




رشد،سببترقاب)آزادتجارتاقتصاد-(فسادورکودسببانحصار)کمونیستیاقتصاد•

(قیمتکاهشوکیفیتافزایش

اشتغالبراینیازرفعوجدیدمشاغلایجادتواناییبزرگ،شرکتهایودولتهاکهامروزه•

.دکرخواهندایجادکوچکشرکتهایراآیندهمشاغلازبسیاریندارند،رااثربخش

دررااجتماعیمسئولیتاصولمستمرطوربه(ILO)کارالمللیبینسازمانآموزشیمدل•

.میگیردنظردرکاروکسبمدیریتآموزش

:درسایندرآموزشیاهداف

کارآفرینییتوسعهجهتدرسازیفرهنگ•

رینیکارآفوکاروکسبمهارتهایبهبودومدیریتاندازی،راهچگونگیدانشانتقال•





.جستهاندسودبرنامهاینازکشور100درسازمان850ازبیش•

دیدهاندآموزشسال15طیکارآفریننفرمیلیون1/4ازبیش•

.(زن٪47ومرد53٪)

15طیشغلمیلیون1/5ازبیشباکاروکسبهزار300ایجاد•

.سال

(زن٪30ومرد٪70)ارشدمربی8000آموزش•

زبان30ازبیشبهمحتویترجمه•



نحوهارزیابیونمرهنهاییدانشجویان

نمره2کالسدرشدهمطرحمباحثدرفعاالنهحضوروشرکت-

نمره3(کالسدرارائه(سمینار-

(نمرهC=1نمره،B=2نمره،A=3:سمینارارائهنحوهوکیفیت)

نمره3(کالسدرارائه)BMکاروکسبمدلارائه-

نمرهBP4کاروکسبطرحارائه-

(نمرهD=1نمره،C=2نمره،B=3نمره،A=4:طرحکیفیت)

نمره8ترمپایانکتبیآزمون-



عناوینسمینارها
خارجیوایرانیموفقکارآفرینانسرگذشت•
کاروکسبدرموفقاطرافیانودوستانوابستگان،سرگذشت•
آموزدرسشکستهایسرگذشت•
تخصصیرشتهدراستخدامیمناسبموقعیتپنج•
تخصصیرشتهدرخارجیهایکاریابیدرمناسبموقعیتپنج•
وشابهمکارهای)تخصصیرشتهدرکاروکسباندازیراهمناسبموقعیتپنج•

(موجود
موفقیتروانشناسیومدیریتاصول•
دانشجویانفعلیوگذشتهدرشغلیتجربیاتبیان•
(...ودرآمدبازار،گذاری،سرمایه)مختلفمشاغلباآشنایی•
کاروکسبهایایدهارائه•
یپژوهش-علمیمقاالتوکارآفرینیبحثبامرتبطمطالبهرگونهارائه•
شودبانتخاخودتانکاریزمینهبهتوجهباسمیناروپروژهموضوع:پیشنهاد•



جستجوی مطالب تخصصی فارسی 

www.Sid.ir

http://libepl.um.ac.ir

http://www.civilica.com

http://irandoc.ac.ir 

http://www.ut.ac.ir/fa/contents/education

http://atu.ac.ir/

http://psyes.azad.ac.ir/

http://psychology.tabrizu.ac.ir/

www.magiran.com

www.isi-article.com

:نندآن رشته که شما تدریس می کنید مربوط است مادانشجویان معرفی وب سایت سازمانها و دانشگاههای که معموال به 

http://www.behdasht.gov.ir/پزشکی                               وزارت بهداشت، درمان و آموزش

http://www.iau.ac.ir/                                                 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی

http://www.kstp.ir/Pages/NewHome.aspx                                    پارک علم و فن آوری

http://www.mums.ac.ir/intro/                                               دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.jdm.ac.ir/مشهددانشگاهیجهاد

