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 )خلاصه شده توسط: معین سلیمانی( دکتر محمود احمدپور داریانی – کارآفرینیمبانی  خلاصه کتاب

 کارآفرینی اتیبخش اول: کل

 وکارکسب به هانگرشاول:  فصل

 مقدمه

ت و خود را رقم زده اس ریو تقد دهیخود کوش یزندگ طیبهبود و توسعه شرا یخود، ده هزار سال برا یاراده قو لیدله ب بشر

 .کندیم یراه را ط نیهنوز هم هم

 سه مرحله تکامل را پشت سر گذاشته که عبارت انداز: ی، جوامع بشرطور کلیبه

 یجامعه سنت -1 

 یجامعه صنعت -۲

 یاطلاعات ای یعتجامعه فراصن -۳

شته از ر وکارو صاحبان کسب کردیم نیتأم یشکار و کشاورز قیخود را از طر یازهاین عمدتاً، بشر یجامعه سنت در

 ازهاین نیأمتافراد در  ییو تحول بود و توانا رییبه فکر تغ یو کمتر کس کردندیم یرویپ یمشخص یو هنجارها ورسومآداب

 وکارهاسبک یانقلاب صنعت شیدایبا پ شدیم هاکاخ وسازساختصرف  افزودهارزشداشت و  یبستگ یدیبازو و کار زوربه

 .امندنیم یدوره که آن را جامعه صنعت نیمطرح شده در ا یدیمکمل کار  عنوانبه زین یکار فکررشد کردند و  شروع به

 
 یتکان جوامع بشر ندیفرا. 1شکل 

جامعه سنتی صنعتیهجامع عه اطالعاتیمجا

کسب و کار مبتنی بر کار 
بدی

بر کسب و کار مبتنی
کار یدی و کار 

فکری 

کسب و کار مبتنی بر 
اطالعات و دانایی

بازو: منبع قدرت 
ماده و : منبع قدرت 

انرژی
دانش : منبع قدرت 
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ر موج اول قدرت د تیکه ماه ایگونهبه. میبود یشاهد امواج یو اطلاعات ی، صنعتیتافلر معتقد است در جوامع سنت نیالو

 است. یی( دانایموج سوم )جامعه اطلاعات در ( ثروت ویخشونت، در موج دوم )جامعه صنعت( ی)جامعه سنت

 جوامع: شرفتیدر پ ییدانا نقش

 نوآوری نهاتنه رایاند زرا به خود اختصاص داده دیسهم از تول نیشتریدارند، ب اریرا در اخت ییکه در عصر اطلاعات، دانا یافراد

فاده کنند و قدرت است ییدانا نیتا آنان از ا ردیگیراستا صورت م نیها در اها و تلاشکوشش نیشتریاست، بلکه ب تیشرط موفق

 است. ییبر دانا یمبتن زیجوامع ن

 ست؟یچ وکارکسب

با  خدمات وکالاها  دیو خر دیاست که تول ییهاتیعام شامل فعال طوربهو  تیاز مشغول یتعبارت است از حال وکارکسب

 یاگر خواهان کاهش شکاف توسعه کشورمان با کشورها نی. بنابراردیگدربرمیکسب سود  منظوربهرا  هاآنهدف فروش 

است و  دهیرس انیثروت کشور به مواد خام به پا یعصر وابستگ میریکه بپذ میندار نیجز ا یاچاره میهست یصنعت یافتهتوسعه

ود در مقابل رقبا خ عیسر یاز نابود تواندیاضر روبرو شود معصر ح دهیبا پد یصنعت و حتی یجامعه سنت تیکه با ذهن یکشور

از  نیارآفرخلاق نوآور و ک یروهایکه ن میرا فراهم کن یبستر ،کرده گذاریسرمایهها انسان یرو دیداشته باشد. پس با نانیاطم

 کنند. مؤثرتریمغز خود استفاده 

 وکارتعاریف کسب

 نامه آکسفورد: خریدوفروش و تجارتواژه 

 نامه لانگمن: تجارتی که از آن پول حاصل شود.واژه 

  اوریک و هانت: هر نوع کاسبی که در آن، خدمات و کارهایی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز و توانایی خرید

 آن را دارند.

 پترسون و پلومن: هر نوع تبادل تکراری و تجدیدشونده خریدوفروش 

 شوند.دمات، برای فروش در بازار، تولید و توزیع میاوون: یک نوع کاسبی که طی آن کالا یا خ 

 کاروهای کسبویژگی

 فروش یا انتقال کالاها و خدمات برای کسب ارزش 
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 معامله کالاها و خدمات 

 تکرار معاملات 

 )انگیزه سود )مهمترین محرک اداره کسب و کار 

 فعالیت توام با ریسک 

 وکارکسب یاصل هایحوزه

 اول( بندیدسته) اندشده میتقس یاصل هدستبه سه  وکارکسب های اصلیحوزه: 

 دیتول یبرا گرید عیاستفاده صنا ای ییمصرف نها یکالا برا دیو تولاستخراج  یندهای: صنعت به فرآیصنعت وکارکسب. 1

 و انواع مختلفی دارد: توجه دارد

 ...صنایع استخراجی: معدنی، کشاورزی، ماهیگیری و 

  ماکیان، اصلاح نژاد آبزیان و...صنایع ژنتیک: اصلاح نژاد 

 ،خدماتی و مونتاژ صنایع تولیدی:صنایع پردازشی، تحلیلی، نرکیبی 

 ها و...:سدها، جادها، پلایصنایع سازه 

 .اندیربه محل مصرف ضرو دیانتقال کالاها و خدمات از مکان تول یاست که برا ییهاتی: شامل فعالیخدمات وکارکسب. ۲

 ای، ارتباطات و...، هنری، بهداشتی، بیمهخدمات مستقیم: داخلی 

 بندی، تبلیغات و ...ونقل، انبارداری، بستهخدمات حمایتی: بانکداری، حمل 

شامل  وکارکسب تیفعال یینها تیوضع یریاست به تعب یخدمات وکارکسباز  یاشاخه: تجارت یتجار وکارکسب. ۳

 کالاها و خدمات است. خریدوفروش

  فروشیفروشی، خردهظرفیت: عمدهبراساس اندازه و 

 المللیای یا محلی، ملی، بینبراساس میزان پوشش بازار: منطقه 

 

  کنندیم میرا به شش دسته تقس وکارهاکسب)بر اساس قلمرو فعالیت(  دیگر بندیتقسیم کیدر: 

 یعه جامعه خدماتو توس نترنتیوتر، ایکامپ شیدایبوده و با پ دیجد وکارکسبنوع  نی: ایکیالکترون وکارکسب 

 .مطرح هستند یدر عرصه تجارت جهان و حجم سود ایوکارها از نظر تعداد کسب نیترعیاز سر یکی عنوانبه
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 منزل  امکانات و لیکه با استفاده از وسا یشخص تدر محل سکون یاقتصاد تی: به هر نوع فعالیخانگ وکارکسب

 .گویندمی یخانگ وکارکسب، شودیم اندازیراه

 ندینمایم اقدامآن  لیبه تشک شاوندانیخانواده و خو کیکه افراد  ییوکارهاکسب: به یخانوادگ وکارکسب. 

