
 کبر آفزیٌی زر ایزاى
 



 تؼطیف کبضآفطیٌی

فطایٌسی ایجبز چیعی ذالق ٍ ًَ ٍ ثب اضظش افعٍزُ ثب کست  
ٍ کبض ٍ تالش ظیبز ٍ صطف ظهبى ٍ ثب پصیطش ضیسکْبی هبلی  

،ضٍاًی،اجتوبػی ثِ جْت زضیبفت پبزاش هبلی،ضضبیت  
 .ضرصی،استمالل علجی ٍ اهَض هؼٌَی



 کبضآفطیي

 کبضآفطیي فطزی است ثب استفبزُ اظ هْبضت ٍ لَتْبی ذَیص
ٍ ثب استفبزُ اظ فطصتْب ٍ ایجبز ایسُ جسیس کبضآفطیٌی ضا  

 .اًجبم هی زّس

 



 توليد ثروت

Technology 

development  

Productive 

profession 

Wealth 

generation 

 توسعه تكنولوژي

 :مهمتریه دالیل توسعه کارآفرینی درجهان
The  main reason for developing 

entrepreneurship in world is:  

 اشتغال مولد



 ذصَصیبت کبضآفطیي

هزکش کٌتزل زرًٍی 
گزایؼ ثِ ریغک پذیزی هٌغمی 
اعتمالل علجی 
تحول اثْبم 
هیل ؽسیس ثِ رٍیظ ثَزى 
ذالق ٍ ًَآٍر 
حزکت ثِ عَی هَفمیت 
هغئَلیت پذیز 
ُّسفگزا ٍ ثب اًگیش 
ذیز ذَاّی 
 ٍ فزفت ؽٌبعی... 

 

 ٍ تَاًبیی کبر تحت فؾبر هبلی اجتوبػی
 رٍاًی

حل کٌٌسُ هؾکالت 
رٍحیِ ػولگزایی 
ػشم ٍ ارازُ راعد 
لبعؼیت زر تقوین 
ٍلف کبر 
اّویت ثِ جشئیبت 
اػتوبز ثِ ًفظ 
پؾتکبر ثبال 
جبُ علجی 

 



 کارآفریه چه می کند؟

  Opportunity scanningشناسایی فرصتها 

   

 Processing the idea      پردازش ایده     

 Business planning      تدویه طرح تجاري

 Risk management        مدیریت ریسک    

                                                عملياتی کردن ایده

Making an idea operational  

 فزایٌس کبرآفزیٌی



 توليد ایده

Idea Generation 

 آماده سازي

Idea Preparation 

 پروردن ایده

Idea Development 

 تشریح ایده

Idea Description 

 تایيد ایده

Selection & Approval 

  :Steps For Idea Process    :مراحل پردازش ایده



 مدل فرآیند کارآفرینانه

 اضتجبط

 ذاللیت
 ضّجطی

 عطح تجبضی 



 ذاللیت 

 :تؼزیف ذاللیت
ایي تفکط .تفکط ثطای یبفتي چیعی جسیس کِ ٌَّظ ثِ ثبظاض ًطسیسُ است

ایسُ ای است کِ ثطای ضفغ ًیبظ هطتطیبى ٍ جبهؼِ ثط هجٌبی ضٌبسبیی  
ایي ًَع تفکط ًگبّی جسیس ثب لبلت جسیس زض  .فطصتْب ایجبز ضسُ است

 .حل هسبئل است
 

 ذاللیت  ًَآٍضی  کبضآفطیٌی



 هَاًغ ذاللیت

 ِهفزٍضبتی کِ اًغبى ثِ هغئل
 اضبفِ هی کٌس

 چبرچَثْبیی کِ زر آى فکز هی
 کٌین

 ّویؾِ ثزای حل هغئلِ اٍلیي
 .راُ ثْتزیي راُ ًیغت

 ثیي هَضَع ٍ پیؼ سهیٌِ ّبی
 آى تفکیک لبئل ؽَیس

 فمساى زاًؼ ٍ هْبرت کبفی زر
 سهیٌِ ّبی هزتجظ

پیزٍی اس عٌتْب 
تفکز هٌفی 
ثیؼ اس حس هٌغمی ثَزى 
عي ثبل 
فؾبر رٍاًی ٍآؽفتگی 
رٍسهزگی 
تزط اس احوك جلَُ کززى 
کلیؾِ ای فکز کززى 