وزارت آموزش و پرورش

http://www.medu.ir/Portal/Home/

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

http://www.ershad.ir/Default.aspx

وزارت ورزش و جوانان

http://msy.gov.ir/

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

http://www.msrt.ir/Pages/default.aspx

جمعیت هالل احمر

http://rcs.ir/

سازمان بهزیستی

http://behzisti.ir/modules/showframework.aspx

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

http://www.iranpl.ir/Portal/Home/

نهضت سواد  آموزی

http://cms.medu.ir/msavadamozi/

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

http://psyedu.ut.ac.ir/elearning.html

http://www.sid.ir/
http://www.ut.ac.ir/fa/contents/education/psychbiology
http://atu.ac.ir/
http://psyes.azad.ac.ir/
http://psychology.tabrizu.ac.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.isi-article.com/
http://www.behdasht.gov.ir/وزارت
http://www.iau.ac.ir/
http://www.kstp.ir/Pages/NewHome.aspx
http://www.mums.ac.ir/intro/
http://www.jdm.ac.ir/
http://www.medu.ir/Portal/Home/
http://www.ershad.ir/Default.aspx
http://msy.gov.ir/
http://www.msrt.ir/Pages/default.aspx
http://rcs.ir/
http://behzisti.ir/modules/showframework.aspx
http://www.iranpl.ir/Portal/Home/
http://cms.medu.ir/msavadamozi/
http://psyedu.ut.ac.ir/elearning.html


منابعکارآفرینی

(بخشفیضعلیرضاسیددکتر)عمومیکارآفرینی-1

(ناصریرضامحمددکتر)پروژهوکارآفرینی-2

تامینوکاروزارت)کاروکسبکتابهایمجموعه-3

(اجتماعی



: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



:فرصت

(  رفرهنگ وبست)حرکت در مسير باد موافق رو به بندر 
(ويژگی اصلی در پيدا کردن فرصت ها تالش و صبر)

نیواقعيتی عي: فرصت

راه حل فرصت: ايده



مدل تفکر میکنند4انسانها 

ویرودمدیگرایستگاهبهایستگاهیازکهاستقطاریزندگی:قطار-1

بهبردمیرامانیستمادستزندگیافسار).بودگرنظارهمیتوانفقط

(بخواهدکهکجاهر

.بیاوری6جفتبایدفقطاستشانستمامازندگی:نردتخته-2

ونبدواندازچشمبدونامازندگیخموپیچمسیردرکوشا:رودخانه-3

.فرصتهابهتوجه

بافقموابادهایبهتوجهبابایدواستاقیانوسدرانسان:اقیانوسی-4

.کندحرکتافراشتهبادبانهای



.  ..چيز است که نمي توان آن ها را بازگرداندچهار 



...  سنگ 

!  پس از رها کردن



! پس از گفتن
...حرف 



...فرصت

!پس از پايان يافتن



...و زمان 

!پس از گذشتن



قص پاسخ داده نشده يا نانيازه هر گونه ب: فرصت
پاسخ داده شده جامعه

ک به هر موقعيتی که سبب ايجاد ي:فرصت
ودشرکت جديد يا توسعه شرکت موجود ش

.  موقعيتی که قابل کنترل توسط فرد بوده و پيامد مثبت داشته باشد: فرصت

(کروگر. )نبوده و پيامد منفی داشته باشدقابل کنترل به هر موقعيتی که  : تهديد

عوامل کنترل فرصت.ppt


فرصتیکازبهره برداریمختلفهایحلراهبهايده•

.می گردداطالق

کهاستفرصتخامنظریهایده:فرصتوایدهتفاوت•

.نباشدپذیرامکانشاید

(شودبهتراستخوبمحصولی):پیوستهاختراع-تدریجیهایایده•

(نشودکثیفکهلباسیمثال):انقالبیاختراع-انقالبیهایایده•



20

سایی بطور كلی ساز و كار استاندارد و نظام مندي براي شنا

ه از بین  فرصت وجود ندارد بلکه كارآفرین با نگاه تیزبینان

...لیاما بطور ك. منابع اطرافش فرصتها را استخراج میکند

مركز ثقل كشف فرصت هاستنياز



:اندشدهبنااصل2اساسبردنیاکارهاوکسبهمه•
نیاز-1
مشکلرفع-2

.هاستنیازومشکالتباآشناییایده،یافتنراهبهترینتجربه•
کلمشونیازرفعهایایدهبدنبالمیکنیدکارکهایحوزهدراول-