 تند و کوچک هس یاسیدر مق ،کوچک روستاها اندازهبهبا توجه  وکارهاکسبنوع  نیا: ییروستا یوکارهاکسب

 برخوردارند. یخاص کاراییاز  یو کارگاه یکشاورز هایفعالیتغالب بودن  با توجه به

 یوکارهاکسب ( کوچک و متوسطSME)نفر کارکن را به  ۰۵ ریکه ز ییهاها و شرکت: اکثر واحدها کارگاه

 .گویندمی و متوسطکوچک  وکارکسباند را خود اختصاص داده

 نفر کارکن را داشته باشند  ۰۵۵که بالاتر از  گرددیاطلاق م ییوکارهاکسب: به آن دسته از بزرگ یوکارهاکسب

 .دهندیخود اختصاص م را به ییمعمولاً ارقام بالا و فروشو از نظر اندازه، سود 

 :وکارکسبها به نگرش

 بگردد تا از  یتو به دنبال فرص دیایفرد از انجام کار خوشش ن یلیبه هر دل یوقت :وکارکسبنسبت به  ینگرش منف

 .نسبت به کار است یرش منفنگ یکند دارا یانجام کار شانه خال

 نسبت  یایمنف ایاحساس مثبت  چیاست که فرد ه یتیوضع انگرینگرش ب نی: اوکارکسبنسبت به  ینگرش خنث

 .کندیم یابی، ارزدهندیکه به او م یدر برابر دستمزد فیتکل کیوکار ندارد و انجام و کار کسببه 

  تیا عامل موفقر وکارکسبو  گرددیاست که فرد با عشق و علاقه به کار م ی: نگرشوکارکسبنگرش مثبت به 

 .کندیم یو شادمان تیکار، احساس رضا انجام مداند و از یو اجتماع یفرد

 شده است: وکارکسبنگرش مثبت به  جادیعوامل که مانع ا

  افراد یباد آورده در برخ یهاثروتعلاقه به 

 لاتیکار از تعط یروین تاکثری استقبال 

 کار یروین نییپا وریبهره 

 یدیدر مقابل مشاغل تول گریواسطهبه مشاغل  لتمای 
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 مراحل تکامل کسب و کار

 

 وکار )از نظر اورویک(اهداف کسب

 اهداف اقتصادی 

 بخشسود رضایت 

 ایجاد و حفظ مشتریان 

 ایجاد نوآوری 

 اهداف اجتماعی 

 کالاها و خدمات کیفی 

 کارگران برخورد عادلانه با 

 رعایت عدالت در برخورد با سرمایه گذاران 

 برخورد مناسب با عرضه کنندگان 
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 ست؟یک نیکارآفر ست؟یچ کارآفرینیدوم:  فصل

  مقدمه

ا ت کندیمکه تعهد  یکس نیکارآفر .ردیگیدر برمرا  یاست که مفهوم تعهد کردن کار Entreprendre یفرانسو شهیر

 .ردیاست بپذ سکیبا ر توأمرا که  یدیجد وکارکسب تیریو مد دهیسازمان

 :(یمیمق و داریانی پوراحمد) نیاز کارآفر یفیتعر

کوچک و  اروککسب جادیا ندیفرآ قیمنابع از طر جیبس ایو  باشدیم دیفکر جد و دهیا یاست که دارا ی، فردنیکارآفر

 .کندیمبه بازار عرضه  دیاست، محصول و خدمت جد یتیثیو ح یو اجتماع یبا مخاطره مال توأممتوسط که 

 کارآفرینی ضرورت و تیاهم

 ایگونهبهاست،  رینیکارآف ریتأثاست که اقتصاد تحت  تیواقع نیا انگری، بیافتهتوسعه یدر کشورها یاقتصاد توسعهروند 

آن را در  تیهما افتهینتوسعه یو کشورها اندداشته ینقش محور ،یافتهتوسعه یکشورها یاقتصاد توسعهدر  نانیکارآفرکه 

 .اندگرفته دهیناد یاقتصاد توسعه

 :یدر توسعه اقتصاد کارآفرینینقش 

 هبود ب را هیسرما لیو تشک شودیمو سرگردان  هدفیب یعموم یهااندازهپس  یموجب گردآور کارآفرینی

 .بخشدیم

 شودیم عیوس اسیاشتغال در مق جادیمنجر به ا کارآفرینی. 

 شودیممنجر  یامنطقهمتوازن  توسعهبه  کارآفرینی. 

 شودیمدر جامعه  یباعث کاهش تمرکز اقتصاد کارآفرینی. 

 ودشیمدر جامعه  انهعادل صورتبه یاسیقدرت س و حتیمجدد ثروت، درآمد  عیمنجر به توز کارآفرینی. 
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 کارآفرینی انواع

 قیآن را از طر یا نمایندگی کندیم جادیرا ا یمستقل وکارکسب یاست که فرد یحالت )مستقل(: یفرد کارآفرینی 

 جادی، اندیفرآ توسعه، نوآوری او برو تمرکز  آوردیملازم است  تو امکانا یمنابع جیفرصت و بس ییشناسا

 است. دیخدمات جد ایمحصولات 

 و  شدهسیتأس لاً قباست که  یدر سازمان نانهی: شامل پرورش رفتار کارآفرزماندرون سا ای یسازمان کارآفرینی

 .شودیم جادیسازمان ا کیدر  نانهینوآورانه با خلق فرهنگ کارآفر یندهایفرآ ایاست که محصولات  یندیفرآ

