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 کارآفرینی1. فهرست مطالب

 کار و کسب راه اندازي آمادگی2.

 چیست استارتاپ3.

 کار و کسب ایده خلق4.

 ایده اعتبارسنجی5.
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 با شنیدن واژه زیر اولین مفهومی که به ذهن شما 

آید چیست؟  می  
 
 

 ”کارآفريني“
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•  به نظر شما 

• کارآفرینی و کسب و کار تفاوت میان   

•  چیست؟
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کاروجديدکسبشکلهاي  
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استارتاپياکسبوکارنوپاچیست؟
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استارتاپيکسازمانموقتاستکهباهدفيافتن   

.يکمدلکسبوکارتکرارپذيرومقیاسپذيربوجودآمدهاست  

 استارتاپچیهست؟
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 مقایسه دو کسب و کار
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 تغییرماهیتکسبوکارهايخدماتی

•UBER ندارد هم تاکسی یک حتا دنیا تاکسی رانی شرکت بزرگترین. 

 

•Airbnb ندارد هتلی هیچ جهان هتل داری شرکت بزرگترین. 
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آيندهياستارتاپبهچهسمتینمیرود
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مشاغلیکهوجودنخواهندداشت

سنتی؛ مسکن بنگاه های 
غیرهوشمند؛ تلفنی تاکسی آژانس های 
بلیط؛ فروش مسافرتی سنتی آژانس های 
و برقی خودروهای در سوخت مصرف کاهش به توجه با بنزین ها، پمپ مدیریت و بنزین تولید 

 هیبریدی؛
؛...و موبایل و برقی و خانگی لوازم مانند برند، غیر و غیرزنجیره ای فروشی خرده فروشگاه های 
کفش؛ و کیف و لباس متفرقه بوتیک های 
گیری اوج به توجه با مویرگی پخش شرکت های در خصوص به فروشندگی، و ویزیتوری شغل 

   مشتریان؛ گیری سفارش های اپ و اینترنتی فروش از استفاده
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مشاغلیکهوجودنخواهندداشت

خیابان ها؛ در رانندگی و راهنمایی پلیس 

ترجمه؛ خبره نرم افزارهای سریع رشد به توجه با ترجمه، خدمات دفاتر 

و اسکن و نشر و کپی خدمات دفاتر... 

روزنامه ای؛ آگهی های خصوص به کاغذی، روزنامه های 

حرفه ای؛ مدارک و حضوری آموزش دوره های برگزاری 

شد؛ خواهند جدی تهدید پهبادها آمدن با می کنید فکر آنچه از زودتر موتوری، پیک های 

دوم؛ دست خودرو فروش مثل داللی، مشاغل 
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مشاغلیکهوجودنخواهندداشت

سطح افزایش و جدید برندهای ورود به توجه با یدکی، لوازم فروش و خودرو تعمیرگاه های 

 انجام رسمی نمایندگی های توسط بیشتر تعمیرات انجام و خودرو تکنولوژی ارتقاء و کیفیت

 .شد خواهد

جدید؛ تکنولوژی های و نرم افزارها ورود به توجه با انبارها، اجاره و انبارداری خدمات 

و سنگین پنجره و درب و آجر و سیمانی بلوک مانند ساختمانی، سنگین مصالح فروش و تولید... 

 استانداردها؛  ارتقاء و جدید مصالح جایگزینی به توجه با

بیمه فیزیکی نمایندگی های و دفاتر 
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مشاغلیکهوجودنخواهندداشت

الکترونیکی و الکتریکی تجهیزات اتصال اپراتور 

پستی خدمات کارگران 

گرانبها فلزی سنگ های و جواهرات کارگران 

 رستوران آشپزهای 

 پرداخت و سنگ زنی 

 تحویلداری 

دفترداران   

 منشی ها 
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مشاغلیکهوجودنخواهندداشت