.باشید
.نباشیدبزرگمشکلیکحلبدنبالکارآفرینیدر-
.باشدخودتانتواندرکهکنیددنبالراهاییایده-



.هستنیزدیگراننیازهایشما،نیازهای-•

.اندیهشبهمبهمیرسندنظربهمتفاوتآنچهازبیشخیلیمردم-•

(مسافر).بینندنمیولیبینندمیرامشکالتافرادهمه-•

.داردبستگیفرصتهاتحلیلوتجزیهبهشماموفقیت-•

.تیافخواهیدهستیددنبالشبهراآنچهشوید،میآمادهوقتی-•



شکاف بازار

و  فرصتهای کسب و کار از فاصله میان آنچه مردم میخواهند•

.آنچه که فروشندگان ارائه می دهند، ایجاد میشوند

نق زدن مشتریان•

بررسی مشکالت و نیازهاي مشتریان•

بررسی آرزوهاي مشتریان•



تیادداشبایدمیشودشمادردلخوریکوچکترینباعثکهچیزیهر•
.شود

.دکنییادداشتکردیدبرخوردنامرغوبیکاالییاخدماتبههرگاه•

رارقتوجهموردراکارییاکاالبارابطهدرالزماطالعاتفقدانهرگونه•
.دهید

.استکردهغفلتآنازمدیریتکهبازاریشناسایی•

.استشدهبرخوردبدآنهاباکهمشتریانی•

.ایدکردهدریافتکهاینامحترمانهوناکافیخدمات•



بابک بختیاری 
مدیر عامل شرکت آیس پک ایرانیان



میرقیقزدنهمبارابستنی هاکودکیدوراناز-
می خوردمومی زدمهماسمارتیزیاموزباوکردم
.می بردملذتکاراینازخیلی

اینلی،قبکارتجارببرتکیهباگرفتمتصمیم-
.کنمعملیبزرگمقیاسدرراکار

.نمی رفتبیرونذهنمازبودنمتفاوتفکر-

نمونه هایذهنمدرایدهاینشکل گیریازپس-
اعضایبهامتحانبرایوکردمآمادهراآناولیه

.دادمآشنایانوفامیل

.شدروبه روخوبیاستقبالباایده-



ازخارجوداخلدرفروشگاه۱۳۰توانستهسالدوازکمترمجموعهاین-
کشوردیگردرشعبه۸واماراتدرشعبه۴وایراندرشعبه۱۱۸)ایران

.نمایدایجاد(استآمدهذیلدرکهها

مکرنظیدنیاایزنجیرهمعروفوبزرگهایسیستمبامقایسهدر-
ترموفقسیارببلکهوتوجهقابلغیرهوبرگرکینگباکس،استاردونالد،
تنها،کارشانبهشروعاولسالدودرهاآنکه؛چرااستنمودهعمل
درشعبهیکروز۶هرتوانستهپکآیسکهحالیدرداشتند،شعبهیک
.نمایدافتتاحاولسالدو



www.company-name.com
hello@company-name.com

Lorem Ipsum Street 122
State, Country
Phone  0123 4567 89

eBayپییر امیدیار، بنیان گذار 

ایده و طرح و برنامه ریزى این جوان •

ایرانى زاده  خالق، و پشتکارش، وى را در 

راد لیست موفق ترین و ثروتمند ترین اف

.آمریکا قرار داد



www.company-name.com
hello@company-name.com

Lorem Ipsum Street 122
State, Country
Phone  0123 4567 89

eBayپییر امیدیار، بنیان گذار 

سیتت ایا دد د ر بی     ۲۵امیدیار با دریافت مبلغى بیی   
فردشتدگان اجازه داد ک  اجتاس خود را براى شیرکت 