 کارآفرینی ندیفرآعناصر 

 نیکارآفر -1

 فرصت -۲

 ساختارها -۳

 منابع -4

 وکارکسبو برنامه  یاستراتژ -۰

 صفات مشخصه کارآفرینان

 .اردد تأکید نیکارآفر یتیشخص یهایژگیوبه شخصیتی کارآفرینان: این رویکرد  هایویژگی کردیروالف( 

 مثبت یذهن یهاحالت -1

 تیبه موفق ازین -۲

 و مخاطره سکیبه ر لیتما -۳

 نوآوریو  تیبه خلاق شیگرا -4

 ناپذیرشکست هیروح -۰

 یمرکز کنترل درون -6

 به استقلال ازین -7

بر  یرفتار کردیدارد، رو تأکید نیکارآفر یتیشخص یهایژگیوکه به  شناسیروان کردیبرخلاف رو یرفتار کردیروب( 

 تابع رفتار اوست. نیکارآفر یتیشخص یهایژگیو دگاهید نیدارد در ا تأکید نیکارآفر هایفعالیت
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 نهیشیمرتبط با سابقه و پ یهایژگیو -1

 یکودک طیشرا 

 لاتیتحص 

 نییپا یاجتماع گاهیپا 

 یتجرب یهایژگیو -۲

 نقش یالگو 

 از شغل یتیو نارضا یتجربه کار 
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 وکارکسب اندازیراه یفصل سوم: چگونگ

 وکارکسب یهافرصت یبررس

 شوندیم جادیبلکه ا شودینم دایپ هافرصتاست.  موردنیازمنابع  وجویجستفرصت و سپس  وجویجستشامل  کارآفرینی

. شودیمباز سپس بسته  دریگیم دنیباد وز کههنگامیبلکه  ،تسین باز شهیفرصت هم یهاپنجره. ستندین زین یو همبستگ داریو پا

 ارتباط برقرار کند. یبا افراد مختلف دیبا نیکارآفر هافرصتو کشف  نانهیکارآفر نحوهشناخت  یبرا

 وکارکسب اندازیراه یهاروشانواع 

است.  بینیپیشقابل  ندهیاستمرار آن در آ کردهیم تیفعال قبلاً  وکارکسب ازآنجاکهالف(  :وکارکسب دیروش خر .1

 نیا اوقات یبرخج( نخواهد بود.  یاجیدارد احت ازین وکارکسب اندازیراهاز  شیکه مرحله پ زمانی و هاتلاش به ب(

 کمتر یمتیرا با ق موردنظر وکارکسب دیآیمکه به وجود  یاژهیو طیو شرا زنیچانهدارد که بتوان با  احتمال وجود

 .دیآن خر یاز ارزش واقع

 ازیامت کیا ب نیکارآفر ایعامل فروش  کیاست که  یستمیس وکارکسب نیا: )فرانچایز( یندگینما رشیروش پذ .۲

 را بهدهنده  ازیخدمات امت ایکه محصولات  کندیمکه محصولات معتبر توافق  کندیمشرکت معتبر توافق  ایدهنده 

 فروش برساند.

 اندیقانون یساختار نییتع ازمندین نانیکارآفر اتیعمل دهیسازماندر مورد  میاز تصم قبل: از صفر وکارکسبشروع  .۳

 تناسب را داشته است. نیشتریآنان ب نانهیکارآفر وکارکسب یکه با تقاضاها

 عمده وجود دارد که عبارتنداز: یدر مجموع سه شکل سازمان

 شخص جدا از وکارکسبو  کندیمو اداره  اندازیراهشخص آن را  کیاست که  یوکارکسب :یانفراد تیمالک .1

 ستیمالک ن

شراکت  کنندیم یمشارکت و همکار گریکدیبا  وکارکسبدر سود  کیشر عنوانبهچند نفر که  ایدو  :شراکت .۲

 .شودیم دهینام

 سیتأس یبرا است ایجادشده یدولت نیقوان قیو از طر اندآناست که مالک  یمنفک از افراد یقانون لاتیتشک: شرکت .۳

برسد  یط دولتمربو ینهادها دییتأبه  وکارکسباساسنامه  اًیثان افراد توافق کرد و هیسرمااو در مورد سهم  دیشرکت با

 ثبت شود. و شرکت
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 :شودیم میبه هفت دسته تقس یتجار یهاشرکت رانیا یاسلام یبر طبق قانون تجارت جمهور

 یغ اسممحدود به مبل یصاحبان سهام تیو مسئول شدهمیتقسآن به سهام  هیسرمااست که  یشرکت :یشرکت سهام .1

 هیرمااز س یقسمت هاآن مؤسسانکه  ییهاشرکت: نوع اول: شودیم میبه دو نوع تقس یشرکت سهام. سهام آنان است

. نوع دوم: گویندمیعام  یرا سهام هاشرکت گونهنیا کنندیم نیتأمفروش سهام به مردم  قیشرکت را از طر

 هارکتش گونهاینشده است.  نیتأم مؤسسانتوسط  منحصراً سیتأسرا در موقع  هاآن هیکه تمام سرما ییهاشرکت

 .نامندیمخاص  یرا سهام

از شرکا  کیهر  و شدهتشکیل وکارکسبامور  یچند نفر برا ایدو  نیاست که ب یشرکت: محدود تیشرکت با مسئول .۲

وض و خود در شرکت مسئول قر هیسرما زانیشده باشد فقط تا م میقطعات سهام تقس ایبه سهام  هیسرما کهاینبدون 

 تعهدات شرکت است.

 یتضامن تیچند نفر با مسئول ایدو  نیب یامور تجارت یبرا یاست که تحت اسم مخصوص یشرکت: یشرکت تضامن .۳

از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض  کینباشد هر  یقروض کاف یادا یشرکت برا ییاگر دارا. شودیم لیتشک

 شرکت است.

