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                 مواجهه كارآفريني با رنجش

            
همت حافظ به همره تو كه آخر 

دست به كاری زدی و غصه سرآمد.       
                                                             

 عبارات زير را در اين روزگار بسيار مي شنويم: 
"من به غم و غصه ها نمي پردازم". 

اال  و  مي دارم  نگه  دور  غم انگيز  ماجراهاي  از  را  خودم  "من 

نمي توانم به كار و فعاليت ادامه بدهم".
اين واكنش بسياري از اشخاص در مواجهه با دنيايي مملو از 
معضل است. چون طبيعي است كه تعامل پي در پي با مسايل 

غم انگيز به روح انسان و جامعه صدمه مي زند.

ذكر  مختلف  منابع  در  كه  همانطور  كارآفريني  دنياي  در 
مي شود و در يادداشت هاي اين صفحه هم چندين بار به آن 
براي  مي رود  انتظار  همواره  كارآفرين  از  است،  شده  پرداخته 
اثرگذاري مثبت بر ذهن مخاطبان به خصوص مخاطبان جوان 
از موفقيت هاي خود بگويد و از جنبه هاي تاريك فرايند بگذرد.

اما ما دائماً در باره محيط زيست و بالياي طبيعي اخباري با 
مقياس هاي برگشت ناپذير و مبهم مي شنويم. مشكالت متعدد 
است. در كنار اينها با فراز و فرودها، گذارها، دلهره ها و از دست 

دادن هاي شخصي هم روبرو هستيم. 
بنابر اين اظهار اينكه من خودم را از ناراحتي دور نگه مي دارم، 

حتي در بيان هم سخت و طاقت فرساست. 
به جاي تالش براي رسيدن به ثبات سريع در اين زمينه شايد 
به خصوص رنجش هاي  به رنجش ها،  ثمربخش  نزديك شدن 
جمعي گزينه اي باشد تا كسب و كار ما بتواند راه حل مشكالت 
را بوجود آورد. البته نه اينكه غم و اندوه را فقط اظهار كنيم و 
يا آنها را در قالب اخبار و محصوالت فرهنگي منعكس نماييم.

چالش مواجهه با رنجش را مي توان در مراحل مختلف آزمود. 
روابط   كارآفرينان  براي  اجتماعي.  ارتباطات  برقراري  از جمله 
اندوه بار  شرايط  و  رنج  با  همدردي  است.  فعاليتي  هر  اساس 
ديگران پيش شرطي براي ارتباطات عميق است و زمينه ساز 

توانايي براي كمك به رفع اين مسايل است.
در ادامه اين توانايي به شكل يك ديدگاه واقعي در باره آنچه 
به صورت  يافته  تكامل  حالت  در  و  دارند  نياز  آن  به  ديگران 

نوآوري در قبال دنياي اطرافمان بروز مي كند.
هم چنين با قرار گرفتن در مسير اين امواج هرچند ناخوشايند، 
نهادهاي مصمم تري  و  تقويت مي كنيم كه سازمان ها  را  خود 
در كسب و كارمان بوجود آوريم و اين همان تأكيد دوباره به 

فرآيند كارآفريني است.
كارآفريني فرآيند پرورندان ايده هاي نو در كسب و كار و تبديل 
آن به واقعيت است و خروجي اين امر ايجاد  اشتغال مولد است. 
همه اينها بر اين اساس استوار شده است كه  در ذات فرآيند، 
كارآفرين دردها ، آالم و كمبودها  را در جامعه تشيخص داده  

و براي رفع آن اقدام كرده است.
بديهي است كه نمي توانيم در تمام اوقات با رنج ها همراه باشيم 
و واهمه داريم كه نتوانيم بر آنها غلبه كنيم. اما اگر  اجتناب 

كاذب از اين مسايل را كنار بگذاريم، زودتر پاسخ و ثمره آن 
را خواهيم ديد. ما بايد بتوانيم ظرفيت روبرو شدن با رنجش ها 
را توسعه دهيم و حتي اجازه بدهيم آنها نقش حمايتگر براي 

كسب و كارمان را بر عهده بگيرند. 

در  كه  است  اين  فردي  هر  براي  آرزو  نظرم شفاف ترين  به  و 
پايان عمر بتواند ادعا كند: من تمام تالشم را كردم تا مشكالت 
حل شود. البته پر واضح است كه به پايان رسيدن اين مهم به 
عوامل مختلفي بستگي دارد و برآيند بسياري از مسايل است.

                                                                                                                                                     سردبير

                 

    بيشتر سختي هاي زندگي براي اين است كه
           

            مي كوشيم از حقيقت آن بگريزيم.
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اخبار

مديريت  و  سيستم ها  بهينه سازی  بين المللی  كنفرانس 
كسب  وكار

مديريت  و  سيستم ها  بهينه سازی  بين المللی  كنفرانس  اولين 
كسب  وكار، 8-9شهريور 1396 در دانشگاه صنعتي نوشيرواني 

بابل برگزار مي شود.
1396 

محورهای همايش عبارت است از: 
بهينه سازی سيستم های توليدی و خدماتی؛

بهينه سازی سيستم های سالمت و غذا؛
زنجيره تأمين و لجستيك كشاورزی و غذايی؛

مديريت سيستم های گردشگری و زيست  محيطی؛
سيستم های لجستيك و حمل و نقل دريايی؛

مديريت كسب  وكارهای نوآورانه و فناورانه؛

توسعه زيرساخت های اقتصاد مقاومتی؛
سيستم های صنعتی دانش بنيان؛

نخستين مدرسه كارآفرينی  در تبريز افتتاح شد.
تاريخ مي گويد كه شهر تبريز در راه اندازي مدارس در زمينه هاي 
گرفته  رشديه  مدرسه  از  است.  بوده  پيشگام  مختلف هميشه 
بار نخستين مدرسه  اين  و...   باغچه بان   ناشنوايان  تا مدرسه 
كارآفرينی و كسب و كار كشور هشتم تير سال جاري با حضور 

مدير ديده بان جهانی كارآفرينی در ايران افتتاح شده است.
رئيس كانون كارآفرينی آذربايجان شرقی در آئين افتتاح اين 

سيستم  عنوان  به  تبريز  كار  و  كسب  مدرسه  گفت:  مدرسه 
اهداف و  و  راه اندازی می شود  آموزشی كشور  نظام  به  كمكی 

دغدغه هاي زير را دنبال مي كند:
در  عملی  مهارت های  و  كارآفرينی  نوين  شيوه های  -آموزش 
دغدغه  به  پاسخگويی  منظور  به  بين المللی  و  داخلی  سطح 

بيكاری .
-آموزش  مهارت های آموخته نشده .