همچتییی  . معرفییى کتتیید eBayدر حییراد در سییایت 
درصییدى از خریددفردشییها بیی  اد میرسییید د بیی  اییی  

موجب شد ک  فردشیتدگان د خرییداران    eBayارایب 
.با هم ب  راحتى ب  خرید د فردش بپردازند

انجام  eBayماه ک  ادلی  حراجى ک  در سایت ۹بعد از 
را رهیا   General Magicدى شغل خیود در  , شده بود 

بیراى  , کرد د امام دقیت خیود را صیرا سیایت خیود     
eBay کرد.

سننت تنا دو د ر بنه    2۵امیدیار با دریافت مبلغى بین -

ر فروشندگان اجازه داد که اجناس خود را براى شرکت د

. معرفى کنند eBayحراج در سایت 

به همچنین درصدى از خرید و فروشها به او میرسید و-

موجب شد که فروشندگان و خریداران eBayاین ترتیب 

.با هم به راحتى به خرید و فروش بپردازند

 eBayماه که اولنین حراجنى کنه در سنایت     ۹بعد از -

را  General Magicوى شغل خنود در  , انجام شده بود 

بنراى  , رها کرد و تمام وقت خود را صنر  سنایت خنود   

eBay کرد.



جمیله صادقی 
بنیان گذار شرکت تاکسی سرویس زنان در ایران



تصمیم به تاسیس شرکت حمل و نقل بانوان

هنذبهزنانویژهسرویستاکسیتأسیسفکرکهبود۱۳۸۰سالماهبهمن•

.رسیدصادقی

استفادهزنانتوانمندیاینازمی تواندمی دانستبود،خوبیرانندهخودکهآنجااز•

.کندبهینه

کاریهمبهمایلکهزنرانندگانازبعدوکرداجارهمناسبیمکانواموقرضبا•

.کردهمکاریبهدعوتنظرشمدشرایطداشتنبابودند،

ار”یاس”نامبهزنانسرویستاکسیاولینمجوز۸۰سالدرتوانستباالخره•

.کندثبتایراندر



انوانبعد از تاسیس تاکسی سرویس بفعالیتهای 

رانی به شورا و شهرداری در تاکسیموافقت بااعطای کارنامه تاکسیرانی•

بانوان

مدارسسرویس اشتغال بانوان به عنوان راننده •

هدر خط مترو دانشگادستگاه تاکسی۵اتوبوس و دستگاه ۵اختصاص •

بانوانراه اندازی حمل ونقل برون شهری و برون مرزی ویژه •

اولین تعمیرگاه اتومبیل با کارکنان زن نیز در حال احداث•



کاظم قلم چی



،مشخصنظمیباکهکردماجراراایبرنامههایآزمونبنده-

.میدهندآزمونیکبارهفتهدوهرآموزاندانش

بودباریاولینوبودنشدهانجامقبالًکهبودکاریکار،این-

.شداجراوطراحیبندهتوسطکه

دوهرکهطرحی-

.بودنشدهاجرادنیاازجاییدرشودانجامیکبارهفته

هبرنامخودشانهمهابچهودهیمارائهراراهبردیبرنامهای-

همباریزیبرنامهدفتردررادارندکهشخصی

.دهندمیتطبیق

درکههاییبچهکهکردکمکیوبودجدیدکاریکاراین-

نکهایبدونومیکنندزندگیکوچکوشهرستانهایروستاها

اشندبداشتهزیادامکاناتومجللساختمانهایبهدسترسی

.کنندپیدادستعالیهایرتبهبهتوانستند



دوبارانیشبیکدرپیشسال۹•

دندمانراهدرآلمانیسوارموتورگردشگر

امنجاییکدربتواننداینکهبرایو

یکخانهبهبرسانندصبحبهراشب

.بردندپناهروستایی

ههمراروستاییسادهکارگریکعباس•

شیوهبهتاکردتالشاشخانواده

خوبیبهخارجیمهمانانازخودش

.کندپذیرایی

عباس برزگر



کنوناتوشده اندمعرفیایرانیراهنمایانکوچکتریناوکوچکدختردونیلوفروزهرا•