 



 هزاحل ذاللیت

 آهبزُ عبسی -1
 ثبسرعی کبرّبی لجلی-2
 هؾبثْت ٍ تفبٍت کبرّبی لجلی ثب کبر جسیس-3
 (3Bرٍػ  )ثز ذَاثؼ -4
 سهبى جزلِ سزى -5
 تقحیح ٍ چک ایسُ -6
 پیبزُ عبسی ایسُ -7



 رٍؽْبی تفکز ذالق

زفتزچِ ّبی هؾبرکتی 
هکبؽفِ ای 
ػلوی 
آًبلیش ارسػ 
لیغت کززى ٍیضگی ّب 

IN Spired 

approach 

تزیش 

تَفبى فکزی 
تَفبى فکزی هؼکَط 
عیٌتیکظ 
گَرزٍى 
چک لیغت 
هؾبرکت آساز 
ٍاثغتگی ّبی اججبری 
تفکز اعتزاتضیک 

 

 



 ایسُ یبثی  
 کبرآفزیٌی

 رٍػ 
 تَلیس ایسُ ذالق   



 هزاکش ذاللیت

 پبرکْبی فٌبٍری
 اًکَثبتَرّب

 عبسهبى جْبًی هبلکیت فکزی
 ثجت اذتزاػبت-ازراُ ثجت اعٌبز

 عبسهبى پضٍّؾْبی ػلوی ٍ فٌؼتی ایزاى  



 ثزًبهِ ریشی اعتزاتضیک

چطن اًساظ 
هبهَضیت 
اّساف 

 (اًَاع استطاتژی–ػَاهل زاذلی ٍ ذبضجی )استطاتژی 
  ثطًبهِ ّب 
ترصیص هٌبثغ 

هحبسجِ ٍ اضظیبثی ػولکطز 



 التقبز هٌْسعی
 التقبز ذزز
 التقبز کالى

 التقبز
                     



 اقتصاد مهندسی

اًَاع ّشیٌِ ّبی ثبثت ٍ هتغیز 
ًمغِ عز ثِ عز 

 



 التقبز ذزز

اًَاع کبالی التقبزی 
 (گَؽت)ػبزی           

 (عیت سهیٌی)پغت              
 (زارٍ)هغتمل اس زرآهس             
 (لٌس ٍ ؽکز)جبًؾیي            
 (لٌس ٍ چبی)هکول             
 هغتمل اس یکسیگز                           

                     

 

ػزضِ ٍ تمبضب 
لیوت عمف ٍ کف 
هغلَثیت کبال 



 ػَاهل هَثز ثز تمبضب
 

کبالی جبیگشیي 
اًحقبری ثَزى کبال 
ٍارزات ٍ فبزرات 
  کبرثزز جسیس کبال 
  ّشیٌِ حول ٍ ًمل 
  تحَالت عیبعی فزٌّگی

 ...التقبزی اجتوبػی ٍ 

 

  عالیك ٍ اًتظبرات 
زراهس 
ًُزخ ثْز 
ُهقزف گذؽتِ زر آیٌس 
ًَعبًبت لیوت 
فزٍػ الغبعی 
تَرم 



 ػلل تَرم

کبّؼ ػزضِ کل 
پبییي اهسى ثْزُ -ضؼف تکٌَلَصی-افشایؼ ّشیٌِ تَلیس

ػَاهل غیز هتزلجِ عیل ٍ سلشلِ -کبّؼ ٍارزات-تحزین-ٍری
ٍ).. 