. مد مدل های 

. رانندگان 

اعتباری تحلیلگران 

ورزشی داوری و حکمیت 

 وام ارائه متصدیان  و بانک کارمندان 

 زمان تنظیم و مونتاژ اپراتورهای 

 مالیاتی حسابرسان 

تلفن اپراتورهای 
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آيندهياستارتاپهابهچهسمتیمیرود
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گرد هم می آیند تا درباره   Y Combinator دو مرتبه در سال یک گروه جدید از استارتاپ ها در
 .آینده استارتاپ ها با هم صحبت کنند

 

 خود کار به بخشیدن دقت و سرعت براي مصنوعی هوش و ماشین یادگیري از مرور به کمپانی ها همه .•

 .می کنند استفاده

  تکراري کارهاي که است معنی این به اتوماسیون از استفاده رشد .می آیند شما شغل کمک به ربات ها•

 .می شود انجام الگوریتم ها یا ماشین ها توسط

  .نمی کنند فکر آمریکا در سرمایه گزاري به تنها بزرگ بازارهاي و نیست غرب به محدود فقط تکنولوژي•
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گرد هم می آیند تا درباره   Y Combinator دو مرتبه در سال یک گروه جدید از استارتاپ ها در
 .آینده استارتاپ ها با هم صحبت کنند

 

  سعی استارتاپ ها باشد، کجا و باشد شغلی چه که ندارد فرقی .است معضل یک همچنان کردن استخدام .•

 .کنند آسان تر را آن روند می کنند

  نرم افزارهاي توسط بعدي مراحل و می کند ویزیت را بیمار دکتر .می آیند پزشکی کمک به نرم افزارها .•

 .می شود انجام هوشمند

 .کرد خواهند متصل اطرافتان به را شما اجتماعی اپلیکیشن هاي کنید، متصل هم به را دنیا اینکه جاي به•

 

 

 



21 21 

"ديترزيچه"پیشبینیآيندهجهاناززبانمديرعاملشرکتبنز  

درصد رفت   ۸۰دیتر زیچه مدیر عامل شرکت خودروسازي بنز در سخنرانی اخیري که داشت اعالم کرد  -•

بنابراین ... و آمدهاي شهري در آینده حذف خواهد شد و سیستم هاي اطالعاتی جاي آنها را خواهند گرفت

 ...آلودگی هوا نداریم، تصادف به حداقل خواهد رسید و وقت بیشتري براي تفریح خواهیم داشت

 ...گوگل و سیسکو هستند, مثل اپلشرکت هایی رقیبان ما شرکت هاي تولید خودرو نیستند بلکه  -•

 ...و اطالعات همه صنایع را خواهد بلعیدنرم افزار در پنج تا ده سال آینده  -•
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 ...آمد خواهد سرطان انواع تشخیص در پزشکان کمک به صد در صد دقت با خود، تشخیصی افزار نرم ارایه با Watson شرکت -•

 ...رساند خواهند درصد ۹۹ به را IVF یا مصنوعی لقاح در موفقیت شانس ،DNA ساختار شبیه ساز افزارهاي نرم -•

 ...گرفت خواهد را سنتی کشاورزي جاي درصدي، ۹۹ بهره وري با اطالعات بر مبتنی و خاک بدون کشاورزي -•

 ...کرد خواهد بازي جهان در را ارز پشتوانه نقش دیجیتالی پول ،می دهد دیجیتالی پول یا  اطالعات به را خود جاي پول -•

 ...است گردشگري خدمات، جنس از و کشاورزي کرد، خواهد رشد آینده در که فیزیکی کار و کسب تنها گفت بتوان شاید -•

"ديترزيچه"پیشبینیآيندهجهاناززبانمديرعاملشرکتبنز  



23 23 

  خواهند نگه خود براي را تفریح و کرد خواهند واگذار اطالعاتی سیستم هاي به را خود کارهاي انسان -•
 ...داشت

  نخواهیم دیگر را رانندگی وحشتناک اخبار و شد خواهد عوض تغییرات این با آینده شهرهاي چهره -•
 ...داشت