بامستندیفیلمهایایران4و2شبکهتایلند،روسیه،آلمان،تلویزیونیشبکه هایهم

.کرده اندپخشبواناتبزمروستایدرگردشگریرونقموضوع



هتلیکتاداردقصدبرزگرعباس-

او.کندبناروستاارتفاعاتدرعشایری

کزمراگرانترینازیکیهتلاین:می گوید

کمکباراکاراین.شدخواهدایراناقامتی

.می دهمانجامعشایریایل

چارچوبوغذانوعواصالتکهفهمیدهاو-

واستارزشبابسیارروستاییخانواده

همدیگرانبهآنمعرفیراهازمی توان

دیگرنوخودبرایهموحفظراارزشها

.کردزاییاشتغالودرآمدزایی



.می کندپذیراییخودکشاورزیمحصو تباروستادرخارجیگردشگرانازبرزگر•

گردویوطبیعیعسلباصبحهاوهستندموفقکشاورزیامردرهمگیبواناتروستایاهالیوخانواده•

.می کنندپذیراییمسافرانازخودشانزمینهای

استفارساستاننقطهآخرینکرمانویزداستانسمتبهبواناتشهرکیلومتری17دربزمروستای•

.استنیموساعتدویزدوشیرازازمنطقهاینفاصله.استشدهمعرو بواناتگردشگریمنطقهبهکه



کهتاساینایرانیانمامشکل:می گویدبرزگر•

.کنندزیریبرنامهمابرایدیگرانتامی نشینیم

حتیرابهمی توانندماکشورجوانانکهحالیدر

همکهکنندکاریسلیقهوذوقکمیبا

راندیگهمباشندداشتهخوبیدرآمدخودشان

.ببرندسودآنهاکناراز

.می رودکارآفرینیدنبالکسیکمتر:می گویداو•

هاییتنبهایراندرروستاییهرباشیدمطمئن

.دباشتررونقپروبهترابیانهازمی تواند



:  قانون جهانی موفقیت30
بهرتین فرصت ها اغلب در معمولی :قانون فرصت

.  ترین موقعیت های زندگی مان به وجود می آید
در پس بزرگرتین فرصتها به احتمال زیاد همیشه

.دسرتس ماست



م عمده ترین تفاوت قشر تحصیل کرده با عموم مرد

و کم جلوه دادن فرصتهای در دسترسشاید در 

داری است که باید به بهره بربزرگنمایی فرصتهایی

.  برسند

ح در حقیقت تحصیالت در افراد، بدلیل افزایش سط

بهره برداری از توقعات آنها خود مانعی بر سر 

.و در دسترس آنهاستفرصتهای امکانپذیر



اَلفُرصه سَریعَه الفوت، بطیئهِ العوده
.فرصت ها شتابان درگذر هستند و به دشواری باز می گردند

(ع)ن امام علی

*****

التدبیر قبل العمل یومنک من الندم 
.دوراندیشی پیش از اقدام، تو را از پشیمانی ایمن می سازد

(ع)ن امام علی



.محرومیت احساس شده در فرد(:Need)نياز 

شکلی است كه نیاز به خود می گیرد و  : (Wants)خواسته 

.بستگی به شخصیت و فرهنگ انسانها دارد
گرسنگی نیاز به غذا: نیاز

چینی غورباغه میخورد ایرانی پیتزا: خواسته

(Demand):تقاضا 



مالیمنابعولیاستنا محدودانسانخواسته هايچهاگر

ظرندرباكهمی كنندانتخابرااجناسیآنهالذا،استمحدود

.دشوسببرارضایتدرجهباالترینشدهخرجپولگرفتن

.ودشتبديلتقاضابهخواستهکهمیگیردشکلخريدهنگامي-

.شودبرابرآنخواستهباشخصدرآمدکهاستزمانيخريد-



:بنابراین
خواسته:یابدمیافزایشجامعهیکدرآمدکهزمانی•

.میشودمنبسطهایش

فرصتهای:یابدافزایشجامعههایخواستهکهزمانی•
.یابدمیافزایشکارآفرینی



نتخاب  ، امدیریت سنتیبا کارآفرینیتفاوت اصلی •
.  هاستنیازایده های کسب و کار بر محور 