 کیفر شرچند ن ای کی نیب یتخت اسم مخصوص یامور تجارت یاست که برا یشرکت :یسهام ریشرکت مختلط غ .4

 .شودیم لیمحدود بدون انتشار سهام تشک تیبا مسئول کیچند نفر شر ای کیضامن و 

ند نفر چ ای کیو  یسهام یشرکاعده  کی نیب یاست که تحت عنوان مخصوص یشرکت :یشرکت مختلط سهام .۰

 .شودیم لیضامن تشک کیشر

 تیو مسئول لیچند نفر تشک ای کی نیتحت عنوان مخصوص ب یامور تجار یاست که برا یشرکت :یشرکت نسب .6

 .باشدیمکه در شرکت گذاشته  یاهیسرمااز شرکا به نسبت  کیهر

 لیشکاز صاحبان حرف ت یاعده نیاست که ب یشرکت دیتول یشرکت تعاون :و مصرف دیتول یتعاون یهاشرکت .7

و حداقل دو ثلث اعضاء  برندیماجناس به کار  ای اءیو فروش اش دیتول یمشاغل خود را برا یو شرکا شودیم

 شرکت است. اتیلموضوع عم هاآنانتخاب شوند که حرفه  ییاز شرکا دیشرکت با کنندهاداره
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 نانهیکارآفر یوکارهاکسبدر  یسازمان هایفعالیت –بخش دوم 

 نانهیکارآفر یوکارهاکسبدر  یدیو تول یتیریمد هایفعالیتچهارم:  فصل

 مقدمه

 شوندیمشغول م درجاییبلکه  روندینمبزرگ  یهاشرکتبه سراغ  نیکارآفر مدیریت اصولاً یصنعت یدر کشورها طورکلیبه

رشان را کوچک کا یهاکارگاهبا احداث  کوشندیم لیدل نیکند و به هم ادهیخود را پ یهاطرحو  هادهیا راحتیبهکه بتوانند 

 .اندکرده یکوچک معن یبا واحدها یرانیرا مد نیارآفرمفهوم ک اصولاً. کنندیمشروع 

 کوچک یوکارهاکسب جادیا یایمزا

 استقلال -1

 یفرصت مال -۲

 یخدمت اجتماع -۳

 یشغل تیامن -4

 یاشتغال خانوادگ -۰

 کارآفرینانه یوکارهاکسب اتیچرخه ح

اشت کسب انب یاست. برا موردنیاز تیو خلاق ایجادشده نانهیکارآفر ندیفرا نیدر مرحله آغاز :وکارکسب جادیمرحله ا .1

 .است ازین سازیشبکهو  یابیارز تیبه خلاق غیرمالیو  یو منابع مال

 هیرماس وجویجست وکارکسب یرسم برنامه جادیا یلازم برا هایفعالیتمرحله  نیدر ا :وکارکسبمرحله شروع  .۲

 .ردیگیمانجام  مؤثر نانهیکارآفر میت جادیو ا یابیبازار هایفعالیتانجام 

 .است نانهیکارآفر یدر استراتژ یمهم راتییتغ ازمندیمرحله ن نیا: مرحله رشد .۳

 .است نانیکارآفر یهاتلاشبازار و هم  طیشرا جهینت :وکارکسب تیمرحله تثب .4

 نخواهند داشت. یجز نابود یسرنوشت کنندینمتوجه  نوآوریکه به  ییهاشرکت :لافو ای نوآوریمرحله  .۰
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 کارآفرینان یتیریمد هایفعالیت

که از  شده فتهریپذ ینظام ارزش کی یبر مبنا یو انسان یو کارآمد منابع ماد مؤثر کارگیریبه ندیعبارت است از فرا تیریمد

 :قیطر

 ریزیبرنامه. 1-1

 .دهدیمو کارکنان جهت  رانیو به مد کنندیم جادیرا ا یکوشش هماهنگ ریزیبرنامهالف( 

 دهدیم یاری ندهیرا در نگاه به آ رانیمد ریزیبرنامهب( 

 دهدیمرا کاهش  فیوظا یهرز رفتن و همپوش ریزیبرنامهج( 

 .کندیم نییتع شودیمبه کار گرفته  کنترلرا که در  ییاهداف و استانداردها ریزیبرنامهد( 

 دهیسازمان. 1-2

 است: لیذ مرحلهمشتمل بر سه  دهیسازمان ندیفرا

 یضرور هایفعالیتکارها و  فیو تعر یطراح 

 شده فیتعر یسازمان یهاستبر حسب مشاغل و  هاتیفعال بندیدسته 

 کسب اهداف مشترک یبرا یسازمان یهاپستمشاغل و  انیرابطه م یبرقرار 

 یمنابع انسان تیریمد .1-3

ا استعداد و ب وکارکسب یرویو پرورش ن یمتنوع شامل جذب نگهدار هایفعالیتاز  یاگستره فیتوص یاست برا یاصطلاح

 ژیپرانر

 یو انتخاب و استخدام منابع انسان یابیکارمند یبرا ریزیبرنامهکار توانمند  یرونی جذب 

 کارکنان یابر شرفتیپ ریمس ریزیبرنامهو  یآموزش و بهبود منابع انسان ییاکار توانمند راهنم یرویپرورش ن 

 ملکرد ع یابیارز قیآنان از طر و حفظ یانسان یرویاز ترک خدمت ن یریجلوگ یکار توانمند یروین ینگهدار

 تیریمد و جبران خدمات و بهبود روابط کارکنان با

 تیهدا .1-4

 در سازمان است. تضادها حلو  مؤثر یارتباط یهاکانالبه افراد، انتخاب  دهیجهت، ردستانیز زشیانگ شامل
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 کنترل و نظارت .1-5

است که  ی. کنترل امرپردازدیم ریزیبرنامهشده به  نییبه اهداف تع لین ریخود در مس هایفعالیت تیهدا یسازمان برا یدر

 یاهگ یمراحل آن و حت نیبرنامه تا آخر یاجرا هیاولز مراحل بر آن اهتمام شود. مراحل کنترل ا یمستمر و دائم طوربه دیبا

 .ابدییمآن استمرار  خاتمهپس از 

 ی کارآفرینانو فن یدیتول هایفعالیت

تفاده از و عبارت است از اس شودیم لیتبد ییخدمت نها ایسازمان به کالا  وسیلهبهآن، مواد خام  یاست که ط یندیفرا دیتول

 خدمت ایکالا  کی جادیا یمنابع برا

 از: اندعبارت زین اتیعمل تیریمد یهاروش

 شودیممحصول به کار گرفته  دیزان تولیم نییتع یاست که برا ی: روشبینیپیش. 

