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کارخانه تبدیل فکر به ثروت 
ایده ای برای ثروتمند شدن ایرانیان 

ما این امکان هستیم که مردم استعدادهای خود را شکوفا 
نموده ، تبدیل به ثروت و ارزش افزوده نمایند .

چشم انداز ما برای سال 1404
20 میلیون برند ایرانی ،

 20 میلیون کارآفرین میلیاردر ایرانی 

شعار ما 
اقتصاد دانش بنیان ، خالقانه و پویا

شبکه کارخانه تبدیل فکر به ثروت
همه چیز از یک رویا شروع شد . رویای ساختن ایرانی ثروتمند و شاد .

و سپس ایده ای که در ذهنم شکل گرفت . ایده کارخانه تبدیل فکر به ثروت .
هسته ی اصلی کارخانه تبدیل فکر به ثروت ، پارک فناوری مجازی است . 

بستری که این امکان را بوجود می آورد که 75 میلیون ایرانی ، در آن ایده 
های خود را تجاری کنند . برای تحقق این ایده ، در تابستان 90 ، گروه دانش 

بنیان سالم تشکیل شد . گروهی که بعدها به تفصیل در مورد آن سخن خواهم 
گفت. در ابتدا من بودم و یک وبالگ . اما االن شبکه ای بزرگ در حال شکل 

گیری است که میلیون ها نفر در آن عضویت خواهند داشت . این شبکه با یک 
وبالگ شروع شده ، با مجله الکترونیکی رشد پیدا کرده ، با انجمن و وب سایت 

، رسمیت پیدا کرده و همچنان در حال گسترش است . شبکه کارخانه تبدیل 
فکر به ثروت ، پشتیبان جوانان خالق ایرانی خواهد بود تا بار دیگر پرچم ایران 

را در سراسر جهان به احتزار در آورند . اما این بار کمی متفاوت خواهد بود . 
پرچم علم و دانش و تکنولوژی ، پرچم کسب و کار های دانش بنیان ، پرچم 

کارآفرینان و ثروت آفرینان ایرانی . 
ما می خواهیم یک پارک علم و فناوری مجازی به وسعت تمام ایران تأسیس 

کنیم و به دنیایی از موفقیت ، شگفتی و ثروت سالم کنیم . 
سالم به دنیای زیبای دیگر . سالم به میلیاردرهای آینده ایران ، سالم به 

کارآفرینان جوان و موفق ایرانی . سالم به انسان های زیبای دیگر .
ثمره ی این پارک علم و فناوری مجازی ، میلیاردرها دالر ارز آوری برای 

کشور ، و ایجاد 20 میلیون برند ایرانی قابل رقابت با برندهای خارجی در همه 
ی عرصه ها و حوزه ها خواهد بود . سکاندار این 20 میلیون برند ایرانی ، 20 

میلیون کارآفرین جوان خالق و خوش فکر ایرانی خواهند بود . 
شاید این سوال براتون بوجود آمده باشد که منظور از پارک فناوری مجازی 

دقیقا چیست ؟ برای پاسخ به این سوال با ما همراه باشید . 
هم اکنون به شبکه کارخانه تبدیل فکر به ثروت بپیوندید .

شبکه کارخانه تبدیل فکر به ثروت : 
مجله الکترونیکی ، وبالگ ، انجمن ، دفترکار مجازی ، شبکه اجتماعی 

کارآفرینان ، شبکه مناقصه ایده و پروژه ، رادیوی اینترنتی ، تلویزیون اینترنتی
، پارک علم و فناوری مجازی  ، دانشگاه مجازی ، اینترنت فارسی

و در نهایت شهر مجازی سالم

شماره 5 - مرداد 91

ماهنامه و انجمن کارخانه تبدیل فکر به ثروت ، 
یک گروه مردمی و دانش بنیان می باشد و به هیچ 

سازمان و ارگانی وابسته نیست .
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سرمقاله ....

به دنیایی از شگفتی و ثروت خوش آمدید !! شبکه کارخانه تبدیل فکر به ثروت در حال گسترش است .            

سالم به همه ی دوستان عزیزم
مدتی بود که به خاطر پاره ای از مسائل و مشکالت و نیز مشغله های کاری ، نتوانستیم 

مجله را منتشر کنیم و بابت این موضوع از همه ی شما عذرخواهی می کنم . 
از طرفی پیام های محبت آمیز شما که از طرق مختلف به دستم می رسید و مرا شرمنده ی 

لطف شما می کرد ، به من و تیم مجله دلگرمی ، امیدواری و انگیزه می داد که تالش کنیم تا 
غیبت مان بیش از این ادامه نیابد . 

از همه دوستان که مجله کارخانه تبدیل فکر به ثروت را قابل این همه لطف و محبت 
دانستند صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم که الیق و قابل باشیم !

جا دارد این نکته را یادآوری کنم که ما هدفی داریم به نام کارخانه تبدیل فکر به ثروت که 
تا تحقق کامل آن ، دست از تالش و کوشش برنخواهیم داشت . هیچ مانعی و هیچ قدرتی 

نمی تواند ما را متوقف کند زیرا به خدا توکل کردیم و به هدف و راه خود ایمان داریم . 
هیچ قدرتی مافوق قدرت خداوند نیست و ما به منبع الیزال الهی و یاری همیشگی اش 

امیدواریم . 
پس اگر روزی دیدید که مجله کارخانه تبدیل فکر به ثروت منتشر نشده است ، بدانید این 

آرامش قبل از طوفان است . 
این نقطه ی عطفی است که خبر می دهد : طوفانی در راه است !

وای از آن روزی که ایرانی برخیزد . کوله بار بسته ؛ بندهای کفش را محکم کرده ؛ پرچم 
در دست ، از قله های موفقیت باال خواهیم رفت و تا بوسیدن خاکستر قله ها خطر خواهیم 

کرد . 
زیرا باید بر فراز قله ، پرچم ایران را نصب کنیم و این پیام را به گوش جهانیان برسانیم که : 

ایرانی می تواند !
از قطره های آب آموختیم که هیچ بن بستی وجود ندارد . قطرات آب در اوج نرمی و 

انعطالف پذیری و شفافیت ، وقتی صخره ای در مسیرشان قرار می گیرد ، راهی پیدا می 
کنند و به نرمی از صخره سخت عبور می کنند . 

از طرفی این اراده را نیز دارند که قدرتمندانه صخره های سخت کنار ساحل را به هر شکلی 
که می خواهند در بیاورند . 

این است اوج قدرت در کمال انعطاف پذیری و خالقیت . 

در این مسیر تصمیم داریم ، انجمن میلیاردرهای آینده ایران ، انجمن مدیریت ایران ، انجمن نخبگان 
ایرانی ، انجمن مهندسان ایران و چند انجمن اینترنتی دیگر را با خود همراه کنیم و به یاری خدا ، پتانسیل 

های عظیمی که در این بخش ها وجود دارد را آزاد کرده و بالفعل کنیم . و با همکاری و تعاون و کار تیمی 
شبکه ای قدرتمند بسازیم تا ان شااهلل ، اقتصاد نفت محور ایران را به یک اقتصاد دانش بنیان زنده و پویا 

و خالقانه تبدیل نماییم . 
در این راه به توجه شما ، حمایت شما و پیشنهادات و انتقادات شما نیازمندیم . 

همه ی ما این روز و این اتفاق بزرگ را تا آخر عمر به خاطر خواهیم داشت . 
بهار 91 ، که با شعار تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شروع شد ، بهار تولد تعاونی دانش بنیان 

کارخانه تبدیل ایده به ثروت خواهد بود که به بهار کارآفرینی تبدیل خواهد شد . روزی که ایده های 
ایرانی ، کسب و کار های ایرانی ، تکنولوژی های ایرانی ، کارآفرینان ایرانی ، اقتصاد ایرانی ، دانشمندان 

ایرانی و .... زبان زد و سرآمد همه مردم دنیا خواهد بود . 
در بهار 1404 ، به مناسبت 13 سیزدهمین سالگرد تولد تعاونی کارخانه تبدیل ایده به ثروت و بهار 

کارآفرینی جشن بزرگی خواهیم گرفت ، که شما نیز در این جشن دعوت اید !!!!

به امید ساختن ایرانی ثروتمند و شاد 

برآن شدیم مجموعه ای بسازیم به نام »تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به 
ثروت« تا به عنوان یک مرکز رشد خصوصی کمک کنیم دوستان عزیزمان و جوانان 

خالق ایرانی ، ایده ها و اختراعات خود را به یک کسب و کار درآمدزا تبدیل نمایند . 
برای جذب سرمایه ی تعاونی ، ایده ای به ذهنم رسید . برای جذب سرمایه ، نیاز 
داریم که یک طرح کسب و کار )BP( بنویسیم . ما تصمیم گرفتیم طرح کسب و 

کار )BP( تعاونی را به صورت عمومی منتشر کنیم تا بسنجیم این ایده برای جذب 
سرمایه چقدر مؤثر خواهد بود . 

این شماره از مجله ، به طرح کسب و کار تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به 
ثروت ، اختصاص دارد . 



همکاری با مادرد و دل نامه 
برای هر کسی پیش میاد که شکست ها )یعنی تجربه ها( و نا امیدی ها سرعت حرکت اش رو آهسته کند .

این بخشی از کار ماست . این بخشی از کارآفرین شدن است . کسی که شروع کرده و بعد نا امید شده ، بهتر از 
کسی است که اصأل شروع نکرده . بنابراین نترسید از اینکه دلسرد بشید . 

روغنی و کثیف شدن دست در مکانیکی ، بخشی از کار تعمیرکار خودرو است . تا حاال دیدید که یک مکانیک 
وقتی دست اش کثیف می شود . ناامید شود . در گوشه ای بشیند و زانوی غم بغل بگیرد ؟

نه . در واقع کثیف شدن دست بخشی از کار اوست . بعد از کار آن را می شوید و پاک می شود . نا امید شدن 
و دلسرد شدن برای یک کارآفرین دقیقأ همینطوری است . یعنی باید انتظار داشته باشید که نه بشنوید ، 

دلسرد شوید و یا مجبور باشید فشار زیادی را تحمل کنید . اما باید بدانید که این موقت و مقطعی است . اگر 
کمی صبر داشته باشید و به مسیر خود ادامه دهید . به موفقیت می رسید . 

* * * * *      
از آغاز سال 1391 ، یعنی حدودأ 4 ماه این مجله منتشر نشد . در حال انجام پروژه ای بودیم که با شکست 

روبرو شد و تیم ما تقریبأ از هم پاشید . 
نیاز داشتم مدتی سکوت کنم و بیشتر فکر کنم . در این مدت ارتباط نزدیک تری با تعاونی دانش بنیان 

خواجه نصیر برقرار کردم و ترجیح دادم چندماه کارمند باشم . دوره های فروش ، مذاکره ، مدیریت رفتار ، 
کایزن)فرهنگ کیفیت ژاپن( ، نظریه های دکتر دمینگ )ناجی اقتصاد ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم ( و ... 

گذراندم . تجربیات خوبی بدست آوردم و احساس می کنم الزم بود این کار را انجام بدم .
یاد داستان کرم ابریشم افتادم . کرم ابریشم ، پیله ای به دور خودش میپیچه و مدتی را در پیله زندگی میکنه . 
اگر تو این مدت  کسی بخواد به کرم ابریشم کمک کنه و پیله رو پاره کنه . کرم ابریشم تا آخر عمر ، کرم باقی 

میمونه . ولی اگر خودش پیله رو پاره کنه و بیرون بیاد به یک پروانه زیبا تبدیل میشه . 
منظورم اینه که اگر نیافتید ، اگر دل سرد نشید ، تجربه کسب نمی کنید . این تجربه ها باعث رشد میشه .

اگر زود رشد کنید و بی تجربه بمانید ، توخالی میشید و به سادگی شکسته خواهید شد که این شکست سخت 
تر و دردناک تر خواهد بود . 

ما همیشه در حال یادگرفتن و تمرین کردن هستیم . تمرین افتادن و بلند شدن . برای اینکه دویدن را یاد 
بگیریم . 

داشتم می گفتم که تیم ما از هم پاشید . همه رفتند و من تنها شدم . 
در این مدت ، 2 شماره از مجله را نیمه کاره طراحی کردم . شماره فروردین برندینگ . شماره اردیبهشت 

شهر مجازی . ولی ازش لذت نبردم و منتشرش نکردم . اگر انرژی و انگیزه نداشته باشم . نمی نویسم . چون 
اعتقاد دارم انرژی و انگیزه و هیجان و فکر من تو شماره های مجله کارخانه تبدیل ایده به ثروت به شما عزیزان 

منتقل میشه . 
نیاز داشتم با یک دید جدید و انرژی تازه برگردم . یک گروه جدید و یک تیم جدید ، فعال و پر انرژی تشکیل 
بدم و با قدرت بیشتری به کار ادامه بدم . در این مدت عالوه بر کسب تجربه ، اتفاقات خوب زیادی برام افتاد .
به عنوان مثال طرح دانشگاه کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت رو مطرح کردیم و مورد استقبال دولت 

قرار گرفت . با افراد خوبی آشنا شدم . چندتا پروژه بهم پیشنهاد شد که در راستای ایده ها و اهدافم بود . 
چندتا ایده ی خوب به ذهنم رسید که سعی می کنم پیگیری کنم و به نتیجه برسونمشون . و یه سری چیزای 

دیگه . در کل قراره اتفاقات خیلی خوبی در ماه های آینده بیافته . که خیلی خوشحال و هیجان زده هستم .
اما نکته ی مهمی که باید بگم اینه که : کارخانه تبدیل فکر به ثروت ، وقتی محقق میشه که همه با هم دست 

به دست هم بدیم و با همکاری کنیم . خواهشی که صمیمانه از همه ی دوستان عزیزم دارم اینه که با مجله 
همکاری کنید . چون اگر قرار باشه حرکت موفقیت آمیزی انجام بشه . باید گروهی ، تیمی و با همکاری و 

تعاون همه ی شما انجام بشه . 

از ابتدای شروع مجله ، بیشتر کارهای مجله رو من انجام میدادم و بار مجله روی دوش من بود. 
اما با توجه به پروژه ها و کارهایی که در حال انجام آن هستم ، وقت کمتری رو میتونم روی مجله بگذارم. 

به همین دلیل تصمیم گرفتم یک تیم حرفه ای و فعال تشکیل بدم و مجله رو به صورت حرفه ای تری اداره 
کنم . بنابراین از همه ی کسانی که عالقه مند هستند و تمایل به همکاری دارند ، دعوت می کنم که به گروه 

ما بپیوندند . 
دالیل تشکیل این گروه :

- اینکه مطالب مجله مفیدتر و کاربردی تر باشه .
- اهداف مجله رو با جدیت بیشتری پیگری کنیم .

- مجله سروقت منتشر بشه و تأخیر نداشته باشه . )حتی یک روز(
- مجله هر دو هفته یکبار منتشر بشه .

 یکی از دوستان پیشنهاد کرد : به جای اینکه مجله رو هر ماه منتشر کنیم ، بهتره هر دو هفته یکبار منتشر 
کنیم ولی با حجم کمتر . ) یعنی تعداد صفحات کمتر (

مثأل به جای یک ماهنامه 30 صفحه ای ، دوهفته نامه ی 15 صفحه ای منتشر کنیم . که به نظرم فکر بدی 
نیست . نظر شما چیه ؟ 

یا اگر بتونیم یه تیم قوی تشکیل بدیم ، هر هفته یک مجله 7 صفحه ای منتشر کنیم . وقتی حجم کم باشه 
، افراد راحت تر میخونن . از طرفی اینطوری می تونیم به صورت آنالین ، لحظه به لحظه با هم باشیم و ایده 

هامون رو پیش ببریم و کسب و کارهای خودمون رو شروع کنیم و با هم باشیم . 
همه چیز به همت ، اراده و خواست شما بستگی داره . 

از همه شما دعوت می کنم که مقاالت خود را با موضوعات زیر برای ما بفرستید تا 
با نام خودتان در مجله منتشر شود :

- داستان برند های ایرانی و خارجی
- داستان کارآفرینان ایرانی و خارجی

- داستان کارآفرینان جوان و استارتاپ ها 
- آموزش تجاری سازی ایده

- روش های خالقانه برای صادرات دانش بنیان 
- روش های خالقانه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور

- ایده های جالب و جذاب 
- مقاالت تألیفی جذاب در زمینه کارآفرینی و خالقیت 

salam.imperial@gmail.com  : آدرس ایمیل
عنوان ایمیل : فراخوان مقاله

از لطف شما صمیمانه سپاسگزارم



Social Team Project       ایده  تیم مجازی
مدتی است که ایده تیم مجازی فکرم را مشغول کرده است . اینترنت یک فرصت است که اهرم هایی را برای 

ما بوجود آورده است که کارها سریع تر ، ارزان تر و بهتر انجام شود . اهرم یعنی ابزاری که ما بوسیله ی آن می 
توانیم با انرژی کم ، سنگ بزرگ را جابه جا کنیم . دو اهرمی که اینترنت به ما می دهد : 1-مجازی بودن 

Social -2 بودن . یعنی افراد زیادی می توانند در یک لحظه بطور همزمان با هم روی یک پروژه مشترک کار 
کنند . 

در ایران پروژه های خیلی بزرگ و پر هزینه زیاد است ؛ اما به جز دولت ، کسی سراغ آن نمی رود . 
)Hi-Tech( مانند پروژه سیستم عامل یا بدست آوردن دانش فنی تکنولوژی های پیشرفته

رسم انجام پروژه های بزرگ این است که ابتدا آنها را به پروژه های کوچکتر تقسیم کنیم و پروژه های کوچک 
را دوباره به پروژه های کوچکتر تقسیم کنیم تا به یک دستورالعمل ساده و روتین تبدیل شود . 

ایده ی من این است که یک وب سایت طراحی کنیم مانند شبکه های اجتماعی . کاربران در آن عضو شوند و 
تخصص ها و مهارت های خود را مشخص کنند . افراد می توانند پروژه تعریف کنند و پروژه ی خود را به پروژه 
های کوچک تر تقسیم کنند . این کار بوسیله ی نرم افزار مدیریت پروژه آنالین که در سایت تعبیه شده است ، 

انجام می شود . 
با تعریف پروژه در سیستم مدیریت پروژه ی سایت ، مشخص می شود که به چه افراد و تخصص هایی نیاز 

است و انجام پروژه چقدر زمان  می برد . چه استانداردها و الزاماتی باید رعایت شود و پیاده سازی به چه شکل 
خواهد بود . 

نرم افزارهای مدیریت پروژه معموأل از یک سری زیر سیستم ها تشکیل می شود : مدیریت اسناد پروژه ، 
شکست کار ، مدیریت زمان و هزینه ، مدیریت تیم پروژه و ....

وقتی نیازهای پروژه به طور دقیق مشخص شد ، مدیر پروژه ، از بین افرادی که در سایت ثبت نام کردند و 
تمایل به همکاری دارند ، افرادی را انتخاب می کند و به تیم پروژه Add می کند . 

به این ترتیب تیم مجازی پروژه بوجود می آید . نکته ی جالب توجه این است که تیم پروژه می تواند شامل 
هزار نفر باشد . برای اینکه مطلب بیشتر تفهیم شود ، دو مثال می زنم . 

مثال اول .
من یکی از اساتید دانشکده کامپیوتر هستم و در چند دانشگاه مختلف ، چند درس در مقاطع مختلف ، تدریس 

می کنم . تعداد دانشجویان من در مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد ، در همه ی دانشگاه هایی 
که تدریس می کنم جمعأ 1000 نفر هستند . 

من می خواهم یک سیستم عامل ایرانی بنویسم که جایگزین سیستم عامل ویندوز شود . پروژه را در سایت 
تعریف می کنم و به همه ی دانشجویان خودم توصیه ی اکید می کنم که اگر می خواهید این ترم پاس شوید 
، بروید و در سایت ثبت نام کنید . سپس این 1000 نفر را در تیم پروژه ای که تعریف کردم ، Add می کنم 
. پروژه سیستم عامل را به چند پروژه ی کوچک تر تقسیم می کنیم . به عنوان مثال : رابط کاربری ، ارتباط با 

سخت افزار ، امنیت ، شبکه ، نرم افزارهای کاربردی ، ابزارهای توسعه و ...
هر پروژه را به بهترین دانشجویان کارشناسی ارشد م می سپارم . هر کدام از دانشجویان ، باید پروژه را به پروژه 

های کوچکتر تقسیم کنند تا جاییکه به یک کار ساده دانشجویی تبدیل شود . 
به دانشجویان می گویم که به جای پروژه هایی که در طول ترم باید انجام دهند ، این پروژه را انجام دهند . در 

غیر این صورت از نمره خبری نیست . 
به احتمال زیاد چند پروژه ی اولی که به این روش با تیم مجازی انجام می شود ، با مشکالت زیادی روبرو 

شده و شکست خواهد خورد . اما با برطرف شدن مشکالت کاری و Bug های سیستم ، پروژه های بزرگی به 
این شیوه انجام خواهد شد . از جمله ریسک های تیم مجازی ، به هم وصل کردن پروژه های کوچک ، نبود 

تخصص در دانشجویان ، تنبلی و عدم همکاری دانشحویان ، کند بودن سرعت پیشرفت پروژه و غیره می باشد .

مثال دوم . 
من مدیر پروژه تعاونی دانش بنیان هوافضا هستم .

 شرکت ما می خواهد دانش فنی تکنولوژی
 پیشرفته ی ساخت موتورتوربوجت را بدست آورد . 

این موتور تا امروز از سایر کشورها وارد می شد
 و در ایران توانایی ساخت آن را نداریم .

 پروژه را در سایت تعریف می کنم و به همه ی دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های هوافضا و مکانیک 
فراخوان همکاری می دهم . حتی افرادی که در این زمینه کار کردند ، یا مطالعه داشتند ، یا عالقه مند به 

موضوع هستند ، یا مترجم خوبی هستند و می توانند مقاالت و مطالب خارجی را ترجمه کنند را نیز دعوت می 
کنم . 

به خاطر چند زبانه بودن شبکه اجتماعی تیم مجازی ، حتی از دانشجویان خارجی نیز دعوت به همکاری می 
نمایم . پروژه را آهسته و پیوسته پیش می بریم . در حین پروژه ، من متوجه می شوم که به خاطر ناقص بودن 
اطالعات مان یک قسمت هایی از پروژه را اشتباه تعریف کردیم . برای اصالح مجدد پروژه ، از همه ی کاربران 
کمک می گیریم و با دانش جمعی و طوفان فکری و خالقیت ، پروژه را به شیوه ای جدید و ابداعی با موفقیت 
به پایان می رسانیم . در انتهای پروژه ، بر اساس توافق انجام شده حق الزحمه ی نیروهای مجازی را پرداخت 

می کنیم . 
به این ترتیب دانش فنی تمام تکنولوژی های تحریم شده را در ایران بدست می آوریم . 

از همه کسانی که عالقه مند به همکاری در پیاده سازی و تجاری سازی ایده تیم مجازی هستند ، دعوت به 
همکاری می کنم . لطفا در صورت تمایل با ایمیل salam.imperial@gmail.com تماس بگیرید . 
پروژه تیم مجازی ، شروع پروژه بزرگتری خواهد بود . پروژه ای با عنوان » جنبش دانش فنی متن باز« 

 )Open Source Technology(
استارت این پروژه زمانی خورد که ما متوجه شدیم که تعاونی های دانش بنیان ایرانی ، به تازگی دور هم جمع 
می شوند و جلساتی با هم دارند . از طریق تعاونی دانش بنیان خواجه نصیر ، ارتباطاتی برقرار شد . نتیجه یکی 

از جلسات این شد که یک NGO مشترک با مراکز علمی کشورهای خارجی تشکیل شود . تا دانشجویان 
عالقه مند بتوانند در زمینه ی تکنولوژی های پیشرفته با مراکز علمی مطرح دنیا تحقیق و پژوهش کنند . 

از طرفی بواسطه ی تعاونی دانش بنیان خواجه نصیر ارتباطی با کشورهای کانادا ، روسیه و فرانسه پیدا کردیم 
که امیدوارم به نتایج خوبی برسد . در نهایت هدف مان این است که پروژه ی »جنبش دانش فنی متن باز« را 

مطرح کنیم . به موازات این پروژه ، ما باید در دنیای مجازی مقدمات آن را فراهم کنیم . 
پروژه ی تیم مجازی ، به همین منظور طراحی شده است . من از عالقه مندان ، برنامه نویسان ، طراحان ، 

سرمایه گذاران ، صاحبان فکر و ایده و متخصصین دعوت به همکاری می کنم .



 :)vision( چشم انداز
تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت ، به عنوان 

مرکز رشد خصوصی در حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات 
)ICT( و حوزه های وابسته ، در سال 1404 ، با کمک به 

ایجاد 1 میلیون برند ایرانی ، یک میلیون ایده ی خالقانه را 
به کسب و کار دانش بنیان و نهایتأ به ثروت تبدیل می کند 

. ارزش تعاونی در این سال ، که عمده ی درآمد خود را از 
صادرات دانش بنیان ، گردشگری و تبلیغات بدست می آورد ، 

25 میلیارد دالر می باشد . 

طرح کسب و کار تعاونی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

 : )mission( مأموریت
زکریای رازی می گوید اگر همه ی مردم بتوانند 

استعدادهای خود را شکوفا کنند ، دنیا همان بهشتی 
می شود که همه می خواهند در آن زندگی کنند . 
ما این امکان هستیم که  مردم استعدادهای خود را 

شکوفا نموده و ایده های خود را به کسب و کار خالقانه 
و درآمدزا تبدیل کنند . 

امکان سنجی ایده 
به افراد آموزش داده می شود که چگونه تیم سازی کنند و تیم خود را مدیریت و رهبری نمایند . 

