




:تعریف کارآفرینی

فرصتكشف -1

(هنر عملیاتی كردن فرصت و تولید ثروت)از فرصتبهره برداري -2

.کارآفرینی آغاز دارد پایان ندارد
کارآفرین به اختیار خودش به دنبال ایده های جدید میرود و گرنه بعد از مدتی

.  تبدیل به اشتغالزا میگردد

فرآيند بهره برداري

فرآيند کشف



يتعريف کارآفرينی از ديدگاه نوآور

.ستانهفتهوریآنوآنبطندرکهاستعملکردازخاصینوع:دراکرپیتر-

عمنبوکردهایجادجدیدثروتهایهمتواندمییکارآفرینتعریفایندر-

.ببخشدرینیآفثروتایبربیشتریاستعدادموجود،منابعبهیاوباشدآفرین

:نوآوریاصلینوعچهار-
محصول-1
فرآیند-2
مدیریت یا مدل ذهنی -3
بازاریابی-4



تعریف نوآوري

ژگی  در یك یا چند وی( یا تغییر)عبارت است از بهبود :نوآوري•

محصول به نحوی که برای مشتری ایجاد ارزش افزوده کند و

.  تقاضای او را به همراه داشته باشد

دردارهدفتغییراتایجادبرایمنظمکوششی:نوآوري-

دانههوشمنجستجوهایازناشیکهاستاقتصادیهایتوانایی

.استنوآوریفرصتهایدر
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نوآوري در محصول
لی، به محصوالت یا خدمات جدید یا ارتقای محصوالت یا خدمات قب

.می انجامد



نوآوري در فرآيند
برای مثال، در –به فرآیندهای بهبود یافته در سازمان 

منتج می شود-بخش های عملیات، مدیریت منابع انسانی، امور مالی



ذهنیمدليامديريتدرنوآوري
ذهندرکاروکسبازمفهومیمدلیاراسازمانمدیریتروش

.بخشدمیبهبودرامشتری



بازاريابیدرنوآوري
دهایکارکردیگرهمچنینوتوزیعوگذاریقیمتتبلیغ،بازاریابیکارکردهایبه

.شودمیمربوط(تبلیغاتیابندیبستهمانند)محصولتوسعهازغیربهمحصول



شومپیتر؛ نظریه پرداز نوآوري

هکمی افتدراهبهفن آوریچرخهیكدورههرشومپیتردیداز•
ولطسالپنجاهمدتبهودارددنیاتحوالتدرانقالبینقش

.دکنمنطبقآنباراخودبایدسالمتاقتصادهر.می کشد
:آننمونه های

هجدهمقرناواخردرآهنونساجیآب،نیروی–
نوزدهمقرنمیانهدرفلزاتوراه آهنبخار،–
بیستمقرنابتدایدرشیمیوبرقدرون سوز،موتور–
بیستمقرناواخردراطالعاتفن آوریوکامپیوترالكترونیك،–
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اکرآ فرین-نوآ ور -خمرتع 

خداوندخلیفهچونانسان.استخداوندمخصوصفقطهیچ،ازچیزیخلقمعنیبهابداع

.برسدخالقیتمرحلهبهمیتوانداست

(تخالقی)(استفردیوروابطکشفوموجودالگوهایازاستفادهبا)ایدهخلق:مخترع-

ارائهروهگیاسازمانتوسطمیتواندوانبوهتولید)مخترعایدهکردنعملیاتیواجرا:نوآور-

(فرآیند+خالقیت)(شود

یازنموردارزشبایدحتما)میكندتبدیلبازارنیازوفرصتبهرانوآوری:کارآفرین-

(آفرینیارزش+فرآیند+خالقیت)(کندایجادرامشتری

یزنخالقانههایایدهو(علمیهایتئوری)باشدکارآفرینالزاماتواندنمیمخترعیهر-

(فرصتازبرداریبهره–فرصتکشفهنر).آیدنمیبوجودکارآفرینتوسطالزاما



دانشگاهتحوالتروند

محورآموزشدانشگاه=اولنسل•

محورپژوهشدانشگاه=دومنسل•

کارآفریندانشگاه=سومنسل•



اقتصاد دانش بنیان 

Knowledge Based Economy

کارنیرویوزمینبرمبتنیکشاورزیدورهاقتصاد•

کارنیرویوسرمایهبرمبتنیصنعتیدورهاقتصاد•

(یفراصنعت)دانشیسرمایهبرمبتنیدانشیدورهاقتصاد•

هایداراییدرنهرادنیابزرگهایشرکتاصلیبرتری)