 خدمت است. ایمحصول  دیتول یبرا ی: چارچوب زمانیکار برنامه میتنظ 

 ریمد آن هوسیلبهاست که  شدهتشکیلو محصولات  هیمواد اول زانیو نظارت م یبازرس یبرا ی: روشیکنترل موجود 

 کند. دیتول دیخدمات با ایکالا  زانیچه م انیمشتر یتقاضا نیتأم یکه برا شودیممطلع  دیتول
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 نانهیکارآفر یوکارهاکسبدر  سکیر تیریو مد یبازرگان هایفعالیت

 یبازرگان هایفعالیت. 1

 دیتول یبرا ازموردنی یکالاها دیکه شامل خر ستا یایبازرگان تیفعال کارآفرینانه وکارکسب هایفعالیت نیترمهماز  یکی

 شده است. دیو فروش محصولات و خدمات تول یابیبازار نیمحصولات و خدمات و همچن

 دیخر تیریمد .1-1

اسب با من تیبالا در کم تیفیک یدارا زاتیملزومات خدمات و تجه موردنیاز هیعبارت است از به دست آوردن مواد اول دیخر

 فروشندگان مناسب. ای کنندگانعرضهمعقول در زمان مناسب از  ییهامتیق

 دیخر تیریاهداف مد 

 است: زیر یهافرمان یسفارشات مستلزم اجرا تیریمطلوب در مد دیگفت تحقق خر توانیم

 فرصت  یهانهیهزوجود خواهد داشت تا  موردنیازخدمات  ایمستمر از مواد  یانیحاصل شود که جر نانیاطم

 نشود جادیا ازیاز کمبود مواد و خدمات در هنگام ن یو مخارچ ناش رفتهازدست

 شودیم دیمنبع خر نیسبب انتخاب بهتر"خدمات  "و  " متیق نیاز بهتر یبیترک. 

 احتمالاًو  ینگهدار یهانهیهز لیرا که ممکن است به دل یاز اضافه موجود یناش یهانهیهز دیاب تیریمد 

 مواد باشد به حداقل رساند. فاسدشدن

 در  دقت شیآنان در جهت افزا یحفظ ادامه همکار یبرا تیواجد صلاح کنندگانتهیهروابط مناسب با  جادیا

 ریبه کمک دو طرف درگ دیجد یکالاها هیو توص هاقیمت رکوداز  یکالا و حل مشکلات ناش نیتأم اتیعمل

 معاملات.

 شودیم یریاو جلوگ انحصارگراییاز  بیترتنیابهفروشنده  کیبه  یعدم وابستگ یبرا نیگزیمنابع جا جادیا 

 و نهیکاهش هز یکاهش تنوع موجود یکالاها برا بندیطبقهاستاندارد و  یاز برقرار دیبا دیخر تیریمد 

 .ردیدر زمان بهره بگ جوییصرفه

 المللیینبو  یمحل یو منابع تکنولوژ هیاز آن از مواد اول تیضمن توجه به روند بازار و تبع دیبا دیخر تیریمد 

 رقبا استفاده کند گریحفظ رقابت با د یبرا
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  در  زهیانگ جادیو ا نگرندیم یارزش یدیکه به کار خود با د یاحرفه باصلاحیتاستخدام و آموزش کارکنان

 موسسه آشکار شود. ییاجرا تایعمل گریبا توجه د دیخر تیاهم شودیماست و سبب  یآنان لازم و ضرور

 و مفاد قراردادها دیخر یقراردادها 

 سکیو ر هاتیمسئول فیو حد وظا شودیمو فروشنده منعقد  داریخر انیاست که پس از انجام مذاکره م ییهاتوافققرارداد متن 

 .کندیمقرارداد را مشخص  نیاز طرف کیهر 

 قراردادها یمتفاوت است مندرجات در تمام گرید یقراردادها متعدد و از قرارداد مفاد: 

نام کامل مسئول در مذاکرات از  نیمشخصات شرکت فروشنده و همچن قیدق ذکر: قرارداد نیمشخصات طرف .1

 هر قرارداد است. اتیضرور

 .شودیمموضوع قرارداد ذکر  یکالا یعموم مشخصات: موضوع قرارداد .۲

و آموزش و  اندازیراهآن دوره زمان نصب در  یاست که طزمان شروع و ختم قرارداد  منظور: مدت قرارداد .۳

 روشن باشد. دیبا کاملاً لیتحو

 یبجن یهانهیهزحمل و  هایهزینهجداگانه و  طوربهشده  دهیخر یهر واحد از کالا متیق قیذکر دق: مبلغ قرارداد .4

 آن است. رشیفروشنده موظف به پذ کهدرصورتی

تاندارد اس ایکشور سازنده  یاستانداردها ایسازنده  یاستانداردها رینظ قیدق یاتیخصوص نجایا در: مشخصات .۰

 کرشدهذفوق که در قرارداد  یاز استانداردها کیهر  قیدق فیمتذکر شد و تعر دیرا با یو استاندارد مل المللیبین

 مفهوم باشد. صراحتاً دیو فروشنده با داریخر یبرا

 مشخص شود. قاًیدق بندیبسته دیدر زمان انعقاد قرارداد با :بندیبسته .6

 مورد مذاکره است. یکالا متیو ق تیفیک نیکالا مب مبدأ :و مقصد کالا مبدأ .7

ارسال کالا زمان  یمجوزهااخذ  یزمان لازم برا انبار و یموجود زانیبا توجه به زمان سفارش و م :کالا لیتحو .8

 لطمه نخورد داریخر بهکه  شودیم نییتع یطور لیتحو

 صورتبه ای ایاز راه در ای (و قطار ونیکام ینیزم) یالهیوسکالا با چه  کهاینحمل و  ریمس دیرداد بادر قرا :حمل .9

 باشد. نیمع کاملاً شودیمحمل  ییایو در ینیمشترک زم

 یعنیمشخص باشد  قاً یدق دیبانک کارگذار فروشنده با قیپرداخت وجه کالا از طر طیشرا :پرداخت طیشرا .1۵

 .ردیوجه کالا را از بانک خود بگ تواندیمآن فروشنده  یاجرا یکه در ازا یطیشرا
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به دو نوع عمده آن اشاره کرد: اول:  توانیم دیو خر یعمده در معاملات بازرگان یهانامهضمانتاز  :نامهضمانت .11

ل کمعادل پنج تا ده درصد از مبلغ  یخود مبلغ شنهادیدر هنگام پ دیکه فروشنده با پرداختپیش نامهضمانت

 یااجر منظوربهحسن انجام که  نامهضمانتاعتبار کند. دوم:  شیگشا یدر بانک و داریرا به نفع خر دیخر