-آموزش مديريت كسب پول و هزينه به دانش آموزان  با توجه 
به دغدغه هاي والدين در اين زمينه 

مهارت  گفتن،  نه  مهارت  مسئله،  حل  مهارت  تيمی،  كار   -
مذاكره و بازاريابی و فروش از جمله مهارت هايی است كه در 

اين مدرسه آموزش داده می شود، 
در  نيز  كارآفرين"  كشور  كارآفرين،  "شهروند  شعار  تحقق   -

مدرسه تبريز هدف گذاری شده است.
ثبت نام برای حضور در مدرسه كارآفرينی و كسب و كار تبريز 
آذربايجان شرقی  كارآفرينی  كانون  اينترنتی  از طريق سامانه 

صورت مي گيرد.
آذربايجان شرقی با داشتن حدود 5 هزار واحد توليدی فعال از 
قطب های كارآفرينی و كسب و كار در كشور محسوب می شود.
هشتمين فستيوال بازار دارايي فكري )نوآوري هاي 

صنعت سنگ(
همكاري  با  پرديس(  فناوري  )پارك  ملي ايران  فن بازار  مركز 
فناوري  و  علمي  معاونت  حمايت  با  و  ايران  فرابورس  شركت 
صنعت  در  فستيوال  شش  برگزاري  از  پس  رياست جمهوري 
لوازم خانگي، تجهيزات پزشكی، صنعت مواد غذايی و صنعت 
پالستيك وپليمر كه به ترتيب در دي ماه 94 ، شهريور، دی و 
اسفند ماه 95 و خردادماه 96 با استقبال گسترده صنعتگران 
و توليدكنندگان برگزار شد، اولين فستيوال بازار دارايي فكري 
را در حوزه نوآوري هاي صنعت سنگ، در اوايل شهريور سال 

جاری برگزار مي نمايد.
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نوآوری های  تجاری سازی  منظور  به  تخصصی  فستيوال  اين 
بازار  از طريق معامله/ جذب سرمايه گذار در  صنعت سنگ 
توليدكنندگان  و  گذاران  سرمايه  حضور  با  و  فكری  دارايی 

صنعت سنگ برگزار می شود.
و  ارزيابی  فرآيند  طی  از  پس  شرايط،  حائز  اختراعات   -
انتخاب در روز برگزاری فستيوال به مخاطبان معرفی شده 
رو  در  رو  جلسات  برگزاری  با  طرفين  بين  تعامل  زمينه  و 

می شود. فراهم 
بازار  طريق  از  معامله  انجام  و  توافق  حصول  صورت  در   -
علمی  معاونت  معنوی  و  مادی  حمايت های  فكری،  دارايی 
وجود  تسهيالت  ارائه  قالب  در  جمهوری  رياست  فناوری 

خواهد داشت.

حوزه های دريافت طرح عبارتند از:
-روش های اكتشاف و استخراج سنگ

با  محصوالت  به  آنها  تبديل  يا  و  سنگ  ضايعات  كاهش   -
ارزش افزوده باال

اپوكسی های مقاوم كننده سنگ - رزين ها و 
- بازيافت گل سنگ

- مقاوم سازي سنگ از مرحله استخراج تا فرآوری
- نازك بری

------------------------------------------------

گزارش خبري             
 شش فيلم مستند از مجموعه كارستان در باره كارآفرينان

شيرين  كارگردانی  به  زندگی«  »شاعران  مستند  فيلم  شش 
برق نورد ،»پنبه تا آتش« به كارگردانی بهرام عظيم پور، مادر زمين 
»درباره هايده شيرازی« ساخته مهناز افضلی،»طبرستانی ها« 
عبدالوهاب،   محسن  ساخته  محك«  و  قدس  »سعيده  و 
»پازلی ها« كار مهدی گنجی، با موضوع كارآفرينی و به همت 
در  ميرتهماسب  مجتبی  تهيه كنندگی  و  بنی اعتماد  رخشان 
قالب پروژه مستند سينمايی كارستان در ابعاد ملی و با حضور 
كارآفرينان  اين  زندگی  از  كشورمان،  شاخص  مستندسازان 
موفق ايرانی كه در بخش خصوصی فعاليت می كنند، ساخته 

شده است.
كارستان عالوه بر به تصوير كشيدن زندگی كارآفرينان، تعريف 
مي دهد.  ارائه  ايران  در  كار  و كسب  و  كارآفرينی  از  جديدی 
است كه در  روايت تالش كسانی  و  ثبت  آن  همچنين هدف 
رويارويی با چالش های بسيار، توانسته اند معنای كار را حرمت 
بخشند و ثبت و انتقال دانش و تجربه هايشان می تواند الگوهای 

با ارزشی برای كل جامعه به خصوص جوانان باشد
قرار است در كنار اكران عمومي، اين فيلم ها كه حاصل سال ها 
پژوهش و تحقيق تيمی است به صورت نسخه دی.وی.دی و 

كتاب نيز عرضه  شود.
در روزهای 14 تا ۲1 آذرماه 1395، فيلم هاي ياد شده در بخش 
جنبی دهمين دوره جشنواره بين المللی »سينماحقيقت« روی 

پرده رفت.

فعاليت  بر  تأكيد  با  مستندات  اين  باره   در  ادامه شرحي  در 
كارآفرينان فوق الذكر ارائه مي شود.

تير  چهارم  از  زندگی«  »شاعران  عنوان  با  مستند  نخستين 
1396 در سينماهای گروه هنر و تجربه در سراسر كشور اكران 

عمومي شده است .
اين فيلم روايتی شاعرانه از زندگی، كار و دغدغه های شيرين 
پارسی، شالی كار، فعال محيط زيست و فعال اجتماعی در حوزه 

زنان است.
شيرين پارسي يك شالي كار است اما از نوعي متفاوت. او پس 
ايران  به  پاريس  در  فرانسه  ادبيات  از رشته  فارغ التحصيلي  از 
روستاي  در  اقامت  به  تصميم  همراه همسرش  به  و  بازگشت 
شاندرمن )استان گيالن( و كار بر روي زمين هاي آباء و اجدادي 

پدر همسرش گرفت.



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان ژپوهش اهی علمی و صنعتی اریان
دفتر توسعه كارآفرينی دااگشنه اه 

شماره چهل وهس/مرداد     1396
5

آنها طي سال هاي گذشته با همكاري پسرهايشان به نوآوري 
كود  و  سم  حذف  و  پايدار  كشاورزي  توسعه  برنج،  توليد  در 
در  و  پرداخته اند  ارگانيك  محصول  به  دستيابي  و  شيميايي 
كمتر  روز  به  روز  كشاورزي  به  گرايش  كه  جايي  شاندرمن 
مي شود و زمين هاي كشاورزي با قيمت هاي ارزان به ويالسازان 
فروخته مي شوند، با شيوه زندگي خود، نماد حفظ ارزش هاي 
به  پارسي  شيرين  شاليكاري،  بر  عالوه  هستند.  بومي  و  ملي 
با  داوطلب  عنوان  به  و  پردازد  مي  نيز  اجتماعي  فعاليت هاي 
روستايي  زنان  با  او  مي كند.  همكاري  صنفي  انجمن  چندين 
ارتباط پر رنگي دارد و همواره از جايگاه خود براي ارتقا و حفظ 

