

هَضَع گفتگَ:

عسّت کبرآفریٌی ،ذلت کبریببی
چگًَِ کبرآفریي ضَین؟

ارائِ دٌّذُ :دکتر ظیذ هجیذ ّاشویاى
دکترای تخصصی هکاًیک – تبذیل اًرشی
با بیش از  28ظال تجربِ کار صٌعتی ،داًشگاّی در اهَر پصٍّش کاربردی ٍ تذریط

تجارب هرتبط کارآفریٌی










هَظط ٍ هذیر هرکس کارآفریٌی ظخاٍت
هَظط ٍ هذیر کلیٌیک صٌعت در پارک في آٍری ظوٌاى ٍ داًشگاُ آزاد هشْذ
عضَ ّیأت علوی داًشکذُ هکاًیک ٍ هشاٍر اًجوي کارآفریٌی داًشگاُ صٌعتی شاّرٍد
هَظط ٍ هذیر ٍاحذ تحقیق ٍ تَظعِ (ً )R&Dیرٍگاّی
عضَ شَرای هرکس رشذ اًرشی پارک علن ٍ في آٍری خراظاى رضَی
عضَ ّیأت هذیرُ ٍ کویتِ تحقیقات شرکت تَلیذ برق حرارتی اظتاى ظوٌاى
هعاٍى پصٍّشی هْتا (هرکس ّذایت ٍ حوایت تحقیقات هذیریت اًرشی)
عضَ کویعیَى اًرشی ظازهاى ًظام هٌْذظی ٍ کویعیَى اًرشی اظتاى خراظاى رضَی
عضَ ّیأت علوی کویتِ تحقیقات ًیرٍگاُ هشْذ ٍ ًیرٍگاُ شْیذ بعطاهی شاّرٍد

تعریف کبر ٍ دستِ بٌدی اًَاع آى
اص ًظش لغَی کبس ثِ هؼٌبی فؼل ٍ ػول ٍ کشداس اًسبى است ٍ دس اصغالح،
کبس فؼبلیتی است ًسجتب دائوی کِ ثِ تَلیذ کبال یب خذهبت هیاًجبهذ ٍ ثِ
آى دستوضدی تؼلك هیگیشد.
کسب ٍ کبر:
کست ٍ کبس ّش دٍ فؼبلیت ٍ دسآهذ داسًذ ٍلی ًسجت دسآهذ ثِ فؼبلیت دس
کست ثیطتش اص کبس است.

اًَاع کبر


حرفِ Profession
ضبخصِ اصلی :تخصص هضدی
ٍیژگیْب :دسآهذ سشضبس ،هَلؼیت اجتوبػی ،هستمل اص ضشایظ هحیغی ،تَسؼِ ثبگزضت صهبى



ضغل Job
ضبخصِ اصلی :صهبى هضدی
ٍیژگیْب :دسآهذ کن ،هَلؼیت اجتوبػی هتَسظٍ ،اثستگی هتَسظ ثِ ضشایظ هحیغی ،ثبثت ثبگزضت صهبى



اضتغبل Occupation
ضبخصِ اصلی :ثبصٍ هضدی
ٍیژگیْب :دسآهذ ًبچیض ،هَلؼیت اجتوبػی پبییي ،کبهال ٍاثیستِ ثِ ضشایظ هحیغی ،کبّص ٍ ًبثَدی ثبگزضت صهبى

کبرآفریٌی ٍ کبریببی
کبرآفریٌی:
ایجبد فضبی کست ٍ کبس جذیذ ٍ ثذٍى سلیت ،ثشای سسیذى ثِ هحصَل
کبسآهذ ٍ هتٌبست ثب ًیبص ٍ رٍق ٍ سلیمِ ی هطتشی
کبریببی:
جستجَ ثشای یبفتي یک کبس هَجَد ثب کٌبس صدى سلجب ٍ اضغبل یک
هَلؼیت ضغلی هتٌبست ثب ػاللِ ٍ تشجیحبً تَاًبییّبی فشدی

جبیگبُ کبسآفشیٌی
الیبًَس آثی

ٍ

کبسیبثی
الیبًَس لشهض

جبیگبُ کبسآفشیٌی
الیبًَس آثی

ٍ

کبسیبثی
الیبًَس لشهض

تذابیر اقیاًَض آبی

تذابیر اقیاًَض قرهس

خلق فضای بازار بالمىازع

رقابت در بازار فعلی

ایجاد یک رقابت مستقل

وابًد کردن رقبا

آفریذن ي تسخیر ویاز جذیذ

بهرٌ برداری از ویاز فعلی

شکسته مصالحٍی قیمت  /کیفیت

مصالحٍی قیمت/کیفیت

تطبیق تمامی فعالیتهای شرکت بر مبىای متفايت
بًدن ي قیمت کمتر

تطبیق تمامی فعالیتهای شرکت بر مبىای اوتخاب
استراتژیک برای متفايت بًدن یا قیمت کمتر