تیم مشاوره و آموزش ، از ابتدای Start کار ، تا رشد پیدا کردن و بلوغ کسب و کار ، همواره همراه کارآفرینان 
جوان خواهد بود . ضروریت این امر در این نکته است که در ایران درصد زیادی از کسب و کارهای جدید ، در 

سالیان ابتدایی شروع کار ، از بین رفته و نابود می شوند . 
بنابراین لزوم همراهی تیم مشاوره و آموزش برای تضمین رشد یک کسب و کار تازه متولد شده ، حیاتی است .

تیم برندسازی )تبلیغات ، بازاریابی ، فروش ، صادرات (  .3

هدف تعاونی کارخانه تبدیل فکر به ثروت ، این است که 1 میلیون برند ایرانی موفق و ثروتمند پرورش دهد . 
این تیم برای بسترسازی و رسیدن به این هدف ایجاد شده است . همچنین خدمات برندسازی و تحقیقات بازار 

به افراد ارائه می دهد . برندسازی و بازاریابی ترکیبی از علم و هنر است . 
اینجا جایی است که باید در محصول ، روح بدمیم و آن را تبدیل به یک موجود زنده کنیم . یعنی یک محصول 
یا کاال ، موجودی خواهد شد که احساس دارد ، داستان دارد و با مردم زندگی می کند . مردم هم باید بتوانند با 

این موجود تازه متولد شده ارتباط برقرار کنند و
 آن را عضوی از خانواده ی خود بدانند . 

برندسازی بیشتر شبیه بازی است .
 یک بازی مهیج و لذت بخش که با شیرینی ها 

و تلخی هایی نیز همراه است 

 

برنامه کلی : 
سه تیم هسته ی اصلی را تشکیل می دهند : 

تیم خالقیت و ایده پردازی   .1
خالقیت و ایده پردازی از ضروریات کسب و کارهای خالقانه است . این تیم می کوشد ذهن افراد   

را باز نگه دارد و موتور ایده پردازی ذهن را فعال کند . البته دامنه ی فعالیت این تیم صرفأ محدوده ی 
شرکت نیست . سه کار عمده ای که بر عهده ی تیم خالقیت است : 

1- برگزاری جشنواره ایده   
2-راه اندازی و گسترش ایده مارکت   

محلی برای خرید و فروش ایده ها و اختراعات خالقانه   
3-برگزاری همایش های خالقیت و دوره های خالقانه در مدارس و دانشگاه های سراسر کشور  

وقتی جوان خالقی به ما مراجعه می کند و عالقه مند به فعالیت کارآفرینانه است ، چه ایده ای داشته باشد 
، چه نداشته باشد ، ابتدا در ارتباط با تیم خالقیت و ایده پردازی قرار می گیرد . تا بتواند فکر و ایده ی 

خود را پرورش داده و پخته کند . 

تیم مشاوره و آموزش  .2
تیم مشاوره و آموزش ، بر پایه ی دانش و تجربه شکل می گیرد . 

یک ایده پرداز جوان برای شروع فعالیت کارآفرینانه ، 
باید در هر مرحله آموزش ببیند و آماده شود تا بتواند ایده ی 

خود را با موفقیت تجاری کند . 
به فرد آموزش داده می شود چگونه بازار موجود را تعریف کند .

 بازار هدف و مخاطبان محصول یا خدمت اش را مشخص کند و 
طرح خود را بازارسنجی کند . بازار را تجزیه و تحلیل کند و طرح کسب و کار )BP( بنویسد.

ایده و طرح توسط متخصصین با تجربه و زبده ، با توجه به دانش و تکنولوژی موجود ، بررسی می شود . 



برنامه ها : 
12 برنامه ی اصلی و راهبردی در تعاونی اجرا خواهد شد . از همه کسانی که عالقه مند هستند در یکی از این گروه ها 

فعالیت داشته باشند ، دعوت می کنم با آدرس salam.imperial@gmail.com تماس بگیرید .

ایجاد تیم برنامه نویسی قدرتمند  .1
برنامه نویسی ، ابزار خلق کردن و آفریدن در دنیای مجازی است . ابزاری است که خالقیت

در فضای مجازی بوسیله ی آن ظهور و بروز پیدا می کند .
 تیم برنامه نویسی ما در چند حوزه فعالیت می کند : 

- توسعه سیستم های نرم افزاری اداری و مدیریتی
- طراحی اپلیکیشن ها و ایده های تحت وب 

- برنامه نویسی سطح پایین 
)سیستم عامل ، مرورگر وب ، ارتباط با سخت افزار ، برنامه نویسی تبلت ، موتور جستجو ، نرم افزار های هوشمند و ...(
امیدواریم بتوانیم تیمی قدرتمند و پیشتاز بوجود بیاوریم که نرم افزارهای ارزشمند و قابل رقابت با شرکت های بزرگ 

فناوری اطالعات دنیا به بازار عرضه کنیم .

ایجاد تیم طراحی ، توسعه و مدیریت انکوباتور مجازی  .2
با توجه به محدودیت هایی که در ارتباط با مراکز رشد و مدرسه کارآفرینی وجود 
داشت ، انکوباتور مجازی شکل گرفت . این محدودیت ها شامل : عدم وجود فضای

کافی ، فاصله جغرافیایی ، نداشتن زمان ، هزینه بر بودن و .... می باشد . 
به خاطر اهمیت ویژه ای که در بحث انکوباتور مجازی وجود دارد ما یک تیم مستقل 

برای طراحی ، پیاده سازی ، توسعه و مدیریت انکوباتور مجازی )مرکز رشد مجازی(
در نظر گرفتیم . با این هدف که بتوانیم بستری ایجاد کنیم تا 20 میلیون جوان 

ایرانی را تحت پوشش قرار دهیم . 

ایجاد شبکه مجازی برندینگ ، بازاریابی ، فروش و صادرات کاالی ایرانی  .3
یکی از مسائل رایج و ضروری در همه ی کسب و کارها ، بازاریابی و فروش است .

اینکه چگونه محصوالت و خدمات خود را به دیگران عرضه کنیم و بفروشیم . 
شرکت های بزرگتر و حرفه ای تر به فکر برندینگ و ایجاد نام تجاری موفق در بازار 

هستند . و شرکت های بزرگتر نیز بازارهای بزرگتر را هدف قرار می دهند و به کشورهای
دیگر صادرات انجام می دهند . 

ما به این فکر می کنیم که آیا راهی هست که بازاریابی و فروش و حتی صادرات 
آسان تر و هدفمندتر باشد . به طوری که شرکت های کوچک و استارتاپ ها به راحتی

به بازار دسترسی داشته باشند و محصوالت و خدمات خود را به فروش برسانند ؟
آیا راهی هست که شرکت های کوچک و استارتاپ ها بتوانند به بازارهای کشورهای خارجی دسترسی پیدا کنند و  

محصوالت و خدمات خود را بفروش برسانند ؟
با پیدایش اینترنت بسیاری از مشکالت حل شده و بسیاری از ناممکن ها ممکن شده است اما هنوز جای خالی یک 

شبکه مجازی فروش که شرکت های دانش بنیان را به بازارهای سراسر دنیا متصل کند ، احساس می شود . 

ایده هایی برای تشکیل مجموعه 

ایجاد تیم امنیت شبکه  .4
در شرایط کنونی که کشور ما در معرض تهدیدات امنیتی سایبری قرار دارد ، 
بازار امنیت شبکه داغ است . و بازار کار بسیار خوبی در سازمان ها و شرکت 

های دولتی و خصوصی در این حوزه وجود دارد . که ما سعی داریم در آن 
وارد شویم . 

اما دو هدف راهبردی برای تیم امنیت در نظر گرفتیم : 
- بومی سازی تکنولوژی ها و نرم افزارهای امنیتی

- راه اندازی مدرسه هک 
- پرورش نخبگان امنیت شبکه ، افزایش اطالعات کاربران ایرانی ، مقابله با حمالت سایبری 

البته این رو هم بگم که ما هیچ تجربه ای در این زمینه نداریم . باید متخصصین امنیت رو دعوت کنیم . خواهشی که 
دارم اینه که هکرهای عزیز ، با هک کردن ما اعالم آمادگی نکنید . یه ایمیل بدید کافیه . 

ایجاد مدرسه کارآفرینی  .5
مدرسه کارآفرینی ، یک آموزشگاه معمولی نیست .

جایی نیست که صرفأ یک سری دوره های 
کارآفرینی برگزار کند . مدرسه کارآفرینی کارخانه

تبدیل ایده به ثروت ، جایی است که کارآفرین 
واقعی پرورش می دهد . خروجی یک مدرسه 

کارآفرینی ، مدرک نیست بلکه شروع یک کسب و
کار جدید است . به جای طرح مباحث تئوری ، 

اینجا با کار و تمرین عملی آموزش می دهد . 
مدرسه کارآفرینی مخاطبان خود را در 5 گروه 
طبقه بندی کرده است و متناسب با هر گروه 

آموزش های خاص و تمرینات ویژه ای در نظر گرفته شده است. 
              Business school for kids,women,students

ایجاد تیم هوش مصنوعی   .6
دنیا در حال حرکت به سمت نرم افزارهای هوشمند و ارتقای هوش ماشینی است . 

نرم افزارهایی که در زمان درست دقیقأ اطالعات موردنیاز ما را در اختیارمان قرار می دهند . فرآیندهای کاری را سرعت 
می بخشند و باعث سهولت انجام کار با دقت باال و رضایت بیشتر افراد می شود . این موضوع ، خصوصأ در ایران ، 

نیاز به توجه و حمایت بیشتری دارد و در آینده ی نزدیک بازار فوق العاده
 درآمدزا و سودآوری برای ما خواهد داشت .



ایجاد تیم نانوفناوری برای توسعه کامپیوترهای کوانتومی  .11
دنیا در حال حرکت به سمت کامپیوترهای کوانتومی است . به گفته 
دانشمندان ، دیگر نیمه رساناها و سخت افزارهای امروزی جوابگوی 

سرعت انتقال اطالعات و ذخیره سازی حجم عظیماطالعات در آینده 
نخواهد بود . از این رو نظریه کامپیوترهای کوانتومی را مطرح کردند که

 هنوز در مرحله تحقیقاتی است . از آنجایی که دیر یا زود باید به 
سمت تولید مدارهای مجتمع ، CPU و قطعات کلیدی سخت افزار 

کامپیوتر حرکت می کردیم ، ما تصمیم گرفتیم بر روی تولید کامپیوترهای کوانتومی کار کنیم . بنابراین تیمی با 
تخصص نانو الکترونیک تشکیل خواهیم داد و به یاری خدا این محصوالت فوق پیشرفته را در کشور تولید خواهیم 

کرد . الیته تحقیقاتی در این زمینه انجام شده و ایده های زیادی مطرح شده که آنها را پیگیری خواهیم کرد . 
از دیگر کارهایی که این تیم می تواند انجام دهد ، برگزاری مسابقات دانشجویی برای ایده پردازی در حوزه کامپیوتر 

های کوانتومی است که راه را بسیار نزدیک تر خواهد کرد . 

تأسیس اولین کوانتوم ولی دنیا در  ایران   .12
وقتی که نیمه رسانای ژرمانیوم دیگر پاسخگو نبود و نیمه رسانای سیلیکون وارد صنایع الکترونیکی شد ، شرکت 
هایی در جنوب سانفرانسیکو بوجود آمد که تمرکز شان بر روی سیلیکون بود . کم کم شرکت های جدید با ایده 

های جدید در حوزه کامپیوتر و اینترنت بوجود آمد و آن منطقه را به دره ی سیلیکون مشهور کرد . 
پیش بینی ما این است که وقتی به جای نیمه رسانای سیلیکون ، صنایع کوانتومی مطرح شود ، همین اتفاق دوباره 

تکرار شود . 
شرکت هایی بوجود خواهد آمد که در حوزه صنایع کوانتومی ، سخت افزارهای کوانتومی ، نرم افزارهای کوانتومی 
، الگوریتم های کوانتومی و ... فعالیت خواهند کرد . در این حوزه ایده های فوق العاده مطرح خواهد شد . کسب و 

کارهای دانش بنیان و فوق پیشرفته ای شکل خواهد گرفت و در دنیا پیشتاز خواهند بود .
تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت ، برای این روز برنامه ریزی می کند . ما امیدواریم یکی از اولین 

کسانی باشیم که به تکنولوژی کامپیوترهای کوانتومی در دنیا دست پیدا می کنیم . اگر این اتفاق بیافتد با توجه به 
هوش و خالقیت ایرانیان ، و البته با سرمایه گذاری و مدیریت قوی ، اولین کوانتوم ولی دنیا را در ایران پایه ریزی 

می کنیم و به امید خدا در صنایع نانو الکترونیک و کامپیوتر در دنیا پیشتاز خواهیم شد . 

شتاب کنید !
موفقیت نزدیک است . 
دنیا برای تسخیر شدن 

در انتظار ما است .

ایجاد تیم طراحی بازی های کامپیوتری  .7
با وجود تالش هایی که در مسیر تولید بازیهای کامپیوتری شده است 

هنوز فاصله زیادی با استاندارهای جهانی داریم . از طرفی طراحی 
بازیهای کامپیوتری بسیار جذاب و مفرح است . 

با توجه به ماهیت نعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت که
در حوزه IT فعالیت می کند ، تصمیم داریم تیمی تشکیل بدهیم و 
به صورت حرفه ای وارد این حوزه شویم . از طرفی بازار بازی های 

رایانه ای در ایران نیاز به توجه بیشتر و ایده های جدید و جذاب دارد
تا بتواند در فروش بازی های ایرانی موفق تر عمل کند . 

ایجاد تیم طراحی و تولید انیمیشن  .8
صنعت انیمیشن ایران در مقایسه با بازی های کامپیوتری ، وضعیت بدتری 

دارد . شاید انیمیشن های موفق و مطرح ایرانی انگشت شمار باشند . 
انیمیشن یک رسانه ی قدرتمند و جذاب است که بازار فوق العاده ای در دنیا
دارد . ما تصمیم گرفتیم تیمی تشکیل دهیم و به صورت حرفه ای وارد این 

studio صنعت شویم . هدف مان این است که در آینده ی نزدیک یک
 قدرتمند انیمیشن سازی داشته باشیم و فیلم های سینمایی انیمیشنی

حرفه ای تولید کنیم . 
از طرفی در این حوزه باید تجربه کسب کنیم و افراد زیادی را پرورش دهیم 

تا به یاری خدا شاهد پیشرفت صنعت انیمیشن در ایران باشیم . 

ایجاد تیم الکترونیک و سخت افزار  .9
هدف مان این است که یک تیم R&D قدرتمند برای توسعه 

دستگاه های الکترونیکی بوجود بیاوریم و با نوآوری و ایده های جدید
محصوالت جدیدی بوجود بیاوریم و نیازهای بازار کشور را تآمین کنیم.

گاهی یک تغییر ساده در محصوالت تولیدی می تواند تأثیر زیادی 
داشته باشد . 

ایجاد تیم توسعه گردشگری  .10
گردشگری یک صنعت چند میلیاردر دالری در دنیا محسوب می شود و

درآمدهای فوق العاده ای برای کشورها دارد تا جاییکه در برخی از کشورها بخش قابل توجهی از درآمد کشور از 
طریق گردشگری تأمین می شود . در ایران با توجه به پتانسیل های فوق العاده ای که در اختیار داریم ولی 

متأسفانه میزان جذب گردشگر خارجی بسیار ناچیز است . 
این حوزه نیاز به توجه بیشتری دارد و در صورت موفقیت در این حوزه ، پتانسیل های عظیم درآمدزایی آزاد خواهد 

شد . ما می کوشیم که با ایده های جدید این صنعت را در ایران متحول کنیم . 



چگونه یک میلیون برند ایرانی ایجاد می کنیم ؟!
وب فارسی تا به امروز پیشرفت های قابل توجهی داشته است . گروه ها ، انجمن ها و کاربران فعال زیادی در وب 

فارسی فعالیت می کنند که باعث ایجاد فرصت ها و موقعیت های زیادی شده است . واقعیت این است که پتانسیل 
های عظیمی در وب فارسی به صورت بالقوه وجود دارد و ما در تالش هستیم در جهت رسیدن به اهداف کارخانه 

تبدیل فکر به ثروت ، این پتانسیل های بالقوه را بالفعل کنیم و به عرصه ی کارآفرینی و برندینگ بیاوریم .
گروه ها و انجمن های اینترنتی زیادی در وب فارسی فعالیت می کنند که گاهی تعداد کاربران آنها به چند صد هزار 

نفر می رسد . ما بر اساس حوزه ها و زمینه های کاری خود )اهداف( و بر اساس ماهیت اصلی تعاونی دانش بنیان 
کارخانه تبدیل فکر به ثروت گروه ها و انجمن های اینترنتی مربوطه را شناسایی کردیم که در مجموع تعداد کاربران 

این انجمن های فعال اینترنتی به بیش از 4 میلیون نفر رسید . 
ایده و هدف ما این است که از بین این افراد ، 1 میلیون نفر از افراد عالقه مند ، تحصیل کرده و با روحیه ی 

کارآفرینی را به عضویت تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت درآوردیم . تا در وهله ی اول ، پتانسیل 
های عظیم وب فارسی را به سمت تجاری سازی ایده ها و ایجاد برند هدایت و تشویق کنیم . این شروع حرکت 

هدفمندسازی استعدادها و سرمایه های انسانی کشور است . 
و در وهله دوم ، سرمایه ای قابل توجه ، برای سرمایه گذاری بر روی ایده های بازارپسند اعضای تعاونی بوجود بیاوریم. 

چرا که دو عنصر دانش و سرمایه باید در کنار یکدیگر قرار بگیرد تا بتواند به ایجاد کسب و کارهای موفق بیانجامد .

در واقع 1 میلیون نفر کاربر اینترنتی عالقه مند ، نیروی کار خالق و کارآفرین آینده تعاونی خواهند بود که با فکر 
، ایده و اقدامات خود ، تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت را به سمت ایجاد یک میلیون برند موفق و 

درآمدزای ایرانی رهبری می کنند . 

همه ی کسانی که در تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت فعالیت می کنند ، باید حداقل 5 سهم 
خریداری کنند . البته شرط ورود به تعاونی خرید 1 سهم است . پس از ایجاد اعتماد و اطمینان نسبت به فعالیت های 

تعاونی افزایش تعداد سهام به 5 سهم یا بیشتر را انجام می دهند . 
در مجمع عمومی تعاونی انتخابات برگزار خواهد شد و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و سایر عوامل اجرایی با رأی 
اعتماد اعضای تعاونی ، انتخاب خواهند شد و فعالیت تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت به طور رسمی 

آغاز خواهد شد . البته کسانی که کاندید می شوند باید دارای شرایط خاصی باشند . مثأل : سوابق و تجربیات حرفه ای 
، کارآفرینی در حوزه های مختلف خصوصأ وب ، تخصص فنی و ....

به این ترتیب ، تیم سازی هایی به صورت هدفمند انجام خواهد شد .
در تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت ، سازوکاری تعبیه شده است که ایده ها و افراد عالقه مند با 

روحیه کارآفرینی و کارتیمی از یک سو وارد می شوند . در قالب گروه های 3 تا 5 نفری سازماندهی می شوند و به 
عنوان خروجی ، یک استارتاپ و یک برند ایجاد می کنند . ورودی : ایده ها و افراد . خروجی : استارتاپ ها و برندها.

این یعنی تحقق واقعی و عینیت پیدا کردن کارخانه تبدیل ایده به ثروت . 

مرحله اول ( هم افزایی ، کار تیمی و تعاون با انجمن های فعال اینترنتی
دعوت از همه فعاالن فناوری اطالعات ایران برای عضویت در تعاونی کارخانه تبدیل ایده به ثروت  

مرحله دوم ( همکاری با شبکه اجتماعی کلوب با 2 میلیون نفر کاربر اینترنتی
مرحله سوم ( اجرای طرح در دانشگاه های کشور با 5 میلیون نفر دانشجو در کشور

مرحله چهارم ( جذب کاربران ایرانی اینترنت . 34 میلیون نفر کاربر اینترنتی
مرحله پنجم ( اجرای طرح در سطح جامعه 

مخاطب = دانش آموزان ، زنان خانه دار ، زنان سرپرست خانوار ، بازنشستگان ، معلولین ، سربازان ، زندانیان ، عموم مردم 
.فرهنگسرا ها ، خانه فرهنگ ، خانه کارآفرینی )سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (



چگونه یک میلیون برند ایرانی ایجاد کنیم ؟
مانند یک ماشین بزرگ ، همواره به دنبال ایده ها و افراد عالقه مند است . هر روز جمعیت بیشتری را به داخل خود 

می کشد و کسب و کارهای بیشتری راه اندازی می کند و ثروت بیشتری تولید می کند . 
هر روز بزرگتر و بزرگتر می شود و مردم خوشحالتر و شادتر و اقتصاد شکوفاتر و پویا تر . 

گام دوم ( شبکه اجتماعی کلوب ، 2 میلیون نفر کاربر دارد . این یعنی 2 میلیون ایده ، 2 میلیون انرژی ، 2 میلیون 
برند ، 2 میلیون کارآفرین ، 2 میلیون استارتاپ موفق . 

بنابراین در گام دوم سعی داریم با همکاری کلوب ، کارخانه تبدیل ایده به ثروت را بیش از پیش گسترش دهیم و 
نیروهای بالقوه ی بیشتری را بالفعل کنیم . هر یک نفر نیروی بالقوه ، بخشی از سرمایه ی ملی است که باید مورد 

توجه قرار بگیرد . 

در یک اقتصاد دانش بنیان ، مهمترین عوامل و نقش های تأثیرگذار ، دانشجویان و فارغ التحصیالن هستند . بر اساس 
آمارها و گزارشات ، سالیانه 5 میلیون نفر دانشجو در کشور داریم .

 عالوه بر این ، سالیانه حدود 2 هزار نفر فارغ التحصیل داریم . دانشجویان 
و فارغ التحصیالن ، موتور محرک یک سازمان دانش بنیان هستند و اگر بتوان

 این نیروی بالقوه را به سمت کارآفرینی و تجاری سازی ایده های دانش بنیان 
هدایت کرد ، عالوه بر حل مشکل بیکاری ، تکنولوژی های جدید بوجود می آید و 

اقتصاد کشور از وابستگی به نفت به سمت صادرات دانش بنیان حرکت خواهد کرد . 
بنابراین گام سوم ( اجرای طرح در دانشگاه های کشور 

ما سعی کردیم با همکاری دانشگاه های کشور و نهادهای مربوطه ، دانشجویان
 را به تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت جذب کنیم . 

با عضویت دانشجویان در تعاونی ، اقدامات بسیار مهمی در جهت هدفمندسازی
 استعدادهای کشور انجام خواهد گرفت . واقعیت این است که هزاران نفر ساعت ، 

وقت دانشجویان به بازی و اتالف وقت می گذرد . که این خسارت بزرگی است
 که به سرمایه های ملی ما وارد می شود . دانشجویان و فارغ التحصیالن به عنوان

 ورودی ، وارد تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت می شوند و
 به عنوان خروجی استارتاپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان تولید می کنند . 

کارخانه تبدیل فکر به ثروت ، مانند ماشین کمپاین ، باز هم به دنبال ایده ها
 و افراد بیشتر است تا استارتاپ و کارآفرین بیشتر ، و در نتیجه ثروت بیشتری 

تولید کند . 
مرحله چهارم ( کاربران ایرانی اینترنت 

کارخانه تبدیل ایده به ثروت ، همواره به دنبال استعدادیابی و ارزش آفرینی است . 
هر جا فرصتی ببیند ، وارد عمل می شود .ما در ایران 34 میلیون نفر کاربر اینترنتی

 داریم . این رقم فوق العاده هیجان انگیز و اعجاب آوری است و هر روز در حال افزایش است . بنابراین این یک فرصت 
فوق العاده است برای سازماندهی استعدادها و کارآفرینان بالقوه ی ایران . 

برنامه ریزی ها و طرح های فراوانی داریم ؛ از جمله دهکده ایده ، شبکه دانش ،
 شهر مجازی و نیز ایده های زیادی برای شبکه ملی داریم . ما تالش می کنیم
 اگر شبکه ملی در ایران راه اندازی شود ، آن را به بهشت کاربران و کارآفرینان

 ایرانی تبدیل کنیم .

پس از اقدامات انجام گرفته ، ما نیاز داریم کارخانه تبدیل ایده به ثروت را در سطح جامعه مطرح کنیم . 
بسیاری از مردم ممکن است دسترسی به اینترنت نداشته باشند . دانشجو یا فارغ التحصیل هم نباشند . 

بنابراین باید کارخانه تبدیل ایده به ثروت طوری در سطح جامعه فعالیت کند که به تولید مشاغل خانگی و کسب و کار 
های خانوادگی بیانجامد . 

مرحله پنجم ( در سطح جامعه 
برگزاری همایش های Start Up weekend کارخانه تبدیل ایده به ثروت در سطح جامعه ، به مردم کمک می کند 

ایده های خود را به کسب و کار و منبع درآمد تبدیل کنند . 
مخاطبین این همایش ها : دانش آموزان ، زنان خانه دار ، زنان سرپرست خانوار ، بازنشستگان ، معلولین ، سربازان ، 

زندانیان ، جوانان و ... هستند . 
این همایش ها در مدارس ، در فرهنگسراها و خانه های فرهنگ ، در خانه های کارآفرینی و .... برگزار می شود .



مرکز رشد مرکزی
کارخانه تبدیل ایده به ثروت چیست ؟ سازمانی است که ارتباط بین صنعت و دانشگاه را برقرار می کند . وظیفه ی اصلی این تعاونی چیست ؟ تولید دانش و تزریق آن به صنایع کشور . چرا ؟ برای ایجاد اقتصاد دانش بنیان .