حقوق آنها تالش كرده است. 
اين فيلم، حين همراهي با پروسه كاشت، داشت و وبرداشت 
برنج در مززرعه شيرين پارسي، گوشه اي از فعاليت ها ، دغدغه 
ها و تالش هاي اجتماعي و محيط زيستي او را منعكس كرده 

است.
حضور  اولين  در  جاري  سال  خردادماه  مستند  مجموعه  اين 
فيلم  بين المللی  جشنواره  مسابقه  بخش  در  خود  بين المللی 
محيط زيستی  فيلم های  جشنواره  بزرگ ترين  كه  سئول  سبز 
را  هيئت داوران  ويژه  جايزه  و  درآمد  نمايش  به  آسياست  در 

دريافت كرد.
 نمايش مستند طبرستاني ها و بنيان گذار محك از ۲4 تير 

96 آغاز شد.
مستند »طبرستانی ها«)زندگی نامه آقای غالمرضا رسوليان و 
همكاران در بنيان گذاری و توسعه مجموعه فوالد طبرستان( 
اوج  در  پيش  سال ها  كه  است  جوان  مهندس  چند  درباره ی 

بحران های پس از انقالب و جنگ و در دورانی كه بسياری از 
كارخانه  گرفتند  تصميم  می شدند،  تعطيل  واحدهای صنعتی 
گذشته  ساليان  طول  در  آنها  كنند.  تأسيس  فوالد ريزی 
توانسته اند با كمك يكديگر بر مشكالت خود كه ناشي از بحران 
هاي اقتصادي كشور بود، غلبه نمايند. كارخانه فوالد طبرستان 
را توسعه دهند و در چند منطقه ديگر كشور نيز كارخانه هاي 

مختلف تأسيس كنند.
كارآفرين مي گويد:   اين گروه  درباره تالش  غالمرضا رسوليان 
نداشتيم  بلندی  اهداف  روزی كه ما كارمان را شروع كرديم، 
زمين  و  سالن  متر   1۰۰۰ با  بود.  زندگی  گذران  هدفمان  و 

كوچكی در شمال كارمان را آغاز كرديم.
كاری  و  كنيم  فكر  آينده  و  مملكت  به  كرديم  مرور سعی  به 
انجام دهيم كه به درد اقتصاد ملی بخورد. محسن عبدالوهاب 

با فيلمش كار ما را از آنچه هست بهتر نمايش داد.
مي گويد:  نيز  »طبرستانی ها«  كارآفرين  ديگر  نيرومند  حسن 
با دست خالی  »من حدود 4۲ سال كار كردم و در همه جا 
رفته ام اما زمانی كه آن جا ترك كردم به لحاظ امكانات توليد 
كه  داريم  كارآفرين  هزار  ده  حدود  بود.  شده  ديگری  چيز 

توليداتشان را می بينيم اما خودشان گمنام هستند. 

طبرستاني ها سال هاست كه جمع دوستانه و خانوادگي خود را 
حفظ كرده اند. آنها اكنون به سن بازنشستگي رسيده اند و به 

فكر آينده مجموعه خود هستند.
و  تنديس  »طبرستانی ها«،  تهيه كننده  ميرتهماسب،  مجتبی 
لوح افتخار بهترين فيلم بخش مستند جشنواره  فيلم صنعتی 

را برای ساخت اين فيلم دريافت كرد.
حمايت  خيريه  مؤسسه  درباره ی  محك«  »بنيان گذار  مستند 
از كودكان مبتال به سرطان، محك، در حوزه  درمان و سالمت 
و  ايده  از  فيلم  اين  در  قدس  سعيده  است.  ايران  كودكان 
انگيزه هايش برای بنيان گذاری محك می گويد. اينكه بيماري 
دختر دو ساله اش كيانا مسير زندگي او را تغيير داد و چشم 
وي را به سوي كودكان و خانواده هاي تهيدستي باز كرد كه 
در بيمارستان ها با سرطان دست و پنجه نرم مي كردند. وقتي 
كيانا به دليل تشخيص به موقع پزشكان مسير بهبودي كامل 
را طي مي كرد، سعيده قدس به فكر پيدا كردن راهي افتاد كه 
به  نداشتن  به علت دسترسي  مبتال  مير كودكان  و  از  مرگ 
امكانات درماني و مالي جلوگيري كند. او در پايان دهه شصت، 
بزرگترين مؤسسه حمايت از كودكان مبتال به سرطان ) محك( 
را بنيان گذاشت و چند سال بعد در كنار گروهي از خيرين، 
مجهزترين بيمارستان اختصاصي درمان سرطان كودكان را در 

تهران تأسيس كرد.
اكران ۲ فيلم مستند »مادر زمين«  و »پنبه تا آتش« نيز از 
11 مردادماه در گروه سينمايی »هنر و تجربه« آغاز  شده است.
 مستند »مادر زمين« نگاهی به زندگی و كاِر مشترك هايده 
شيرزادی و همسرش ادموند لمپگز و تالش آن ها برای قطع 
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كامل دفن زباله های شهری و تبديل پسماند به بيوكمپوست و 
توليد كود آلی برای كشاورزی ارگانيك است. 

شيرزادی دانش بازيافت را در دانشگاه های آلمان آموخته و تجربه 
كرده است. او پس از بازگشت به ايران با پافشاری زياد، مديران دولتی 
را راضی به همراهی با خود كرد تا بتواند سايت های بازيافت پسماند 
را نخست در زادگاه اش گيالنغرب و بعد در كرمانشاه و سپس چند 
شهر ديگر ايران ايجاد كند. او همچنين با تربيت نيروهای كارشناس 
و آموزش خانه به خانه توانست مردم كرمانشاه را با موضوع تفكيك 

زباله در مبدأ آشنا كند و اين طرح را نيز به اجرا برساند.
هايده شيرزادی در ادامه نگرانی های خود برای سرنوشت زمين، 
سايت بازيافت نخاله های ساختمانی را در كرمانشاه راه اندازی كرده 

است.
مهناز افضلي كارگردان اين مستند مي گويد:

برای هايده شيرزادی غيرممكن وجود ندارد. در شرايط سخت 
هم راهی می يابد، شخصيتی خستگی ناپذير و تالش گر. معنای 
زندگی برای او نجات زمين است، تمام زباله هايی كه ما توليد 
می كنيم را به چرخه حيات بازمی گرداند و آلودگی را تبديل 
به ارزش می كند. وقتی از آن چه بر سر محيط زيست و زمين 
آمده حرف می زند، همه وجودش فرياد می شود: يك كره زمين 
داريم و با آن نامهربانيم. زمين به ما نيازی ندارد، ماييم كه به 

خاك و آب و هوا نياز داريم
 *در شماره سي و نه دي 1395 نشريه شوق به تفصيل در باره فعاليت هاي دكتر هايده 

شيرزادي صحبت شده است

صنعتگر  حاجی بابا  علی اصغر  زندگی  آتش«  تا  »پنبه  مستند 
نخبه كشور را روايت می كند؛ كسی كه كار كردن را از دوران 
كودكی و با لحاف دوزی آغاز كرد و در مسير پر ماجرای زندگی 

توانست راه كسب وكار مستقل خود را در صنعت باز كند.تا 

و  گري  ريخته  صنعت  گذار  بنيان  عنوان  به  را  او  كه  جايي 
اين فيلم روايت هشتاد و شش سال  فروآلياژها مي شناسند. 
كار،  كوران  در  حاجی بابا  علی اصغر  بی وقفه   تالش  و  زندگی 
مبارزات سياسی، مشكالت اقتصادی و موانع اجتماعی گوناگون 

از زبان خود ايشان، نزديكان و همكارانش است.