افشایؼ تمبضبی کل 
( عیبعت هبلی اًجغبعی -عیبعت پَلی اًجغبعی-

 (افشایؼ فبزرات-اًتظبرات



 ػَاهل تؼییي کٌٌسُ فبزرات

کبّص لیوت کبال زض ذبضج کطَض 
افعایص لیوت کبال زض زاذل کطَض 
افعایص ًطخ اضظ 

افعایص زضاهس ذبضجیبى 



 زالیل ًَعبًبت لیوت

ًَعبى -تغییز ضزائت هبلیبتی-تؼَیك زر تزذیـ کبال
 لیوت کبالی ٍارزاتی

 ٍ ٍکن ٍ سیبز ؽسى ػزضِ ٍ  -..تغیز ارسػ زالر ٍ یَر
 تمبضب

ارتجبط عیبعی ثب عبیز کؾَرّب 



 التقبز هٌْسعی

اًَاع ّشیٌِ ّب 
 (ثبثت ٍ هتغیز-هغتمین ٍ غیز هغتمین)          

ارسػ سهبًی پَل 

F=P(1+i)n 

 

 

 



 ثبساریبثی

 ػَاهل ػوسُ ثبساریبثی
 
 

 لیوت
 هحقَل ٍ کیفیت آى

 (هکبى)کبًبلْبی فزٍػ 
 تزٍیج ٍ تَعغ آتی



 هطاحل ثبظاضیبثی استطاتژیک

آًبلیع هطتطی ٍ تطسین ًمطِ ثبظاض 
ثرص ثٌسی ثبظاض 
اضظیبثی ثرص ّب 
(ثبظاض ّسف)اًتربة هٌبست تطیي ثرص 
اًتربة جبیگبُ زض ثرص ٍ آًبلیع استطتژیک ذبضجی 
استطاتژیْبی ثبظاضیبثی 

تؼییي آهیعُ ّبی ثبظاضیبثی 
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 تطسین ًمطِ ثبظاض

 ثرص ثٌسی ثبظاض

 اضظیبثی ثرص ّب

 اًتربة هٌبسجتطیي ثرص

 اًتربة جبیگبُ زض ثرص

 استطاتژی ّبی ثبظاضیبثی

 تؼییي  آهیعُ ّبی ثبظاضیبثی



 ٍیژگی هحصَل ثطای فطٍش

ٍجِ توبیع هحصَل 
اػتجبض ٍ ضْطت جْبًی 
اًساظُ هطتطیبى هحصَل 
(حول ًٍمل)فبصلِ هکبًْب 
ذسهبت پس اظ فطٍش 
  تٌَع هحصَالت 
لصت ضٌبسی 
ثْجَز فٌبٍضی 

  هٌبثغ هتوبیع هحصَل هتوبیع اظ
 ضلجب

 لیوت پبییي ٍ سَز ثیطتط ثب
 فطٍش ثیطتط

ٍجَز هحصَالت جبًطیي 

چبًِ ظًی هطتطیبى زض هحصَل 



 ػَاهل هَثط زض ضلبثت ثب ضلجب

تؼساز ضلجب ٍ ضجبّت آًْب 
تَلیسات هطبثِ ٍ کبالی جبًطیي 
اضبفِ ظطفیت تَلیس کبالّب 
هَاًغ ٍضٍز ٍ ذطٍج ثِ صٌؼت 
ّعیٌِ ّبی ثبثت ٍ هتغیط زضفطٍش 
ضلجبی هرتلف ٍ ثطذَضز ثب آًْب 
ػَاهل کبّطی 

هطکبت تبظُ ٍاضزاى ثِ صٌؼت 



 اًَاع لیوت گصاضی

چبًِ ظًی ًفط ثِ ًفط 
ٌَثبثت یب ه 
هعایسُ ای 
هعایسُ ای هؼکَس 
لیوت توبم ضسُ هؼوَل 