به  مدیریت سنتی ابتدا تولید می کند و سپس•
.فروش فکر می کند

سپس  مدیریت کارآفرین ابتدا نیاز را پیدا میکند و•
.بر اساس آن تولید میکند



:انواع نیازها
(اتومبیل ارزان، با كیفیت)نیاز هاي اظهار شده 

ط بازار  بخشی از نیاز هاي واقعی مشتري كه توس)نیازهاي اظهار نشده 

(تامین نشده مانند گارانتی

شین چرخش نور چراغ ما( )نرم افزارهاي بدون نیاز نصب)نیاز هاي پنهان 
(با حركت آن

از نیازهاي اظهار شده و نشده را از طریق سوال و جواب مشتري میتوان دست یافت اما نی
.ندپنهان با پرسش و پاسخ قابل شناسایی نیست چون فرد حتی به آن فکر هم نمیک



كشف نیازهاي پنهان مشتریان



:انواع نیازها
(كوتاه مدت و بلند مدت)بعد زمان-1

(عطش)شدت نیاز -2

(كفش)تناوب نیاز -3

(آتی،فصلی)زمان نیاز -4



شومپیتر؛ نظریه پرداز كارآفرینی

.اندیرونیبتغییراتازگرفتهنشاتفرصتها:شومپیتردیدگاهاز•

فناوریتغییرات•

قانونیوسیاسیتغییرات•

اجتماعیتغییرات•

شناختیجمعیتتغییرات•
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(بیل)کشاورزیعصر.۱

(تولیدخط)صنعتیعصر.2

جیتال،دیعصرمدیریت،عصرفراصنعتی،:داناییعصر.۳

(رایانه)ارتباطاتواطالعاتعصر

ي تاريخ بشرگانههاي سهدوره



مقایسه جهان خطی و جهان دانش بنیان

(پيچيدگی)پارادايم عصر دانش بنياندکارتی-پارادايم  نيوتنی

خود سازمانده/پویاجهان مکانیکی

غیر خطیخطی

کنترل ناپذیرکنترل پذیر

شبکه ایتمرکز گرا

غیر سلسله مراتبیسلسله مراتبی

ارتباطات گستردهمحدودارتباطات

متنوعیکنواخت

معلولی-معلولیمعلولی-علت 

پیش بینی ناپذیرپیش بینی پذیر

کل گراتقلیل گرا

موضوع گراشی گرا

گرافرایندهویت گرا

انقالبی و تحول گراتحول گرا
52



در چه عصري زندگي مي كنيم

.حکومت هاستوسازمان هاانسان ها،سرمایه یاساسی تریندانشدانایی،عصر•

تغییراتوآن هامیانهم افزاییفناوری ها،وعلومحیرت انگیزرشدحیرت،عصر•

شتابان

بازهایسامانهو،آشوبپیچیدگیعصر•



شتابانتغییرات.۱

.افتادپیشآنازورفتپیشوازشبهمی توانبلکهکرد،مهارنمی توانراتغییر

. یداگر می خواهید در بلندمدت پابرجا بمانید، به سرعت تغییر کن

بیل گیتس

ويژگي هاي عصر دانايي



ويژگي هاي عصر دانايي 

بنیان کنتهدیدهایوطالییفرصت های.2

آشوبناکی.۳

دوست دارد یار این آشفتگی

بیهوده به از خفتگیکوشش 
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ما باید . تغییر غیر قابل اجتناب است:قانون تغییر