فيلم مستند پازلی ها درباره بنيانگذاران استارتاپ پازلی است و 
از ابتداي شهريور اكران عمومي دارد. 

پازلی نام گروهی چهار نفره از دانشجويان بيرجندي در رشته 
آی تی است كه با وجود فرصت های شغلی مناسب، نمی خواهند 
جايی استخدام شوند و علی رغم مخالفت نزديكان شان دوست 
ايده  باشند. آن ها به يك  دارند كسب وكار خودشان را داشته 
جديد در صنعت رايانه می رسند؛ اما چون در شهرستان زندگی 
می كنند و تجربه و دانش كافی ندارند، نمی دانند كه چه طور 
بايد آن را عملی كنند و از آن پول درآورند. از دانشگاه مرخصی 
می گيرند و به اميد اين كه به آرزويشان برسند به تهران می آيند؛ 

ولی زندگی در تهران، خود چالش جديدی برای آن هاست.
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تجاري سازي و بازاريابي

مهندس محبوبه سيف محدثي
كارشناس پژوهشي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

مفهوم تجاري سازي 
پتانسيل هاي ممكن  تمام  از  فرايندي است كه  تجاري سازي 
ستفاده مي كند تا كساني كه در نوآوري فناورانه سرمايه گذاري 
مي كنند، بتوانند فوايد ايجاد شده به وسيله نوآوري را به دست 
آورند. به عبارت ديگر، تجاري سازي فناوري بخشي از نوآوري 
فناورانه است و اگر نوآوري را از پرداختن به ايده تا ورود به 
بازار در نظر بگيريم، بدون تجاري سازي، نوآوري و در نتيجه 

فناوري وجود نخواهد داشت..

 

فرآيند تجاري سازي فناوري)1(

با اين تعريف مفهوم تجاري سازي علي رغم تصور رايج، مفهومي 
اوقات  بيشتر  در  است.  بازاريابي  مفهوم  از  جامع تر  و  وسيع تر 
مفهوم  كه  حالي  در  مي شوند  فرض  يكسان  مفهوم  دو  اين 
تجاري سازي محصوالت و فرآيندهاي نوين، در واقع از مرحله 
و  به چرخه صنعت  عرضه  قابل  محصول  توليد  تا  ايده،  اوليه 
به  فرآيند  يا  محصول  ورود  نهايت  در  و  سازي  بازار  اقتصاد، 
بازار ادامه دارد. به عبارت ديگر بازاريابي فقط يكي از مراحل 

تجاري سازي است.

مراحل تجاري سازي 
فرآيند تجاري سازي محصوالت مبتني بر دانش و فناوري داراي 
سطح  در  موفقيت  خواهان  چنانچه  است.  متعددي  مراحل 
فازهاي  ابتدايي ترين  از  را  آن  بايد  باشيم  تجاري سازي  باالي 
مي توان  بنابراين  باشيم.  داشته  نظر  در  محصول  شكل گيري 
به  را  موفق  تجاري سازي  يك  براي  بيني  پيش  قابل  مراحل 

ترتيب زير خالصه كرد:
1-ايده پردازي: اين مرحله شامل خلق يا يافتن ايده هاي جديد 

است.
به  توجه  با  ايده ها  مرحله  اين  در  ايده ها:  غربال  و  ۲-ارزيابي 
امكان پذيري و شرايط توسعه آنها غربال شده و بهترين  ايده ها 

انتخاب مي شوند.
3-مرحله سرمايه گذاري روي ايده منتخب: جذب سرمايه گذاران 

مناسب براي توسعه ايده در اين مرحله صورت مي گيرد.
4-توسعه ايده منتخب: تالش براي فعاليت جدي روي ايده و 

توسعه محصول

5-طراحي و ساخت فناوري: طراحي فناوري و محصول مبتني 
بر ايده و فناوري هاي الزم براي توليد محصول

6-ارائه نمونه آزمايشي فناوري: تهيه و ارائه محصول يا سرويس 
ارزيابي  و  محصول  قوت  نقاط  و  مشكالت  تعيين  منظور  به 

نظرات مشتريان اوليه
7-استانداردسازي فناوري: استانداردسازي با هدف دستيابي به 

توليد انبوه با هزينه كمترو كيفيت بهتر
8-بسته بندي فناوري: ايجاد ظاهري مناسب به منظور موفقيت 

در رقابت در بازار
9-بازاريابي و فروش فناوري: عرضه و فروش محصول به بازار

از  مشتريان  برخورداري  از  اطمينان  فناوري:  1۰-پيگيري 
توانايي و مهارت الزم براي استفاده از محصول

11-پايش فناوري: در صورت واگذاري حق امتياز فناوري به 
پايش  مرحله  اين  در  فناوري  از  حاصله  درآمدهاي  ديگران، 

مي شود.
1۲-بهبود فناوري: بهبود فناوري با استفاده از نظرات مشتريان 
و بازخوردهاي دريافتي و نيز با تركيب فناوري هاي مختلف و 

ايجاد سيستم هاي يكپارچه
13-توسعه موفقيت و رشد: توسعه موفقيت با توجه به تجربياتي 

كه در طول فرايند صورت مي گيرد.

بازاريابي
ارائه شده  بازاريابي فعاليتي است كه براي معرفي محصوالت 
به مشتريان بالقوه به منظور جلب مشتري يا مشتريان و نهايتاً 
فروش محصول به مشتري قطعي صورت مي گيرد. براي افزايش 
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موفقيت عمليات بازاريابي، الزم است بازارياب هم از محصول 
بازارهدف، شناخت كافي داشته باشد. از طرفي يك  از  و هم 
بازارياب خوب بايد با روش هايي مبتني بر فن مذاكره و نظاير 
آن جهت كسب رضايتمندي مشتري تالش الزم را انجام دهد. 
با توجه به گستردگي حوزه عمليات بازاريابي مي توان آن را به 

مراحل مستقل الزم االجرا تقسيم بندي نمود. 