سازمان ها ، کارخانه ها ، شرکت های بزرگ و صنایع کشور ، نیازهایشان را به ما می گویند و ما از طریق ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و با جذب نیروی انسانی متخصص در قالب پروژه این نیازها را برطرف می کنیم . 
بسیاری از پروژه ها در حوزه ی تکنولوژی های پیشرفته ، در کشور قابل اجرا شدن است که میلیاردها تومان صرفه جویی ارزی و کاهش واردات را به دنبال خواهد داشت . همچنین نخبگان و دانشمندان ایرانی ، در کشور خواهند ماند و پس 

از مدتی صنعت ایران و اقتصاد ایران متحول خواهد شد . زمانی خواهد رسید که ما می توانیم تکنولوژی های پیشرفته را صادر کنیم و از این طریق میلیاردها دالر درآمد کسب کنیم . 

گاهی دیده می شود که 
مراکز رشد در کشور وجود 
دارد ولی پاسخگوی نیاز ها 

نیست . 
و یا اینکه در بعضی حوزه 
ها موازی کاری می شود 

و بعضی حوزه ها به دست 
فراموشی سپرده می شود . 
تعاونی دانش بنیان کارخانه 
تبدیل ایده به ثروت ، سعی 

دارد که با دور هم جمع 
کردن تعاونی های دانش 

بنیان و شرکت های دانش 
بنیان ، نیروهای مؤثر را در 

بخش خصوصی به سمت 
نیازهای کشور هدایت کند . 

همچنین با مراکز رشد و 
مراکز دانشگاهی ارتباط 

برقرار کند و به یاری خدا 
پتانسیل های عظیم علمی 
و تکنولوژیکی را در کشور 

آزاد کتد و آنها را در جهت 
پیشرفت تکنولوژی ایران 
و تولید ملی به کار بگیرد 



مرکز رشد بازی سازی مرکز رشد مرکزی

مرکز رشد سیستم عامل و توسعه نرم افزاریمرکز رشد انیمیشن سازی

هدف ما این است که از دو اهرم مجازی بودن و social بودن استفاده کنیم و پروژه های بزرگ و پر هزینه را 
با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهیم . 

به عنوان مثال : برخی پروژه های پر هزینه : سیستم عامل ، بازی کامپیوتری ، انیمیشن ، پروژه های 
تحقیقاتی .

مرکز رشد یعنی جایی که امکانات و تجهیزات اولیه در اختیار افراد قرار می دهد تا بتوانند رشد کنند .
در واقع ، مرکز رشد ، یک سری امکانات و تجهیزات اولیه ، مانند دفتر کار ، کامپیوتر و .... یا یک سری 

حمایت ها و خدمات در اختیار افراد قرار میدهد . 

صنعت بازی های کامپیوتری خوشبختانه در ایران رشد خوبی داشته است ولی هنوز قابل رقابت با بازی های 
کامپیوتری خارجی نیست . پروژه های بازی سازی نیز معموأل پر هزینه هستند . 

ایده مرکز رشد بازی سازی ، می تواند این صنعت را متحول کند . 
در مرکز رشد افراد با توانایی های مختلف وارد می شود : طراح هنری ، طراح بازی ، طراح فنی ، گرافیست ، 

برنامه نویس و ....
این افراد با هم تشکیل تیم می دهند و روی ایده ها و پروژه های مشترک کار می کنند . یا اینکه یک پروژه 

ی بزرگ بین چند تیم مختلف تقسیم می شود و هر تیم یک قسمت پروژه را انجام می دهد . 
مزیت مرکز رشد ، این است که افراد با تجربه همواره در کنار شما هستند و به شما آموزش و مشاوره می 

دهند . همچنین نیاز به مقدمات اولیه ، مثل دفتر کار ، کامپیوتر های موردنیاز و ... نیست . این موارد همه 
توسط مرکز رشد ایجاد می شود .

وضعیت صنعت انیمیشن در ایران ، بسیار غم انگین و تأسف بار است . تعداد انیمیشن های حرفه ای و با 
کیفیت ایرانی ، شاید به اندازه ی انگشتان دست باشد . 

هزینه های انیمیشن سازی ، باالست و نیاز دارد که حمایت های دولتی دریافت کند . اما واقعیت این است 
که در انیمیشن سازی بی تجربه هستیم و سرمایه گذاران هم نمی توانند ریسک کنند . 

باز باید خودمان آستین ها را باال بزنیم و حرکتی Open source  را شروع کنیم . 
ایده ی من : مرکز رشد انیمیشن سازی است . 

یعنی افراد مختلف با تخصص های مختلف وارد مرکز رشد می شوند . گرافیست ، طراح ، انیماتور ، داستان 
نویس ، کارگردان ، دوبلور و .....

این افراد با هم تشکیل تیم می دهند و روی یک پروژه ی مشترک و یک ایده ی مشترک کار می کنند . 
درست مثل اینکه در حال راه اندازی یک استارتاپ جدید هستند . برای اینکه ریسک این کار پایین باشد و 
افراد تمایل بیشتری به همکاری داشته باشند ، طبق معمول تیم های آموزش و مشاوره به مرکز رشد تزریق 

می شود . به این معنی که افراد با تجربه تر به آموزش و مشاوره به دیگران می پردازند . از مشاوره های 
تخصصی در حوزه فیلم و انیمشن گرفته تا بازاریابی و فروش . 

در حین کار ، افراد و تیم ها تجربیات زیادی پیدا می کنند که با اشتراک تجربیات ، یک دانش تخصصی و 
حرفه ای در انیمیشن ایران بوجود خواهد آمد . 

پس از مدتی ، زمانی که پتانسیل ها و توانایی ها نمایان می شود ، ناخوداگاه سرمایه گذاران و سرمایه ها به 
این سمت جذب خواهد شد .  و این یک مسئله طبیعی و واقعی است . 

مرکز رشد سیستم عامل ، یعنی هزاران نفر برنامه نویس به صورت تیم مجازی بر روی یک پروژه کار می 
کنند . 

شرکت مایکروسافت نیز ، از طریق برون سپاری و به کارگیری برنامه نویسان هندی همین کار را انجام می 
دهد . 

در ایران ، ما برنامه نویسان و شرکت های نرم افزاری زیادی داریم که به صورت جزیره ای برنامه می نویسند 
و هزاران بار موازی کاری و تکرار و تکرار بی ارزش انجام می گیرد . و نتیجه اینکه سیستم های نرم افزاری 

قدرتمند در ایران بوجود نمی آید . 
در بخش نرم افزارهای تحت وب ، که بحث Open Source بیشتر مطرح است . ما فقط CMS ها را 

فارسی می کنیم و نهایتأ یه ماژول اضافه می کنیم . 

من معتقدم اگر یک سیستم را از Base قدرتمند پایه ریزی کنیم ، می توانیم از مزایای فوق العاده آن در 
دزار مدت استفاده کنیم . به جای اینکه هزار تا شرکت نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی بنویسند ، یک 

سیستم قدرتمند می نویسیم و شرکت های دیگر ماژول اضافه می کنند . این ، عالوه بر اینکه  باعث ایجاد 
خالقیت و تنوع در سرویس ها می شود ، باعث می شود سایر نیروها و پتانسیل ها در بخش های دیگر وارد 

شوند . یعنی نرم افزارهای گرافیکی ، امنیتی ، 
البته من به نوشتن یک سیستم عامل ایرانی و هوشمند فکر می کنم . هسته )kernel( سیستم عامل های 
ویندوز و لینوکس و .... قدیمی است . در دنیای جدید که به سمت هوشمند شدن حرکت می کنیم ، باید از 

شبکه های عصبی و ساختارهای هوشمند در طراحی هسته استفاده کنیم . 
اتحاد و تصمیم االن ما ، می تواند باعث شود که ما در آینده ای نزدیک در صنعت نرم افزار حرفی برای گفتن 

داشته باشیم .



فراخوان جذب نیروی کار خالقمعرفی دوره کارآموزی - کارآفرینی

راه اندازی یک کسب و کار موفق )استارتاپ موفق( نیاز به آموزش دارد . 
شما باید آموزش ببینید که چگونه ایده های خوب و بازار پسند را از بین ایده های مختلف پیدا کنید ، آن را پرورش 

دهید و به مرحله اجرا برسانید . 
به همین منظور تعاونی دانش بنیان خواجه نصیر ، دوره ای با عنوان دوره کارآفرینی برگزار کرده است . 

این دوره به این منظور طراحی شده که افراد عالقه مند به کارآفرینی بتوانند استارتاپ خود را شروع کنند و 
کسب و کار کوچک خود را راه اندازی کنند . خروجی این دوره ، این است که افراد ایده ی خود را تبدیل به یک 
استارتاپ می کنند . همچنین در کنار این آموزش ها برای افراد ، پرونده ی مشاوره تشکیل می شود و می توانند 

در تمام مراحل رشد استارتاپ خود ، از مشاوره های متخصصین تعاونی دانش بنیان خواجه نصیر بهره ببرند . 

برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر ، می توانید از طریق زیر با ما تماس بگیرید :

تلفن شرکت :   77391512- 021 
مسئول آموزش : آقای حسنی 09381681725

board@knn-co.com : ایمیل شرکت

آیا شما خالق و خوش فکر هستید ؟
آیا شما پر انرژی و پر شور هستید ؟

آیا شما روحیه ی کارآفرینی دارید ؟
آیا جز افراد زیر هستید ؟

- 10 نفر نویسنده خوش فکر و خالق و فعال
PHP 3 نفر برنامه نویس حرفه ای و خالق -

- 3 نفر گرافیست خالق مسلط به طراحی وب آشنا به 
Jquery ، HTML5 , CSS3 و نرم افزارهای گرافیکی 

فلش و فتوشاپ

 salam.imperial@gmail.com رزومه خود  را به آدرس 
بفرستید .

عنوان ایمیل : فراخوان جذب نیروعنوان ایمیل : همکاری با مجله 



StartUp Weekend همایش

استارتاپ ویکند چیست؟
استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی-تجربی در سراسر دنیاست که در انتهای یک هفته برگزار می گردد. در 
این برنامه شرکت کنندگان پر انگیزه ای شامل برنامه نویسان، مدیران تجاری، عاشقان استارت آپ، بازاریاب 

های حرفه ای و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا انتهای هفته طی 54 ساعت پروژه هایی را آماده نمایند.
در این برنامه جهانی تا بحال بیش از 45 هزار نفر در بیش از 5000 تیم شرکت نموده اند.

در استارتاپ ویکند ایده های زیادی مطرح می شوند اما آنچه در این برنامه اهمیت دارد فقط سه چیز است. 
اجرا، اجرا و فقط اجرا!

اگر شما ایده ای در ذهن دارید که به نظر شما بسیار ناب است و ارزش زیادی دارد یا در این برنامه شرکت 
نکنید و یا ایده خود را در این برنامه مطرح نکنید. ما به ایده ها ارزشی نمی دهیم.

این برنامه از ساعت 6 بعدازظهر روز چهارشنبه آغاز و تا ساعت 8 شب جمعه ادامه دارد. در این برنامه شرکت 
کنندگان )70 الی 150 نفر در 6 الی 9 تیم( همگی در یک فضای مشترک قرار می گیرند.

نحوه برگزاری برنامه
در برنامه استارتاپ ویکند، برنامه نویس ها، طراحان، بازاریاب ها، مدیران محصول و مشتاقان کارآفرینی گرد 

هم آمده و ایده هایشان را به اشتراک گذاشته، تشکیل تیم می دهند و محصولی را ساخته و تجارت نوپایی را 
آغاز می نمایند.

این برنامه با معرفی ایده های شرکت کنندگان در 60 ثانیه آغاز و افراد با انتخاب ایده های برتر، بهترین تیم 
ها را تشکیل می دهند. آنها در انتهای هفته بر روی توسعه مشتریان، بررسی ایده و ساخت پایلوت با استفاده از 
تجربه مربیان حرفه ای فعالیت می نمایند و در بعدازظهر جمعه با ارائه دموی محصول خود  به هیئت داوران و 

سرمایه گزاران، بازخوردهای ارزنده ای را از آنها دریافت می نمایند.
در این برنامه سعی می شود که طی آن یک پروژه بطور کامل به حالت پایلوت درآمده و آمده بهره برداری 

گردد. با این حال ممکن است زمان برای این کار در برخی پروژه ها کافی نباشد. با این حال رقابت بین تیم ها 
این موضوع را به یک هدف حیاتی تبدیل می نماید.



چرا در استارتاپ ویکند شرکت کنیم؟
نیمی از شرکت کنندگان در استارتاپ ویکند افراد فنی )برنامه نویسان، طراحان و کدنویسان( و 

نیمی  دیگر افراد تجاری )بازاریابی، مالی، حقوقی و ...( هستند.
29 درصد شرکت کنندگان برای یافتن ارتباطات جدید، 20 درصد برای ساخت یک ایده و محصول 

، 13 درصد برای راه اندازی کسب و کار شرکت می کنند. 
نکته جالب اینجاست که 80 درصد شرکت کنندگان ارتباطات خود را بعد از مراسم حفظ می 

نمایند.
 چه چیزی عاید شما می شود؟

آموزش: استارتاپ ویکند یادگیری از طریق اجراست. یادگیری مهارت های جدید و نحوه  	•
فکر کردن جدید. 

آشنایی با شریک: افرادی که به استارتاپ ویکند می آیند افرادی جدی که می خواهند  	•
کاری را شروع کنند. در برنامه ارتباطی را پایه ریزی می کنید که مدت ها ادامه خواهد داشت.
ارتباطات جدید: ما در استارتاپ ویکند از مربیان و داوران با تجربه استفاده می کنیم.  	•

شرکت کنندگان نیز افرادی با مهارت های متعدد هستند. در این برنامه ارتباطات مفید فراوانی 
بدست می آورید.

کسب مهارت: یک برنامه برای انتهای هفته که شما اوج خالقیت و نوآوری خود را بکار می  	•
گیرید،  فرصت مناسبی برای یادگیری مهارت های جدید است. یادگیری یک زبان جدید یا آشنایی 

با روش های بازاریابی.
آشنایی با راه اندازی کسب و کار: شما در این برنامه راه اندازی یک تجارت را با متد ناب  	•

)Lean Startup( یاد می گیرید.



تاریخچه
این ایده در سال 2007 در TechStars توسط Danny Newman و Stan James پرورش یافت

 و پس از آن با همکاری David Cohen و Joe Scharf  به اجرا درآمد.
حامیان

این رویداد در سطح جهانی توسط برندهای معتبری همچون گوگل، پارک تجاری مایکروسافت و 
آمازون مورد حمایت قرارگرفته است و رویدادهای محلی در شهرها نیز به کمک حامیان محلی با 

موفقیت برگزار می گردد. در صورت تمایل به حمایت به این صفحه بروید.
  

هدف
هدف استارتاپ ویکند آموزش و ترویج کارآفرینی در کشورهای جهان است. ما بعنوان یک نهاد غیر انتفاعی 

با تکیه بر همکاران بر رشد استارتاپ ویکند در سراسر جهان ادامه خواهیم داد. شما با پیوستن به حامیان ما، 
می تواند نفوذ خوبی بر روی جامعه هدف و افراد کلیدی داشته باشید.محصوالت و خدمات شما به شرکت 
کنندگان استارتاپ ویکند شناسانده می شود.ارزش واقعی در استارتاپ ویکند تعداد کسب و کارهای ایجاد 

شده نیست بلکه آموزش و تجربه انتقال یافته و دایره ارتباطاتی است که تالش همگانی برای ساخت آن 
صورت می پذیرد. استارتاپ ویکند جایی برای یافتن شرکای مشتاق،

 بررسی ایده ها و تجربه  یک محیط بدون ریسک و برای بسیاری
 هم اولین گام در مسیر بلند کارآفرینی است.



جلساتی داشتیم با خانم دکتر سلطان خواه ، معاون علمی رئیس جمهور ، و همکاران ایشان در بنیاد ملی نخبگان ، 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سایر نهادهای مرتبط . 

جلسات بسیار بسیار امیدبخش و مؤثر واقع شد . 
موضوع : راه اندازی دانشگاهی است که به جای دادن مدرک ، 

کارآفرین تحویل جامعه دهد .
ما طرح اولیه را آماده کردیم و ارائه دادیم . اما واضح است که 
چنین پروژه ای نیاز به کار فکری فراوان و امکان سنجی های 

مختلف دارد و به این زودی به بهره برداری نمیرسد . 
اما خیلی خوشحال هستیم که چنین کاری را شروع کردیم و 
مسئولین هم استقبال کردند . امیدوارم به هدف مان برسیم .

ما به دانشگاهی نیاز داریم که با صنعت ارتباط داشته باشد . نیازهای بازار و صنعت را بداند و این نیازها را تأمین کند .
رشته های دانشگاهی و محتوای درسی اش را بر اساس نیازهای صنعت و بازار طراحی و تنظیم کند .

ما به دانشگاهی نیاز داریم که به جای پول گرفتن از دولت ، یا پول گرفتن از دانشجو ، خودش درآمدزایی داشته باشد .
با انجام پروژه های صنعتی ، کسب درآمد کند و به جای اینکه باری بر دوش اقتصاد کشور باشد ، چرخ اقتصاد کشور را 

بچرخاند . یک دانشگاه باید مدل کسب و کار داشته باشد . 
در واقع شاید بهتر باشد که به جای دانشگاه کارآفرینی بگویم دانشگاه کارآفرین . یعنی اول خود دانشگاه 

کارآفرین باشد  ، فناور باشد ، خودکفا باشد و بعد آموزش کارآفرینی بدهد . 
ما به دانشگاهی نیاز داریم که محور تولیدات و صادرات دانش بنیان باشد . شرکت های دانش بنیان و تعاونی های 

دانش بنیان ، باید حول این دانشگاه بوجود بیایند ، رشد کنند و به فعالیت خود ادامه دهند . 
در مدل ما ، دانشگاه کارخانه تبدیل ایده به ثروت ، قلب تپنده ی صنعت و اقتصاد کشور است . 

دو دانشگاهی که ما مورد بررسی قرار دادیم : دانشگاه MIT و دانشگاه استنفورد بودند . 
این دو دانشگاه در Ranking جهانی ، در رتبه های اول قرار دارند . 

بسیاری از برندهای مطرح IT مانند گوگل و یاهو از دانشگاه استنفورد بیرون آمدند . 
بسیاری از تحقیقات سازمان هایی مانند ناسا ، IBM ، مایکروسافت و ... در آزمایشگاه های دانشگاه MIT انجام 

می گیرد . بسیاری از نخبگان و دانشمندان سراسر ایران خصوصأ دانشگاه شریف ، جذب این دو دانشگاه می شوند . 
بنابراین ما سعی کردیم از این دو دانشگاه الگو بگیریم و از خودمان سوال کنیم که چه چیزی در این دانشگاه باعث می 

شود پیشتاز باشند ؟ و چرا ؟
چرا دانشگاه های ما نخبگان سراسر دنیا را به خود جذب نکند ؟چرا فارغ التحصیالن کشور به این دانشگاه ها می روند 

؟چرا آزمایشگاه های این دانشگاه ها ، R&D شرکت های مطرح در صنعت دنیا هستند ؟
چگونه می توانیم دانشگاهی داشته باشیم که در Ranking جهانی رتبه ی اول باشد ؟ چگونه می توانیم دانشگاهی 

داشته باشیم که همه مردم دنیا آرزو کنند در آن تحصیل نمایند ؟
چگونه می توانیم دانشگاهی داشته باشیم که خودش از طریق دانش ، درآمدزایی داشته باشد و دانشجویان خود را به 

کار بگیرد ؟ آیا می توان دانشگاهی داشت که هم تولید علم کند و هم تولید ثروت ؟
اگر فارغ التحصیل دانشگاهی دنبال کار باشد ، این به این معنا است که دانشگاه کار خود را به خوبی انجام نداده است . 
زیرا در مدل دانشگاهی ما ، صنایع و شرکت ها هجوم می آورند تا فارغ التحصیالن را جذب کنند و حتی در این راه با 

هم رقابت می کنند . 
و آیا می توان دانشگاه الگویی ساخت که نظام آموزشی کشور به سمت آن حرکت کند و ما شاهد باشیم همه ی 

دانشگاه های کشور به این شیوه هستند ؟
آیا در چنین کشوری بیکاری خواهد بود ؟ آیا واردات تکنولوژی خواهد داشت ؟ آیا کارمند پروری خواهد کرد ؟

دانشگاه کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت



دفترکار تعاونی کارخانه تبدیل ایده به ثروت در سال 1395





دفترکار تعاونی کارخانه تبدیل ایده به ثروت در سال 1395
دفتر کار کارخانه تبدیل ایده به ثروت ، بهترین و خالق ترین جا برای کار است . ما یک سوله ی بزرگ را گرفتیم و به بهترین شکل ممکن با دکوراسیون و نمای خوب آن را آماده کردیم ، پارتیشن بندی کردیم و در اختیار اعضای تعاونی 

قرار می دهیم تا ایده های خود را تجاری کنند و در قالب تیم های 3 تا 5 نفره به فعالیت خالقانه بپردازند . اینجا را به خاطر بسپارید . جایی است که در ایران همه آرزو دارند در آن کار کنند .
تا سال 1400 حتمأ شعبه هایی در 100 کشور مختلف دنیا خواهیم داشت و شبکه ای از نخبگان و کارآفرینان را در سراسر جهان سازماندهی خواهیم کرد .



هدف : ایجاد بخش خصوصی قدرتمند در حوزه ی IT و وب فارسی

سیلیکون ولی که در یک منطقه ارزان و حاشیه ای واقع شده است ، در شرایطی بوجود آمد که 
مهندسین بیکار و اوضاع بد اقتصادی در آن منطقه حاکم بود .

سیلیکون ولی ، مدیون 3 نفر است . اول ، هیولت و پاکارد ، دو دوست و دانشجوی مهندسی 
دانشگاه استنفورد )موسسان HP (که کار خود را در گاراژ خانه شان شروع کردند و این موضوع 

الگو شد . زیرا می دانیم مایکروسافت (بیل گیتس( ، گوگل )الری پیچ ، سرگی برین( ، اپل 
)استیو جابز( ، دل )مایکل دل( وغیره همه شرکت های خود را در گاراژ خانه شان بوجود آورند .

دوم ، رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه استنفورد که با اختصاص زمینی به مساحت 700 هکتار 
به تیم های ایده محور دانشجویی ، برای تجاری سازی ایده های دانشجویان ، موجبات ایجاد 

شرکت های مطرح IT را فراهم کرد .

شرکت گوگل ، الگوی سیلیکون ولی ، )مرکز رشد خصوصی( را در یک محیط بسته و به صورت 
یکپارچه پیاده کرد .

گوگل متخصصان و مهندسان خالق و ایده پرداز را در یک محیط جذاب و پویای دانشگاهی دور 
هم جمع کرد . امکانات متنوع رفاهی در اختیار آنان قرار داد تا بدون هیچ دغدغه ای فقط به 

کار فکر کنند .
به این ترتیب ارتباط بین دانشگاه و صنعت را به شکل جذاب و جالبی برقرار کرد .

آیا دوست دارید بدانید درون گوگل چه می گذرد ؟
در بدو ورود )هنگام استخدام( ، گوگل همه کارمندان را ملزم کرد تا سهام شرکت را بخرند ، این 

کار باعث شد که کارمندان )مهندسان خالق( گوگل ، با جان و دل کار کنند . همه مهندسان 
گوگل می دانند که هر چقدر بهتر کار کنند ، شرکت سود بیشتری می کند و در نتیجه سهام 
خودشان رشد می کند . مهندسان گوگل اگر ایده ای داشته باشند ، از دزدیده شدن ایده نمی 

ترسند . چون هر کس دیگه ای که تو گوگل ، ایده رو اجرا کنه ، سود اش به همه میرسه .
کارمندان گوگل رو ایده ی خود کار می کنند و از کار لذت می برند . سیستم کاری به این 

صورت هست که هر کس موظفه 20 درصد از وقت خودش رو صرف پیدا کردن یه ایده ی خوب 
و کار روی اون کنه . این موضوع یک احساس رقابتی به وجود آورده . اگر کسی  در ماه یک ایده 

ی حالب نداشته باشه ، احساس میکنه بهره وری اش کم شده و از بقیه عقب مونده .
کارمندان گوگل ، کارآفرینان گروه های 3 تا 5 نفره درون گوگل هستند .

در واقع کارمندان گوگل ، با خرید سهام شرکت گوگل ، در سود تجاری سازی
همه ایده های درون گوگل ، سهیم می شوند .

ما و شما ، چه کسانی که در عرصه ی وب پیشکسوت و کارآفرین هستند و چه کسانی که تازه 
وارد این حوزه شدند ، باید به هم کمک کنیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم و همه با هم سود ببریم 

. دانش و تجربه و سرمایه ، باید در کنار هم باشند تا وب فارسی پیشرفت کند و ایده ها به 
استارتاپ های درآمدزا تبدیل شود . حلقه ی مفقوده ای که در ایران وجود دارد ، نبود بخش 
خصوصی قدرتمند ، سازمان یافته و متحد است که سرعت پیشرفت ایده های وب را در ایران 

بسیار کند کرده است . 
پیشنهاد ، درخواست و تقاضایی که از کارآفرینان و فعاالن وب دارم این است که 
بیایید در کنار هم و با هم یک تعاونی دانش بنیان بوجود بیاوریم و با اتحاد ، همدلی 

، تعاون و همکاری سرمایه ای جمع کنیم و با تجاری سازی ایده های خالقانه و راه اندازی 
استارتاپ های درآمدزا در دنیای وب پیشتاز شویم و همه از سود این ایده ها بهره ببریم . 

اگر ما یک تعاونی دانش بنیان تشکیل دهیم و همه ی اهالی وب در آن حضور داشته باشند ، 
اوأل با خرید سهام و ورود به تعاونی سرمایه ای مناسب بوجود می آید . ثانیأ همه ی کارآفرینان 

، ایده پردازان خالق ، کارشناسان و متخصصین در کنار هم جمع می شوند و جریانی بوجود 
می آید که مانند همایش Start Up Weekend  ایده ها را به استارتاپ های موفق تبدیل 

می کنیم . ثالثأ همه ی کسانی که عضو تعاونی هستند از سود تجاری سازی همه ایده های وب ، 
بهره مند می شوند که این باعث می شود هر چه بیشتر به هم کمک کنند و روحیه ی تعاون و 

کار تیمی را در بین افراد گسترش دهند . 