.استاد تغییر باشیم نه قربانی آن





تغييرات فناوري

هکمی افتدراهبهفن آوریچرخهیكدورههرشومپیتردیداز•
ولطسالپنجاهمدتبهودارددنیاتحوالتدرانقالبینقش

.دکنمنطبقآنباراخودبایدسالمتاقتصادهر.می کشد
:آننمونه های

هجدهمقرناواخردرآهنونساجیآب،نیروی–
نوزدهمقرنمیانهدرفلزاتوراه آهنبخار،–
بیستمقرنابتدایدرشیمیوبرقدرون سوز،موتور–
کسب)بیستمقرناواخردراطالعاتفن آوریوکامپیوترالكترونیك،–

(CD)(اینترنتیکارهایو





















استراتژی صنعتی کشور•

نیازهای واحد های صنعتی•

خارجی/ بازاریابی داخلی•

کاهش هزینه تولید، فناوریهای جدید•

افزایش  کیفیت و کمیت تولید•

مباحث آموزش نیروی انسانی•

مباحث زیست محیطی•

تغییر در روندهاي صنعتی



تغييرات جمعيت شناختی

(فرزندیتک)جمعیترشدنرخواندازه•

ویازهانوجوانقشر)(بهداشتیومشاورهمراکزمسن،افراد)جمعیتسنیتوزیع•

(سالمتهایدهکده)(نوجوانانوکودکان)(معضالت

نژادیهایگروهترکیب•

تحصیالتمنزل،درکودکانآموزشمجازی،آموزش)آموزشیمختلفسطوح•

(تکمیلی

جمعیتجغرافیاییانتقالونقل•



فرصت ها در بخش مسکن

روند منفی کاهش رشد جمعيت و تاثير آن بر بازار مسکن؟•
(؟روند اسقبال درآينده)ساخت وساز واحدهاي مسکونی کوچک و ارزان قيمت •

(عرضه و تقاضاي واحدهاي مسکونی)
–آيفون تصويري)داخلی آنها معماري داخلی واحدهاي مسکونی و تزئينات •

(تعداد پارکينگ()دوربين
ساخت وساز تجهيزات اداري  •

(مجتمع هاي مسکونی چند منظوره با امکانات کامل )
سيستم  اطالع رسانی  براي معرفی مراکز خدمات ساختمانی•
سيستم اطالع  نسبت به مراکز فروش و توزيع مصالح •
(عرضه و تقاضا)سيستم توزيع  نيروي کار ماهر •
سيستم خدمات جزيی ساختمانها•
آموزش  نيروي کار ماهر •