مراحل بازاريابي
1- تعيين مشتری واجد شرايط

اولين مرحله فرآيند بازاريابی ، مشتری يابی است و اين به معنای 
بازارهای هدف است.  بالقوه واجد شرايط در  تعيين مشتريان 
تعيين مشتريان واجد شرايط به معنای جدا كردن مشتريان 
خوب از مشتريان نه چندان مناسب است . بنابر اين می بايست 
فهرستي از مشتريان بالقوه بازار تهيه و پس از بخش بندی آنها، 

اولويت ها را برای مراجعه به آنها تعيين كنيم .
۲- اقدامات مقدماتی

شامل  خريدار،  سازمان  به  راجع  اطالعاتي  ابتدا  است  بهتر 
نيازهای سازمان و افراد دخيل در امر خريد و اطالعاتي راجع 
به خريداران شامل خصوصيات و سبك خريد آنها را جمع آوري 
را  با مشتری، اهداف خود  از هرگونه تماس  آنگاه قبل  كنيم. 
دقيقاً روشن نموده و سپس درباره شيوه تماس تصميم گيري 
نماييم. تماس ممكن است به  صورت مالقات حضوری، از طريق 
تلفن، ارسال نامه و يا پست الكترونيكي صورت گيرد. تعيين 
وقت و مكان مالقات بسيار مهم است، زيرا حضور بسياری از 
است.  محدوديت  داراي  مكان ها  و  اوقات  بعضی  در  مشتريان 

بايد بدانيم كه پيش بينی نيازها و سؤاالتی كه مشتری ممكن 
است از ما در ذهن داشته باشد می تواند درصد جذب مشتری 

را در اولين مذاكره، افزايش دهد .
 3- ارتباط حضوری

در مرحله ارتباط و مراجعه حضوری بايد به چگونگی مالقات 
)محل ، زمان ، افراد حاضر در جلسه و ... ( و احوال پرسی اوليه 
)شروع مذاكره( اهميت زيادی بدهيم، زيرا برخورد اوليه، شروع 
خوبی است برای ايجاد يك رابطه بلندمدت با مشتری. در اين 
مرحله،  وضعيت ظاهري، جمالت آغازين و نوع بيان مطالب از 

اهميت ويژه ای برخوردار است.
4- ارائه و معرفی شركت، خدمات و محصوالت

در اين مرحله، شرحی از فعاليت ها و خدمات قابل ارائه را 
اين ميان  )در قالب محصول( به خريدار معرفی می كنيم. در 
مزايا، فوايد و صرفه جويی های ناشی از استفاده از محصول نيز 
برای خريدار شرح داده می شود. توجه اصلی در اينجا بايد به 
مزايا و منافعی كه خريد كاال برای مشتری در بردارد، متمركز 

گردد.
5- بررسی انتقادات

بايد توجه داشته باشيم كه در طول معرفي محصول و خدمات 
و يا حتي در زمان سفارش، ممكن است خريدار انتقاداتی به 
شنونده  يك  كه  است  اين  ما  وظيفه  باشد.   داشته  محصول 
ارائه  برای  فرصتی  عنوان  به  انتقادات  اين  از  و  باشيم  خوب 
اطالعات بيشتر استفاده كرده و آنها را به داليلی براي توجيه و 

متقاعد ساختن مشتري به خريد كاال بدل كنيم.
6- دريافت سفارش خريد

در اين مرحله سفارش خريد محصول را دريافت مي كنيم. 
عدم تشخيص زمان مناسب برای كسب تأييديه دريافت خريد 
بازاريابی  و مشكالت  مسائل  از جمله  فروش  قرارداد  انعقاد  و 

است.
بازارياب بايد با عالئمی كه گويای آمادگی خريدار برای انجام 
قطعی معامله است، آشنايی داشته باشد. اين عالئم می توانند 
فيزيكی باشند يا در قالب اظهارنظر يا مطرح كردن پرسش هايی 

از طرف خريدار صورت پذيرند.
7- ارجاع مشتری و پيگيری

اطمينان از رضايت مشتری و وفادار كردن مشتری از اهميت 
به سزايي برخوردار است. مشتريان خاص بايد در چند مرحله 

از خريد مورد حمايت و توجه باشند .

تشكيل گروه بازاريابي
خوب  ايده  يك  تجاري سازي  موفقيت  در  اصلي  عنصر  چهار 
عبارتند از: كارتيمي، برنامه ريزي، نظم و ترتيب، و پشتكار كه 

از اين ميان كارتيمي مهمترين عنصر است.]
و  سازماني  ساختار  درآن  كه  بازاريابي  گروه  يك  تشكيل   
اصلي  و  عمده  قسمت  كه  باشد  ترتيبي  به  نيروها  چيدمان 
در  شاياني  كمك  بگيرد،  عهده  به  را  تجاري سازي  فعاليت 

برآوردن و دستيابي به اهداف تجاري سازي مي نمايد.

وظايف گروه بازاريابي
وارد عمل  زماني  پيداست  نامش  از  بازاريابي همچنانكه  گروه 
مرحله  تجاري سازي،  براي  عرضه شده  كه طرح هاي  مي شود 
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ارزيابي اوليه و گردآوري اطالعات طرح را گذرانده باشد و در 
به  شده  عرضه  فناوري  رساندن  فرآيند  و  بازار  بررسي  زمينه 

دست مشتري فعاليت  نمايد.
در اين حوزه با توجه به زمينه طرح و سطح فناوري آن ممكن 
اقتصادي مشتري  بزرگ  و  بنگاه هاي كوچك و متوسط  است 
بروكرها،  تعامل،  اينكه طرف  يا  باشند و  مستقيم و بالواسطه 

سرمايه گذاران و واسطه هاي اقتصادي باشند.
گروه بازاريابي با ارزيابي عوامل دخيل در اين انتخاب و سنجش 
بازار و با لحاظ كردن فاكتورهاي متفرقه  از جمله  اولويت هاي 
انتخاب طرف مناسب براي قرارداد  نهاد متبوع به پيشنهاد و 

دست مي يابد. 
از  فعاليت ها  ساير  مي توان  همچنين  اصلي  وظايف  كنار  در   
تكميل اطالعات مورد نياز يك مشتري خاص گرفته تا گرفتن 
درخواست هاي مشتريان و انتقال به مجري، ارتباط با كارگزاران 
يا افرادي حقيقي و حقوقي كه ما را در گردآوري اطالعات بازار 
ياري نمايند، جلب همكاري متخصصان و فعاالن حرفه اي در 
امور  و ساير  مالي  و گزارشات  توجيهي  تهيه گزارشات  زمينه 
اقتصادي و حقوقي ... را عنوان نمود. در انجام امور فوق الذكر 
ديگر  از  مي توانيم  نياز  مورد  تخصص  حضور  عدم  صورت  در 
نهادها و شركت ها درخواست مساعدت نماييم. البته با توسعه 
و گسترش فعاليت ها و منابع مالي مي توان اين امكانات را به 

طور دائمي به استخدام درآورد.