 ذصَصیبت کبالّبیی کِ هطتطیبى ثِ آى ٍاثستِ هی ضًَس؟

آهَظش ٍ یبزگیطی کبال 
هحصَل هکول زاضز ٍ ثب هحصَالت ضلیت سبظگبضی ًساضز 
افعایص تؼساز هطتطیبى 
استبًساضّبیی کِ ّوِ جب ثب آى کبض هی کٌٌس 
ّعیٌِ هتغیط ًسجت ثِ ثبثت کن ثبضس. 
هبًغ ضطکتْبی ضلیت ثِ ثبظاض ضَز. 
  هصطف کٌٌسُ احسبس کٌس جبیگعیي ایي هحصَل ثب زیگطی

 .زضَاض است



 ضٍش ثْجَز فطٍش

ُزازى هحصَل ثِ ػٌَاى جبیع 
ترفیف فطٍش 
عطح هسبثمِ زضثبضُ هحصَل 
ُاػظبی جبیع 
آظهبیص هحصَل 
تجلیغ زض هحل فطٍش 
اًَاع تجلیغبت 
استفبزُ اظ کبًبلْبی فطٍش 
ثطٍى سپبضی 

ثستِ ثٌسی فطٍش 



 ًکبت الظم ثطای فطٍش زض ثبظاضیبثْب

صفبت الظم ثطای هَفمیت زض فطٍش 
کبًبلْبی تَظیغ 
(آسبًسَض)ضٍش هتمبػس سبظی زیگطام 

ضٍضْبی ًفَش زض زیگطاى 



 
 (جلغِ ّؾتن)هزاحل فزایٌس تَلیس یب ذسهبت 

 هطاحل عطاحی کبضذبًِ   

تْیِ ظهیي ٍ تسغیح ٍ ذبکجطزاضی 
ذطیس هبضیي آالت ٍ آهَظش 
ًصت ٍ ضاُ اًساظی هبضیي آالت 
تَلیس آظهبیطی 
اًجبض کطزى 
تَظیغ هَاز اٍلیِ ٍ لغؼبت ٍ هحصَالت 
تحمیك ٍ تَسؼِ ٍ گستطش 
ثبظضّبی هتؼسز 
ثطضسی حل هطکالت 

تؼییي همبهبت ٍ هسئَلیتْب 

 جوغ آٍضی اعالػبت اٍلیِ ٍ ثطضسی ثبظاض 
پیص ثیٌی فطٍش 
عطاحی هحصَل 
عطاحی فطایٌس ػولیبت 
عطاحی ػولیبت سبذت 
عطح ضیعی استفطاض ٍ حول ًٍمل 
عطح سبذتوبى تبسیسبت 
ثطآٍضز ّعیٌِ عطح ٍ تبهیي هٌبثغ 
اضظیبثی هبلی عطح 
سبذتي هبضیي آالت 

 



 عطح ضیعی ٍاحس صٌؼتی

ضٍش تَلیس اًتربة تجْیعات ٍ هَاز اٍلیِ ٍ )عطاحی تَلیس 
 (ثطضسی ضاجغ ثِ هحصَل

فطایٌسٍاحس ٍ تطکیت فطایٌس ٍاحسّبٍ )عطاحی فطایٌسػولیبت
 (اًتربة فطایٌس هٌبست

سبزُ تطیي ػولیبت کِ ثسٍى ٍلفِ اًجبم هی ضَزٍ )فطایٌس ٍاحس
تغییط هطرصی ضٍی هَاز ٍ لغؼبت ٍ هبضیي االت صَضت  

 (هی گیطز

   



 حسبثساضی

 ضوبضُ حسبة -1

 تفضیلی –هؼیي  –کل                        
 سٌس حسبثساضی  -2  

 ضطح حسبة-ثستبًکبض -ثسّکبض -تبضید -ضوبضُ حسبة               
 هبّیت حسبة -3

   Tجسٍل  -4
 

 



 هؼبزلِ اصلی حسبثساضی 
 زاضایی;سطهبیِ+ثسّی

 زفبتط لبًًَی: 
 ضٍظًبهِ -کل                

گعاضضبت هْن هبلی 
 سَز ٍ ظیبى -تطاظًبهِ            

 
 



 حسبثساضی

 
ِاًَاع زرآهسّب ٍ ّشیٌِ ّب زر تزاسًبه 
ًِزخ ثبسزّی عزهبی 
زٍرُ گززػ پَل 
ُلیوت توبم ؽس 
ثَزجِ ثٌسی 
 



 هتساٍلتطیي ضٍضْبی تبهیي هٌبثغ هبلی
 

 اعتفبزُ اس عزهبیِ گذار            
 گزفتي ٍام اس ثبًک            
 ذزیس عْبم ؽزکت تَعظ ثبًک            

           ... 