الصهِ ّبی کبسآفشیٌی ثشای داًص آهَختگبى داًطگبّْب
في آٍسی
تین سبصی
تجبسی سبصی

الزهِ ی اٍل برای کبرآفریٌی

في آٍری:
آگبّی ػلوی یب تجشثی اص ًحَُ اجشای فشآیٌذّبی الصم ثشای حل یک هسئلِ (هثبل هؼوبس)
هسئلِ :هطکل – ًیبص – پتبًسیل ثْجَد (ثبالثشدى کیفیت صًذگی هطتشی)

فضبی في آٍری:
ٍجَد هسئلِ – ایذُ ثشای حل – کست داًص – داًص فٌی – ًوًَِ آصهبیطگبّی –
ًوًَِ ًیوِ صٌؼتی – ًوًَِ صٌؼتی – تجبسی سبصی  -هحصَل – حل هسئلِ
پژٍّص :حشکت دس فضبی في آٍسی

الزهِ ی دٍم برای کبرآفریٌی

تین سبزی:
تأهیي تین ّبی تخصصی – ایجبد استجبط سبصهبًی – تؼییي سبصٍکبس هتضوي پبیذاسی کبس
کبر تیوی یب کبرگرٍّی؟
تین هجتٌی ثش تخصصْبی هَسد ًیبص دس فضبی في آٍسی است ٍلی گشٍُ هجتٌی ثش افشاد هَجَد

ًحَُ ارتببط تین
استخذام (ثشدُداسی هذسى)
پشٍطُ هحَس (ثجبت کوتش)

الزهِ ی سَم برای کبرآفریٌی

تجبری سبزی
عشاحی توبهی سیستن ثش هجٌبی گستشش ثبصاس پبیذاس ثب افضایص کیفیت ٍ کبّص لیوت،
تکبهل کیفی تین ،کست دسآهذ تخصصی

الزهِ ّبی تجبری سبزی قدرتوٌد ٍ پبیدار
تطکیل چشخِ کست ٍ کبس ثب تأکیذ ثش ) B2B (business-to-businessثجبی
)B2C (business-to-consumers
(تجبدل هحصَالت ،خذهبت ٍ اعالػبت ثیي کست ٍ کبسّب ثِ جبی تجبدل ثب هطتشی)
استفبدُ اص تجشثِ ثمیِ

اسصش آفشیٌی ٍ اسصش افضٍدُ
تَلیذ ثشٍت

ارزش آفریٌی ٍ ارزش افسٍدُ
اسصش ،ثْبیی است کِ ثبصای کبسآیی ،تَاًوٌذی ٍ یب تأثیشگزاسی یک چیض ثشای آى لبئل هیطًَذ.
یمیٌب اسصش ٍ لیوت یکسبى ًیستٌذ .لیوت هؼوَال ثبثت است ٍلی اسصش ثستگی ثِ ضشایظ داسد.
هبًٌذ یک ثغشی آة ثب لیوت  500تَهبى کِ هیتَاًذ تب ثْبی حیبت اًسبى افضٍدُ ضَد.
ثشای جلَگیشی اص تصبدف جبدُ ای ،اسصش یک ثبًیِ ثسیبس صیبد است ٍلی دس یک گشدش
تفشیحی ثبًیِ اسصضی ًذاسد.
اسصش هیتَاًذ هٌفی ًیض ثبضذ .هبًٌذ اسصش هَاد هخذسی کِ دس صَست ّوشاُ ثَدى ،سجت
دستگیشی ٍ حتی اػذام ضخص هیطَد.

ارزش افسٍدُ
ثِ هؼٌبی تفبٍت ثْبی هحصَالت ًسجت ثِ هٌبثغ اٍلیِ است .ایي تفبٍت ثِ دلیل ثکبسگیشی ػلن،
تخصص ،تجشثِ ٍ تجذیل هَاد اٍلیِ ثِ هحصَل ایجبد هیطَد .ثغَس هثبل یک ضیشیٌی ثب لیوت
ّش کیلَ ّ 20ضاس تَهبى کِ هٌبثغ اٍلیِ آى ّیچیک لیوتی ثیص اص سِ ّضاس تَهبى ًذاسًذ.