ساختار گروه بازاريابي
شركاي  مي توان  كه  مي دهد  نشان  تجربيات  و  مشاهدات 

عمده  بخش  دو  به  عرضه طرح ها  و  فروش  براي  را  اقتصادي 
تقسيم بندي كرد

و  شركت ها  از  عبارتند  گروه  اين  مستقل:  اقتصادي  فعاالن 
بنگاه هاي اقتصادي كوچك متوسط و بزرگ كه براي استفاده 
كاالي  از  طرح ها)اعم  از  حاصل  نتايج  خريدار  خود  مستقيم 

توليد شده، فرآيند، يا دستگاه ها( باشند.
واسط هاي اقتصادي سرمايه گذارها و كارگزاران: كه با شناخت 
پيوند ميان  و  ايفاد كرده  نقشي ميانجي  بازار هدف  از  بيشتر 
برقرار  را  اول  دسته  اقتصادي   فعاالن  و  سازي  تجاري  واحد 

مي نمايند. 
هردو  در  مي تواند  بازاريابي  گروه  دسته بندي  اين  به  توجه  با 
دسته با همكاري هم و به طور موازي فعاليت نمايد تا ضمن 
نمي  گرفته  ناديده  اقتصادي  فرصت هاي  از  هيچ كدام  اينكه 

شوند، سرعت حصول به اهداف  نيز باال رود. 

مزاياي تشكيل گروه بازاريابي
ايران  و صنعتي  علمي  پژوهشهاي  سازمان  فعاليتهاي  به  توجه  با  ارائه شده  مطالب   (

تنظيم گرديده است(. 

هدف از تشكيل گروه بازاريابي در هر واحد تجاري سازي، ايجاد 
ساختار مناسب و تبيين چيدمان فعاليت ها و تقسيم وظايف 
خود  فعاليت  زمينه  در  هركدام  كه  است  نفراتي  به  بازاريابي 
داراي تخصص، تجربه و يا ويژگي هاي فردي مناسب مي باشند. 
اين گروه به طرح هاي در حال اقدام، به عنوان يك مجموعه 
مشترك  بستري  در  ولي  مستقال  گرچه  كه  مي كند  نگاه 
دست  به  نهايتا  تا  مي شوند  جاري  عملكردها  و  فعاليت ها  از 

كه  فرآيندي  هر  بنابراين  برسند.  بازار  متقاضيان  و  مشتريان 
روي طرح ها انجام شود ثبت و مستند گرديده و حفظ مي شود 
و هر طرحي در چرخه حيات تجاري سازي جا گذاشته شود 
به  انرژي  و  منابع  اتالف  و  برداشته مي شود  دوباره  همانجا  از 

حداقل مي رسد.
اين كار داراي مزايايي است كه در نهايت به تسريع در انجام 
امور و باال بردن بهره وري سيستم و واحد تجاري سازي منجر 

مي شود. تعدادي از اين مزايا را مي توان چنين برشمرد:
- وقتي يك طرح به داليل مختلف )در دسترس نبودن اطالعات 
كافي، عدم همكاري مجري، ركود بازار در زمينه خاص يا .... 
دچار تأخير يا ركود مي شود، نيروهاي گروه همچنان توان خود 
را بر روي ساير طرح هاي جاري صرف مي كنند و دچار ركود 

عملكردي نمي شوند.
- همه طرح ها به گروه بازاريابي سپرده مي شود و در نتيجه از 

مزاياي فعاليت گروهي بهره مند مي شويم. 
-كارهاي مشترك را مي توان هم زمان براي تعدادي از طرح ها 

انجام داد و با اين كار در نرخ زمان/نيرو بهبود ايجاد نمود.
- تجربيات يك طرح مي تواند در گروه به اشتراك گذاشته شده 
نيست  )و الزم  گيرد  قرار  استفاده  مورد  براي ساير طرح ها  و 
همان  نتيجه  در  و  تكرار  را  تجربيات  همان  جداگانه  فرد  هر 

شكست ها را تحمل نمايد(.
-عمليات روي طرح هايي كه داراي زمينه هاي مشترك تخصصي 

هستند مي توانند هم زمان  پيش  برده شوند.
-از پراكنده كاري جلوگيري به عمل آمده و امكان هم فكري و 

تشريك مساعي ايجاد مي گردد. 
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مي گيرد،  صورت  كانال  يك  از  طرح ها  مجريان  با  ارتباط   -
موضوع  اين  مي شود.  منسجم تر  و  ساده تر  هماهنگي  بنابراين 
باعث باالرفتن اعتبار و جايگاه نهاد و سازمان متبوع مي شود. 

در  كار  پراكنده كاري مي توانند  و  وقت  به جاي صرف  اعضا   •
زمينه طرح هاي بيشتري را به عهده بگيرند و به باالرفتن آمار 

و بهره وري كمك نمايند.
وضعيت  در  كه  طرح ها  پيشرفت  روند  از  افراد  خبري  بي   •
از بين مي رود و همه اعضاي گروه  انفرادي رخ مي دهد  كار 

بازاريابي در جريان سرنوشت طرح ها خواهند بود
واحدهاي يك  ديگر  يافته،  و ساختار سازمان  نظم  ايجاد  با   •
تجاري سازي  واحد  سازماني  فعاليت هاي  و  اهداف  به  سازمان 
وقوف يافته و اين امر با تثبيت هرچه بيشتر جايگاه اين واحد 
به خصوص  ديگر  بخش هاي  همكاري  باعث  ضمني  طور  به 

مجريان طرح ها مي شود. 
• امكانات و تجهيزات در گروه مي توانند مشتركاً استفاده شوند 
و از شخصي شدن امكانات )خطوط تلفن، پرينتر.....(  پرهيز 

شده و صرفه جويي در جا و هزينه به عمل خواهد آمد.
در  بهره وري  رشد  كه  است  داده  نشان  تحقيقات  و  •تجربه 
كارفردي  وضعيت  در  )كه  خطي  رشد  نرخ  از  بيشتر  گروه ها 
اتفاق مي افتد( مي باشد. اين تفاوت به خصوص زماني كه حجم 
با تعداد  عمليات باالست و نمي توان تعداد نفرات را متناسب 

موارد افزايش داد به وضوح به چشم مي آيد.
به  منجر  دائمي(  چه  و  موقت  )چه  عضو  يك  حضور  •عدم 

رهاشدن نيمه كاره و توقف كار نخواهد شد.
•روال تعريف شده در گروه ها و كار سيستماتيك موجب مي شود 

كه حجم كارهاي تكراري از روي دوش مديريت برداشته شود و 

فقط آنجا كه اختيارات جايگاه مديريت كل نياز باشد درگيري 
فعاليتي براي ايشان ايجاد شود. اين كار در نهايت به باالرفتن 
كيفيت كار منجر مي شود چون مديريت مي تواند به جاي وقت 
به  را  خود  زمان  پايين تر  سطوح  كارهاي  روي  كردن  صرف 

اقدامات سطوح باالتر اختصاص دهد.
•بسط تعداد نيروهاي گروه خللي در عملكرد گروه پديد نمي 
با  آورد و در نتيجه مي توان توسعه واحد را در صورت لزوم 

بسط و توسعه گروه در چشم انداز آتي دفتر قرار داد.
منودار ساده شده فعاليتهاي بازاريايب
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      پنج روش براي يادگيري كارآفريني 
رفتن به دانشكده شروعي خوب براي يادگيري است اما نبايد 

فراموش كرد كه اين فقط شروع است.
براي من دانشكده جايي جهت آموختن كارآفريني نبود،اگر چه 

در رشته كارآفريني تحصيل مي كردم.
اين مسئله به خاطر تالش كم نبود. چون من در مسابقات و 
مسابقه  يك  در  حتي  و  مي كردم  شركت  آموزشي  دوره هاي 
مربوط به ارائه برنامه كسب و كار، جايزه صد هزار دالري بردم 

و فعاليت هاي فوق برنامه را دنبال مي كردم.
اما آموزش كارآفريني برايم بيرون از كالس  شكل گرفت. شما 
مي توانيد كار را  شروع كنيد و بسيار هوشمندانه تر عمل كنيد. 