 لَاًیي هزتجظ ثب کبرآفزیٌی  

ًگبّی ثِ لبًَى کبر 

ًگبّی ثِ لبًَى هبلیبتْب 

ًِگبّی ثِ لبًَى ثیو 

ًگبّی ثِ لبًَى تجبرت 
  ... 



 ًگبّی ثِ لبًَى کبر
 

لطاضزاز پیوبًکبضی -اًَاع لطاضزاز ثب کبضگطاى اظ ازاضُ کبض 
 ضٍظ ثطای کبضگط سبزُ 89لطاضزاز ثیص اظ 
ُلیست ثیوِ ٍ هبلیبت حمَق تب هست یک هب 
هطذصی ٍ سبػت کبض ضٍظاًِ کبضگط 
 ًحَُ پطزاذت ػیسی ٍ سٌَات زض پبیبى سبل 
ًحَُ تبییسیِ ثطای پطزاذتْب ثِ کبضگط 

 ِثي ذَاضثبض ٍ هسکي  ٍ –حك اٍالز –همساض حمَق پبی... 



 ًگبّی ثِ لبًَى هبلیبتْب
 
 ِهبلیبت ثز عَز هحبعجِ هی ؽَز ک 

 زرآهس –ّشیٌِ =عَز                             
اگز ؽزکت عَز کن زر حغبثْب جلَُ ًوبیس کوتز هبلیبت هی 

 .زّس ٍ اگز عَز ًسّس هبلیبت ًوی زّس
پززاذت هبلیبت حمَق زر پبیبى هبُ ثؼس 
ُپززاذت هبلیبت ثز لزارزازّب زر آذز عبل هبلی تب آذز تیز هب 
ِّپززاذت هبلیبت ثز ارسػ افشٍزُ زر زٍرُ ّبی عِ هب 



 ًگبّی ثِ لبًَى ثیوِ
 

پطزاذت ثیوِ کبضگطاى تب اذط هبُ ثؼس 
ثبظًطستگی ٍ ثیوِ ثیکبضی 
تفبٍت ثیوِ تبهیي اجتوبػی ثب ثیوِ ّبی زضهبًی 
  ػیسی زٍ ثطاثط حمَق پبیِ کِ اظ سِ ثطاثط حسالل حمَق

 تجبٍظ ًکٌس
 سٌَات 
هجلغ ثالػَض اظزٍاج ثِ کبضگطاى 



 ًگبّی ثِ لبًَى تجبضت

ؽرـ حمیمی ٍ حمَلی 
ثْتز اعت حمیمی کبر کٌین یب حمَلی ؟ 
گزفتي ٍام یب عزهبیِ گذار؟ 



 ًگبّی ثِ لبًَى تجبضت 

 

اًَاع ؽزکتْب 
          عْبهی ذبؿ 
         عْبهی ػبم 
          تؼبًٍی 
         تضبهٌی 
          ًغجی 



 ثطذی اظ اعالػبت ضطکتْب

ازاضُ ثجت ضطکتْب 
زفبتط لبًًَی ٍ پلوپ آًْب 
حك کست یب سطلفلی 
ِچک ٍ سفت 



 کبرهسلْبی کغت ٍ 

اًَاع کست ٍ کبض 
  ذبًگی 
هجبظی 
ذبًَازگی 
هتَسظ 
ضٍستبیی 

ثعضگ 



 کست ٍ کبضّبی جسیس

 
 کغت ٍ کبرّبی جسیس،  پیچیسُ  ٍ ثب اثتکبرات جسیس

ثزعجك هَلؼیت ّبی رلبثتی ٍ هٌبثغ ٍ ػَاهل فٌؼتی ٍ  
 ّشیٌِ ّب تؼزیف هی ؽَز 

کبرثزز فٌبٍری اعالػبت ٍ کغت ٍ کبر هجبسی 

Ebay 

هکسًٍبلس 
ًِهثبل تَلیس لجبط ثسٍى کبرذب 

 