 افتیز او درا ذکرشدهکه قرارداد  یزانیمناسب به م تیفیدر برابر عرضه کالا با ک نیتضم ایتعهدات فروشنده 

 شودیم

 دیآ شیپ مبدأدر بندر مقصد و  ای یریکه ممکن است در مواقع بارگ یرفع اشکالات احتمال یبرا :ماژور ورسف .1۲

و  الوکالهقح یادیکه منجر به پرداخت مبالغ ز یحقوق مصائبو رفع  نیطرف اراتیو اخت تیحدود مسئول نییتع

 است. یالزام نیتوسط طرف یمشکلات آت تیمسئول قیدق فیو تعر شودیمصرف وقت 

 نیاد معکه در قرارد ازحدشیبمجبور به توقف  هیتخل یاست که برا یکشت یهانهیپرداخت هز یبه معن :دموراژ .1۳

 دیبا یمشخص باشد و در صورت معطل قاًیدق دیبه حد مجاز آن با هیو تخل یریزمان بارگ روازاینباشد  شودیم

 باشد. نیکاملاً مع یمعطل یهانهیهر طرف در قبال هز تیمسئول

کشور  یمل با استاندارد یکالا برابر بندیبستهنحوه  یبازرس ینیمشخصات کالا با مشاهده ع یبازرس ی:بازرس .14

 ...رهیو غ المللیبیناستاندارد  ای کنندهحمل

کالا از مبدأ به مقصد وجود  کسرهیاست که در آن امکان حمل  یمعمول در بازرگان طیاز شرا یک: یحمل مجدد .1۰

 شود یریبارگ گرید هینقل لهیو دوباره با وس هیراه تخل انیدر م دیندارد و با

 حمل در چند دفعه مقرون ایمرحله نباشد  کیکه امکان حمل کالا در  یحمل به دفعات در مواقع :حمل به دفعات .16

 شودیم شمرده زحمل امکان نداشته باشد مجا زمانمدتشده در  دهیخر یو ارسال کالاها دیتول ایتر باشد به صرفه

 .شودیم یتوجه کاف یموارد احتمال گرید ایدر دفعات متعدد  صیترخ یهانهیزکه در آن به ه

تلافات اخ جادیبه مراجع قضاوت کننده در موقع ا دیعمده با یقراردادها هیدر کل :تیاختلافات و حکم وفصلحل .17

 طرفیبور کش کی یو گاه اتاق بازرگان المللیبین یاشاره کرد مرجع رفع اختلاف در اغلب موارد اتاق بازرگان

 است

 یاابطهر گونههیچاست و  المللیبینموجود منطبق با بازار  یهامتیآمده است که ق نامهقسمدر متن  :نامهقسم .18

 و فروشنده وجود ندارد. داریخر انیاز موضوع قرارداد م ریغ
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 یابیبازار تیریمد

 زیاند و گه گاه به فروش نو چابک رکیز یخانگ یاازهین دیکار و مهارت فراوان است افراد در خر ازمندیمبادله ن ندیفرا

 .یخدمات شخص ای لیو وسا لی، مانند فروش اتومبپردازندیم

 :زا اندعبارت هایاستراتژ نیاند. اکرده بازاریابی یهایاز انواع استراتژ یمختلف یهابندیتقسیم

 دیتول یهانهیزو ه شدهتمام متیبا کاهش ق کندیتلاش م یاستراتژ نیشرکت با استفاده از ا :نهیهز یرهبر یاستراتژ 

 سهم بازار خود را توسعه دهد. قیطر نیرا جذب کند و از ا یشتریب انیمبارزه و مشتر با رقبا

 یا توجه به نقاط قوتب کنندیم یگرفتن از رقبا سع یشیپ یبرا هاشرکتکه  داردیم انیب یاستراتژ نیا: زیتما یاستراتژ 

 رضهع نحوهمحصول،  تیفیخاص )ک یهانهیزم ای نهیزمر با رقبا د سهیدر مقا یعال یعملکرد ،دارد وجود هاآنکه در 

 ...( داشته باشند. رهیو غ یخدمات، تکنولوژ

 خود را  هایتفعالیچند بخش کوچک بازار توجه  ای کیتابه  کوشدیمشرکت  یاستراتژ نیا در :تمرکز یاستراتژ

 جذب کنند. یشتریب انیمشتر قیطر نیدر آنجا متمرکز کند تا از ا

 یابیبازار ختهیآم

 یابیبازار ختهیمدر تحقق اهداف خود در بازار هدف دارد آ یسع هاآنکه شرکت با استفاده از  یابیاز ابزار بازار یامجموعه 

 .شودیم دهینام

 و غیره، طرح، مشخصات تیفیتنوع محصول، ک رینظ ی: شامل مباحثمحصول. 

 آن و شرایط، اعتبارات متیق ستیل فیتخف رینظ یمباحث: شامل متیق 

 میمستق یابیو بازار یفروش، روابط عموم شبردی، پی، فروش حضورغیتبل رینظ یع: شامل مباحثیترف 

 عیتوز یهاو محل ونقلحملمحصول،  ی، پوشش بازار، موجودعیتوز یهاکانال رینظ ی: شامل مباحثعیتوز. 

 بازار تیریابعاد مد

 است. دیجد بازاریابی یژگیو نی، اولانیمشتر یازهاینبه بازار و  شیگرا :ییبازارگرا 

 است. یاصول میتصم و هرهر حرکت عاقلانه  لازمه، شناخت :یبازارشناس 

 صورتبهر آنجا د تواندیمکه سازمان  ییهابخشبازار و  نیترمناسب افتنی یبرا وجوجست یعنی یابی: بازاریابیبازار 

 مردم باشد. یهاخواستهو  ازهاین یو پاسخگو ابدیحضور  مؤثرترو  دتریمف
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 مان و امکانات ساز تیآن با توجه به موقع یهابخش نیترمناسب افتنی بازار و تیضعاز و ی: با آگاهیبازارساز

 سهم بازار است. و حفظ شیو افزا جادیا رانیو مد ابانیتلاش بازار نیترمهم

 است.  یدبازار گر ای یجهان یبازار گرد ای یجهان یگرد نیتریامروز، و یابیابعاد بازار نیترمهماز  یکی: یبازارگرد

 رها آشنا شود.بازا راتییبا تحولات و تغ گرانیاز د شتریتا ب سازدیمرا وادار  ابیاست که بازار یافهیوظ یارگردباز

 میشته باشدا دیو آنچه با میو دار میآنچه هست ،میو داشت میبازار با توجه به آنچه بود تیموقع لی: تحلیبازارسنج. 