(.ردکجستجوبایدآنهادانشجریاننظامدربلكهانباشته،



اقتصاد دانایی محور چه نوع اقتصادي است؟

منابعاوانيفراقتصادبلكهنيستمنابعكميابياقتصاددانايي،اقتصاد•

.است

لذا.درسميفروشبهوشدهتبديلكاالبهداناييدانايي،اقتصاددر•

.استگرفتهشكلجهاندرداناييمبادلهبرايمجازيبازارهاي

همانيا«دانايي»مصرفوتوزيع،توليد،برمبتنياقتصاداين•

.است«اطالعات»

.تاس«داناييواطالعات»مبادلهبرمبتنيبازارايندرثروتتوليد•



دانش چیست؟

فردی،هایبرنامهاهدافتحقق»جهتدرکهماهایآموزهازدستهآن•

.باشدمفید«جهانیوملیسازمانی

:شودمیتقسیمدستهچهاربهدانش•

روندهاوهاجریانازاطالعاتدانش–KnowWhatچیزیچهدانش-1

Knowچراییدانش-2 Why–علمیجنبةوعللدانستن

Knowچگونگیدانش-3 How–ساختوطراحیاصول-عملچگونگیدانستن

مهارتهاداشتن–KnowWhoکسیچهدانش-4



عوامل مؤثر بر موفقیت محققان

مشترککار-تیمیکاربرایآمادگی•

همكارانومحققانسایربااثربخشارتباطات•

هدایتیونظارتیهایسیستمپذیرشومدیریتتحمل•

فرافكنیمقابلدرفكنیدرون•

...وگزارشهامشاهدات،دقیقثبتانضباط،•



اهداف تجاري سازي در دانشگاه

تكمیل چرخه علم، فناوری و نوآوری•

کشوردر تأمین نیازهای تخصصی مشارکت •

ملیخود اتكایی •

خلق ثروت و رشد اقتصادی•



کاروکسبايجادچرخه

مدیریتیتیم•

صنعتتحلیل•

بازارتحلیل•

رقباوبازاربندیبخش•

بازاریابیهایاستراتژی•

اجرا•

کنترل•

مالیطرح•

ریسکارزیابی•



تیم مديريتی

ن نقطه ضعف بیشتر سرمایه گذاران تیم مدیریتی را به عنوان بزرگتری•

.  یا قوت هر کسب و کاری محسوب می کنند

(  راستی و درستی)فاکتورهای شخصیتی : اخالق حرفه ای-

(توانایی و تعهد به اتمام کار)داشتن تجربیات قبلی -

: از اشتباهات رایج•

.محول نمودن مسئولیتهای زیاد بر دوش یک نفر-

(عادلتیم مت. )انتخاب مدیرانی با پیشینه های شغلی کامال مشابه-



تحلیل صنعت
بازارتحلیلابصنعتتحلیل).نظرموردصنعتبرکارآفرینتسلطکنندهبیان•

(استمتفاوت

هآینداحتمالیروالبه(صنعتعمرچرخه)موجودوگذشتهشرایطذکربا•

(پژوهیآینده).میشودپرداخته

.ریگذاسرمایهحجممتعاقباوتولیدحجمرویبرمسقیمتاثیرعمرچرخه•

.تکنولوژیکتغییراتآتیروندهایوجاریشرایطتوصیف•

.زمینهایندرفعالشرکتهای•

.المللیبینیاکشوریمحلی،بازارمحدودهومحل•

...واینترنتصنایع،اداره:صنعتتحلیلمنابع•



تحلیل بازار
هایبخشترینحیاتیحالعیندروترینمشکلاز:بازارتحلیل•

گذاردهبنیانبازارازبینیپیشارائهپایهبرکهاستتجاریطرح

:میشود

.محصولجایگاههدف،بازارتعیینبازار،بندیبخششامل-•

.داردوجودنظرموردبازاراینکهوهدفبازارکاملبررسی-•

(شودبررسیقبلسالسهازحداقلباید)هدفبازاراندازه-•