 ...شد خواهند ورشکسته وضعیت حفظ با خودروسازي صنایع -•

  دست از را خود ماهیت مستغالت و امالک بازار و خورد خواهند بزرگی ضربه هم بیمه شرکت هاي -•
 ...داد خواهند

  شد، خوهد ارزان تولید نوین هاي روش کمک با برق داشت، خواهند کمتري صوتی آلودگی ها شهر -•
 ...رسید خواهد خوردن مصرف به عمدتا چون شد خواهد حل آب مشکل

"ديترزيچه"پیشبینیآيندهجهاناززبانمديرعاملشرکتبنز  
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 ...شود بررسی موبایل طریق از تواند می و ارزان افراد سالمت بررسی -•

 طریق از سادگی به و آمد خواهد صنتعی طراحان خدمت به تمام سرعت با و بزودي بعدي سه چاپ -•
 ...است کرده شروع را کار مورد این در چین کشور .موبایل

 صورت این غیر در باشد داشته ارتباط موبایل با باید شما ایده ي شوید جدید دنیاي وارد می خواهید اگر -•
 ...کنید فراموش آنرا باید

 ...بود خواهند شکست به محکوم ۲۱ قرن در شدند طراحی ۲۰ قرن براي که ایده هایی -•

 ...باشد کافی آنها مقدار کوتاه مدت این در نیست معلوم ولی آمد خواهند وجود به جدید شغل هاي -.•

"ديترزيچه"پیشبینیآيندهجهاناززبانمديرعاملشرکتبنز  
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 کارآفرينیچرا

 اقتصاد و کارآفرینی موتور محرکه ي تولید و اشتغال •

 کشورندکارآفرینان محور توسعه و پیشرفت و •

 جوانان موتور محرکه ي کارآفرینی هستند•

 کارآفرینان به جهت ارزشی که خلق می کنند، از ارزشمنترین افراد هر جامعه هستند•
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 رفتار مدل ذهنی

 شخصیت

 ذهنی مدل

 ارزشها

 باورها
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 ويژگیهايشخصیتی

 شناخت خود1.

 شناخت همراهان2.
 نقش ویژگی های شخصیتی در تیم سازی  . 3
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 نکته  کلیدی تیم سازی

 :قانون طالیی•

 «با دیگران آن کن که دوست داری با تو رفتار کنند»                  

 :  بازنویسی•

 با دیگران آن کن که دوست می دارند با آنها رفتار شود»                  
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 آياشمافردمناسبیبراي

 راهاندازييککسبوکارهستید
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 ویژگی های افراد کارآفرین
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موفقیت طلبی 
استقالل طلبی 
درونی کنترل مرکز و مسئولیت پذیری 
نوآوری و خالقیت 
محاسبه شده ریسک پذیری 
سخت کوشی و تالش 

شکست تحمل و ابهام تحمل 

نفس به اعتماد  
 مثبت اندیشی 
فرصت ها شکارچی 

31 
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شروعپیش از   
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شخصی خود را تعریف کنید چشم انداز  
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 آیا شما فرد مناسبی برای راه اندازی کسب و کار هستید؟

 مناسب هستید؟ وکاریبرای چه نوع کسب   
 

 خرده فروشی
  

 عمده فروشی
 
 

 تولیدی
  

 خدماتی
  

 کشاورزی
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 به نظر شما 

 اولین عنصر الزم برای شروع کسب و کار

 چیست؟

37 
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•  و کسب راه اندازی برای اساسی اقدامات مورد در مختصر و کوتاه توصیفی کار، و کسب ایده ی

.می شود شروع خوب ایده ی یک با خوب کار و کسب یک .است نظر مورد کار  

• .می یابد دست سود به مشتریانش، نیاز یا خواسته کردن برآورده  با موفق، کار و کسب یک  