 با شتریتباط بار یبرا انیمشتر بیترغساختن متقاعد کردن و  اهآگ یبرا موقعبه قاتیو تشو غاتی: تبلیبازار گرم 

 .بیآن و مقابله با حرکات رق دیو خرن اسازم

 و راه چاره  افتنیبازارها و  اداره یگوناگون برا یهامهارتاستفاده از تجربه دانش هنر  یعنی: یگردانارباز

به اهداف  یابیدست یبرا هاتیفعالنظارت بر  هابرنامه هایاستراتژ نییو تع میشامل تنظ یگردانراباز یشیاندعاقبت

 و جامعه است. انیمشتر یبرا تیرضا جادیا سازمان و

 سکیر تیریمد

همراه  وستهیاز بدو خلقت انسان پ ستین انیو ز و ضرر یرانیبشر دارد و حاصل کارگر جز و خیبه قدمت تار یانهیشیپخطر که 

 او بوده است. یمشغولدلاو و موجب 

 نانیکارآفر یهاسکیرانواع 

 نانیکارآفر یشخص سکیانواع رب( 

 یمال سکیر 

 یشغل سکیر 

 یخانوادگ سکیر 

 یو روان یروح سکیر 

 وکارکسب یهاسکیرانواع ب( 

 ؟دیخدمت به فروش خواهد رس ایمحصول  ایآ :بازار سکیر 

 ؟یخود را خواهد داد. در چه زمان یبده یمشتر ایآ :اعتماد سکیر 

 سازمان به کار رفته است؟ طیمناسب در مح یکنترل یهاستمیس ایآ ی:اتیعمل سکیر 
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 باور و اعتقاد دارد؟ دیدهیمکه شما انجام  یبازار به کار ایآ :شهرت و اعتبار سکیر 

 مهیقرارداد ب

که وجود نداشته باشد  یاجامعهدر  دهدیمخود را از دست  یمفهوم وجود مهیب سکیاست و بدون ر مهیوجود ب لیدل سکیر

 وجود نخواهد داشت. زین مهیب

 مهیانواع ب بندیتقسیم

 یرویسو ن کیکه از  یافراد یعنیدر مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد  شتریب: یاجتماع یهامهیب 

 .شودیجامعه محسوب م یدیتول

 هیه به تهخود و آزادان لیبه م گذارمهیبو در آن  شودیهم اطلاق م یاریاخت مهیب یبازرگان مهی: به بیبازرگان یهامهیب 

است،  ءی، شگرمهیبموضوع تعهد  مهینوع ب نیدر ا اءیاش یهامهی. بکندیاقدام م یگانبازر یامهیب یهاانواع پوشش

 به وجه نقد است میآنچه قابل تقو یعنی

 وارده و پرداخت غرامت است. انیجبران ز یبرا یقرارداد :اءیاش مهیب 

 کندیم مهی، باشخاص ثالث الرا در قب گذاربیمه یمدن تیاست که مسئول یامهیب ت،یمسئول مهیب :تیمسئول مهیب ،

 .آوردیوارد م گریاشخاص د و مالاست که به جان  یو خسارت انی، هر کس مسئول زیاصل حقوق نیبنابرا

 پردازدیم ذارگبیمهتعهد  یفایعدم ا لیبه دل گربیمهاست که  یپول نیمع زانی، ممهیموضوع ب ی:پول انیز مهیب .

 صداقت و امانت مهیب -4 عدم النفع مهیب -۳ نیتضم مهیب -۲اعتبار  مهیب -1از:  اندعبارتی پول انیز یهامهیانواع ب

 تواندیم گربیمهاشخاص،  مهیشده است. در ب مهیسلامت ب ای اتیح ای، فوت گربیمهموضوع تعهد  :اشخاص مهیب 

 شده را برآورد کند. مهیغرامت وارده به ب

 نانیکارآفر یبرا مهیب یهانقش

 :آحاد جامعه دارد یشده برا مهیاز تحقق خطر ب یناش یدر جبران آثار مال ینقش اساس مهیب

 وکارکسب هایفعالیت یبرا یمال تیکننده امن نیتأم مه،یب 

 دهدیم شیرا افزا نیکارآفر کارایی، مهیب. 

 هاستنهیهز ینسب عیاز توز یمؤثرکمک  مه،یب. 

 شودیم نیاعتبار کارآفر شیافزا سبب. 

 شودیم یتلق اندازپسنوع  کی، مهیب. 
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 ندهیدرآمد بالقوه آ یبرا هیسرما نیتأم یعنی مهیب. 

 نانیکارآفر یبازرگان یهادر رقابت مهیثبت بم ریتأث. 
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 نانهیکارآفر یوکارهاکسبدر  یلاو م یحسابدار ییهاتیفعالفصل ششم: 

 مقدمه

 برخوردارند. یاژهیو گاهیاز جا نانهیکارآفر یوکارهاکسب ژهیوبه یو مال یحسابدار هایفعالیتموضوع  نیا تیبا توجه به اهم

 یحسابدار هایفعالیت

، شامل اروککسب ادارهبرخوردارند.  یاژهیو گاهی، از جانانهیکارآفر یوکارهاکسبدر  ژهیوبه، یو مال یحسابدار هایفعالیت

را  وکارکسبواحد  هایفعالیتاست که  یستمیس یبه هدف و سود است. حسابدار یابیدست یمبادلات برا یادیتعداد ز

 ید تجارو عملکرد واح تیفعال جینتا درنهایتو  کندیمپردازش  هاگزارشاطلاعات را در قالب  نی، سپس اکندیم گیریاندازه

 .دهدیم رانیگ میرا به تصم

 یمعادله حسابدار

 خهچر ییمحصول نها ،یمال یهاصورت قتیچگونه است. در حق یواحد تجار یمال تیکه عملکرد و وضع گویندمیبه ما 

 نی. ااندیتجارواحد  زا رونیقابل پرداخت به افراد ب یتعهدات اقتصاد یو به معن یرونیب یادعاها هایبدهاست.  یحسابدار

 .دهدیم را نشان هیو سرما هایبده، هاییدارا نیرابطه ب ی. معادله حسابدارگویندمیبستانکار  اصطلاحاًرا  یرونیب یهاگروه

 یچرخه حسابدار

، ندکنیم هیته یو مشخص زمان نیمع دوره کی یخود را برا یمال یهاصورت، وکارکسب یواحدهاآن  یکه ط یندیبه فرا

دوره که شامل ثبت  یدر ط شدهانجام ی: کارهاشودیم میبه دو دوره تقس یحسابدار چرخه .گویندمی یحسابدار چرخه

 یمال یهاصورت هیتهدوره که شامل  انیپادر  شدهانجام یمبادلات در دفتر روزنامه و انتقال اطلاعات به دفتر کل است. کارها

 است.