ایجاد تعاونی دانش بنیان IT در نهایت باعث می شود که یک بخش خصوصی قدرتمند در حوزه 
ی IT بوجود بیاید و شتاب بیشتری در این حوزه در کشور ایجاد کند . صنعت IT پیشرفت 

می کند و استارتاپ های بیشتری در ایران بوجود می آید . در واقع از این تعاونی ، می توان به 
عنوان یک مرکز رشد خصوصی یا سیلیکون ولی ایران نام برد . 

این تعاونی دانش بنیان ، می تواند الگویی باشد برای کارآفرینی و تولید ثروت در ایران ، 
همچنین می تواند ما را در حوزه ی کارآفرینی IT پیشتاز کند . 

این درخواست و خواهش یک دوست است از همه ی کارآفرینان موفق و فعاالن وب ایران و 
جامعه ی اینترنت فارسی . 

سیلیکون ولی ایران 



جذب سرمایه گذار و اسپانسرجذب سرمایه 

اساسأ تعاونی با هدف جذب سرمایه تأسیس می شود . با توجه به اینکه ایده ها برای تبدیل شدن به استارتاپ 
های موفق نیاز به سرمایه دارند ، تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت با هدف تأمین سرمایه و کمک 

به ایجاد استارتاپ ها و برندهای موفق راه اندازی می شود . 
به همین منظور ، تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت ، در نظر دارد از طریق فروش سهام سرمایه 
جذب کند . فقط اعضای تعاونی ، یعنی سرمایه گزاران ایده پرداز ، می توانند از خدمات و امکانات این تعاونی 

بهره ببرند . 
شرط ورود به تعاونی خرید یک سهم به ارزش 100 هزار تومان است . عالوه بر این فرد باید ایده پرداز ، خالق ، 

کارآفرین و دارای سوابق علمی یا تجاری باشد . 
 ما برای ورود یک میلیون نفر ایده پرداز و عالقه مند برنامه ریزی کردیم . اگر همه چیز طبق برنامه ی ما پیش 

برود : 

یک میلیون نفر ایده پرداز * 100 هزار تومان = 100 میلیارد تومان = سرمایه تعاونی 
کارخانه تبدیل ایده به ثروت.

البته سرمایه ی اصلی اعضای تعاونی )کارآفرینان خالق آینده( هستند که استارتاپ هایی را راه اندازی می کنند 
و همه ی اعضای تعاونی در سود آن شریک خواهند بود . 

همه ی ناممکن ها ممکن می شود و ایران در صنعت IT رشد چشم گیری خواهد داشت . 

ما برای برخی از فعالیتها و پروژه های تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت ، نیاز به سرمایه گذار 
و اسپانسر داریم . 

اسپانسر : 
برگزاری همایش های کارخانه تبدیل ایده به ثروت )از ایده تا استارتاپ (

برگزاری جشنواره های ایده ، استارتاپ و کارآفرین برتر 

 سرمایه گذاری :
پروژه ی تأسیس دانشگاه مجازی کارخانه تبدیل ایده به ثروت :   160 میلیون تومان 
پروژه ی شبکه مجازی فروش و صادرات :    500 میلیون تومان 
پروژه ی سوپر مارکت های زنجیره ای آنالین :    500 میلیون تومان 
پروژه ی مرکز رشد خصوصی IT :                  1 میلیارد تومان 
پروژه ی مرکز رشد خصوصی فناوری های پیشرفته )Hi-Tech( :  3 میلیارد تومان
پروژه ی تأسیس دانشگاه کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت :  5 میلیارد تومان

لطفا با شماره تلفن : 021-77391512 و ایمیل board@knn-co.com تماس بگیرید .



هر پیکسل یک ایده ، هر پیکسل یک برندیک میلیون ایده ، یک میلیون برند 



هر پیکسل یک ایده ، هر پیکسل یک برندیک میلیون ایده ، یک میلیون برند 
از ابتدای آغاز کار مجله الکترونیکی کارخانه تبدیل ایده به ثروت ، ما گفتیم می خواهیم یک میلیون برند ایرانی 

ایجاد کنیم . یعنی کمک کنیم که یک میلیون ایده به یک میلیون استارتاپ و برند موفق تبدیل شود . 
این مجله هم به عنوان رسانه ای موفق ، این برندها را معرفی می کند . هر روز ، ایده های جدید و خالقانه 
، استارتاپ های جدید ، کسب و کارهای جدید ، کارآفرینان جدید ، سرویس های جدید ، خدمات جدید و 

خالقانه . 
هر روزی که شروع می شود ، منتظر شگفتی ها و چیز های هیجان انگیز زیادی خواهیم بود . هر روز شاهد 

این خواهیم بود که جوانان ایرانی در دنیای کسب و کار و فناوری موفق تر می شوند . کسب و کارهای کوچک 
و خالقانه در کشور رونق بیشتری می گیرد و گردش مالی را بین مردم بیشتر می کند و اقتصاد متکی به 

نفت ایران رفته رفته به سمت اقتصادی دانش بنیان ، خالقانه و پویا ، مردمی و مبتنی بر کارآفرینان جوان و 
استارتاپ های بی نظیرشان خواهد رفت . 

روزی را خواهیم دید که تمام صفحات این مجله پر است از برندهای ایرانی موفق . پشت هر برند ، جوانی 
کارآفرین و داستانی جذاب هست . کودک بازیگوش ذهن مان ، هر روز به دنیال بازی جدید ، برندی جدید ، 

ایده ای جدید خواهد رفت . بازی راه اندازی استارتاپ ، بازی برندینگ ، واقعا بازی جالب و جذابی است .
بیایید بازی کنیم و لذت ببریم و شاد باشیم .

شاد باشیم و پول دربیاریم . شاد باشیم و ثروتمند شویم . 

حتمأ داستان صفحه ی یک میلیون دالری را شنیدید . جوان 19 ساله ی انگلیسی برای تأمین مخارج دانشگاه 
خود ایده ای به ذهنش رسید . او صفحه ی اول سایت خود را به یک میلیون پیکسل تقسیم کرد و هر پیکسل 

را یک دالر فروخت . به این ترتیب او یک میلیون دالر درآمد کسب کرد . 
ایده خیلی ساده و جالب بود ولی کار کرد و جواب داد . 

من این ایده را دوست داشتم و مرا به فکر فرو برد . تصمیم گرفتم یک کار مشابه انجام بدم . نه اشتباه نکنید 
نمیخام این ایده را کپی کنم چون بعضی از ایده ها فقط یکبار جواب میدن . 

کارخانه تبدیل ایده به ثروت ، در نظر دارد یک میلیون ایده را به یک میلیون برند تبدیل کند . ما به یک رسانه 
احتیاج داریم که پیشرفت ما را نشان دهد . هم مایه ی دلگرمی ما باشد و هم دیگران را تشویق کند که بیایید 

ایده های خود را به استارتاپ و برند تبدیل کنید . بنابراین تصمیم دارم دو صفحه ی یک میلیون پیکسلی 
ایجاد کنم . صفحه اول ، یک میلیون ایده ، صفحه دوم ، یک میلیون برند .

فعأل برنامه ای برای درآمدزایی این دو صفحه ندارم ولی حتمأ باید یک مدل کسب و کار طراحی کنم . 
مدل کسب و کار یعنی از این ایده چطوری پول دربیاورم ؟

این صفحه پیکسلی ، رسانه ای خواهد بود برای مانیتورینگ و رصد ایده هایی که وارد مجموعه ی ما 
می شود و استارتاپ ها و برندهایی که از مجموعه ی ما خارج می شود . )تولید می شود(

در واقع ایده ی من یک ابزار و رسانه است برای مدیریت و نظارت و مانیتورینگ مسیری که در آن 
حرکت می کنیم . در هر لحظه با صدها گزارش و آمار مدیریتی ، پیشرفت همه جانبه ی کارخانه 
تبدیل ایده به ثروت را کنترل می کنیم و نقاط ضعف و قوت را در همه ی ابعاد بررسی می کنیم .

پس این صفحه ی پیکسلی فقط ظاهر قضیه است ، نرم افزارهای پیچیده ی تحت وب در پشت این 
صفحات پیکسلی گنجانده شده است که جزئیات کامل همه ی رویدادها را برای ما موشکافی می کند .

هر روز کوچکترین تغییرات مانیتور می شود و نشان می دهد که کارخانه تبدیل ایده به ثروت ، یک 
موجود زنده است . در حال جنب و جوش و تحرک است و زندگی جریان دارد . 

این برای کاربران ، کارآفرینان ، ایده پردازان و اهالی وب نیز جالب و جذاب خواهد بود . 

ما در نظر داریم ، این صفحه را به سیستم مدیریت برند خود متصل کنیم . سیستم مدیریت برند ، 
یعنی این امکان که شما می توانید تمام رویدادهای مربوط به برند خود را مانیتور و آنالیز کنید . یعنی 
در سراسر وب هر اتفاقی بیافتد که به برند شما مربوط شود ، شما مطلع می شوید و میزان تأثیرگذاری 
و نفوذ را اندازه گیری می کنید . اگر کسی شما را به اشتراک بگذارد ، اگر کسی شما را الیک کند ، اگر 

کسی در جایی حرفی بزند که مربوط به برند شما می شود و الی ماشااهلل .......
این امکان که شما بتوانید ضریب نفوذ برند خود را اندازه گیری کنید و در واقع نقاط ضعف و قوت آن 

را آنالیز کنید . 

به دنیایی از شگفتی خوش آمدید !!



شبکه کارخانه تبدیل ایده به ثروت شبکه تلویزیونی ایده و خالقیت 
همان طور که می دانید صدا و سیما در اقدامی جالب چند شبکه تلویزیونی را به شبکه های سیما اضافه کرده 

است . از جمله این شبکه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد : 
شبکه ifilm ، شبکه نمایش ، شبکه شما ، شبکه ورزش ، شبکه پویا )انیمیشن( ، شبکه بازار .

از بین این شبکه ها ، سه شبکه موضوع و مقصود صحبت من است . دو تا از این شبکه ها ایجاد شده است و 
یکی از آنها ، دوست دارم که ایجاد شود : 

شبکه آموزش ، شبکه بازار ایجاد شده است ،.................. شبکه ایده و خالقیت ، شبکه مهارت

این سه شبکه با برنامه ریزی هدفمند و توجه ویژه ، نه تنها می تواند کارآفرینی را در جامعه گسترش دهد ، 
بلکه می تواند یک کارخانه تبدیل ایده به ثروت تلویزیونی در ایران ایجاد کند و اقتصاد نفت محور ایران را به 

یک اقتصاد دانش بنیان خالقانه تبدیل نماید . 

من از صدا و سیما درخواست می کنم که شبکه ایده و خالقیت را به شبکه های خود اضافه کند . 

موضوعات و برنامه هایی که می تواند از این شبکه پخش شود : 
- یک برنامه زنده ی جنجالی مثل نود . در مورد ایده و کارآفرینی . 

- یک برنامه زنده ی تلویزیونی برای مشاوره های کارآفرینی و مدیریت استارتاپ ها .
- ایده بازار تلویزیونی )به منظور جذب سرمایه برای ایده ها و استارتاپ ها(

- مصاحبه های جذاب با کارآفرینان جوان و پیش کسوت )به سبک صندلی داغ(
- مسابقات ایده و کارآفرینی تلویزیونی )برگزاری طوفان فکری برای محصوالت شرکت اسپانسر برنامه (

- معرفی استارتاپ ها و ایده هایی که شروع به کار کردند )حتی اگر هنوز کوچک باشند(
- آموزش ایده پردازی و خالقیت در زمینه های مختلف :

خالقیت در زندگی ، خالقیت در بازی ، خالقیت در آشپزی ، خالقیت در دکوراسیون   
خالقیت در صنعت ، خالقیت در تولید ، خالقیت در تبلیغات ، خالقیت در تدریس و آموزش  

خالقیت در بسته بندی ، خالقیت در ارائه خدمات ، ، خالقیت در معماری ، خالقیت در هنر ،   
- آموزش راه اندازی کسب و کار برای کودکان 

- آموزش راه اندازی کسب و کار برای بانوان در منزل 
- شناسایی و معرفی فرصت ها و نیاز های موجود در جامعه 

و ......

برای راه اندازی کارخانه تبدیل ایده به ثروت تلویزیونی ، این سه شبکه باید ارتباط بیشتری با هم داشته 
باشند و اهداف و برنامه هایشان به نوعی با هم همپوشانی داشته باشد . 

مرحله اول ( شبکه ایده و خالقیت ، استارت اولیه را در ذهن فرد می زند و او را همواره با نشاط ، امیدوار ، 
هیجان زده و مشتعل نگه می دارد . 

مرحله دوم ( شبکه آموزش ، آموزش های تخصصی و کارآفرینی مورد نیاز را به فرد می دهد . 
مرحله سوم ( شبکه بازار ، کاالها و خدمات کارآفرینان جوان را با کمترین هزینه تبلیغ می کند . 

انسجام ای شبکه های در موفقیت آنها فوق العاده اهمیت دارد . 

من از صدا و سیما می خواهم که این کار را انجام دهد . ولی این به این معنا نیست که دست روی دست 
میگذاریم و خودمان کاری نمی کنیم . 

ما نیز تصمیم داریم ، شبکه ویدیویی اینترنتی )تلویزیون اینترنتی( یا )video cast( کارخانه تبدیل ایده به 
ثروت را در یک Scale کوچکتر راه اندازی کنیم . 

در این راه به نظرات ، پیشنهادات و حمایت های شما نیاز داریم . 
به زودی ، برای استارت اولیه کار ، حتمأ فراخوان خواهیم داد تا تولیدات ویدیویی خود را که به نوعی با 

کارخانه تبدیل ایده به ثروت در ارتباط است ، برای ما ارسال کنید . 



ایده دهکده مجازی دانش 

 �������� ��� ������� ����� ��
� 	�������

 

47 

  
  
 T

h
e 

S
ec

o
n
d
 C

o
n
fe

re
n
ce

 o
n
 E

le
ct

ro
n
ic

 C
it

y
 

����� �������� ����� ����  

758(09191476696-02512908502)

���� ���� ��� �����

� �����
  

noorisp@gmail.com  

�����

»���� ����������  «����
	��� ������� ���� �� �������� ��� ������ 
���  ����� 
����� � � �� ���  ��� 
���� �� ��� ���� ����� ��
������� ��� �� �� ��
���� ��  ���������� �� ��� .��� ������ ��������  �������� 
 ��� 

 �����»���� ���� «�� �� �������  � � �� ������� ���� � ������ ������  .  
��� ���� � ���� �� ���  ���� �� ���
���� �� ��� ����  ��� �� ���  
 � ����� ����� ����� ���
� ��� � � ��� �
)� ������ ������� ��� � ������ ���� ��� .(� ���� ���� ���
���� ������� �� ���� �� ��� ���� � ����� ��� 

��� 
��� �¢�� ������ ����  .� �� ���� ����� ����� ��� �������� ��� � ��� £� £��¤ ���  �� ���� �  ���  �� ��
�� ���  £��� ���� ¥���� ¦ ���� ����� £��¤���  §����� � ����
¨ � £��¤ ��� ���
�� �� ��� ���� �� � �� �

©ª� ���� ��� �
� �� ����.

����������� 

����� ����  ������«������ ������� ����� �.

�� ���

�¬�� ���� �����:»��� ����� ����  ���	��� �  � ���¯ °�� ���� �

�� ±����  ��� �� ���� ����  ����� ���  �� �� ���¯ � ��� 
 ����� .

��� �¯ �� �
� ������ ���¯ ���¬²� ���� ���� ��   �� ������

£� ���¤ ����� �	����� �� � 
����� �   ������ �©³� ���¯ .«�  

���  
������� ����� �� 
����� 
��� ���  ���  
�� ���

 �� ��� 
����� ����� �����¤ �� ������� �� ����	 ���� �� 

����� ������� �´����«������ ����  ����� µ�� ��� 
 

���.��� ��   ��¶�� ���� ������ ����� ��� �����·� ����

¸� ���� �� ���� 
���   ��� �� ��� ����� ���� �� ����


� ���� �� ���  �¬��� �� ��� �� 
	�¶� ¸� ������ ��� .

 �´���� �� ������ �� 
���  ����� ��� ¹�¬��� ������ ��� ��

�¶�� � ���� ����� �� µ���� º��� ¹�¬��� ��� � ����� ��� �

���¶� ���� ���»� 
� �� ��� .  

������ ¼��� �  � ������ ���� �� ����� ��� 
����

��� 
� ������ ���� .¼���  ����� �� �� µ��� � ½�¤� 
����

�� �� ����� ����� ���� �� �� ���� �� ����� ����¶� ��� 
��� .  

1   ����� ������ �� ����� �� ���� ��
	 ���	 �������/�/����  

��¶� �� ��� ���  ����� � ¾��� ¿���� ����� ��� ���� ��

 �� ��� �� 
���  ����� ����� � ¾��� ��� ��ÀÁ ���¶�� ���� 

 �� ���� �� �¬�� �� ����� ���¤� ���� � �������  £��� � ����

��� ����� ���¶�� ����� ���.  

Â� ������ ����� ���Ã  ���� �� �¶�� ���� � ����� ��

�� � �����
� �Ä��Å ���� .  

��¤  ���� ���� �� Æ��� � £��� �� ����� ��� �� 
���

��� ����  ������ ����ISI��������� ����� ���� � ������ �

����� 
�� Ç���� � ������ ������ �����  ������ �� 
��� .

 ������� �� ������ ������ISI������ 
�� �� �� ��� ������ �� 

� ���� �È����� �� ������¤ ��� 
�  �� � ���������� 
 

��� ���� ¹��� �´�� �� ��������.  

 °�� �� �� ���������� �����ÉÊËÌ �� Í����� 
�� ���� �� 

µ� ��  ������ � ������ ���� ���� ��������� ������ ����


� ���� ��� ���� ���� ���� �� �� ���� ��� .�� �����  �� �����

 ¥������ �����
 �� �������� �� ���¯ ������ �� �����¯ � £��� 

2 www.andishvaran.com�	��� ����  ����� ���	 �� ������  
3 www.magiran.com ��  ����� ���	 �� ������ �	��� ��  
4 www.irandoc.ac.ir����� ���� ����	 �  ����� �������  

���������� ��� ������� ���� ��
	� ������
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�������� � ������ ���� �� �
	�� ��� �� ���� ��� �� ���� 

��� � ��� �� �
� ����� ��� �
�� �� � ��� .��
��  �� ����� ���

 ��
���� ���
� � ��� ����� ���� ���� ���� �� � ��� ��� �����

� ��� � �� ��� �� ����� ������ ��� �� ��� �� ��� �� �� .  

������ ��� ���� ����� ����� ��  �� ��� �
�� �� ��� ����

��� ���� ����� ����� ����� ���� ¡�¢�� ���� ��� .

��� £� ����� ��
¤ �� ¥
��� ��� ����� ���  £�� ������� ���

� � ��� �
¦� £��� �� §�������¢� ������ �� �� � ���� �� �	�� ��

����� �� ����  �»����¢� ���©�� « �� � � ��� � ��� ���
�

� ��� �� �� �
� �«��� �� � ��� ��� . ����¢� � ��� ��� ��

��¦¢ ����
� ��
¤ �� ¬� ®� ��
�� �� � ����  �� � ��� �� ��
�

 ������ � ����¢� ������ �� ���� �
�� ���
� £��� ��� �� �¯��

� ���������� �
� �� � ��� �
� � �� ���� ���
 :  

»  ����� ���� ��� �± 
� ���� /�� ���
��� ³�´ ���« ��� ��«  

�� ��� ������ 

���� ���� � ������� � ����� ��
� ��	������� ��� 

���� ����� ���� ��� �� 

 �� �� ��� �
�� ���
�� � ���«
� ���� ����� ��� �¯�

�� ����� �� ���© �� ���� �� ¡�µ� �
��� ¶�¤� �
� �� ���� �

�� ���
� .�� � ��� §���� �� ��� ����� �� ���© �� �����  ���
� ��

� ·�� ��� �µ�� �� ��� � ���  �
��� ¶�¤� �
� �� ����

�� ¸�± ¡�µ� ����� .  

 � ����� �� ���© �� ���� ¡�µ� �
��� ¶�¤� �
� �� ����

� ���
®� ���� ��� �¹
�
����
 . � ���� � ��� �� ����� ��� ����� ��

� ���� �� ����� ��� �¯� �
� ����º � ���� .  

  

������  �� ����  � ������� )IT( 

 �� �� ����� �
�� ���� ���� � ���« ���� ���� ��»« �� �����

¸�� � ���± ����  �������� ¼��� �� ����� � �µ� �� ���½±

 ���� �« �� �� ���± ��
¤� ���� ���© �� ��
� ���± . �µ�

 §³�´ �µ� §��« �µ� §����µ������� �§ �µ����¤ § �µ� 

��¢�¦�������¢� �¹
�
��� �µ� �  .  

����� ��� �� �´�� � 
�� �� ���
� �µ� �� ��� ���« � ��  �
�

��� ��� ��� � ��� �
�� � ��� �� � ��
¤ �� ���± . ����

��� �µ� �� ��� ��� ������ ��¢�¦��� �µ� ��� ��� �
� ����� 

����¢� �¹
�
��� �µ� ���
� ��� �� � �
� ���
� ������ ��� 

���± �� �« .  

�¯� ¾�
� ¿���� �� ����� �� � � ���� ���� �« ����� ����  �
�

 � ���� �� ���© �� ��
� �������� �� �¦�� ����� �� ������ �

�� ���
� .  

���� §�� � ©± �� �
À����� ���  �� � ���� ���� �� ����� �� ���«

 ��� ������� �� �� �����« �¹
�
��� ��� §����¢� �¹
�
��� �µ�

��� �� 
�� ��� ¯� �� �� ����� ¸�� ����� .  

����� ·� �� ���� ��� ����� ��� �¯�  ��� Á��� � ����� �

��� � ��� ������ ���� ��� �
��� �¯�  ����� �� ����� ��� ���

����¢� �¹
�
��� ��� .��� ��  ����� ������ ����� ��� �� ���

���� ����� ����� � ���� �� ��� ��� ����� � ��� ��  ��� �� ���

��� Â�� �� �« � ��©� ���� ����� � ���� �µ� .  

 ���© ��  ��� �� ��
� ����� ����� �� �±� �
�� �� ����� ·�

��
� ����� Ã�� ��
�� §������ � . ��� ����� �� ����� ·� ���© ��

 ���
� ����� �« ��� ������ Ä��� �µ� �� �� §Å��¤ ��¢ ��

�� .��« ��Æ� ����� � ����� ����� Ç�  �� È��� ¼��� �� ��

 �� ��Æ� ����É�����)� (���� ���Ì�  ��� §��� ���� ��� �� ���

� ���« ��� �� �� ���� ��� Í� �� � ��� ��� �� � ���� ���


�� ���
� �¦�» �� �� ���� ���� �� �� ��� �� �� �� � ��� .  

 ��« ��� �� ���� ��� ����� �� ��� �� ����º ¬�¤
� ��� ��

 Î��� �
� ����� �� ���© �� �����  

  

���������� � ���� �����  �� 

 �µ� �� Î�� �� ��� �
� ��¯�� �� ����� ��« �� ��� ��� ��
�

 Ï�� §Ï�� �¹
�
��� §�
�� �µ� �� Î�� �� �
� �
� ��¯�� ��

Î�� �� ��� �
� ��¯�� �� ����¢�  

 È�� ����� ��¯�� �� ����� ����� �« � ��� ���� ·� ��
�

���� �� �� �
� Ð�
� ��¯�� �� � ���� . �« �� ���© �� �� � �� �

�� ���
� ¬���� �� � �
� .  

 £���� ���� £���� ��� �� Ï�� �±� ��« �±� � ��� ���
� ��

 � ������ ����
� ��« �� �� ��¦�Ñ�� §���� ������� ¸
� ��� ��

Ï�� ���� �� �� ��� �� ��¢�¦��� �µ� £���� �±�  �� ���
� ���

1 IT/Information Technology 



 �������� ��� ������� ����� ��
� 	�������
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��� ����� �� . ������ �� �� ��
	�� �������� ��� �� �������

�� �� �� ������ ���� � �� ���.  

� �� ������� ���� �� ������� ������ ���  � �� �  �� �� ������

�� ��� �� �� ��� ��� �� �� �������  ����  ���  ����

��� �� �� ���� ��� ���� �� ����� � ����� �� ������  ��  ����

���� ��� ��
	�� �������� �� ����� ���
	�� ���  �� �� ����

�� �� ���� ���� ������  ���
 ����� .  

������� ���� ��� ��� ����� �� ������ �� ���� . ������ �� ����� ��

����� �� �� ��� ������ .�� ��� �� �� �����  ���� �� �� ���

 ����� ��¡�� �� ���� ��� ����� ���� ���� ����� �� ����

�� � �� �� �� ��� �� ��� .  

  

��������� ����� �� ���� ������ ���
��  

�� �������  ���� �¢�� ������ ������ �� ����� �  ���� 

 ����� ��� �� ��¡�� ������ �����£ �� ¤���� ����� ���  ����

�� . ����� ��¡��� ������� ����� �� �� ¥�¦§ ������ ����

���¡� ����� �� �� ������ .  

 �� ����� ��� �� ���� �� �� ���£ � �����  ¨	��

�� ©ª«� ��� .����� ����� ��¡«� ¬�®���� ����� �«� �� 

 �� �� ������  ��� ���  ��� �� ����� �� ����� ��� �� ������

������ ����� ��� . ����� ��£�� ����� ¬���� �� �� �� ���

�� �� �� �� ������  ����� �� ����� �� ������ ���� ��¯ ¨	�� ��� ����

��� ����� ����� �°��� �� ��� �� .  