.رقباگذاریسرپشتتوان-•

.الئلدذکربارونقیارکودمانندآنتغییرتوبازارجاریشرایط-•



.هدفبازاردرموفقیتپارامترهای-•

.بازارمحدودهومحل-•

.ئلدالبااخیرشکستهایوموفقیتهاازموردچندبررسی-•

.وارداتآمار-•

کنندگانمصرفباقراردادهاومذاکرتهرگونهارائه-•
.محصول

.بازاررشدنرخوپایداریسود،فروش،حجمروندبررسی-•

آیندهوفعلیبازارازشماسهم:نهایتدر-•



بخش بندي بازار  
.میکندمشخصراهدفبازاربازار،بندیبخشخروجی-

نیازهایبازاربخشهردهد،قرارهدفرابازارتمامتواندنمیشرکتیک-

.داردراخودشخاص

.کندتمرکزبازارازهدفیکبرویاستبهترخودکارابتدایدرشرکتهر-

کیفیت-

قیمت-

سرعت-



:تحلیل رقبا
انحصارییاانحصارینیمهیارقابتیبازارورقباتعداد-•

یراخسالهایدرتغییراتوکدامهربازارسهموبالقوهرقبایمعرفی-•

وتولیدحجموتجاریناممحصول،نوعآدرس،اسم،).دالئلباهمراه

(تفکیکبهفروش

ساسابررقبامقایسه).آنهاهرکدامقوتوضعفنقاطذکرورقباتوان-•

(....وپشتیبانیسرویسهایوکیفیتقیمت،

آنازیاوشدهبازاراینواردشرکتهاییچهاخیرسالچنددراینکه-•

اندشدهخارج



:انواع رقبا
:مستقیمغیرومستقیمرقبایبندیتقسیم

میکنندتولیدرامامحصولعین:مسقیمرقبای-

.یکنندمتولیدرامامحصولجایگزینیامشابهمحصول:مستقیمغیررقبای-

(تاکسی-مترو-اتوبوس)

:بازارسهملحاظبهبندیتقسیم

تعینودارنددستدررابازارعمدهسهمکهبازاررهبران:رقبااولدسته-

.هستندقیمتهاوبازیقوانینوشرایطکننده

.یداتتهدترینمهموهستندرقبااولینکهنزدیکرقبای:رقبادومدسته-



4Pاستراتژي هاي بازاريابی -

ضایتر-شناساندن-شناسایی-:بازاریابیتعریف

Productمحصولاستراتژی-1

Placeتوزیعومکاناستراتژی-2

Priceقیمتاستراتژی-3

Promotionارتقاوتبلیغاتاستراتژی-4



ضعفوقوتنقاطورقباتوزیعهایشبکهبررسی-

مایندگین-مستقیمفروش:توزیعهایشبکهانواعبررسی-

-اینترنتی–فروشانخرده-هادالل-فروشانعمده-

مستقیمپست-تلفنی–خانهبهخانه

بروییمیمستقتاثیرتوزیعمختلفکانالهایازاستفاده)**

(داردنقدینگیجریان

:استراتژي توزيع



تجهیزاتوآالتماشینمشخصات•
استانداردهاوروشها•
تجهیزاتوآالتماشیناستقرارنحوهومکانانتخاب•
واناییتوآنهاتعدادوتخصصنظرازانسانینیرویوضعیت•

آنهاجذب
اولیهموادتامین•
معنویحقوقوتولیدتکنولوژی•
کارخانهمحاسبهوطراحینیازصورتدر•

(طرح تولید)اجرا 



(تولید بدون كارخانه)برون سپاري 
قفسیکزیردرقطعاتتمامتولیدمانندشعارهاییامروزه•

.ندارندارزشیهیچ
یکرویبایدبقابرایشرکتیکوشدهتخصصیفعالیتها•

.کندتمرکزکارازخاصقسمت
.اشدببهتریناشکاریابعادهمهدرنمیتواندشرکتیک•
.بهترینهاستازاستفادهسپاریبرون•
ذاریگسرمایهکاهشوکیفیتافزایشسببسپاریبرون•