تطکیل چرخِ کسب ٍ کبر
کٌبس ّن لشاس دادى توبهی تجْیضات ،فشآیٌذّب ٍ هذیشیت هٌبست ثشای تأهیي الصهِ
ّب ثشای حل یک هسئلِ است.
دس یک چشخِ کست ٍ کبس ،توبهی اًَاع کبسّب (حشفِ ،ضغل ٍ اضتغبل) ٍجَد داسًذ.
دس یک چشخِ کست ٍ کبس ،ثبیذ کبسّبی حشفِ ای هذ ًظش هفیذ فبسؽ التحصیالى
لشاس گیشد.

تجبری سبزی ٍ تَلید ثرٍت
ایجبد یک چشخِ کست ٍ کبس پبیذاس ثب تضویي آًکِ ثشای کلیِ اػضبی تین آٍسدُ
ّبی هغلَة داضتِ ٍ ًْبیتب ثِ اسصش افضٍدُ دس توبهی هٌبثغ تجذیل گشدد.
تَلیذ ثشٍت اهشی ضشٍسی ٍ الصم است کِ اص اسصش افضٍدُ حبصل هیطَد.
ثغَسهثبل دس صٌبیغ تجذیلی ،ثب تجذیل ضیش ثب لیوت  1500تَهبى ثِ ثستٌی ثب
لیوت ّش کیلَ ّ 20ضاستَهبى ،تَلیذ ثشٍت لبثل تَجْی هیگشدد کِ ػالٍُ ثش
افضایص صهبى خشیذ ٍ ایجبد تٌَع دس هحصَل ،اسصش افضٍدُ ی ثیص اص سیضدُ

ثشاثشی ایجبد ًوَدُ است.

پیطٌْبدّبی هفیذ ثشای کبسآفشیي ضذى
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
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اسصضْبی ضخصی تبى سا تؼییي کٌیذ ٍ هجتٌی ثش آىّ ،ذفگزاسی کٌیذ.
هغبلؼبت اجتوبػی ،التصبدی ،فکش ٍ خاللیت داضتِ ثبضیذ
اص آخشیي یبفتِ ّبی ػلوی ٍ هحصَالت جْبى هشتجظ ثب هَضَع هَسد ػاللِ تبى هغلغ ثبضیذ
چطن هسئلِ ثیي داضتِ ثبضیذ ٍ حذالل پٌج تب دُ هسئلِ ثب اٍلَیت هطتشی هذاسی سا هطخص کٌیذ.
چشخِ کست ٍ کبس ثشای حل هسبئل هطخص ضذُ سا سسن کٌیذ
لجل اص فبسؽ التحصیل ضذى تیوتبى سا تکویل کٌیذ ٍ ثب دس ًظش داضتي الگَی کبسی ثُشد – ثُشد ،سْن ّش یک اص اػضبی تین
سا حتی ثشای آیٌذُ هطخص کٌیذ
چٌذیي کبس خشگَضی ٍ یک کبس فیل دس ًظش داضتِ ثبضیذ
ًمطِ ساُ سا آهبدُ کٌیذ ٍ الصهِ ّبی کبس فیل سا ثِ تذسیج آهبدُ کٌیذ(.اًذیطِی الذام)
ثب افشاد خَش فکش ٍ خالق استجبط هستوش داضتِ ثبضیذ ٍ ثِ افضایص تَاًوٌذی رٌّی خَد کوک کٌیذ.
ضجکِ فکشی هٌسجوی داضتِ ثبضیذ .ثِ چْبس چیض فکش کٌیذ ،سغح ٍ ػوك دسیبی صًذگی ضخصی ٍ ضغلی)
ّیچَلت خَدتب سا ثب ثمیِ همبیسِ ًکٌیذ .چیضی کِ ضوب اص صًذگی ثمیِ هیجیٌیذ جض سغح دسیبی ضخصی آًبى ًیست.
ػَاهل یأس ٍ ًباهیذی تبى سا ثطٌبسیذ ٍ ثب ثی تَجْی ٍ ػذم اّویت ،آًبى سا ًبثَد کٌیذ.
ػَاهل ایجبد اػتوبد ثِ ًفستبى سا ثطٌبسیذ ٍ خَد سا دس هؼشض آًْب لشاس دّیذ.
ثِ خذا اػتوبد کٌیذ ٍ ثب تَکل ثِ خذا سیسک ػبلالًِ داضتِ ثبضیذ.

ًکتِی آخر ...

ثِ جبی ایٌکِ صشفبً ثِ هَفمیّت ثیبًذیطیذ ،سؼی کٌیذ اًسبى اسصضوٌذی
ثبضیذ .تٌْب صًذگیای اسصضوٌذ است کِ صشف دیگشاى ضَد.