 ���� �±
 ����� ��)��
	�� �������� ( ���� ��� ���� ���

 ���´�  ��  �����  ���� �� ����� ��� �� ������ �����  ¨	��

���� ���§ �����  ¨	�� ��� ���
� �� ����� .  

 ���� �� �� ����� ����� ���� ����� �����  ¨	�� ����  ����

 �£ �¡�£ �� ������ ������ �����«����£ �£  �����  �� ����

��  ����� ���� �� �����  µ®� �¶ ·��� ��¸�� ����� �� �����

 �� �� �� ��  ���� ���� �� ����� �� �� ¹���� �����  ¨	��

 ��� ���§ �� �� ���� ���� ����� ����¸� ������ �� ���
 �� º	��

���  ����¸� ���� ����� ������ ��� �� »�ª� .  

  

����	���������� ��� ���� �����  

���� ����� ����  �������� ���� �±
 � �)����������
	��  ( �����

������ �� �� ����� �� ���� ��������� ���� �� ��  ���� ���� ��� .  

���«�����  �
��¸� ��� �� ����� ������ ���� ���� ������ ��

��� �� ��
	�� �������� ����� �� ������ � ����«����� �� ���

��� ���� ������� ���� ��� .  

��� ������  ������ ���´
 �������� ���£ ���� ���� ¬�

���£  �� ��� ��� ��� ���� ���� ¤�¼� �� �� ������ ������  ��

���� �� �� ���� ��� ���� �� ������ ��� ��� ���.  

�� ��£�� �ª¡� ���� ��  »��� ��� �� ��� �� �� �� �� ������

 ��� ������ ��� ����®� �� �� ������� �� ��� ���� ��«� ¬� ������

�� ����� ��£ .  

��� �� � �� ����«����� ���� ��«� ��  �� �������� º�� ����

 ������ ��� ���§ ��  ����� ���� ������� ����  ��  ��� ��

�� ��«� ¤�¼� ��� ������ �� �������� ��� ��¯���� �� .  

 � �� �������  ½��� ������ ���� ¾����� �� ���� ���«����� ���

��  ������� �������� ��� ���� �� �®��� ��� ���§ �� ����� �� .

 ���£ ���� ���� �� �� ����� ������ ��������� �� 

�� ��  ����� �´� �� �������� �������� .  

 �� ��� �� ��±
 ��»	�� ����������
 «���  ��  ����

 �� �� ����� ��  ���� �������� ��� Á�� �� ��������

  ���� Â�� ����� ��� �� ���� ����� ��«� ���� �� ¬���� �� ����§

����� ��� ���  ���� ������ ���� �� �� ��  �� ��� �¡�� ����

� ��������� ��   ��������� ��  ���� �� ����«����� ��� �

��� ������� ����
  ���� �� ��� ��� ����ª� ��� Ã��  ����

����� ���� ���«����� ���£ �� ��«�.  

��� ������� ������ �� ��������� ��   ���� ��«� ����

 ����� �� ������«��� �� ��� �������� ������ ����� � �� ��� 

���� Ä	§�  ����� ��� �� ���	�  ���«�� �������� ���� ���� .

 ���� �� ���  ����� ��«� �� �� �������� ������ ���� ��  ���

 ������  ��� ���� ����� ������ �� ���� �¦� ������ �� �� ��

���� ¯�� ���«�� ������ ��� �� ����� . ��� �� ������ �����«���

��� ���«�� ������ �� �� ���� ��  ���  ����¡� ���� ���� ��� �

 �� �� ����� �£��  ������ ������ �� ���� �� ���£ �� ����� �� �����

 ����� �� ���� ��� Å�� �����  ¨	�� ��  ����� ��� ��� ����

 ���� �� �� ���� ��´
 ���¦�»������ ��� « �«� �� ��¦� ���

���� ������ .  

�� ��� �� �� �� � 	� ��  ���� Å�� �� ������ ������ �� ��

����� �� ��������� ��  ���  �����  ��� ���� ��� �� �����

���������� ��� ������� ���� ��
	� ������
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 ���� ������� ���� ���� ����)�� ( �	���� �� ���� ���	�

��� � ������ ���� �  �� ������� � �����	 ����	 �� �� ������

������ ��� ��	� �� ��.  

������ ���� ����� »���� ��
�	����  « ��� ��

���������� 

	������ �� � ���� �� ���	���������� ���� ����� �� � ���

���������� � ���������� ��� �������	���� � ���	� ��� ��� 

����� �� ����� � ����� �� ������ �� ������  ��� ���� .  

�� ������ ������� � ����	������ �� �� �� ��� ���	� 

�� ��� � ������¡� ¢�� ��� ���� ���������� � £�� � � ¤

	� ����� �� ��������� ¥�¦����� �� ��� ���� §�� ¤������� ���� 

��� ��� ������� ���� �	������ �� ������¨ �� �©	 �� � ��� .  

 ���� ���	������ �� �� ���� ���ª �� �� «�� ¤�� ����� ���

��� ��� �� � �� ���� ��¬��� ���	������ �� ��  �� �� ®��

�� ���� ��¬��� ¤�� �� � � ���� ���� ���� �� ���� �	���  ���

�� ���� ¯�� ���� �� ����� �� �� �	���  ����� ���� ������ ����

����� �� � ����� �� ������ ����� �� ���� �� �����  �

�°� � �����±� �	��� �� �� .  

² �� �� ������� ���� ¤�� ����� �� ���	������ ���� ���  � �

 ������� ��¦²� ���ª �� �»�	�� ����� �����«�� §  �� ����

�¬��� ������ �� �� ����� ¤�� ���� �����  ���µ ���� ������ �

��� ���� �� ������ �� � ��� .  

��� ��� ���� ���	�� �������	�  §���� �¬��� �� � �

�����  �� ��� ����� �� ������ ���¶�� � §��©	 ������» «��

�	�� ����� ����� « ���� ����� ®�� ���� � ��� ��°��� ��

� �� ���� . ¯�� � ��� ������ � �¬��� ���� ����� ����

���� ����� ���� ¯�� � ¬� ����� ���� .  

  

���������  ���� 	���� ��
� ����� 

	����� ����� �� ���� �� ��������� ����� �� �� �� � ¤

 �·��� ¸��� �¹�º�� �����	 ����� ¤��� .���� ����� �� 

����� »������ � ���¦� ����� :  

1  ��� ������� ������� ���� �� �
�	���� ������ ���� ��
�����  ��� ����� �	 

 � ��� ��� ������ ��� � ����� ����  ���� ������ � ����� ����� ���� 

�� �	��.  

������� ������� ��� �� � ���ª �� � �� �� ���� �

����� ��� �� ��������� � �� ���� �����	 �� � ��� .2

�	 ½���� ���� ����� �� ��)�¬��� ®�� �� �ª�¹º�(

������ ��	���� ���¦	 ½���� ���) ��� �ª�¹º��� �¬��� ����(

� �� ��¦	������ �� 

�¾��� ��� 	���� ¿�� � 

���·��� � �·��� ¤�� �� �� �� À��� ��� ¤��	� ¤��� ¤� ��

� Á�� ����� �� �� �� ���¡� � ������  ���� �� �� �� ��

�������� ¢��� �� � ���� Â���� ��  ����� ���� � ��� � ����� ��

��	�� ¿°� ¿��� �� �������¹� � ��� �¬��� �� �����	� � �

� �����.   

�Ã������ ����µ �� �� � ��� ���� �¹¡ � ��	���� � ���  �	���

���� � ���� �� �� Ä�� ��������� ���� ¤�¯��  ������� §� � �

��� �	�� �� .��� ���  ���� ����Ã� ����� � �� � � �� �

����� ����� ��������� �� �� � �� �� ���� � ��� ���� �� �

���� ����� Å������ �	�� ����  .��� � �ª�¹��� �� � 	��� �

������� ��� ¤� ����� �¬��� ���� � ��� ����� ���� �¬��� 

�����Æ �� ��  ���	�ÇÈÉÈ�±	���� ���� ����º	 �.  

��� �� ������ Ê	��� � �� ��	������ �� ���� � �� �ª�� ¤

��� ���� �� �� ��� ���µ ��� Æ �������¨ ¤�����±� ��.  

  

����  ���
� 

����� ����� �� ���� ������� ����� ¢���� ���� � �	�� 

� «� ������ �:  

  

������ �����
�  ��
�� � ���� �

������ ��� ���	 � �� �� �� ¿�� �� Ë ��� � Ä��� � ���

��� �¬��� .	��µ����� �	��¨ §¤��� � � ���� ¸�¦	� �� �� Ë ��� ¤

��� .�� ���¬�� ��� ��¦	 �¬��� �� Ë ��� � Ä��� ¤� �� 

 �� � ������ ��� ½��������� � ���	� ���� � �� � ��� ¤��� ¤

�Ì�Ì� � ����� ����� �� .� ����� ¤����� ��� ����� Í� �� �� 

·���� ¤� ��� .���� �	��	 � ��� ��� ��� �� ��� ��� �� � ���

 Æ�� ¤� ���� :»����� ������ ��� �	��� ����� �� � ��� �� ��� 

����� ����� ����� �� �	��� ��� �� �� ���� ����� �� ���� . «  

2  ���� ���� �����	 ����� ����� ����� ����� ���� ���	 ����� ¡��� �
�	

 �������¢   



 �������� ��� ������� ����� ��
� 	�������
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�� ��������� ����� �� ���� � �� �
	� �� �	 ���� ��

�� ��
��� �� ���  ���� ��
��� ���  � � ����� ��� �� ����� 

�� ������� ������� ��� ���.  

� ���� ����� ����� ���	�� ������ ��
 �� ��� � ���

�� �� � ���� ������� ������ ��� �� 
��� ����� ����� �� 
 ��

� ����� ����� ������ ��� ��� �� �� �� ��� � ��
���� �� 
 �

��� ����
� ���� ���� ���� .  

��� ��� �� ���� ����� ���  ���� 
� �� ���� � ����� �� �

���� ��� ��� .�� ��������� � ��� � ��� �� ����� ���¡� ��¢ 

���£ ��� ���� ����� ����� ���� �� �� ����� ����� � �

� ���� � ���� ¤� �� �����¥�� ��� ���� ¦���� � ����� ���� §

��¨  �� ������� ©����� ������ � ª�� �� ����� �� ����� �

�¢ ���� ���¡� � ����£��� ��� �� «�¡�� �� ���.   

� ��
��� �
���� �� ����� ����� �¢ �� ¬
 �
 §��� ���

�� §�� ��� .�
���� �
£� ����� ���� �� ��� �� ����� �	� 

¤�  � ������®��� ��	� § �� �
���� ���� ¯
� ������ � °�� 

��¤�� �� ��� �� ���� ± ������ ����� 
���£ �������� ��
 � 

�������� � ������ ���� � ± ����� ���� � ���� ��  � �¡

�²��� ��®�� � ����  ±�� �� ������ � ����� ���� 
 �� ��� �

�	� §®��� �������� � ������� ������ �
� �� ����� � � ���� ��

� �
���� ���¡� ��¨������  .����� �� �� �� � ��� ��
� : ���

������ ��������� ���� �� 
�� �� �� �� � ����� �� ���� 

�	� §®������ ��´� �� ��	¢ ����� � 
µ¥  ¦��� � ���� ��¶��

¤�� �� ��������£ �� ���� �� ���� �� ����� � ������   �� � �

��� ��
����� �� �
�.  

�¨� ������� ���� � �
� �  �
��� ��� �� ����� � . ����� ��

�¨� ����� ���� �� ���� �� ���� 
	´  ���� ��� �� �²�� � ©

�¤����� ������ � �� ©��  �� �� � � ��� �� ���� ���� �� 

�� ���� ���� ���� ����� �� ���� �  ��� ¦�� �� �� �� ��	� �

��� ����� ��µ .��� ��
��¤�� ��  ����� °�� �
� ¯
 �����£ ��

��� ��� ����� �� ������ 
 �¢ �� ·� �� �� �� ����� ��¨

�� � �� �� ����¤�� �  ��� ���� ���� �� ���� �� ���� � ���� �

��� ���� .� ��
��� �
��� ¬����� �� ����� ���� �� 
 �

��� §� ���� ����� ��� � ��� ���������� �� ����� 
� �
��  ��

�� ������ ¸�� .�¢ ���� �� �� ����� ���� �������  �
 ��� 

��������� ����� ¹�� �� ��� .  

�¨� ������� �� ���� 
��� ���� � �� �
�� ������ � � º��� 

� »�� �� ¯¢��� � � ������ �� ������ ��� ��� �� ���� 

¼� §��£ �� ���� ����� �� ������� ����� �� � ���� .

  

������ ������� � ����������� ���
	 �

�������� ���� ½� � � 
�� ���� � �� ���
 �� �� ��� �� 

���� �������� � ¦�¨¡�� �� ����� ���� �� ���� 
� . ��¡�

�¨������� ����� ¦�¨¡�� ����� � �� �� � ���� ����� ����� �� 

�����¤�� ���	� � »���  ��£� ����� ����� �� ©� ¯�� 

�� ������� ����� ¦�¨¡�� �� ¯�� �� ���� ������ �  �� 

��������� �� ����� ���� ¦�¨�� � .� ��
 ����� �¾� �� ��� �

������� ¿�  �¢ �� ������� �������� � � ��� ������ 

� ������ �� �������� ���� ���� ���� ����� ��� ���� 

���� ����� .�� ��� 
������� ��� ���� ������ �� ����� � 

� �� ���� ��¡�� ±
��� � ������ ��À�� 
 ����� ��

���� ����Á� .

  

������ ��� ������ ������ �������� ���
	 ��

 ����� ��� ���� ���� ������ ����� �� Â�� �� �¢��

�� ����� ���
�� ����� �¤�  � ��� ���� � � ¹�� . Â�� �� ��²��

�� ���� ������ ��� ����� �� ������ ����� ����� ¹�� ���  �� ��

�
�¤�� � �� «��� µ � ��� ¦�¨�� ���� �������� ���  ¦�¨�� ���

��� ������� ��� . � ����� ¦�¨�� �  �� ����� � ����� §����

�	�� ��� ��� �� ��� ������� ����� ��� �� �� �¨� ���  � ���

¸�Ã ���£ ����� �� �¨� �
� ���£ ��� �� �	�� �
�  . ����� ��

�  ����� ��������� � ������ ����� �� ����� �� ��� �¡��

��� �
���� �� ����� ¯
 ���¶��µ¥  ���� .

���Á� ���� ����� �� ����� ����¾� �� ���� ��¨� � �� 

���£� ���� ��� 
� �� �Á� �� ��� ���� §��� ���� �� ����  .

�������  ������ �� �Ä ��� �� 
��� §:

ÅÆ � Â�� ��� ������ ����� � ����� ������� � ����� 

��´� ��

ÇÆ � Â�� ������� ����� ����� � ���� ��   ���������

������� ������À�£� ������ � � �  ...������� ������ ��� 

ÈÆ � Â�� ������� ����� ������� ������� ����� � � � 

�¡ 
��  �� »�É��� § �������� �

���������� ��� ������� ���� ��
	� ������
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�� � �������� �������� � �������� �
	� ���	 �� �� ��� �

���� ���� �������  ��

�� � ����������� ���� �� �� �� ���� �� ����� �� � 

��������� � ��� ��	 ��� �� ���� �� ����� �����
��

�� � �������	 ������ ��������� � �� 
 ������ � �

���� ���� ���� �� ���� � ��

�� �...

������ ���� �����

���� ����� 	������ �� ��� ��	 ���� .���� �� 	���� 

��� ���� �� ���� �������	��
 ������ ����� � � ��� ����� 

�� � �� �	�
�� ������� �� ��� ������ �� ���
 ����� ��	 ��� ���� 

� �
�� ������� �� � ���� �� ���� ���� � ������� ��  ¡¢� ��� �

��£¤ ����¥.  

���� 	�������¦ �� �� ���	� ��§ �� �¨ � � ©�ª�¡¢� �� �� �

���� ���	 ����« �� ��¦�¤ ���� ���¦� �� ���¬ �
�� �� �� �

����� �� ���	 ����«��	� ®��¦�¤ ���� �	 �� �������� ��� �

����ª� �� �������� � ����¥ �«�� � ���� ���� ��
��
 ��

���� ������� .�� �� �	���¢��
¯�¦ °�� ���� �	 ����� ±�� 	���� 

��������� ���� ��� �� � �§ �� ��¯� ����	 ��«� ����« 

²²³��	 ���� ������ ����� � �������� ��¥ �����  	���� 

������ 	 ���� � ¤���.  

������� �� ���� ����¬ ���� ����� � 
´	�� ��ª �����¬��� � 

� �«��� ���� ����« ����������� �� �
 ������� � ��¤� ����� 

 � ����³������ ���� ��  	����� �� �� 
 � �¥�� µ���� ±�� ��� �

� �³�
��¥ ��� �� �� ���� ����� � ��� �¦� ����.´	�� ��� 

��¬����� 
�	� 	 � ��� �� 
´	�� � ���� ���	� �� �� ����� �� ����  ��

����� ����� ���� ����� �� �� ��¬��� �� �� ����¥ �:

��������� ��¬��� ´	��

����� ��¬��� ´	�� ���©�ª	� ��§ �� � ��¦�¤ ©�ª	� 

�	 ��¬��� ´	������������ �

�� ��¬��� ´	��
�� ·�� � �� ������� �

����� ����� � ����¸� ��¬��� ´	���

�����¥ ��¬��� ´	�� ����¥ ����� � ��¤��������� �

� ¯¬ ����� ��¬��� ´	������� � �

��...

���� ����
 	�� ���� 

��ª� ������� �	�� � �����ª� ��� ��� ��� � �� 

�����¤ ����¥ ��� ����� � ��� .��«��� 
� ���� ������¬ ±��:  

  

������ ���� ���� 

�
�¬� ª� �¥�� � �����¬ �� 
� � ©�¯¬ ©� � �
�¥�� ��� ��	� 

¯� �� �������� � ��� ©�¯¬ � ����� �� ��� 
�¥� �  ���� ��

 �¦�¤ �����¥�
���� �� �� �� ���� �� �¥�� � ��� ��¹ 

¬�������� �	������� �� � ���� 
���� �� � ��	 � ���� 

� ��¬����¬���� ���� ��� �� � ��� .  

�� �	�� ��� �¤ �� �¥����� / � ��
��� ��	 »�¹ ��¦�¯���   

  

������ � �������
����� 

� ��
¯� � �� �� ¯¬ ����� ������ � ��� �� ±¬� 
 ®����� ®�

��	
�� ®¼��� ®�
�¥ ½�	 ®���	 ����  ...���� ���� �� ������ 

�	�
� ���� ��«� �
¯��� �	�³���� ���� �� ������ �
�	�³���� � ��� 

��ª��	� �� � ������ �� �� �� ����
¾ ����� ����ª� �� ¿���� �� 

��� �� �� ����� ���� ���¦ ���	� ±�� .�¨ �� ������� �

�� �	������ �� ��¥ �À	 ���� ���� �
�¦ �� �
�¦� ������� ���� �
 �

 ����
�¦ ���� �� �
�� �� ������� ���� �
�ª� ������ ��	�� ���
 �

��
���� �¦� ..  

  

������ ������� ��� �

� ��
���� ®� �� �
���� �����ª� � ���� �� ����� �§ �� 

� � �� ���� ������ �� �� ���ª� °�§��� �  �� ��

��� ���������Á¦ �� ����� ®������� �¦ ��
������ 
����� � 

�����
� �������	 ��  .���� ������ ����� �� �¥�� �� 

����
���� � ���� �� ���� ���� ����� �§ �� ���	 ��«� �� 

�
��²� ®�����
� ·���� � �
���� �
� � ���� ���� �����¥ ±�� .  

� ������� � � ��� �	������� �
� ���
� �� �� �� � ��«� ±��

� �� �� ���� ����¥�� �	���	
��	 ���
� ���� �� �� �� ´
����
 

���� �� ��	� �
���� ����Á¦ �� Â��¥ ��ª� ���ª� � � ���� ��� 

���� ��
���� ���� ����¤ ��	� ���� �� ��� .¯��� �
� �
���  �� ��

�� � � �����¥ °�� ��	� ������� �� ��¥� ��� ��
 ������� �

�¦�¤ ����¥ ����.  

  



 �������� ��� ������� ����� ��
� 	�������
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������ ���� ����� � �������

������� ������ ������ ������� 
 �	��� �� �� ��� ����� 

�������� ��� 
 ���  ��� 
 ���� � ���	� ������ � �� 

������ ���� ������ ������ ����  .��  ��������� 
 �� 

��������� 
 ����
�� �� ����� � �� �� ��
 ���� ������ ���

� ���� �  ��� �� ���� �� �� ����	�� ����� �	��  .  

  

����
� �	������ �����

�������� ������� ���� �� ������ ��� �� ������� ������
 � 

���� ��� �� ���� �� ��������� ��	� 
 �����  ����������� ��

����� ������ � ����� ������ � .�¡���� � �� �� ��¢� �

�������� ������
 �� �������� ��
��� £��� �
 ����¤�  
 ��

����� ��¥ £��� ��¦� �
�¦� �� ������ ��������� 
 � 

�������  ���� ���� .  

  

������ ���� �������� 

���� ����
�� ����
 ������ §�� £���
�� §�� �� �

����������
   ...��� �¤�� £��� .��� ����
�� ��  �� �����

���� ��
 ��� §��  �����
������ � �¨� ���
 �� ��� £

������ ©��  ����.  

  

������ �	��� ������� � �����  ���  � �

������� � �	� ��ª«��� 
 ¬��� 
 ���� ���� 
 ��� £��� ��� 

��� .� � ��� ��¥  ��������� � �� ���������
�� �� 
 ��� ��� 

� ��� �� ��� ����� ����  
 ®	�� ��¥ 
 ������ ����� ����

¯¦� � ���� �� ����� ���� �� .  
  

������ ������� ��������

��°���� ����	��� �� ����� ��� ±���� �� � ���� �� 
 ���� 

� ±���� ��¦� ²�¢����
 ��  ������� 
 � �� �����  ����� ³���� ´


���� ����  .  
  

������ ���� ����������� 

�  ������ 
 ���������������� � ��� µ¦� �� �� ���� �� ���


  ��� � ���� �� �¨�� �� ������ �� ��� ���°���� � ��� 

�¡�� ���� ���� �¶°�  ������� ���� ��� ��� ����  � ������

������ ������ 
 ���� ���� �� ������ �� ����� 
 ����� �� ���� �

����� ����� ����� ·���  ���  .  
  

������� ����� �������� ����� 

���� ���� ���	�¢� ¸��� �  ����� ����� � ��� 

�� ������ �� ���� 
 ����� 
 �������  ���� � �� � ®�� ���

���� ����� ¸��� �����	�¢� �� �� ����� ��� .�¡��� �

�  ������ � �� � ��� ®���� ����������� ¸��� �� �
�¦� �

����������� ¹��  .� ���� ��� ������� ®���� �� 
 ��� ���

����� � ���¶°� ��� �����º� ����� ����� � .  
  

������� ����� ������ 

��
�� �������� �� ���� £�������� ����� ������ �� ��� �

	¦� � ��� ��������� ������ �¤�� ����¶°� £���
�� ����� 

«��°��¦�� � ������ ���� 
 »���
�� ����� ��� � � ���� �

��� ��
 ��� �« �� 
 ��� �¤������ � ©¼« ����� �� ������� 

�� ��� ½��� ��  �����
�� 
 ���� ��� � �� � ���� ���� �� �

��� ���� 
 ������� ����� ��� �� �� ����� ��	��� 
  ��� � �


�� 
 ���� ��������¾ �����
�� ���� � ��� �� �� ���¢�.  
  

������� ������� ������ 

� ����� ·���� �¨����£ ���� 
 �� ������� ��� � 
 

�¡���� ��� ������� ��� �� ���� ������� 
 � ·����� ���� 

���� ����� ��° �� ��� ¿����� ���������� ����� ���  .�� �

�����À �� ������� ����� �������	� ������ ������ � 
 

� � �������Á����
���� ��� ��������� 
  ����� ���� � 
 

�������� ����� � .  
  

������� ���������

����� �� �
¶� �����������Â� �	��� ���� 
 � �

����� ���� ���� 
 ����� � ������ �  �� ��� �� ���� �����

��� ���� ��¨� � � ����� Ã�� �� ��� �
�¦� ´	�¢�� ®	�� ��

� �� � Ä��� ������� Å��¢��� ����� Æ�� ���¨�  � .  
  

������� � ���������� 

���� ������ ������ ���� ����� �� � �� ��� �� ��� ���¢� �

��� � � �̈� ��� ¸���
��� �� �¨�� 
 ����� ��� ���� � �̈� �� � ��� .  

���������� ��� ������� ���� ��
	� ������
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���������� � ������� ��  ��� ��
	�� � ����� ����� ���

� ����� �������� ��� ������ ���� ��� ���� � �������� 

��� ���������� ��������� ���� � ...  

  

���� ���������� ����� ����  

������ ���
�

�������� ���� ��� ��� � ����� �� � �������� � ���� � �

 �������� ��  ������ ���������� ��� ��� ����� ��� �� .  

  

������ �	��� ����� ���� ����� 

���� ����� �������� ���� �� ���� ���������� � ��� �� �� 

� �� ���� � ����� ���� �� � ���� �� �� ������� � ��� ���� �

�� � �� ��������� ����� ����� �� � ��� ������ ��� �  ���.  

  

������ �� ������� �����	�  �

��� ������� ��� ��� ������ ����� �������� � � ��� ��

��� � �� ���� �� ���¡� ¢������� �� �� ������� ����� � ��  ��

���� .�£����� ��� ���� ����¤�� �¥¡� � ����¦� �	�� �� � 

�¤�� ����� �� ������ �� ���  �¡��¦ � ��� ��� ��� � 

�������� ����� �� ���  ��� �¦� �� �� ��§�� �� ��� 

� ��������� �� ��� ���� ��� �������� ��� ����� .  