کهدیمواردرالبته).میشودریسککاهشآنتبعبهواولیه
(دباشاستراتژیکغیرونشودکاروکسبتهدیدباعث



کنترل

.میشدتعریفکاالمرغوبیتبهتنهاکیفیتکنترلابتدا•

:کنترلازجدیدتعریف•

آنتغییراتواولیهموادکنترل-•

انسانینیرویکنترل-•

هاسیستمیابیعیبوآالتماشینکنترل-•

مرغوبیتوکیفیتدائمییکنواختیکنترل-•

(...ومناسبشکلموقع،بهتحویل)فرآیندکنترل-•

فروشازپسخدماتکنترل-•



طرح مالی-

بودجهبینیپیش•

درآمدوهاهزینهبرنظارت•

زیانوسودبینیپیش•

سرمایهازبهینهاستفادهچگونگی•

: نتیجه طرح مالی•

تعیین منابع مالی مورد نیاز-2تعیین سود مورد انتظار     -1



جمع کل سرمايه گذاري طرح
سرمایه در گردش+ سرمایه ثابت = جمع کل سرمایه گذاري طرح 



نحوه تامین منابع مالی

درصدمبلغشرح

سرمایه اولیه سهامداران-1

تسهیالت بانکی کوتاه مدت-2

تسهیالت بانکی بلند مدت-3



تحلیل و شاخص هاي مالی طرح 

خالصهطوربهکهطرحیکقسمتهايگذارترینتاثیراز•

.میدهدنشانراطرحمالیتوجیهوسودآوري

سربهسرنقطهتحلیلشامل•

سرمایهبازگشتنرخ•

....ومالیهاينسبت•



نقطه سر به سر
.ضررينهوداشتخواهدسودينهآفرینانهکارفعالیتآندرکهاستفروشیمیزان•

درریسکمیزانباشدترنزدیک100بهعددچههر.استطرحریسککنندهمشخصعدداین•

.بودخواهددهزیانطرحباشد100ازبیشاگرواستبیشترطرح

هرايبراستممکن سربه سرنقطه يمی کند،تولیدکاالنوعیکازبیششرکتکهموارديدر•

دادهیصتخصتنهاییبهکاالهربرايمی بایدثابتهزینه هاي.شودمحاسبهجداگانهکاالهاازیک

اگرالمثبطور.گرددمحاسبهمعینیفروشمیزانبههزینه هاکردنهم آهنگوسیله يبهیاشود

آنبهثابتهزینه هايکلجمعدرصد40دلیلهمینبهاست،xمحصولجهتفروشدرصد40

.شدخواهددادهاختصاصمحصول

•:F(بیمهواجارهحقوق،استهالک،)(محصولواحدیکبرايیا)ثابتهايهزینه

•:P(محصولواحدیکبرايیا)کلفروش

•:V(اولیهمواد)(محصولواحدیکبرايیا)متغیرهايهزینه









نرخ بازگشت سرمايه
هايهزینهپرداختبرايابتدادرخدماتومحصولفروشازحاصلدرآمداز•

ازنیموردهايهزینهسایروپرسنلیانرژي،اولیه،موادنظیرمحصولتولید

وطمربشدهمحاسبههايهزینهوهاهزینهاینکسرازپسوشودمیاستفاده

.گرددمیمحاسبهخالصسودبعنواننهاییماندهرقممالیات،وعوارضبه

میپرداختگذارسرمایهبهبرداريبهرهدورانطیدرسالیانهخالصسود•

مختلفهايسالطیدرطرحتجمعیخالصسودآندرکهزمانیمقطع.گردد

ویا)احداثدورانطولدرشدهانجامگذاريسرمایهبهمربوطرقممعادل

برآنواحدکهشودمینامیدهسرمایهبازگشتدورهباشد،(برداريبهرهدوران

.باشدمیسالاساس



ارزيابی ريسک

:گذاريسرمایهطرحدرریسکهايمنشاء•

گذاريسرمایهمیزان-

خدمتیامحصولتولیدهايهزینه-

خدمتیامحصولفروشازحاصلدرآمدمیزان-

ضعفهانمودنبرطرفنحوهوریسکهابامقابلههايراه•



ايام به کام
هرويمومنی 

www.4satekar.ir

http://www.4satekar.ir/