 

تحویل اطالعات 
 بھ

 گروه بازاریابي

 

بررسي و تعیین احتمالي نیازھاي 
 اطالعاتي بیشتر

برگزاري نشست با مجري براي آشنایي 
با طرح و جلب ھمكاري صددرصدي 

 مجري با دفتر

 عقدقرارداد

حصول 
 توافق

برقراراي جلسات ارائھ و 
 ھمفكري

مكاتبھ تماس و پیگیري براي قرار 
مالقات و جلسھ مشترك سھ جانبھ دفتر 

 مجري متقاضي

شناسایي بروكرھا و سرمایھ گذاران و  
 واسطھ ھاي اقتصادي

 شناسایي شركتھاي مستقل عالقمند

پیگیري اجراي قرارد د با ھمكاري 
 واحد حقوقي
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اينجاپنج راه را براي يادگيري كارآفريني حاال در كالس درس 
يا خارج از آن توصيه مي كنم:

1. فوق العاده ساده شروع كنيد.
بازيكنان بسكتبال بازي را با يادگيري پرتاب توپ از نيمه زمين 
شروع نمي كنند. بنابراين شما هم نبايد با اين ذهنيت كار كنيد 
كه با شروع كار خواهيد توانست فيس بوك بعدي را طراحي 

كنيد. با تسلط بر خود آغاز نماييد.
 ساده ترين ايده كسب و كار را مي توانيد با باالترين حد اشتياق  
بازاريابي تركيب نموده و  يك كسب  و بيشترين مهارت هاي 
براي متفاوت ساختن  راه هايي  پيدا كردن  ايجاد كنيد.  و كار 
كسب و كارتان وقتي در مورد آن اشتياق و مهارت داريد. مانند 

تمركز بر يك موضوع ويژه، آسان است.
2. آموزش كسب و كار

شغل هايي وجود دارد كه مي تواند شما را براي شروع كسب و 
كار آماده كند. اما بايد در انتخاب كاري كه شما را به كارآفريني 
نزديك تر خواهد كرد بي نهايت گزيده كار باشيد. من به خاطر 
ارتباطاتي كه در زمان دانشكده داشتم، در يك موقعيت ويژه 
به كارآفرينان  بودم كه  انتفاعي  با يك مؤسسه غير  براي كار 
بهره  تجربه  با  كارآفرينان  تجربيات  از  و  جوان كمك مي كرد 
دقيقا  كه  بودم  افرادي  احاطه  در  روز  هر  بنابراين  مي گرفت. 

كاري را انجام مي دادند كه من مي خواستم انجام بدهم.
پس تالش نماييد شغلي پيدا كنيد كه به واسطه آن در باره 
كسب و كاري كه مي خواهيد شروع كنيد، بيشتر ياد بگيريد 
و در ميان افرادي قرار بگيريد كه مي توانند به شما در مسير 

كسب و كار كمك كنند. 
3.آزادي

هيچ چيز بيشتر از كار آزاد به من براي كارآفرين شدن كمك 
نكرد. در حاليكه در يك شغل تمام وقت بودم و يك دوره سه 
بدست  كه  پولي  مي كردم.  كار  سايتي  وب  براي  كامل  ساله 
كه  آموختند  من  به  مشتري  صدها  اما  بود،  ناچيز  مي آوردم 
اگر  حتي  بنابراين  كنم.  كار  خود  فعلي  مشتريان  با  چگونه 
مطمئن نيستيد كه چه نوع كسب و كاري را مي خواهيد شروع 
كنيد، آزاد بودن باعث مي شود تا راه هايي را براي كسب درآمد 
از مهارت ها بيابيد. اين مرحله اي قدرتمند براي شروع كسب و 

كار خدمت مدار است.
4.كار در جو رقابتي

هيچ شركت نوپايي منحصر به فرد نيست و احتماال شركت هاي 
متعددي محصوالت يا خدمات مشابهي كار شما را تهيه مي كنند. 
هر كسب و كاري دوست ندارد روال كار را ياد بدهد. اما چالش با 

رقابت هاي موجود در كسب و كار تجربه اي ويژه است.
5.شبكه سازي گسترده 

اجازه  آنها  به  كه  دارند  بزرگي  شبكه هاي  موفق  كارآفرينان 
مي دهد به ديگر كارآفرينان موفق دسترسي داشته باشند كه  
شخص عادي نمي تواند به آن برسد. هيچ محدوديتي در آنچه 
ندارد.  انجام دهيد، وجود  از طريق شبكه سازي  كه مي توانيد 
تمام وقتم  از شغل  براي من شبكه سازي بخشي  خوشبختانه 
تا شروع كسب و كار خودم هدايتم كرد. منابعي  بود كه مرا 

وجود دارد كه مي توانيد  براي ساختن شبكه  از آنها 
بهره ببريد. مواردي از قبيل رخدادهاي ملي و بين المللي براي 
باره  در  يادگيري  براي  كارآفرينان  و مصاحبه هاي  كارآفرينان 

موفقيت هايشان و شكست هايشان و مصاحبه هاي روي خط.
michael luchies: https://www.entrepreneur.com

                           معرفي كتب التين           

 entrepreneurship and culture: the role of national

 culture in entrepreneurship: a study of 51 countries/

 faisal al-kadi (author)/2017. publisher:lulu publishing

services. isbn:9781483463599

كارآفريني و فرهنگ: نقش فرهنگ ملي در كارآفريني، مطالعه 
51 كشور

اين كتاب دانشگاهي يكي از معدود مطالعات دقيق )تز دكتري(
است كه ابهام ها و چالش هاي آزمودن  رابطه بين فرهنگ ملي 
و كارآفريني را روشن مي كند و به كارآفرينان و سياستگذاران 
در  كارآفرينانه  پديده هاي  مسير  درك  امكان  بالقوه  و  بالفعل 
كتاب  مي دهد.  نشان  فرهنگي  چشم انداز  از  را  ملت هايشان 
محدوه هاي  در  دانشگاهي  پيشرفت هاي  جامع  بررسي  با 
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كارآفريني، فرهنگ ملي و تعامل بين همه رشته ها و ارزيابي 
و نقد مسايل به ارائه پيشنهادات و فرضيه هاي خود مي پردازد

 twenty: the twenty most important lessons i  • 

learned in twenty years of entrepreneurship/althea law-

ton-thompson (author)/2017. publisher: althea lawton-

 thompson isbn: 9780996806824

بيست  از  من  كه  درس هايي  مهم ترين  از  مورد  بيست 
سال كارآفريني ياد گرفتم.