� ����� ��� ��� �� �� �� ��
	�� ���� � ������ ��� 

�������� ����� ��� ���� �� ��� � �� ����� ��� � ����� ���� 

������ ��� ���� � ��� � ��� ���� ����� �� ���� �� ���

����	� ¢��¦ ���� ���� ��� �� �� ��� � �� �� � �� ���� 

�� ¨��¦��� ��  ����� ����� ���� ���� �� ����� ��.   

  

����� ���� �������� ������� �� ������ 

�������� ����  ���� ������� ��� �� �� ��
	�� �� ��� �

���� ����� � � �¡�� �� ����¥���� � ����� ��� ��� �� ��
	�� �� 

©¡ª� «�������� ������� ��� �� ������ ����� � �� 

�����¬� ���  � ���� ���� ®������ ��� ��� �� �§� ��� 

�� � �� �� ...�� � �� .  

  

������ ��������������� 

��� �� ������������� �  �� ��	
 �� ���� ���� ���� ��� �¢

����� ��¯ ��� � ��¬¥  ...¡��¦���� �� °����� ������ ¢��� �� ±��� 

������� ²� �¬¡� �� °����� 	³� ������ �� )���(«� � ��  �«�

�£�� � ����������� �¶��� ���  ...���� 	��� ��� ���  

  

������ �� ���������� 	 ����

���� ������ ���� �������� ���� �� ����� �� �  �� �� ���

�¡ª���� �� ������ ��� �� � � �� ���� ��������� � 

¦�������¥ ���¦ �� ��  .  

  

������ ���������

����� ������������� ����� �� ����� �� � «��� �� ���� 

� ©¡ª� ��� � ��¬� ��������� ��¡� ����� ���� ����� ��� 

����  «��� �� � ����� ����� ��¦�� ·��� �� �� �� ����� 

� ¸¹��� ��� .� ���� ���� � ��������� �� ���� ���
 � ��

������� �����  ®�� � ����� ���� ����������¥ ���� ®¡��  .

� ����� �� ����� ��ISI � ISC� ����� ¢��¦ � ���������  .  

  

������ � �� ����� ���������� 	 ��
� �� ����� �

��	� 

� ����� ����º �� ��� �� ����� ���¬�»��� ������� � ����� 

��������� �� ���� �� ������ ���¦ �� ����� �� . ��� �� ��� ��

������� ���� ��������� ����� �� �¥��� � ���� ��� 

��� ������������� �� �  �� ����� ����� ���) �� ���� ��� ��

������ ����������  (� ��� ������� �� ������ �� ��� °����� ���

���������� ����� ���¬���  .  

  

������ ¡���� ������	�  �¢�� �� 

� �� �ª������ � ������ �  ����� ¢�� ���������� � � �

��� ���� ¼���� � ½	�� ������ ��¦� ���� �� ���� ¾¦� �� �®

¤ ¨��
��¦	�� ������� ����� �� ���������� � �¥¡� ��� � ���� 

����� ����� ����� ��¬¡¹�� �� �¦ �� ����¥ ���� ���  .  

  

���� �������£¤� ���� 

¿À �� � ����������� Á�� ©�  



 �������� ��� ������� ����� ��
� 	�������
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�� ��� � ���������� ��� ��
) ����������� � 
����� 
 �

������������� �  �� (  

 � ��� � �������� ��� ���
��� � ����� �����   

�� �������� ��
������� ���� �� ���� ��� �� ��� ���� ��
  

�������  

 ����� ����� ���»��� ��������� 
� « � ����� ��� �� ����

 ��� �� ��� ����� 
��� �� ����� �� ��»���� ����� ����� «

�� ����� ����� .�� ���� ������¡ ���¢ �� �����  �� �� �� 
���

��� � ��� ����� ���� £�¤� ���� � �����  ������� �� ���� �� ��

���� 
¥��¦¡ �� ����� ����� �� �� �§�� 
��� .��� �� �� �

 ���� �� 
¥��¦¡ ���¨� ��©�� ��� �� ª�� «� ��� �����


� �������  ���¬� ��¥�� ���� ������� � ����©�� � ���


� ���� �� ��� ���� ���� �� � ����  ����� �� �� �§�� 
���


� 
¬��� ���� .
� ������ ��¥�� ������ �� ��� �� ���  � ����

���� ��� �� ��� � �� ����� ��� ����� ���� ����� ����


�  ���¦¡ ��� �� 
������ ��® ���� �� ���� ����¡ �� � ���

 ��� ����� ����� ���� ����� ����� ���� � ��� ���¬�

 �� �������ISI�� �����  .  


� ����� ����� �� ¯��� �® �� ���� �� ���  ��� ����

��� 
����� ��® ���� ���� .  

���� �� ���� ª�¤� �� �©�� �°��� ��� �����¡ �� �� �� ����©�� :

»�¥²©�� �³� ���� .���� � �´�� ��  µ�� �¶ ��� �·¸©�� � 

����  �³¹��¡  ����  .
� ������ :»����� �����«��� ������ ��� º 

»����� «�� ����� �������  .» � � »�¢ ���� � ����� �����

���� µ�¢ ���� ��«��� ������ ��� º . ¼¶ �� ½�® �� �� ���� ��


� ����� 
� º��¶ �¾¿� ����� ¼¶ �� º��¶ ���¡ �©�· ����� � �� �¶ 

 ������� ��� �� �� ������»���� µ�¢« º�� ����� ���¡ �©�· �� �� º


� ���¡ �©�· � ��� �� �� ���§�� 
� �¾¿� �� �� º���¶ ���¶.  

���� À� �� ����� ��� �� ������ ��  ��Á��  ��¡ �� � � ��

��¶ ¼�� Â��� ���²��� � ���� . ��� �� �� º����¶ �¾¿� �� ��

����¶ ª��¿� ���� �� �� �� ��� º������ �¥� �� �� �� ¯���� º����� .

�Ã²����  ���¿� � Ä��  ��� ����� ��   ����� �¢   � ����� �� ��¥¶ 

��¥Ã�� ����� �Á� �� ������ �� �¶ ...  


� �� ��� �� ��¥¶ ������ ���� �� Å�� ��� º���¶  � ��� 

Æ�· �� ��¥¶ �¶ ���� �� ��¥¶ ����¶  .��¥� ��©��� . ��� �����·

��²��� � ��� ���¶ �� ��� ������ ��  �Ç��³�® ��� �� ��  � �� �� 


� ���� �� �¶ ����� ��³��� .
�� �� Æ�· ������ � �� º���¥� 


� ���¥� ���� ������ .Ç���� È����� È��� � �¶  Æ��¿� ����


� É����� ��� ���� ����  ���� �¥�  . �½�� ���� �� �� ���

 ���� ���� �� �¼¾� � �¥¿� ���� �� ����¥� ���� ��

 ���� �� �������� ���� �� ������ �� ����� ���� �� ���²�

³����� ����� ���� ½�� �  ��� .��� ��® �
�� �� ��   �� º������


�� �� ��� ���� ������ ������ .
� ��  ���� �� ��� ������

 ����� � Ê�¢ ���� �� ����� ����� ���� �� ����� �������

���� .��� ������ �� �
�  ������ . ��¢�� �� ��� �� �� �� ª¸��


� ��¶.«�  

  

��������� 

 ���� 
��� ���� 
�¸� �©�� 
�� ���� �� ���� �� ����� ��

��Ã�� � 
��������� ��� ¼������ ���� �
��¨� �¿� ���� 

 ���� µ�� �� �¦�� ��¥� � ���¤� ª�°� �¿��� Ë�²¥� ¯���

 �� �����³� �� �� ����� ����»���� ����� ����� ��� « �����

��©� ��ÌÍ����� ��¤� �� �� ��� . �� Î���� �� ���� �®�� ��� �� �


� �����³� �� �� ���� .��¬ ��� �����¥� �� ����¡ �� ª¸�Á� 

���� ��¿�  ��§¥��¦¡ ����� � Ï¸�� ���� ���¡�� ����� ����

¬ º
�¸�� ½���� � ª����� ���® ���� ��¿� ª¸�Á�
� �¼ 

����� ��� ���� ����� ���� º��¬ °��� ���� ��¿� ª¸�Á�
��� �� 

�©� �������Ð��� ���� ����
�©�� �°�� ª�¤� ���§¥��� ��  �� º

��¬ �¬ ��¿� ª¸�Á��� �¸���Í� Â���� ³��� ���¡�� 

��²�
��§¥��� ��¹�©�  º
��¬ ��� ª¸�Á�������©� 
� �Ñ� 

������ ���� ��Ì��  ���� 
��§¥��� ��¹�©� 
��²� Â���� ³���

��§¥��� �� ��©�� �°�� ª�¤� 
�������  ��� ������ ��Ã�� � ��

��¬ ���� ��� 
��¤�¤¿� 
§����  ���� �� �������� ��¿� ª¸�Á�

� ��
� µ�� �� 
������ � ��¥� ����� 
������� ��� �� �  � ª���

ª������� �� ��¥�� ��³�� ��� Î���� ��Ò�� ������ �� .  

���� 

ª�� �©�� �� £�©��� �� ��©�� �°�� ª�¤� ���²� ���³��
  

1  ����� ������ �� ����� �� ���� ��
	 ���	 �������/�/����



ایده انکوباتور مجازی
اقتصاد ایران باید از وابستگی به فروش نفت به سمت اقتصادی دانایی محور حرکت کند . از مؤلفه های اقتصاد 
دانایی محور ، می توان موارد زیر را نام برد : کسب و کارهای دانش بنیان و خالقانه ، نوآوری در کسب و کارها 

، خرید و فروش ایده و فکر ، ثبت اختراع و پتنت ، خرید و فروش دانش فنی ، پارک های علم و فناوری ، مراکز 
رشد و ...

در واقع برای تحقق اقتصاد دانایی محور ، باید ارتباط صنعت و دانشگاه بیشتر و مستحکم تر باشد . این دو مرکز 
یعنی مرکز علمی و مرکز صنعتی باید همپوشانی داشته باشند و نیازهای یکدیگر را برطرف کنند .

پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ، پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه هستند . 
مراکز رشد یا انکوباتورها ، با حمایت های آموزشی ، تخصصی ، مشاوره ای و نیز حمایت های مالی 

باعث می شوند که استارتاپ ها و کسب و کارهای تازه تأسیس و دانش بنیان رشد کنند و به موفقیت برسند . 
طبق آمارهای رسمی سازمان های جهانی ، از بین فارغ التحصیالنی که به طور مستقل اقدام به تأسیس شرکت 

و کسب و کار جدید می کنند ، 80 درصد شکست خورده و فقط 20 درصد موفق می شوند . در حالی که از 
بین فارغ التحصیالنی که در مراکز رشد این کار را انجام می دهند ، 30 درصد شکست خورده و 70 درصد 

موفق می شوند . 
در ایران نیز پارک های علم و فناوری و مراکز رشد بوجود آمده اند . اما این مراکز دو مشکل عمده دارند 
: اول اینکه دولتی هستند در نتیجه هیچ انگیزه ای برای درآمدزایی و تحرک در فضای اقتصادی ندارند . 

یعنی خودکفا نیستند . دوم اینکه با محدودیت های فراوان روبرو هستند . از جمله کمبود فضا کافی ، قوانین 
سختگیرانه ، بروکراسی اداری و ...

برای حل این مشکالت ما تصمیم گرفتیم . به عنوان یک سازمان خصوصی این کار را انجام دهیم و نیز 
تمام محدودیت های مکانی ، زمانی ، جغرافیایی و ... را حذف کنیم . در نتیجه ایده انکوباتوری مجازی 

)مرکز رشد مجازی( را مطرح کردیم . 
انکوباتور مجازی ، سازمانی است مجازی و مبتنی بر وب که بسیاری از خدمات مراکز رشد حقیقی ، 

همچون خدمات آموزشی و مشاوره ای ، روش های تأمین سرمایه ، مدیریت کسب و کار ، در اختیار قرار 
دادن منابع اطالعاتی ، برخی خدمات اطالع رسانی و غیره ، را از طریق اینترنت ، بدون در نظر گرفتن 

مرزهای زمانی و مکانی در اختیار مشتریان خود قرار می دهد . 
انکوباتور مجازی ، همچنین با در اختیار قرار دادن دفترکار مجازی به مشتریان خود ، بستری را فراهم 

می کند که افراد با استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه و مدیریت تیم تحت وب و ده ها ابزار تحت وب 
کاربردی دیگر ، از راه دور پروژه های خود را مدیریت کنند و پیش ببرند . 

همچنین بسترهای مناقصه ایده و پروژه در انکوباتور مجازی مهیا شده است که باعث می شود سرمایه 
گذاران در این فضاها جمع شوند و بر روی ایده ها و پروژه های مورد نظرشان سرمایه گذاری کنند . 

این بسترهای مناقصه ایده و پروژه ، نیازهای بازاریابی مشتریان را نیز برطرف می کند . به این معنا که 
کارفرمایان ، شرکت ها و سازمان های بزرگ ، به اعتبار انکوباتور مجازی ، پروژه های خود را به استارتاپ 

های مستقر در انکوباتور مجازی می سپارند و به نوعی جذب پروژه و درآمدزایی صورت می گیرد . 
استارتاپ های مستقر در انکوباتور مجازی نیز ، بواسطه ی فضای بوجود آمده ، محصوالت و خدمات خود 

را معرفی می کنند و بازارهای خود را شناسایی کرده و زودتر به درآمدزایی و تولید ثروت می رسند . 



امروزه با گسترش اینترنت ، سازمان های مجازی مطرح است . یکی از ویژگی های این سازمان ها این است 
که انعطاف پذیری فوق العاده ای به سازمان می دهد . آن را چاالک و چابک می سازد ؛ هزینه های سربار 
را حذف می کند و در نتیجه عالوه بر اینکه هزینه ها را به شدت کاهش می دهد ، باعث بهره وری و سود 

بیشتر سازمان می شود . 
شما می توانید در هر زمان و در هر مکانی به دفتر کار خود دسترسی داشته باشید و کار کنید . دفتر کار 

شما می تواند در منزل ، در هتل ، در کافی نت و هر جای دیگری که شما بخواهید ، باشد . محیط ساده با 
کاربری راحت ، کاربر پسند و امن که می توانید با خیال راحت در آن ، بر کسب و کارتان تمرکز کنید .

اگر می خواهید کسب و کار جدید خود را راه اندازی کنید ، اگر می خواهید در هر شغل و حرفه ای که 
هستید خود را ارتقا داده و پیشرفت کنید ، اگر می خواهید دانش و مهارت خود را گسترش داده و همگام با 
جدیدترین و بروزترین روش ها و تکنولوژی ها حرکت کنید ، و همیشه نسبت به تغییر و تحوالت شغل خود 
در سراسر دنیا و اخبار مربوط به آن مطلع باقی بمانید ، دفتر کار مجازی ما بهترین گزینه برای شماست و به 

عنوان مشاوری امین برای به موفقیت رساندن کسب و کار شما ، در خدمت تان است .
از مهمترین خدماتی که در آن ارائه می شود ، ارائه گزارش های مدیریتی از عملکرد شرکت به صورت 

گرافیکی و آماری و آنالیز آن ، که در آن نقاط قوت و ضعف شرکت ، توصیه ها و راه حل های پیشنهادی 
ضمیمه میشود . شرکت ها می توانند تجربیات خود را در هر زمینه ای با هم به اشتراک بگذارند . زیرا هدف 

موفقیت همه در کنار هم است . 
این یک پیام تبلیغاتی نیست بلکه شور و انرژی من برای انجام این پروژه است . 

اساس دفتر کار مجازی ما بر پایه ی تیم مجازی و نرم افزار مدیریت پروژه ی تحت وب است . 
عمچنین در کنار دفتر کار مجازی ، ایده بازار ، فن بازار قرار دادیم تا خالقیت در جریان باشد . 

مهمترین نکته ای که باید به آن اشاره کنم ، سیستم VOIP یا تلفن اینترنتی است . این امکان که شما یک 
شماره تلفن اختصاصی در فضای اینترنت داشته باشید ، یک امکان خارق العاده است و هنوز خودمان باورمان 
نمی شود که می توان چنین سرویسی ارائه داد . با چنین سرویسی کسب و کار شما می تواند به وسعت تمام 

دنیا باشد و نیز چنان انعطاف پذیری به استارتاپ شما می دهد که هر جایی دفترکار شما باشد . 

دفتر کار مجازی

از نرم افزارهای دفتر کار مجازی، می توان موارد زیر را نام برد :
1. نرم افزار مدیریت پروژه ی آنالین 

)CRM( 2. مدیریت ارتباط با مشتری
)ERP( 3. برنامه ریزی منابع سازمان

4. سیستم یکپارچه ی مالی و مدیریت جریان نقدی )دریافت ها و پرداخت ها ، میزان سود آوری(
5. اتوماسیون اداری ، دبیرخانه ، بایگانی 

6. نرم افزار مدیریت و ارتباط با اعضای گروه . مدیریت منابع انسانی ، گردش کاری ، ارزیابی عملکرد 
7. نرم افزار مدیریت استراتژیک و راهبردی شرکت

 تأثیرگذاری پارامترها و تصمیمات و استراتژی های مختلف در سود و زیان شرکت و پیشرفت آن.
8. منشی آنالین 

)VOIP( 9. تلفن اینترنتی
10. بازاریابی آنالین 

11. داشبورد

به عنوان مثال در قسمت مدیریت پروژه ، ما با بخش های مختلفی مانند : مدیریت یکپارچگی پروژه ، مدیریت 
محدوده پروژه ، مدیریت زمان پروژه ، مدیریت هزینه پروژه ، مدیریت کیفیت پروژه ، مدیریت کاال و مواد پروژه 

، مدیریت منابع انسانی پروژه ، مدیریت ریسک پروژه و مدیریت ارتباطات پروژه  ؛ را داریم .



شبکه ملی و پروژه سیناپس 
هنوز بحث ها بر سر شبکه ملی یا اینترنت ملی داغ است و هر کسی برای خود 

اظهارنظری می کند و تفسیر و تعبیرهای مختلفی بیان می شود .اما واقعأ شبکه ملی یا 
اینترنت ملی چیست ؟

” شبکه ای مبتنی بر پروتکل اینترنت )IP( به  همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز 
داده ای، به صورتی که درخواست های دسترسی داخلی و أخذ اطالعاتی که در مراکز داده 
داخلی نگهداری می شوند به هیچوجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد 

شبکه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود “.
آیا اینترنت فعلی قطع می شود ؟ خیر . اینکار از نظر متخصصان امکان ندارد . 

در آمریکا و کانادا نیز برای افزایش سرعت دسترسی به اینترنت چنین طرحی اجرا شد . 
یعنی یک شبکه داخلی متصل به شبکه جهانی . اما در چین با کمی تفاوت اجرا شد . به 

این دلیل که کنترل و مدیریت 1,5 میلیارد نفر کاربر اینترنتی کار ساده ای نیست . 
شبکه ملی اطالعات ، یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک محسوب می شود و پهنای 
زیاد باند، ارسال تصویر، صوت و حجم اطالعات با سرعت باال ، از ویژگی های این شبکه 
است با این تفاوت که پهنای باند داخل به صورت امن و حفاظت شده برای کسب و کار 
های اقتصادی و حریم شخصی خانوارها توسعه خواهد یافت . بدین ترتیب با ایجاد بیش 
از دوازده میلیون پورت پر سرعت اینترنت در کشور قرار است یک شبکه ملی اطالعات، 
تدارک دیده شده و بستر امنی برای اشتراک اطالعات در درون کشور فراهم گردد تا با 

پیوستن همه ارگان ها به آن، گامی کارساز در راه رسیدن به دولت الکترونیک در کشور 
برداشته شود.

آیا می دانید که با این کار ساختار اداری کشور متحول شده و بروکراسی پیچیده اداری 
حذف خواهد شد ؟

یک سیستم یکپارچه و الکترونیکی عالوه بر اینکه نیاز شما را برای مراجعه به ادارات 
مختلف برطرف می کند ، باندبازی ، رانت خواری و رشوه در ادارات مختلف را عمأل غیر 

ممکن می کند .
ایجاد شبکه ای یکپارچه یا به قول مهندس عبدالمجید ریاضی، یک ابر شبکه شامل دیتا 

سنتر های عظیم در داخل کشور، ضمن یکپارچه سازی و توانمند سازی شبکه داخلی 
کشور، همه سایت های ایرانی، میزبانی وب سایت های خود را به آن دیتاسنترها سپرده 

تا در نهایت، کاربران بتوانند با سرعت بیشتر و بدون پرداخت هزینه پهنای باند خارجی و 
همچنین با امنیت و نظارت بهتر، به وب سایت های ایرانی متصل شوند.

این یعنی میلیاردرها تومان صرفه جویی ارزی .
می دانید اگر این پول در شبکه ملی سرمایه گذاری شود ، هزاران فرصت کارآفرینی 

بوجود می آید و افراد زیادی می توانند استارتاپ های اینترنتی خود را راه اندازی کنند ؟

متأسفانه همیشه در ایران ، اول تکنولوژی میاد بعد فرهنگ اش و عده ای انگار منتظرند 
که شایعه درست کنند ، کمپین های مخالفتی تشکیل دهند و جنجال درست کنند . 

گویی این فرصت های بی نظیر را نمی بینند . 

آیا می دانید اگر همین االن شرکت های سرویس دهنده اینترنت به ایران ، ما را تحریم کنند ، چه اتفاقی می افتد ؟
میزبانی اطالعات شبکه های ایرانی در خارج از کشور موجب می شود که در صورت قطع ارتباط ایران با شبکه بین المللی )چه بر اثر حوادث 
غیر مترقبه بر بسترهای ارتباطی با شبکه جهانی و چه به علت تحریم های خارجی( امکان دسترسی به سایت های داخلی نیز برای کاربران 

وجود نداشته باشد. در حالی که راه اندازی اینترنت ملی و میزبانی داده های شبکه های داخلی در کشور این خأل را برطرف می کند و دسترسی به 
شبکه های داخلی در قالب اینترنت ملی سامان دهی و تنظیم می شود .

تصمیم با ماست . می توانیم از شبکه ملی یک غول بسازیم و با آن مبارزه کنیم . می توانیم شبکه ملی را به بهشت کارآفرینان و ثروت آفرینان 
تبدیل کنیم و همه از آن لذت ببریم .

به نظر من شبکه ملی این پتانسیل را دارد که 1 میلیون برند ایرانی در آن بوجود بیاید . این پتانسیل را دارد که 1 میلیون کارآفرین ایرانی در 
آن رشد کنند و استارتاپ های اینترنتی خود را راه اندازی کنند . 

تعاونی دانش بنیان کارخانه تبدیل ایده به ثروت ، پروژه ای با عنوان پروژه سیناپس ، را در دستور کار خود دارد . با اجرای پروژه ی 
سیناپس ، کارخانه تبدیل ایده به ثروت را در شبکه ملی پیاده سازی می کنیم .

به زودی در یک شماره ی اختصاصی در مورد پروژه ی سیناپس به تفصیل صحبت خواهیم کرد .
همچنین صاحب نظران و متخصصین را برای همکاری در پروژه ی سیناپس دعوت خواهیم کرد . 



شبکه ملی چه فایده ای برای ما دارد ؟
مهمترین فایده ای که دارد هدفمند شدن کاربران اینترنتی است . یعنی افرادی که از اینترنت برای بازدید از سایت های فارسی ، 

اخبار ، وبالگ و دیگر وب سایت های ایرانی استفاده می کنند ، از افرادی که نیاز دارند به شبکه جهانی متصل شوند ، جدا می شوند 
. یعنی اگر افرادی که صرفأ با سایت های ایرانی کار دارند ، به سمت شبکه ملی هدایت شوند ، ترافیک کاذب شبکه کاهش پیدا می 

کند ، سرعت واقعی اینترنت به شدت افزایش پیدا خواهد کرد . 
اگر کاربران اینترنتی را به 3 دسته تقسیم کنیم : کاربران دولتی ، شبکه های اختصاصی و کاربران خانگی . مثأل کاربران دولتی چه 
نیازی دارند که به شبکه بین المللی متصل شوند ، در حالی که در شبکه داخلی می توانند فعالیت کنند و امنیت بیشتری خواهند 

داشت . 
فرض کنید کاربری بخواهد از نقطه 1 کشور به نقطه ای 2 در کشور اطالعات بفرستد، در این صورت کل اطالعات باید به خارج از 

کشور انتقال یابند و پس از پیمودن کیلومتر ها راه و گشت و گذار در سراسر دنیا دوباره به داخل کشور برگردد و به نقطه 2 برسد. اما 
با بوجود آمدن شبکه ملی اینترنت دیگر الزم نیست این پیغام به خارج از شبکه برود و از طریق شبکه داخلی، با سرعت بیشتری به 

مقصد می رسد. می توان ویژگی های زیر را در مورد شبکه ملی اینترنت برشمرد. 
دسترسی آسان و ارزان طبقات مختلف جامعه و حمایت از مصرف کننده   .1

ایجاد اینترانت ملی یا توسعه زیر بنایی شبکه اینترنت در ابعاد ملی   .2
کاهش هزینه ها و مدیریت منابع شبکه ارتباطی اینترنت کشور   .3

کاهش قیمت اینترنت در حدود 5 برابر   .4
ایجاد دیتا سنتر ملی یا مراکز داده اینترنتی در داخل کشور   .5

افزایش امنیت فضای تبادل اطالعات و حمایت از حقوق کاربران و سایتهای اینترنتی   .6
مقابله با حمالت سایبری و در معرض خطر قرار گرفتن اطالعات کسب و کار ها   .7

تدوین سیاستهای ملی در جهت توسعه زیربنایی ICT کشور   .8
زمینه سازی برای توسعه دولت الکترونیک   .9
حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی   .10

امکان تعامل سیستم های نرم افزاری و اطالع رسانی دستگاه های مختلف کشور در یک بستر یکنواخت   .11
امکان استفاده بهینه از ظرفیت ارتباط کشور با سایر کشور ها و اینترنت   .12

افزایش سرعت اینترنت از 20 مگابایت بر ثانیه تا 1 گیگابایت بر ثانیه   .13
، آنچه مسلم است کشور ما به طور مرتب در معرض حمالت اینترنتی قرار دارد که البته تا به امروز ظرفیت خوبی در بحث   .14

تامین امنیت و ایمنی برای شبکه های داخل کشور فراهم بوده اما با ایجاد شبکه ملی اطالعات به طور قطع با یک تحول و انقالب در 
تامین امنیت فضای مجازی در کشور روبرو خواهیم بود.