.ايده محصولي است كه پاسخ گوي نيازها و نيازمندان گوناگون است  
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ايدهيکسبوکارشماچیست؟
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 نداشتنايده،بهترازکارکردنرويايدهينامناسباست

  ایده اي هنوز اگر .است کار و کسب یک اندازي راه براي قدم اولین مناسب، و خوب ایده ي یک داشتن•

  ایده ي یک روي بر فعالیت .دارید تجربه کسب و یادگیري براي فرصتی که چرا باشید، خوشحال ندارید

 .کرد خواهد تحمیل شما به اندوزي تجربه براي باالیی هزینه هاي نامناسب
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!کپیکردنکاربدينیست

  بودن اولین !نداشته هیچکس حال به تا که باشید داشته ایده اي نباید حتما استارتاپ یک شروع براي

 الگو موفق و موجود کار و کسب یک از شما وقتی .دارد هم باالیی ریسک است، جذاب که همانقدر

  مشتري نیاز بر منطبق ایده این و شده، انجام کار و کسب این سنجی اعتبار که می دانید می گیرید،

 شما گریبان گیر احتمالی قانونی مشکالت است شده طی شما از پیش مسیر این چون همچنین .است

  و کنند پرداخت مشتریان سازي اعتماد و فرهنگ سازي براي باالیی هزینه ي باید اولین ها .بود نخواهد

  از قبل یکی اگر" که اشتباه فکر این .بگیرید سهم بازار از مزیت و ارزش ایجاد با است نیاز تنها شما

 !کنید بیرون خود سر از را ،"باشید موفق ایده آن با نمی توانید دیگر شما کند اجرا را ایده اي شما
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!ايدههايجديدرادرمیانمشکالتخودتانپیداکنید  

اگر می خواهید از کسب و کار هاي دیگر کپی نکنید، یکی از بهترین روش ها، توجه •

براي انتخاب یک ایده ي مناسب باید ذهن . به مشکالت و نیازهاي خودتان است

 . پرسشگر خود را بیدار نگه دارید و براي نیازهاي خودتان به دنبال راهکار باشید
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 ايدهيکسبوکارمن
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ایده نوینی که ارایه می شود تنها یک یا دو ایده ارزش  100از هر 
 تجاری کردن دارند
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کلیدی نکته  

Problem– Solution Fit راه حل -تطابق مشکل  
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 يونش

 می دهددر هر جا که هستید بهترین بنزین را در کمترین زمان به شما تحویل یونش 

سال گذشته که اولین پمپ بنزین ایران در تبریز راه اندازي شد تا کنون تغییر چندانی نکرده  ۱۰۰تجربه مشتریان از 

ایستگاه هاي  وقت آن است که . استهمواره براي رسیدن به پمپ هاي بنزین زمان و سوخت زیادي هدر میرفته . است

 خوش آمدیدسوخت رسانی حرفه اي پمپ بنزین و صف هاي طوالنی و آلوده آنها را فراموش کنید، به دنیاي فناوري و 
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 چند استارتاپ خارجی
Syzygy Plasmonics 

  در امر این تحقق .کند استفاده شیمیایی اولیه مواد تولید براي نور از سوخت جاي به که کند تولید راکتوري است درصدد استارت آپ این
  درصد 5۰  حداقل میزان به کربن انتشار کاهش همچنین و هزینه  کاهش آن هدف و می شود راکتور حرارت درجه کاهش باعث نهایت
 .است

 
 Sensorfield  – سنسورفیلد

  هزینه با را آنها خورشیدي پنل هاي از استفاده با می خواهد سنسورفیلد استارت آپ هستند، موجود قبل از بی سیم سنسورهاي که حالی در
 و واقعی زمان یک در را داده ها سنسورها این .کند حفظ راحت تر را سنسورها باتري، تعویض به نیاز بدون کار این با تا دهد توسعه کمتري

 .است باالدستی شرکت هاي براي داده جریان یک این .می دهند انتقال باتري، جایگزینی اثر در خرابی بدون
 