 کبرًَؽتي عزح کغت ٍ 

تؼزیف عزح کغت ٍ کبر 
 عٌسی هکتَة کِ جشییبت کغت ٍکبر را هؾرـ هی

کٌسضوي تؾزیح هَلؼیت کًٌَی ًیبسّب ٍ اًتظبرات ٍ 
ًتبیج پیؼ ثیٌی ؽسُ کلیِ جَاًت عزح کغت ٍ کبر را 

عزح کغت ٍکبر ًمؾِ راُ اًجبم یک  .ارسیبثی هی کٌس
 .کغت ٍکبر اعت

 



 اجشای عزح کغت ٍکبر

 
9-ثطآٍضز فضبی هَضز ًیبظ 
10-ثطًبهِ ضیعی هبلی 
11-ظهبًجٌسی ػولیبت 
12-اضظیبثی ضیسک 
13-اضائِ هسل کست ٍکبض 
14-پیطٌْبز 
15-ضوبئن 

 

1-صفحِ هؼطفی 
2-ذالصِ هسیطیتی 
3-تحلیل صٌؼت 
4-کلیسّبی هَفمیت 
5-اهکبى سٌجی 
6-ثطًبهِ ثبظاضیبثی 
7-ثطًبهِ ػولیبتی ٍ تَلیس 
8-ثطًبهِ ضیعی سبظهبًی 

 



 ارائِ عزح کغت ٍکبر

 
جَاة زازى ثِ عَاالت اعبعی 
ارائِ حساکثز ًین عبػت 
 ثبًیِ اٍل اس تَجِ ؽًٌَسگبى هغوئي ؽَین 60زر 
هتَاضغ ثبؽیس 
جبثجب ؽَیس لسم ًشًیس 
ًگبُ ثِ توبم افزاز ثغَر یکغبى 
کوک اس ٍعبیل عوؼی ٍ ثقزی 
اػضبی کلیسی زر عزهبیِ گذاری زرگیز ؽًَس 
ؽزح تَلیس ٍ ذسهبت زر جبیی کِ اهکبى زارز 
توزیي ارائِ اس لجل ثیي زٍعتبى 
پیؼ ثیٌی عَاالت 



 زلیمِ ای   5ارائِ عزح کغت ٍکبر 

ثطای افطاز کلیسی ٍ هْن زض ظهبى کن اضائِ هی ضَز 
 ِزلیمِ ای 5هطاحل اضائ 
کبضآفطیٌی زض چِ صٌؼت ٍ ذسهبتی است 
ِسبذتبض هبلی ثطًبه 
پجس ثیٌی تطاظًبهِ ٍ سَز ظیبى 
سْبهساضاى ٍ افطاز ٍ سبظهبًْبی هطتجظ 
هعیت ضلبثتی ٍ توبیع ٍ ثطتطی هحصَل 
 ٍ یک هَضز ضیطیي ٍ جصاة اظهحصَل ثب فیلن ٍثطٍضَض... 



 چزا کغت ٍ کبرّب ؽکغت هی ذَرًس

 
اّساف هٌغمی ٍ تَجیِ پصیط ًیست 
اّساف غیط لبثل اًساظُ گیطی 
کبضآفطیي تین ذبًَازگی ثسٍى ضطایظ تین تطکیل هی زّس 
زض ًیبٍضزى ضؼف ّب ٍ تْسیسات 
هطتطیبى ًیبظ پبیساض ٍ ّویطگی ثِ هحصَل ًساضًس 

 توبم هَاضزBP   ضیسکْب اضظیبثی ًطسُ است ٍ 
 اًجبم ًسازى آظهَىBP 
... 