شبکه ملی چگونه کارخانه تبدیل ایده به ثروت ایجاد می کند ؟
شبکه ملی موتور محرک رشد اقتصادی و شتاب دهنده ی استارتاپ های اینترنتی ایرانی است . 

ایجاد امنیت بیشتر در فضای اینترنت ایران ، باعث می شود که سرمایه گذاران رغبت بیشتری به سرمایه گذاری در وب فارسی پیدا 
کنند . سرمایه گذاران و اسپانسر ها ، حمایت های بیشتری از ایده های اینترنتی در ایران خواهند کرد و ما شاهد یک تحول بزرگ در 

تجاری سازی ایده های اینترنتی خواهیم بود.
هزاران ایده ی جدید ، هزاران خدمت الکترونیکی و هزاران استارتاپ جدید بوجود خواهد آمد و وب فارسی را به یک محیط لذت 
بخش تبدیل خواهد کرد . خدماتی چون ویدیو درخواستی )VOD(، انتقال مکالمات تلفن اینترنتی )voip(، تلویزیون اینترنتی 

)iptv ( و شبکه های اختصاصی )mpls( از جمله خدمات قابل ارائه روی شبکه است و خدمات تجارت الکترونیکی، دولت 
الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و آموزش الکترونیکی نیز از دیگر خدماتی است که برروی این شبکه عرضه می شود.

آیا می دانید با افزایش سرعت اینترنت ، چه تحول عظیمی در آموزش الکترونیکی در کشور بوجود 
خواهد آمد ؟ آیا می دانید با ایجاد محیط های سه بعدی تعاملی در آموزش ، چه جذابیتی ایجاد می 

شود ؟ و همه ی مردم این فرصت را پیدا می کنند که تحصیالت جذاب تکمیلی داشته باشند ؟
آیا می دانید شبکه ملی چه تأثیری در تجارت الکترونیکی در کشور خواهد داشت ؟

آیا می دانید شبکه ی ملی ، می تواند زیرساخت مناسبی برای شهر های مجازی و سه بعدی در ایران 
باشد ؟

آیا با شهر های مجازی سه بعدی مانند Second Life آشنایی دارید ؟
آیا می توانید تصور کنید که با شبکه ملی می توان به صورت آنالین فیلم دید ؟ به صورت آنالین از 

تلویزیون های اینترنتی استفاده کرد ؟
آیا می توانید تصور کنید ایده های جدید در شبکه ملی چقدر محیط وب را لذت بخش تر و رویایی تر 

خواهد کرد ؟
من که نمی توانم قدرت فوق العاده و بی نهایتی که این شبکه به ما می دهد را تصور کنم . 
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دوره آموزشي تدوين طرح كسب و كار 

امير  تقي خان تجريشي :مدرس دوره
87ام آبان ماه  12 :شروع دوره

بهارآموزش عالي موسسه 

Business Plan Development 

 معارفه ي من

امير  تقي خان تجريشي هستم
)MBA(فارغ التحصيل مهندسي صنايع و كارشناسي ارشد مديريت 

مدير واحد تحليلگري مالي شركت سرمايه گذاري سيدكو

كت ش لگ ل لRolandBergerDeloitteت كت ش هاي ژه د در پروژه هاي شركت ملي  Deloitteو  RolandBergerتحليلگر شركت 
پتروشيمي ايران

كارشناس مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف

دبير جشنواره كارآفريني شريف

مشاور مستقل و همكار در شركت هاي مشاوره مديريت طرح نوانديشان، شايان، 
سامان تدبير، پيوند، و آدرم

٢

اهداف دوره

شما در اين دوره
.مفهوم مدل كسب و كار و اجزاي آن را مي آموزيد

.با سرفصل هاي يك طرح كسب و كار آشنا مي شويد

.با تعدادي چهارچوب تحليلي مفيد آشنا مي شويد

.برخي از قسمت هاي طرح كسب و كار را مي نويسيد

.آشنا مي شويد Business Planبا يك نرم افزار تهيه 

.را خواهيد آموخت Excelبا  Business Planتهيه يك 

.با هم كار كردن را تمرين خواهيد كرد
٣

انتظارات

.در بحث ها مشاركت فعال داشته باشيد
.  تمرين هاي داده شده را سرسري نگيريد

.نقاط ضعف كار خود را شناسايي و اصالح كنيد
.مالكيت معنوي ايده هاي ديگران را محترم بشماريد

.يك ايده ي خوب براي تمرين آموخته هايتان داشته باشيد

۴

فهرست مطالب بخش اول دوره

مدل مفهومي كسب و كار و روشن كردن ايده: جلسه ي اول
تعيين محصول و محدوده ي كسب و كار: جلسه ي دوم وم ي رج و ب ي و و ول يين
مطالعه ي بازار مصرف و مشتريان: جلسه سوم

برنامه ريزي براي جذب و افزايش مشتري: جلسه چهارم

۵

...شرط اول قدم آن است كه 

خويش فرماكارآفرين

سرمايه گذاركارمند

ر ويش

۶
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٧صفحه 

مهارت هاي ضروري كارآفرينان

آشنايي با مباحث حسابداري و مالي
آشنايي با قوانين و حقوق تجارت

آشنايي با فنون مذاكره
آشنايي با مديريت پروژه
و دانستن ارزش مشتري

٨

آليس در سرزمين عجايب

اگر نمي دانيد به كجا مي رويد  
مهم نيست كه چه راهي را انتخاب مي كنيد

٩

طرح كسب و كار چيست؟

طرحبرنامه

كسب و كارتجاري

در  كسب و كارسند مكتوبي است كه روش اجراي يك كسب و كار  طرح
هاي داخلي و   كند و شامل كليه فعاليت يك دوره زماني مشخص را بيان مي

.يك كسب و كار است اداره ي/اندازي خارجي براي راه

١٠

طرح كسب و كار چه ساختاري دارد؟

كم رنگ قسمت هاي نون تمركزكا هدف
دارايي ها تيمبزرگ،بالقوه ي بازار سريع، رشد سرمايه گذارجذب

!!طرح كسب و كار يك ساختار ثابت و از پيش تعريف شده ندارد

توانمند مديريت
فروش توان دارايي ها، هم افزايي شركت، اختصاصي محصوالت استراتژيك شريك جذب

جذاب خيلي بازار و سريع، رشد مطمئن رشد و دارايي ها، نقدي، جريان بانك از وام دريافت
جذاب خيلي بازار و سريع، رشد فروش از پس خدمات و ثبات، عمده مشتري يك جذب

تكنولوژي رشد فرصت شغلي، امنيت كليدي كاركنان جذب
آينده چشم انداز گذشته دستĤوردهاي كار و كسب خريد يا ادغام

١١

Business Plan Targeting

20 – 40 pagesSales force, assetsSynergy, proprietary productsStrategic Partner

20 – 40 pagesAssetsFast growth, potential large 

market, management team

Investor

LengthIssues to De-emphasizeIssues to EmphasizeAudience

10 – 20 pagesFast growth, hot marketCash flow, assets, solid growthBanker

20 – 40 pagesFuture outlookPast accomplishmentsMerger & 

acquisition

20 – 40 pagesTechnologySecurity, opportunityKey employees

20 – 40 pagesFast growth, hot marketStability, serviceLarge customer

١٢
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طرح كسب و كار چه فايده اي دارد؟

براي كارآفرين
اطمينان از صحت عمل

انسجام تصميمات

براي مخاطبان
سهولت دريافت پيام

سهولت ارزيابي

سردرگم نشدن در اجرا

بهبود و توسعه ايده

  ٪90هزينه در مرحله ي طراحي صرفه جويي  ٪10 :نكته
هزينه ها در مرحله ي اجرا را در پي دارد

سهولت مذاكره

١٣

بر اساس دارايي ها

شركت آتي درآمدهاي ارزشفعلي

ارزش گذاري شركت ها

ارزش فعلي درآمد هاي آتي شركت

درآمد ساليانه/نرخ بهره: فرمول ساده 

١۴

فن آوري گرا

رشد بازار

انواع برنامه تجاري

موقعيت يابي در بازار

مالي

توليدي

خريد كسب و كار هاي ديگر

١۵

يك برنامه تجاري خوب بايد داراي 
پيوستگي و هماهنگي در طول كل 

.سند باشد

يك برنامه تجاري قابل دفاع

بخش مالي بايد منعكس كننده 
تصميمات موجود در بخش بازاريابي 

.و سازماندهي باشد

تعادل بين اطالعات كيفي و كمي

١۶

روند آماده سازي يك طرح كسب و كار

حيطه كسب وكارتان  
را مشخص كنيد

محصول خود را 
مشخص كنيد

بازار محصول خود 
را بشناسيد

ش ف نگ گ ل ت نگ گ به چگونگي فروشسازمان كسب و 
محصولتان بيانديشيد

به چگونگي توليد
محصولتان بيانديشيد

و ب ن ز
كارتان را طراحي 

.كنيد

از بازدهي مناسب 
طرحتان مطمئن 

.شويد

براي اجرا و 
پياده سازي طرح 
.برنامه ريزي كنيد

طرح كسب و كارتان  
.را آماده كنيد

١٧

مسير كارآفريني

نقطه ي شروع همه ي كسب و كارهاي موفق يك ايده ي خوب بوده است  
!!اما نقطه ي پايان همه ي ايده هاي خوب يك كسب و كار موفق نيست

ايده بسط ايده امكان سنجي طرح كسب و 
كار راه اندازي

١٨
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ايده ي كسب و كار

.  است كسب و كارنقطه مركزي و شالوده يك طرح كسب و كار ايده 
.طرح كسب و كار بدون يك ايده ي جذاب يك جسم بي روح است

.ما را از سايرين متمايز مي كندشكه است چيزي 

١٩

ايده از كجا مي آيد؟

نيازهاي ناشي از تغيير در بازارپاسخ گويي به 
مغفول ماندهگويي به نيازي پاسخ خ زيپ ي ب ولويي

بهبود در سرعت، هزينه و كيفيت ارائه خدمات قبلي

اما آنچه وجود ندارد   ،هر روز هزاران سيب در اطراف ما از درختان فرو مي ريزند«
»  تديدگان نيوتني اس

٢٠

. . .چشم ها را بايد شست 

:تفكر خالق زمينه ساز دستيابي به ايده هاست
طوفان فكري

طوفان فكري معكوس
ش

آمادگي

DO IT

توهم خالق

دفترچه يادداشت

بصيرت

پرورش

آزمايش

٢١

بسط ايده ي كسب و كار

)محصول يا خدمت(چه چيزي ارائه مي دهيد؟ 
)مشتري(چه كسي براي آن پول پرداخت مي كند؟ 

)نياز يا منفعت(چرا مشتري بابت آن پول مي دهد؟ 
)فرآيند(چگونه آن را عرضه مي كنيد؟ 

٢٢

مدل كسب و كار چيست؟

روش انجام كسب و كاري است كه شركت از طريق آن درآمد كسب  
.مي كند و مي تواند در طول زمان ماندگار بماند و رشد كند

داشتن يك مدل كسب و كار خالقانه كافي نيست مهم آن است كه در 
.طول زمان پايدار باشد و كپي كردن آن مشكل باشد

داشتن يك مدل كسب و كار قوي مي تواند حتي موجب شكست رقباي  
.بزرگ بازار شود

.اينترنت دنيايي از مدل هاي كسب و كار نوآورانه را پديد آورده است

٢٣

عناصر يك مدل كسب و كار كدامند؟ 

مدل 
خدمات پس از فروش -ارزش

بر مبناي تراكنش -
فروش مواد اوليه -

ا ل

- B 2 B
-  B 2 C
-  B 2 G

مدل 
كسب و كار

مدل 
مشتري

مدل 
درآمد

تبليغات -
كميسيون -

-  Niche Market
-  

٢۴
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بررسي نمونه موردي گوگل

مدل ارزش گوگل چيست؟
سرعت جستجو

رايگان بودن خدمات

سادگي كار كردن با آن

مرتبط بودن مطالب

ايجاد اجتماعات مجازي

٢۵

...)ادامه (بررسي نمونه موردي گوگل 

مدل مشتري گوگل چيست؟
جستجوگران عام

جستجوگران تخصصي

كسب و كارهاي خواهان تبليغات

٢۶

...)ادامه (بررسي نمونه موردي گوگل 

مدل درآمدي گوگل چيست؟
دريافت آگهي

فروش حق امتياز استفاده از تكنولوژي

دريافت پول خدمات جستجو

٢٧

مدل كسب و كار: نوبت شماست

چه چيز مي فروشيد؟
به چه كسي مي فروشيد؟

چرا مشتريان از شما خريد مي كنند؟
چه چيزي در نظر آنها ارزش افزوده ي محصول شماست؟

٢٨

مدل كسب و كار: نوبت شماست

ارزش ارائه شده توسط شما چگونه از ساير عرضه كنندگان يا  
خدمات جايگزين متمايز مي شود؟/محصوالت

تمايز شما تا چه مدتي مي تواند پايدار باقي بماند؟ چرا؟
مشتري چقدر حاضر است براي محصول شما پول بپردازد؟ چرا؟

چه راه هاي كسب درآمد مستقيمي در كسب و كار شما وجود دارد؟
چه راه هاي كسب درآمد غيرمستقيمي وجود دارد؟

٢٩

در عصر اينترنت مدل كسب و كار آن قدر مهم شده است كه افراد بدون 
داشتن مهارت خاصي در بازاريابي و فروش و به اتكاي مدل تجاري  

.نوآورانه مي توانند كسب و كار پر رونقي ايجاد نمايند

يك نكته جالب

كار من چيست؟: سوال كسب و كار سنتي 

مدل كسب و كار من چيست؟: سوال عصر اينترنت 

٣٠
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چند نمونه ي ديگر مدل كسب و كار

تدارك الكترونيكيتأمين و 
سنگاپور ايرالينز

ASP

مك دونالد
شركت دل

eBay

Autoweb

چه مدل هاي كسب و كار  
جالبي در ايران سراغ داريد؟

٣١

سه پايه يك مدل كسب و كار خوب

كسب و كار

ي
ي مشتر

ش برا
ايجاد ارز

ت
ي شرك

ت برا
توليد ثرو

ت رقابتي پايدار
ايجاد مزي

٣٢

Extend

)E4 ( كارآينده مدل كسب و 

Expand

Exit

Enhanced

d

٣٣

مدل كسب و كار: بازبيني

بدون چك كردن پرسش هاي زير در مورد مدل كسب و كار احتماالً 
.  كسب و كارتان را بر مبناي داده هاي نادرست و يا ناقص بنا خواهيد گذاشت

ضروري است پيش از ادامه ي مسير فرضيات خود را آزمون كنيد
چرا مشتريان از شما خريد مي كنند؟

چه چيزي در نظر آنها ارزش افزوده ي محصول شماست؟ 
ارزش ارائه شده توسط شما چگونه از ساير عرضه كنندگان يا  

خدمات جايگزين متمايز مي شود؟/محصوالت
تمايز شما تا چه مدتي مي تواند پايدار باقي بماند؟ چرا؟

٣۴

تمرين

پنج سئوال طراحي كنيد كه با مطرح كردن آنها در صحبت با يك مشتري  
:بالقوه، پاسخ پرسش هاي ذيل را بيابيد

چرا مشتريان از شما خريد مي كنند؟
چه چيزي در نظر آنها ارزش افزوده ي محصول شماست؟

ارزش ارائه شده توسط شما چگونه از ساير عرضه كنندگان يا  
خدمات جايگزين متمايز مي شود؟/محصوالت

تمايز شما تا چه مدتي مي تواند پايدار باقي بماند؟ چرا؟

٣۵

تمرين

مشتري بالقوه مطرح   3پرسش هاي طراحي شده در قسمت پيش را با 
.نموده و نتايج آن را براي طرح در پروژه كالس آماده كنيد

٣۶
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معارفه: نوبت شماست

نام و رشته تحصيلي شما چيست؟
سابقه ي آشنايي شما با موضوع طرح كسب و كار چيست؟
چه ايده اي را كه براي كار در كارگاه انتخاب كرده ايد؟

طوري ايده تان را بيان كنيد كه من ايده ي شما و نه دوستتان را  
!!!انتخاب كنم

اين ساده ترين شكل يك  
طرح كسب و كار است

٣٧

بازبيني ايده

...من   يآيا ايده:از خود بپرسيد

است؟ نوآورانه و بديع و نوآورانه است؟بديع

كند؟خدمات موجود ارائه مي/ارزش بيشتري نسبت به محصوالت

آيا اين ايده ويژگي ممتازي نسبت به محصوالت رقبا دارد؟

٣٨

!!به ايده هاي خيلي جذاب شك كنيد

اگر اين كسب و كار تا اين اندازه جذاب است چرا تاكنون فرد ديگري به 
راه اندازي آن اقدام نكرده است؟

جواب سؤال فوق، چالش هاي مسير را نشان مي دهد و واقع بيني 
.بيشتر را دربر دارد

.به راحتي نگوييد تا به حال به فكر ديگري نرسيده است

٣٩

فهرست مطالب بخش دوم

روشن كردن ايده و مدل مفهومي كسب و كار: جلسه ي اول

تعيين محصول و محدوده ي كسب و كار: جلسه ي دوم وم ي رج و ب ي و و ول يين
مطالعه ي بازار مصرف و مشتريان: جلسه سوم

برنامه ريزي براي جذب و افزايش مشتري: جلسه چهارم

۴٠

چه اطالعاتي در طرح كسب و كار مي آيد؟

محصول و خدمت
توصيف شركت
بازار و مشتري

بازاريابي و فروش
تكنولوژي

عمليات و فرآيند توليد
صنعت و رقابت

تيم مديريت
برنامه ي بازاريابي و استراتژي ها

ساختار سازماني
پيش بيني و تحليل هاي مالي

تحليل ريسك

۴١

صفحه جلد
فهرست مطالب
خالصه مديريتي

جزاي اصلي برنامه تجاريا

شرح كسب و كار
برنامه بازاريابي

برنامه مالي
برنامه عملياتي
برنامه سازماني

اسناد تكميلي و ضميمه
۴٢
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صفحه روي جلد

نام شركت
تلفن و آدرس
آرم شركت

فهرست موسسان
تاريخ تهيه برنامه تجاري
تهيه كننده برنامه تجاري

ماموريت و چشم انداز شركت
نوع شركت

معرفي شركت و كسب و كار

تاريخچه و مراحل رشد شركت
معرفي محصول و تكنولوژي

فهرست دارايي هاي كليدي و تجهيزات و امكانات
معرفي تيم مديريت و مشاوران حرفه اي

۴۴

بيانيه ماموريت شركتبيانيه ماموريت شركت

ما كه هستيم ؟•

به چه نيازي پاسخ مي دهيم؟•

به چه روشي به نيازهاي مشتريان پاسخ مي دهيم؟•

فلسفه و ارزش هاي ما چيست؟•

چه چيزي ما را متمايز يا منحصر مي كند؟•

۴۵

...بيانيه ماموريت شركت...بيانيه ماموريت شركت

،ماموريت ما كمك به بهبود بهره وري نظام تامين مواد در بيمارستان ها
افزايش تنوع انتخاب و كاهش زمان توقف محصوالت توزيع كنندگان

.محصوالت بهداشتي و پزشكي است

۴۶

Our mission as a site is to pass on our knowledge of technology 
security to those who need it most: the modern computer user. 

A team of dedicated experts are online ready to answer anyA team of dedicated experts are online ready to answer any 
questions you may have regarding the security of your personal 
computer. The staff at Virus Scan Software have access to all 
of the market leading software in this area, and are sufficiently 

experienced to recommend the right solution for anyone,
whether you are looking to protect your home computer or a

network of computers relied upon by your entire staff.

۴٧

WinMill Software is a premier resource for technology services
. We provide digital solutions tailored to our clients' specific 
business needs, whether they are building new information
systems, enhancing legacy systems, training their workforce
on-line and in the classroom, or taking thousands of product
orders over the Internet. We support the entire technology 
lifecycle, and we remain dedicated to providing exceptional

service by building systems that make our clients more 
competitive. We not only deliver and implement strategies
and solutions, but we also transfer knowledge to our clients

that will enable them to maximize their existing skills and
resources.

۴٨
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:نمونه هايي از ماموريت شركت ها

در كهاستجهانيآموكو يك شركت
.  نمايد ميفعاليتصنعت نفت و مواد آلي

وهستيمكشف منابع نفتدرصددما
خودو خدماتمحصوالت

ت ف ا ك ضه ا  ان ع شت ه  عال 

اطالعات تبادلزمينهشركت بل ساوت در
.نمايد خدمت ميارائه

ارائهمركز ٩اين خدمت به وسيله 
خدمات شركت. گردد مي
همراه ، نشر، تلفن،تبليغاتشامل

عالي به مشتريان عرضه را با كيفيت
.نماييم مي

دور وراهارتباطات
اين خدمات . اي است  هاي رايانه سيستم

،ايالتيمنطقه ٩در 
جهان ارائهو سطح كلبازارهاي آمريكا

.گردد مي

۴٩

فايزرشركت
هاي بهداشتي زمينه مراقبتشركت فايزر در

ماموريت.تحقيق مي كندجهاندر سطح
سراسر جهان بادركهاصلي ما اين است
زندگيو روش هاي علمياستفاده از دانش

وپربارتر،طوالني تر ، سالم تر،بهتر
.براي مردم فراهم آوريملذت بخش تر
ا ا ا خشش اا ل ا :اصلي استچهار بخششركت ما داراي

پزشكيلوازم،هاي بهداشتي مراقبت
هاي درمانگاهوصنايع غذايي،داروييو

واحد  توليدكشور39ما در . حيوانات 
سراسر جهانما درمحصوالتوداريم
.قرار مي گيرددسترس همگاندر

۵٠

مأموريت كسب و كار

.بيانيه ي مأموريت محدوده ي فعاليت كسب و كار شما را مشخص مي كند
هيچ قالب استانداردي براي نوشتن مأموريت وجود ندارد فقط در نظر 

:داشته با شيد كه مأموريت بايد
.مختصر باشد

.منعطف باشد

.متمايزكننده باشد

۵١

مأموريت كسب و كار: نوبت شماست

:براي نوشتن مأموريت خود به سه پرسش ذيل پاسخ دهيد
اصلي ترين بازار محصول ما كدام است؟

ما چه چيزي به بازار عرضه مي كنيم؟

چگونه در عرصه رقابت از سايرين متمايز مي شويم؟  

۵٢

نمونه ي يك مأموريت

  از مخاطره جو گردشگران و طبيعت گردان به گردشگري خدمات ارائه ي
  بكر نقاط از اول دست اطالعات توزيع و پردازش جمع آوري، طريق

بازارمحصول

سفريكداشتنبرايآنهانيازموردتسهيالت كردن فراهم و ايرانگردشگري
وجه تمايزمناطق اين به لذت بخش و امن

۵٣

. . .يك نمونه ي ديگر 

 (AT&T)تلگراف آمريكاشركت تلفن و

شكل ممكن همهبهترينبهمي كنيم تاخود رانهايت سعيما
.يكدگير برسانيمو در هر زمان بهكجادر هررادنيامردم

بسيار راحتبتواننددنيامي كوشيم وسايلي را ارائه دهيم كه مردم
را مبادله و خدماتياطالعاتو هر نوعبرقرار كنندبا يكديگر ارتباط

.نمايند

۵۴
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چشم انداز كسب و كار

.يك تصوير مطلوب از آينده شركت را ترسيم مي كندچشم انداز 
.تالش هاي مديريت سازمان را سمت و سو مي دهد

هماهنگي درون شركت و سازگاري تصميم ها و فعاليتها را موجب مي شود
.موجب ايجاد انگيزه و انرژي زيادي در كاركنان شركت مي شود

۵۵

چشم انداز كسب و كار: نوبت شماست

سال آينده چيست؟ 5تصور شما از كسب و كارتان در 
گردش مالي شركت شما چقدر است؟

چه موقعيتي در بازار خواهيد داشت؟

مشتريان شما را چگونه مي شناسند؟

چه تعداد پرسنل خواهيد داشت؟

روابط درون سازماني كاركنان به چه شكل است؟

۵۶

بازبيني چشم انداز

آيا چشم انداز شما اين ويژگي ها را دارد؟
روشن و قانع كننده

هيجان انگيز
طهه:نكته د انداز كاش ك

قابل دست يابي 

چالش برانگيز 

كسب و كارچشم انداز در طرحچههر:نكته
و جذاب تر باشد، سرمايه گذاران دقيق تر

.خواهد كردجذب را بيشتر 

۵٧

دو نمونه چشم انداز

گزينه ي  3شركت گردشگران فردا در پنج سال آينده تبديل به يكي از 
اصلي طبيعت گردان ايراني و خارجي عالقمند به حضور در ايران خواهد شد  

و رهبري بازار در زمينه تجارت الكترونيك صنعت گردشگري ايران را با  
.سهم بازار در دست مي گيرد ٪40داشتن بيش از 

؟؟؟؟؟؟؟؟ become the world’s most customer centric 

company and the place where people come to find and 

discover anything they might want to buy online

۵٨

اهداف كسب و كار

  از مخاطره جو گردشگران و طبيعت گردان به گردشگري خدمات ارائه ي
  بكر نقاط از اول دست اطالعات توزيع و پردازش جمع آوري، طريق