 TOKU -توکو
 شرکت هاي به شرکت این فشار مانیتورینگ سیستم .است لوله خطوط در نشت ردیابی و شناسایی توکو استارت آپ نظارتی امکانات هدف
  نظارت مخزن، سطح بر نظارت مانند امکاناتی .کنند مشاهده بیشتر هرچه وضوح با را عملکردشان تمام که می دهد را امکان این گاز و نفت

  قرار فشار سنجش دستگاه یک با (IIoT)تی او دي سیستم یک محور حول اینها همه که آب تزریق مدیریت و پمپ جک کارایی بر
 .گرفته اند
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 چند استارتاپ خارجی
 LaserStream – استریم لیزر

  و اندازه گیري دیجیتال صورت به را لوله ها یا لوله مشخصات آنها سیستم .می کند استفاده لیزر از لوله ها داخل بازرسی براي شرکت این

 ناموفق آینده، در شدن کالیبره با مقابله سایش، مدل هاي آن، حجم لوله، مشخصات دقیق تعیین در باال دقت شرکت این .می کند طراحی

  از را … مکانیکی آسیب و چرخش سیم، خط آسیب ،(فرسایش) ساییدگی حفاري، ،(زنگ زدگی) خوردگی لوله گذاري، و سیم کشی بودن

 .می کند عنوان سیستم این قابلیت هاي جمله

 

 Lift ETC – سی تی ای لیفت

  بر عالوه است قرار شرکت این «مایع بنزین آسانسور» فرایند .می شود انجام مصنوعی باالبر فرایند تقویت هدف با ETC (آسانسور) باالبر

  به می تواند تکنولوژي این که می گوید شرکت .دهد کاهش گاز باالبر چاه هاي براي را فشرده سازي هزینه گلخانه اي، گازهاي تولید کاهش

 . دهد افزایش را اوپکس شرکت پس انداز درصد 55 و کاپکس شرکت پس انداز درصد 35 ساالنه صورت
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 چند استارتاپ خارجی
 Ondaka –اونداکا •

بعدي است که براي تصویرسازي   3این یک پلتفورم مدلسازي . تکنولوژي دیجیتال در قلب این شرکت قرار دارد•
وسایل و تجهیزات به کار گرفته می شود و این امکان را به کاربران می دهد که مدل هاي سه بعدي از  

 JSAs ، (SCADA) زیرساخت هاي موجود ایجاد کنند و سپس داده ها را از اسناد، نمودارها، عملکردها، اسکاندا
 .به آن اضافه کنند

 

 Ingu Solutions –اینگو سولوشنز •

این تکنولوژي لوله کش نام دارد و شامل بسته هاي  . اینگو قابلیت خود را بازرسان درون خطی توصیف می کند•
حسگري هستند که می توانند درون خطوط لوله نفت قرار گرفته تا مشکالتی مانند نشت، نقص، ویژگی هاي  

 .مغناطیسی و محدودیت ها را بدون هیچگونه تعلیق یا اختالل در روند مرکزي رفع کنند

 



51 51 

 Validation -اعتبارسنجی ایده 
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Idea– Market Fit بازار -تطابق ایده  
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 مدل سازی کسب و کار
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 چرامدلسازيبرايکسبوکار
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هستید؟ جدید کارهای و کسب ایجاد یا درآمدی کانال های تغییر ارزش آفرینی، اندیشه در دائم آیا   

در منسوخ و قدیمی روش های گذاشتن کنار منظور به جدید راه های یافتن برای تالش حال در آیا 

   هستید؟ خود کار و کسب راهبردی و مالی پیشبرد مسیر

هستید؟ خود سازمانی برون تعامالت ریزی برنامه بدنبال آیا 

قرار بررسی مورد  واحد تصویر یک در را خود کار و کسب کلیدی جریان های تمامی می خواهید آیا 

 دهید؟

 ضرورتطراحیمدلکسبوکار
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 بوم ناب
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