تغييرات اجتماعی

اصلیفرهنگیهایارزش•

ثانویهباورهای•

هافرهنگخرده•

(کودکاننگهداریمراکزمرد،وزنبودنشاغل)خانوارالگوهای•

(موبایل)تفریحالگوهایموسیقی،پوشش،سبک•

گاههایدستاندام،تناسبوسالمتیبرتاکیدافزایش)سالمتوتغذیهالگوهای•

مواد،ارگانیکروشهایازسالممحصو تتولید)(منازلدرهواآلودگیآب،تصفیه

(کالریکمغذایی

ازدواج•



فرهنگی/ فرصتها در مسايل اجتماعی

زيادکترافيدليلبهپابادهايپيکبهنياز:شهريشلوغمناطقدرتنش•

سالنهمچونتفريحیوورزشیمکانهايبهنياز:متوسطومرفهقشرنيازهاي•

رتیمسافتورهايوهاآژانس،اعتيادترکالغري،موسساتکوهنوردي،تورهايوبولينگ

غذاهاي–ونبيرغذايتقضايوپزوپختبرايوقتکمبود:زندگیسبکدرتغيير•

پوشيدنلباسنحوهدرتغييرشده،کنسرووآماده

عزاداريمراسمدرتغيير•

فرزندانتولدجشندرتغيير•



تغيير در روندهاي قانونی و اقتصادي 

درآمدهای اینترنتی و بورس•

سياست های اعتباری دولت•

نرخ بهره بانکی و فروشهای اقساطی •

روشهای کاهش هزینه ها•

تورم•

(خودرو_ارز _طال _زمين ) تغييرات ذائقه اقتصادی •



نظرردموکشورهربانامطلوبيامطلوبارتباطاتوضعيت•

مطلوبکشورباهمکاريهايزمينه•

مطلوبکشورهايپتانسيلونيازها•

تغییر در روندهاي سیاسی



برداری فرصتو بهره تشخیص 

هزینه فرصت
درآمد•
بیکاری•

سرمایه انسانی
سن•
تجربه    تحصیالت•

موقعیت اجتماعی
• (شبکه)سرمایه اجتماعی 
شان اجتماعی•

ویژگیهای شخصیتی وانگیزش
 برون گرایی
 موافقت وسازگاری
 نیاز به موفقیت
 ریسک پذیری واستقالل طلبی

خودارزیابی کانونی
حیطه کنترل•
خودسودمندی•

استعدادهای شناختی
• ازحداعتمادبیش 
هوشیاری وشناخت •
کارآفرینانه

جمعیت شناختیعوامل 

عوامل روانشناختی



چرا شناسایی

فرصت ؟

منابع ایده و فرصت

آیندمیفرصتها ازكجا 

مؤثر بر شناساییعوامل
و
فرصتكنترل

ایده و فرصتامکان سنجی طرح كسب وكارتهیه 

فرصتها از کجا می آیند.ppt
عوامل کنترل فرصت.ppt
امکان سنجی ایده.ppt
Business_Plan_siyb.pptx


فرآیند كشف و خلق فرصت
رویکردتقاضا                     عرضه                

تخصصی(                           گرسنه میشویم ساندویچ میخریم)+                        +   

اکتشافی( بند ناف)-+                        

اکتشافی( روز شارژ باشد10موبایلی که )+   -

نوآوری-خلق (   تبلت و گوشی ها( )سال پیش40ایمیل )--

ص و  روند طوالنی، کند، هزینه بر و نیاز به تخصخلق فرصتدر 
.دانش دارد

ال در کشورهای توسعه نیافته و یا در حکشف فرصترویکرد 
در کشورهای توسعه یافتهخلق فرصتتوسعه و رویکرد 
.مورد توجه است



يتعريف کارآفرينی از ديدگاه نوآور

وریآنوآنبطندرکهاستعملکردازخاصینوعکارآفرینی:دراکرپیتر-

.استنهفته

یاوهدوبآفرینمنبعوکردهایجادجدیدثروتهاییکارآفرینتعریف،ایندر-
.بخشدمیآفرینیثروتایبربیشتریاستعدادموجود،منابعبه

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



تعریف نوآوري

ژگیویچندیایكدر(تغییریا)بهبودازاستعبارت:نوآوری•

وکندافزودهارزشایجادمشتریبرایکهنحویبهمحصول

.باشدداشتههمراهبهرااوتقاضای

دردارهدفتغییراتایجادبرایمنظمکوششی:نوآوری-

ردهوشمندانهجستجوهایازناشیکهاقتصادیهایتوانایی

.استنوآوریفرصتهای
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:دوعلتجلویرشدهرکسبوکاریرامیگیرد

رقبا-1

مشتریتغییرذائقه-2

.استبهبوددائمیکیفیتیانوآوریتنهاراهماندگاریدرنقطهایدهآل

(ینمثالکالسکهوماش).هدفازنوآوریافزایشنقطهرشدایدهآلتاحدامکاناست

نهاا  ت”(:  مایکروساافت )بیل گیتس•

شاارکتهایی موفااق میشااوند کااه  

فاارآورده هااای خااود را پاایش از  

“.دیگران از دور خارج کنند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C


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

.می انجامد



Windows 1



Windows 2



Windows 2.1X



Windows 3



Windows 3.1X



Windows 95



Windows 98



Windows 2000



Windows ME



Windows XP



Windows Vista



Windows 7