  و امن سفر يك داشتن براي آنها موردنياز تسهيالت فراهم و ايران گردشگري
مناطق اين بهلذت بخش
  اين -بنويسيد كارتان و كسب براي اندازه گيري قابل هدف 5 تا 3
  محصولي ارائه ي تعيين شده، بازارهاي در موفقيت است ممكن اهداف
.باشد كارتان و كسب در پايدار تمايز وجه يك كسب يا خاص،

۵٩

بازبيني اهداف كسب و كار

.دقت كنيد كه اهداف شما باهوش باشند
)Short-Term. (كوتاه مدت باشند

)Measurable. (قابل اندازه گيري باشند

)Attainable. (قابل دستيابي باشند

)Realistic. (واقع بينانه باشند

)Time Specific. (زمان دار باشند

۶٠
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طرح تجاري يك صفحه اي

)با چي؟(مأموريت 
)به چه سمتي؟(چشم انداز 

)با چه سرعتي؟(اهداف 
)چه شكلي؟(استراتژي ها 

)به چه ترتيبي؟(برنامه ها 

۶١

: در صورت موفقيت پروژه چه كسب و كارهاي ديگر حول آن مي تواند شكل بگيرد

كسب و كارهاي آينده

ارائه خدمات پس از فروش براي محصوالت-1
ارائه خدمات مستقيم توسط شركت -2
ارائه خدمات در ساير نقاط زنجيره تامين -3

۶٢

داران بيشينه كردن ارزش سهام•
ش • ا آاف

:در چشم انداز ممكن است در مورد اهدافي مثل موارد زير نيز صحبت نماييد

اهداف اصلي و اساسي

آوري افزايش سود•
داران افزايش سود قابل تقسيم بين سهام•
افزايش سهم بازار•
هاي شركت افزايش دارايي•
هاي فعاليت كاهش ريسك•
افزايش احتمال خريد شركت توسط رقبا•
برخي اهداف اجتماعي•

۶٣

خدمت/توصيف محصول

چه چيزي مي فروشيد؟
مشتريان مد نظر شما كيستند؟

درباره ي آنها چه مي دانيد؟
؟ تن ه ن الق ت ل قا ا آن ا آيا آنها قابل دسترسي و عالقمند هستند؟آ

مزاياي محصول شما چيست؟
راحتي

هزينه ي كمتر
احساس برتري

!!مزايا از ديد مشتري تعريف مي شوند نه شما

۶۴

. . .)ادامه (خدمت /توصيف محصول

ويژگي هاي محصول شما چيست؟
موقعيت مكاني

ويژگي ها هستند كه امكان ارائه ي منافع به 
.مشتري را فراهم مي كنند

قيمت پايين

كيفيت

۶۵

يك نمونه توصيف محصول

خودروي گران قيمت: محصول

شش سيلندرپرستيژ

ويژگي هاي خودرومزاياي خودرو

يژ پر
اطمينان
ايمني
راحتي

جادار بودن

ر ي ش
سيستم پخش دالبي

GPSسيستم 
ABSترمز 

صندلي چرمي

۶۶
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خدمت/توصيف محصول: نوبت شماست

چه چيز مي فروشيد؟
.خدمت خود را تشريح كنيد/به بيان ساده محصول

مزاياي محصولتان چيست؟
مشتري به چه منظوري چنين محصول يا خدمتي را مي خرد؟

ويژگي هاي محصولتان چيست؟  
خدمت شما چگونه به خواسته ي مشتري پاسخ مي دهد؟/محصول

۶٧

مسابقات طرح كسب و كار

در دنيا
$100K MIT

Moot Corp Austin Texas

در ايران
مسابقه ي طرح كسب و كار رونقي

جشنواره شيخ بهايي

مسابقه ي طرح كسب و كار شريف

۶٨

فهرست مطالب بخش اول

روشن كردن ايده و محدوده ي كسب و كار: جلسه ي اول
تعيين محصول و مدل مفهومي كسب و كار: جلسه ي دوم

مطالعه ي صنعت و تدوين استراتژي: جلسه سوم
مطالعه ي بازار مصرف و مشتريان و برنامه ريزي براي جذب و افزايش  

مشتري

۶٩

پروفايل صنعت

حجم بازار
محدوده ي رقابت

نرخ رشد بازار

نرخ نوآوري و تغييرات تكنولوژي
صرفه جويي به مقياس

سودآوري صنعت
تعداد رقبا و اندازه ي آنها

تعداد خريداران و اندازه ي آنها
آساني و دشواري ورود و خروج

٧٠

تحليل صنعت با مدل پنج نيرويي پورتر

ت قا نكنندگاناختا تأ

تازه واردان

KSF

تأمين كنندگانساختار رقابت مشتريان

ت 
وال
حص

م
ين
گز

جاي

٧١

عوامل كليدي موفقيت

قابليت هايي هستند كه براي موفقيت در يك صنعت بايد شركت واجد  
.آن ها باشد

:نمونه هايي از عوامل كليدي موفقيت صنايع عبارتند از
)فست فود(سرعت در ارائه ي خدمت 

)كامپيوتر(نوآوري 
)هتلداري(روابط با مشتري 

)سيمان و دستمال كاغذي(نزديكي به مشتري 
)نوشابه(شبكه ي توزيع قوي 

٧٢
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...)ادامه (عوامل كليدي موفقيت 

:براي يافتن عوامل كليدي موفقيت سه سوال زير كمك مي كند

مشتريان بر چه مبنايي فروشنده خود را انتخاب مي كنند؟

شركت موفق در صنعت بايد داراي چه قابليت ها و منابعي باشد ؟

شركت ها براي دست يابي به مزيت رقابتي پايدار بايد چه  بكنند؟

٧٣

صنعت موتورسيكلت: مطالعه موردي

ويژگي هازاويه ديد
مشتريان1

قدرت چانه زني (
)مشتريان باال است

حجم بازار بزرگ است، تنوع زياد است، وفاداري مشـتريان كـم اسـت، قـدرت     
 15تا  5سال آينده بين  5رشد ساليانه ي بازار در . چانه زني مشتريان نهايي باالست

اصلي ترين فاكتور خريد مشـتري تـاكنون قيمـت بـوده     . درصد پيش بيني مي شود
ماست ولي با توجه به تجربه ي موتورهاي ارزان قيمت بي كيفيت هم اكنون مشتريان 

.به كيفيت نيز در كنار قيمت توجه بيشتري نشان مي دهند

ساختار رقابت2
شدت رقابت متوسط (

)رو به پايين است

 10تـا   8(تعداد توليدكنندگان زياد است، تعداد رقباي بـزرگ نسـبتاً زيـاد اسـت     
، محور رقابت قيمت فروش است،  رقبـاي خـرد زيـاد هسـتند و قابليـت      )شركت

رقابت با تازه وارد پرقدرت را ندارند، سهم بازار خود را واگذار خواهند كرد و از 
بزرگـان  . چون خروج از صنعت به راحتي امكان پذير است. بازار خارج مي شوند

بازار از وضع موجود راضي هسـتند و بـه دنبـال يـك تحـول بـزرگ و تغييـر در        
تحرك و  عكس العمل شديد نسبت به حضور تـازه واردان  . شرايط رقابت نيستند
. پيش بيني نمي شود

٧۴

صنعت موتورسيكلت: مطالعه موردي

ويژگي هازاويه ديد
تازه واردان3

ورود به سختي (
)صورت مي گيرد

علل اصلي ايـن مسـأله   . ورود به صنعت و رشد در آن براي تازه واردان مشكل است
استانداردهاي كيفيت، سرمايه در گـردش بـاال، و دشـواري ايجـاد ارتبـاط قـوي بـا        

. شبكه ي توزيع است
:تأمين كنندگان4

قدرت چانه زني (
)متوسط رو به پايين

تنـوع تـأمين كننـدهCG 125در زمينه ي موتورهاي ارزان قيمت و به طور خـاص
بسيار باالست و قدرت چانه زني خريدار قطعات باالست و مشتريان نيز نسبت به برند 
. حساسيت ندارند و هزينه ي سوييچ كردن از يك تأمين كننده به ديگري پايين است

ــكل نيســت و       ــن ش ــه اي ــام ب ــدهاي صــاحب ن ــا برن ــاي خــاص ب ــورد موتوره در م
. تأمين كنندگان قدرت چانه زني بااليي دارند

:محصوالت جايگزين5
جايگزين نزديك (

)وجود ندارد

از نظر قيمت و قابليت در حال حاضر جايگزين بالقوه ي قوي براي موتورسيكلت 
.وجود ندارد

٧۵

تحليل روندهاي كالن

تازه واردان

عوامل اقتصادي

تأمين كنندگانساختار رقابت مشتريان

ت 
وال
حص

م
ين
گز

جاي

DF

٧۶

صنعت سيمان: مطالعه ي موردي

تازه واردان

)۱(و افزايش حجم تقاضا  GDPرشد  -۱عوامل اقتصادي
)۵و  ۴(و افزايش سرعت تكميل طرح ها  GDPرشد  -۲
تورم و كاهش سود شركت هاي سيماني در صورت   -۳

)۴(عدم تطبيق قيمت سيمان با تورم 
پيوستن به سازمان تجارت جهاني و كاهش سوبسيد   -۴

)۴(انرژي در بلند مدت 
پايين نگه داشتن و پايين آوردن قيمت دالر و تضعيف   -۵

)۴(سودآوري از صادرات و بهبود موقعيت واردات 
افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش تقاضاي سيمان و   -۶

راه اندازي طرح هاي جديد و تكميل طرح هاي قبلي كه  
ا ا گ  )  ۴ (كل 

  باال رفتن درجه ريسک سياسي کشور. ١
كاهش امكان صادرات و حجم مشتريان   - ۱ -۱

تأمين كنندگانساختار رقابت مشتريان

ت 
وال
حص

م
ين
گز

جاي

)۵و  ۴و۱. (مشكل نقدينگي داشته اند
كاهش ميزان بهره و افزايش جذابيت ظاهري سرمايه   -۷

)۵و  ۴(گذاري 

كاهش امكان صادرات و حجم مشتريان    ۱ ۱
  كاهش امكان خريد دستگاه هاي مورد نياز - ۲ -۱
كاهش سرمايه گذاري خارجي - ۳ -۱
تهديد وضعيت اقتصادي جامعه در اثر تحريم   -۲

اقتصادي و كاهش طرح هاي سيمان بر
ممنوعيت صادرات و اجبار به واردات -۳
احتمال آزادسازي قيمت و افزايش سود   -۴

توليدكنندگان
وجود بازارهاي مصرف در كشورهاي جنگزده -۵

روند افزايش جمعيت و افزايش سرانه درآمد. ١
و افزايش تقاضا براي مسكن تغييرات هرم جمعيت. ۲

٧٧

صنعت موتورسيكلت: مطالعه موردي

مكانيزم اثرگذاري بر عنوان
محيط خرد

تأثير

تص
ل اق

وام
ع

افزايش حجم بازارمشتريانرشد اقتصادي

WTOپيوستن به 
مشتريان

ساختار رقابت
تازه واردان

افزايش حجم بازار
بدون تأثير بر رقابت ميان رقبا

افزايش جذابيت صنعت براي ورود
افزايش حجم بازارمشتريانتورم

أ

دي
بدون تأثير بر رقابت ميان رقباساختار رقابتورمصا

افزايش جذابيت واردات و استفاده كمتر از توليد داخلتأمين كنندگاننرخ برابري ارز

مشتريانآزاد شدن قيمت سوخت
ساختار رقابت

افزايش حجم بازار
افزايش سهم بازار توليدكنندگان موتورهاي كم مصرف تر

ي و 
ياس

ل س
وام

ع
ني

انو
ق

تأمين كنندگانتحريم اقتصادي
مشتريان

ساختار رقابت

افزايش قدرت چانه زني تأمين كننده
كاهش حجم بازار

افزايش سهم بازار توليدكنندگان موتورسيكلت داخلي
ساختار رقابتاستانداردها

مشتريان
كاهش جنگ قيمت، خروج ضعيف ترها

)اثر ضعيف(كاهش حجم بازار 

٧٨
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صنعت موتورسيكلت: مطالعه موردي

مكانيزم اثرگذاري بر عنوان
محيط خرد

تأثير

مل 
عوا

ي و 
ياس

س
ني

انو
افزايش قابل مالحظه ي حجم بازارمشتريانبازارهاي عراق و افغانستانق

افزايش حاشيه ي سود و سهم بازار شركت هاي ساختار رقابتقانون ارزش افزوده
صادركننده

اج افزايش حجم بازارمشتريانتغييرات جمعيتيف
ادهها خان شدن چهدا ن فتن اناال ازاشت شحج افزا

مل 
عوا

ي و 
ماع

جت
گي

رهن
افزايش حجم بازارمشتريانباالرفتن سن بچه دار شدن خانواده هاف

افزايش حجم بازارمشتريانترافيك شهرهاي بزرگ
)اثر ضعيف(كاهش حجم بازار مشتريانبرخوردهاي نيروي انتظامي

٧٩

تحليل رقبا

رقباي اصلي ما در بازارهاي مختلف چه كساني هستند؟
مزيت هاي شركت شما نسبت به ساير رقبا چيست؟

قوت و ضعف هاي رقبا 
مقايسه موقعيت شركت در مقابل رقبا

از رقابت هاي قبلي چه مي توان آموخت ؟

٨٠

. . .)ادامه (تحليل رقبا 

اندازه رقبا
.بخش هاي بازاري كه رقبا متمركز هستند 

.آيا آن ها بازار محور يا محصول محور هستند
آيا بر روي قيمت و يا ويژگي هاي محصول متمركز هستند؟ 
تنوع محصوالت آن ها چقدر است؟ 
آيا در فن آوري پيش رو هستند و يا آن را خريداري مي نمايند؟ 
 ...

٨١

مزيت رقابتي شما چيست؟

داشتن فن آوري نو؟
دسترسي به كانال هاي توزيع؟

دسترسي به منابع مالي؟
نام تجاري؟

ارتباط برتر با مشتري؟

٨٢

ساختار رقابت صنعت

متمركز
يك يا چند شركت

پاره پاره
ر چ ي ي
داراي موقعيت

)يمونوپل(برتر 
هيچ شركتي برتر

نيست

٨٣

هاي استراتژيك صنعت مدل گروه: تحليل رقبا 
)مثال صنعت داروسازي(

•Merck
•Pfizer
•Eli Lilly

باال

مح
ت 

يم
ق

مح
ت 

يم
ق

گروه ويژهگروه ويژه

باال
پايين

پايين

ت
وال

حص
ت
وال

حص

هزينه تحقيقاتهزينه تحقيقات

گروه عموميگروه عمومي
•Marion Labs
•Carter Wallace
•INC Pharmaceut’l
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مثال: هدف گذاري فروش و سود 
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نقاط قوت شما كدام هستند؟
چه نقاط ضعفي داريد؟

چه فرصت هايي پيش روي كسب و كار مي بينيد؟
چه تهديدهايي وجود دارند؟
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BCGماتريس 
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٨٧

GEماتريس 
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٨٨

جاي گيري

تعريفي است كه مشتريان يك محصول در ويژگي هاي اصلي آن از آن 
جايگاهي كه محصول در ذهن مشتري نسبت به محصوالت  . در ذهن دارند

.رقيب دارد
شناسايي مزيت هاي رقابتي

انتخاب مزيت اصلي

تبليغ موقعيت انتخاب شده

٨٩

استراتژي هاي عام پورتر

استراتژي كم ترين قيمت
استراتژي تنوع
استراتژي تمركز
استراتژي تركيبي

٩٠
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جاي گيري

تمايز در محصول
ويژگي ها
كارايي
طراحي

تمايز در خدمات
تحويل
نصب

تعميرات
آموزش مشتري

تمايز در تصوير
نمادها
فضا

رويدادها

تمايز در كاركنان
استخدام
آموزش

بهتر از رقبا

٩١

جاي گيري

پس از آن كه جايگاه شركت تعيين گرديد
شركت بايد به دنبال مطرح كردن و جا انداختن جايگاه انتخاب  

.شده در اذهان مشتريان بازار هدف خود باشد

.تمام اجزاي آميخته ي بازاريابي شركت بايد آن را پشتيباني كنند

استراتژي جاي گيري بايد در طول زمان مورد بازبيني قرار گيرد و  
.مطابق تغييرات در نيازهاي مشتريان و استراتژي رقبا تغيير كند

٩٢

فهرست مطالب بخش اول

روشن كردن ايده و محدوده ي كسب و كار: جلسه ي اول
تعيين محصول و مدل مفهومي كسب و كار: جلسه ي دوم
مطالعه ي صنعت و تدوين استراتژي: جلسه سوم

برنامة بازار: جلسه چهارم
)مطالعه ي بازار مصرف و مشتريان و برنامه ريزي براي جذب و افزايش مشتري(

٩٣

برنامه ي بازاريابي چيست؟

برنامه بازار به اين سوال كليدي پاسخ دهد كه شما قصد چه نيازي را  
هايي براي رساندن محصول يا  مرتفع سازيد و در اين راه از چه روش

نهايت . خدمت خود به كساني كه به آن نياز دارند استفاده خواهيد كرد
.اين سوال اين است كه چرا بايد محصول شما در بازار سود توليد كند

  يبه تعبيري مي توان گفت برنامه بازار شكل كمي شده
.مدل كسب و كار را نشان مي دهد

٩۴

فلسفه ي برنامه  بازاريابي

:  برنامه بازار بايد نمايشگر چند موضوع باشد 
شناخت كافي از بازار

وجود جذابيت در بازار 

يك نياز برآورده نشده: فرصت موجود در بازار 

برنامه مشخص براي ورود به بازار

برنامه مشخص براي توسعه بازار  

٩۵

چه اطالعاتي در برنامه ي بازاريابي مي آيد؟

شناخت مشتريان
شناخت صنعت
شناخت رقبا

استراتژي و تكنيك ها
پيش بيني فروش

پيش بيني هزينه هاي بازاريابي

٩۶
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روند ها و ساختار بازار
نيازها و خالءهاي بازار 

ازا ند خش

برنامه بازار

بخش بندي بازار
تحليل مشتريان

تحليل رقبا
استراتژي هاي بازاريابي

٩٧

مرور بازار

خالءهاي بازار/ نيازها 

منطق برنامه بازار

بازار هدف

تحليل مشتريان

ارزيابي رقبا

استراتژي هاي موفقيت در بازار

٩٨

روند هاي بازار: برنامه بازار 

اندازه  و روندهاي رشد بازار
ردرجه بلوغ بازار ز ب وغ ب رج

عوامل فصلي موثر در بازار
عوامل تكنولوژيك موثر در بازار

آسيب پذيري بازار در مقابل عوامل محيطي
)…انحصارات، قيمت گذاري و (قوانين و مقررات موثر در بازار   

٩٩

1383 1384 1385
ن نگ صنايع  150 170 200

بازار خدمات سنجش سختي فلزات: تحليل بازار 

صنايع سنگين 150 170 200
شركت هاي خصوصي كوچك 35 50 70

كارگاه ها 20 25 30
آزمايشگاه ها و دانشگاه ها 10 12 14

جمع كل 215 257 314

١٠٠

تعيين اندازه ي بازار

نياز
اجتماع

منابع دست اول
مصاحبه  

پرسش نامه

خواسته

تقاضا
پرداخت پول

منابع دست دوم
گزارش ها

آمار منتشرشده

١٠١

چند نمونه تعيين اندازه ي بازار

تعيين حجم بازار مشاوره ي مديريت ايران
تعيين حجم  بازار قاب بغل موتورسيكلت
تعيين حجم بازار ديوارهاي پيش ساخته

تعيين حجم بازار معامالت امالك در تهران

١٠٢
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اطالعات از كجا بياوريم؟

صحبت با خبرگان صنعت
جستجوي اينترنتي

مراجع آماري

بررسي مجالت تخصصي
رقبا

تأمين كنندگان مواد و قطعات
آگهي هاي روزنامه ها

انجمن هاي صنفي صنايع
صحبت با مشتريان

نگذاريد محدوديت ها بر شما غلبه : نكته
به دنبال راه هاي خالقانه براي . كنند

.دسترسي به اطالعات باشيد

١٠٣

تعيين حجم بازار: نوبت شماست

با چه فرمولي حجم بازار محصولتان را تعيين مي كنيد؟

براي محاسبه ي فرمول به چه اطالعاتي نياز داريد؟

اين اطالعات را از چه منابعي دريافت مي كنيد؟

١٠۴

.چگونه تخمين بزنيم

استفاده از گزارش هاي تحقيق بازار حرفه اي
تخمين بر مبناي داده هاي قبلي

تخمين بر مبناي اطالعات صنايع مرتبط
مدل فراگير شدن محصول

١٠۵

مدل فراگير شدن محصول

13٪

24٪

13٪

44٪

3٪ 3٪

١٠۶

بخش بندي بازار

يك بخش بازار عبارت است از
مجموعه اي از مشتريان

كه به ارائه ي برانگيزاننده هاي يكسان

.پاسخ هاي نسبتاً مشابه مي دهند

١٠٧

بخش بندي بازار

چرا بخش بندي الزم است؟
:با چه معيارهايي مي تواند بازار را بخش بندي كرد

)…جوانان، بازنشسته ها،  زنان و (جمعيت شناختي  
اجتماعي - عوامل فرهنگي  
)…طبقه متوسط، ثروت مندان، كارمندان دولت و (اقتصادي  

جغرافيايي
)صنعتي، مصرف كننده نهايي(الگوي خريد 

)نوشابه بدون قند(حساسيت هاي خريد 

١٠٨
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گروه بندي بازار هدف: مثال 
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بيمارستان هاي درجه

يك

كلينيك هاي خصوصي داروخانه ها شركت هاي فروشنده  

١٠٩

موثرمعيارهاي بخش بندي بازار

قابليت سنجش قابيت دسترسي

قابل توجه قابليت اقدام

١١٠

انتخاب بازار هدف

معيارهاي انتخاب
منابع و اهداف شركت

جذابيت يك بخش

١١١

انتخاب بازار هدف

الگوهاي انتخاب
انتخاب كل بازار

انتخاب يك بخش

انتخاب چند بخش

انتخاب يك رده ي محصول

انتخاب يك رده ي بازار

١١٢

١١٣

پروفايل يك بخش

اندازه بخش
نرخ رشد  

حاشيه سود
شدت رقابت

ويژگي ها مشتريان  
...رفتاري، روانشناختي، و 

١١۴

دوره آموزشي تدوين طرح كسب و كار1387آبان ماه 
تقي خان تجريشيامير  

20بهارموسسه آموزش عالي 

تحليل كمي مشتريان و بخش بازار

تعداد كل مشتريان در بخش بازار
درصد مشتريان هدف

فروش ساليانه به هر مشتري
سود آوري متوسط هر مشتري

فروش و سود آوري كل از هر بخش بازار
فروش و سود آوري كل در بازار

روند آمار فوق در سال هاي آينده

١١۵

بازبيني

آيا بخش بندي شما ويژگي هاي زير را داراست
.اندازه بخش هاي قابل توجه هستند

.قابليت دسترسي به مشتريان وجود دارد

.قابليت اقدام دارند

.قابليت سنجش دارند

١١۶

محصول: آميخته ي بازاريابي

كيفيت، 
ويژگي ها،  

امكانات،  
بسته بندي،  
گارانتي ها،  

خدمات اضافي،  
قطعات يدكي

١١٧

قيمت گذاري: آميخته ي بازاريابي

تخفيف ها
خريد اعتباري،  
وام هاي خريد،  

اجازه تاخير پرداخت

١١٨

قيمت گذاري: آميخته ي بازاريابي

رويكردهاي قيمت گذاري
قيمت گذاري بر مبناي قيمت تمام شده

قيمت گذاري بازار محور

قيمت گذاري بوتيك و قيمت گذاري حراجي

تحليل نقطه ي سر به سر

١١٩

قيمت گذاري: آميخته ي بازاريابي

ريالتحليل نقطه ي سر به سر

هزينه كل

درآمد كل

تعداد

هزينه ثابت

١٢٠
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توزيع: آميخته ي بازاريابي

سيستم توزيع
تعداد مكان هاي توزيع  

موقعيت مكان هاي توزيع

١٢١

ترويج: آميخته ي بازاريابي

تبليغات
اشانتيون

)يا هدف تبليغات(بودجه تبليغات 
پيام تبليغاتي
رسانه تبليغ

برنامه زمان بندي و قدم به قدم

١٢٢

ترويج: آميخته ي بازاريابي

بروشور ها و رسانه هاي مكتوب
رسانه هاي جمعي  

رسانه هاي تخصصي آگهي
نامه مستقيم 

روابط عمومي
وب سايت 

)محصوالت مجاني، اشانتيون(نمونه برداري 

١٢٣

شركاي استراتژيك

Cooperative advertising: two companies mentioned in the 

advertisement;

Licensing: let someone else use your product as part of their 

product;

Distribution agreement: let someone else carry your product;

Bundling: let another company include your product as part of 

a total package.

١٢۴

تخمين هزينه هاي بازاريابي

امكان پذيري
درصدي از فروش

وسيله–هدف 
بودجه رقبا  

١٢۵

بودجه ريزي فروش

پيش بيني فروش
تعداد مشتري به تفكيك محصول و بازار هدف

حجم ريالي فروش به تفكيك محصول و بازار هدف

پيش بيني هزينه هاي بازاريابي
به تفكيك رسانه ي تبليغاتي

برنامه ي زمان بندي فعاليت هاي تبليغاتي
جريان نقدي فعاليت هاي تبليغاتي

١٢۶
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مثال: هدف گذاري فروش و سود 
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سهم بازار
سود

١٢٧

. . .مروري بر آنچه گذشت 

طرح محصول
مدل كسب و كار

تحليل صنعت و محيط كالن
تحليل مشتريان

تحليل رقبا
طراحي استراتژي هاي بازاريابي

١٢٨

برنامه ي بخش بعدي كارگاه

برنامه ي عملياتي
برنامه ي سازماني

برنامه ي مالي
خالصه ي مديريتي

نهايي كردن طرح كسب و كار

١٢٩

پايان

از توجه شما سپاسگزارم

سئوالي هست؟؟؟
١٣٠