اين كتاب مسير بيست ساله نويسنده را در تعريف برند، رشد 
كسب و كار و تجربه زندگي منعكس مي كند. اين درس ها براي  

موفقيت در كارآفريني به اشتراك گذاشته مي شود.
از  برخي  هستند.  شخصي  رشد  براي  عقالنيت  اجزاي  آنها 
درس ها در اين مجموعه عبارت است از: به قدر كافي شجاع 
بودن.  فوق العاده  باور  كاري.  رويه  بهترين  ايجاد  براي  بودن 

پرورانده شوق خود و گوش دادن به نداي درون.
 

 Just Say Yes: Create Your Dream Business and Live

Your Dream Lifestyle / Jim Palmer  (Author)/2017. Pub-

 lisher: CreateSpace Independent Publishing Platform. ISBN:

9781546578864

 فقط بگویید بله: كسب و كار رویایي خود را ایجاد و با 
این سبك  زندگي كنید.

فقط بگوييد بله تا رشد يافته تر و برجسته تر شويد. هر كارآفرين 
و مالك كسب و كار كوچكي  ميل به ايجاد كسب و كار رويايي 
خود را دارد. اين كتاب به شما انرژي و انگيزه مي دهد كه يك 
بازي بزرگ تر و سريع تر را آغاز و سپس كسب و كار رويايي 
خود را ايجاد كنيد. اگر از آهنگ آهسته و  بدون رشد زندگي 
خسته ايد. وقت آن است كه در مسير رشد قرار بگيريد، موفقيت 

بدست آوريد و يك ماجراجويي شگفت انگيز را تجربه كنيد.

 Higher Education, Commercialization, and  
University-Business Relationships (Issues in Globaliza-
tion and Social Justice) /Joshua Powers (Author), Ed-

 ward P. St. John (Editor). 2016. Publisher: A M S Press,
Incorporated. ISBN: 9780404670078
و  كار  و  كسب  روابط  و  تجاري سازي  عالي،  آموزش 
عدالت  و  سازي  جهاني  باره  در  مقاالتي  دانشگاه) 

اجتماعي(
كتاب با قراردادن جهاني سازي و تجاري سازي در بافت تاريخي و معاصر 
آغاز مي شود. داده هاي ارزشمندي مربوط به جهاني سازي تحقيقات 
دانشگاهي، توسعه فعاليت و مطرح كردن سؤاالت در باره مشكالت 
و كار فراهم مي كند. قسمت دوم به اين مسئله مي پردازد كه چگونه 
دانشگاه ها به عنوان موتورهاي توسعه اقتصادي خدمت مي كنند. در باره 
مسايلي مانند رويه هاي اخالقي در تجاري سازي فناوري بحث مي كند. 

در نتيجه گيري چالش ها و مسايل منطقه اي نشان داده مي شود.
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نداي  تهران:  خانی.   امید  مولف  كارآفرینانه/  بازاریابی 
كارآفرین، 1396

  
و  هیجانی  هوش  بر  تاكید  با  كارآفرینی  بر  نگرشی 
خودپنداری شغلی/ مولف عبدالرحیم آقاعزیزی. تهران: 

انتشارات راه دكتري: سنجش و دانش، 1396
  

و  كسب  توسعه  بر  كارآفرینی  و  مشتری گرایی  تاثیر 
كار) شركت های كوچك و متوسط( / زهرا جیریایی شراهی، 

یوسف فراهانی. تهران: پرتوك، 1396

  موانع فرهنگی كارآفرینی زنان    / مولف فرزانه علی اصغری.   
تهران: انتشارات راه دكتري: سنجش و دانش، 1396

راهکارهای كسب وكار  و  تجربیات  كار)  و  و كسب     زنان 
زنان( / مولف سندی لئونگ؛ مترجمین فرشید موقرمقدم، 

مصطفی نجف پور. تهران: انتشارات موقر مقدم، 1396

الزامات مهارت های كارآفرینی جامعه نخبگان در ایجاد 
كسب و كارهای دانش بنیان/مولفین مسعود آزاد، مهدی 

اسالم پناه. تهران: منشور سمیر، 1396
 

برای  راهنمایی  كارآفرینانه:  تامین  زنجیره  ایجاد 
ترجمه  بی.لی؛  ویلیام  نویسنده  رشد/  و  نوآوری 
دانشگاه  تهران:  صادقی.  نرگس   ، سیدمجتبی سجادی 
تهران، موسسه انتشارات، 1396 تهران: دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات، 1396
  

محسن  ترجمه  ؛  نوریس  روز/دن  هفت  در  آپ  استارت 
ذكایی آشتیانی. تهران: آدینه، 1396

بنیان های نظری كارآفرینی/ نوشته دیوید هارپر؛   ترجمه 
كتول:  آباد  علي  یادگاری.   رضا  ثمری،  داوود  تدوین  و 

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علي آباد كتول، 1396
  

كارآفرینی  و  انسانی  منابع  زیرسامانه  های  بین  رابطه 
جوان اقبال تاج الدین،  فاطمه  برزگران،  منیژه  سازمانی/ 

سمیه حیدری توپکانلو. تهران: انتشارات هرمز، 1396
  

و  انبیاء)ص(  كارآفرینِی  و  مهارت   : كارآفرین  پیامبران 
ائمه)ع( در سپهر قرآن و روایات/نگارندگان ذواالنواری، 

مهتاب عشقی عراقی. اراك: اندیشه مطهر، 1396
  

رویکرد  )با   : آمیخته  و  كیفی  كمی،  تحقیق  روش های 
تالیف  كارآفرینی(/  و  مدیریت  ویژه  رساله نویسی 
ویراستار علمی  ؛  امان زاده رشیدی  احمد  آزما،  فریدون 
گرگان:  پورزنجانی.  ملیحه  نصراله نژاد،  علی  ادبی  و 

انتشارات نوروزي، 1396

شركت های  قدرتمند  عادات  ماندن:  برای  ساختن 
پوراس؛  آی.  جری.  كالینز،  جیم  مولفین  قدرتمند/ 

مترجم ریحانه توكلی. تهران: هورمزد، 1396

كارآفرینی دانشگاهی و نوآوری های تکنولوژیکی/ مولف 
اوردونیس د  پاتریسیا  ك ارووف س ک ی٬  والدمار  سزوپا٬  آنا 
پابلوس ؛ مترجمین الهه حسینی... ]و دیگران[. تهران: 

دانشگاه فنیو  حرفه اي، 1396
  

بلوغ  )رویکرد  فناوری  تجاری سازی  و  كارآفرینی 
رشته های  دانشجویان  برای  كاركنان(  روانشناختی 
سید   ، آقاجانی  حسنعلی  محققین/مولفان  و  مدیریت 
مهدی پور كالردشت؛  پژواك   ، حسین زاده  علی اكبر 
و  علمی  جامع  دانشگاه   ، مازندران  دانشگاه  ]برای[ 

كاربردی استان مازندران. مشهد: مینوفر، 1396

               معرفی منابع فارسی