 و  وشخریدوفرخود را اعم از  یو پول یمال اتیعمل هیکل یحقوق ای یقیاست که اشخاص حق یدفتر: دفتر روزنامه

وقوع و  خیرا به تار یمحاسبات اتیعمل زیطلب کند و ن ای نید جادیکه ا یتیفعال و هرگونهمطالبات و ظهر  و .ونید

 یهاتصور میتنظ یبرا یان دوره مالیدر پا یدفتردارو عرف متداول  یرا که طبق اصول حسابدار یاتیعمل گرید

حله انجام مر چیکه در ه کندیمتوان زمان در دفتر روزنامه ثبت  بر اساسلازم است. حسابداران ابتدا مبادلات را  یمال

 :ردیگیم
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و ته  دی، فاکتور فروش، فاکتور خریبانک یدهایرسمدارک مشبه همچون  قیمبادلات از طر ییشناسا .1

 چک

 هاآنع نو نییتع نیو همچن اندگرفتهقرار  ریتأثمبادله تحت  وسیلهبهکه  ییهاحساب صیتشخ .۲

 اهشک ایداشته است  شیموضوع که حساب مشخص شده براساس مبادله، افزا نیا نییتع .۳

 شیهت ثبت افزاحساب ج بستانکار ایبدهکار  زانیم نیین و تعکارکردقواعد بدهکار و بستان کارگیریبه .4

 آن کاهش ای

ه ابتدا ک ایگونهبه، شودیمشامل  زیشرح مختصر از مبادله را ن کیثبت مبادله در دفتر روزنامه که  .۰

 .شودیمو سمت بستانکار در دفتر روزنامه ثبت  بدهکار سمت

 ابندیل انتقال مناسب دفتر ک یهاحسابروزنامه به  دفتر از دیبا ریاز ثبت مبادلات در دفتر روزنامه، مقاد پس: دفتر کل ،

تانکار دفتر روزنامه به بس یبستانکارهادفتر کل و  یهاحسابدفتر روزنامه به بدهکار  یکه بدهکارها ایگونهبه

 .شودیمدفتر کل منتقل  یهاحساب

o دوره کیدر  وکارکسبواحد  کی یهانهیهزاز درآمدها و  یا هخلاص انگریب انیصورت سود و ز 

 است. (بعد سال کی ایماه  کی) نیمع یزمان

o یوره زماند کی یط وکارکسبواحد  کی هیسرمااست که در  یراتییتغ خلاصه انگریب هیصورت سرما 

 رخ داده است. نیمع

o نیمع خیتار کیدر  وکارکسبواحد  کی هیسرماو  هایبده، هاییدارا یتمام از یفهرست ترازنامه 

o  در طول  وکارکسبواحد  ینقد یهاپرداختو  هاافتیدر مجموعه انگریب: گردش وجوه نقدصورت

 دوره است. کی

 یاز اطلاعات حسابدار کنندگاناستفاده

 ی، برایگذارسرمایه ی، براهاسفارش یابیارز ی، برایکنترل حساب بانک یشما برا ریاز مردم، نظ یاریبس :افراد 

 دارند. ازین یبه اطلاعات حسابدار رهیخانه و غ کی دیخر ایدر ارتباط با اجاره  گیریتصمیم

 یابیارز یمشخص کردن اهداف سازمان خود، برا ی، براوکارکسب یواحدهاران یمد :وکارکسب یواحدها 

 ست.ا یاطلاعات حسابدار ازمندی، نیاصطلاحات ضرور کارگیریبهبه اهداف و  لیحاصل در جهت ن یهاشرفتیپ

 که  یذارانگسرمایه، کنندیمفراهم  گذارانسرمایهرا  تیشروع فعال یوجه نقد لازم برا :و بستانکاران گذارانهیسرما

 د.کنن بینیپیشخود را  گذاریسرمایهکه بازده  اندلیمتمارا دارند،  وکارکسبدر واحد  گذاریسرمایهقصد 
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 اق بورس و اور ونیسیمثال کم یبرا کنندیم یرویپ یقررات دولتاز م هاسازماناغلب  ی:دولت ینهادهاو  مؤسسات

 در کشور است. هیمقررات حاکم بر بازار سرما نیتدو یبرا ینهاد دولت کیبهادار که 

 است. یتجار یبر افراد و واحدها اتیدولت مسئول وضع مال ی:اتیمقامات مال 

 هاانشگاهدو  یدولت مؤسساتمدارس  هامارستانیباز  یتعداد رینظ غیرانتفاعی یهاسازمانس :غیرانتفاعی یهاسازمان 

 ر از سود را در نظر دارند.یغ یاهداف هاآن هایفعالیتکه 

 یمال هایفعالیت

 است. یاهداف سازمان یارتقا یاز منابع در هر سازمان برا مؤثر استفادهشامل  یمال تیریمد طورکلیبه

 یمال ریزیبرنامه

سود  میتقس یهااستیس یمال نیتأم گذاریسرمایهگوناگون  یامدهایپ بینیپیششرکت  یمال تیوضع یچگونگ وتحلیلتجزیه

 .نامندیم یمال ریزیبرنامهرا  هاگیریتصمیم گونهاینگوناگون  یهاوهیش یابیو ارز

 یو حسابدار یمال تیریمد

 گیریتصمیمر ب تأکیدبا  یمال تیریمد کهدرحالیگذشته است  وقایعآن ثبت  یدارد و هدف اصل یخیتار یدگاهید یحسابدار

 .شودیممتمرکز  ندهیبر آ اساساًارزش  جادیو ا

 یمال تیریمد یدینقش کل

 یراهبردها نییو تع یاهیسرما یهاپروژه یابیدر بازار ارز یمال نیتأم بندیبودجهدر سازمان شامل  یمال ریمد فیوظا

 دانست. گذاریقیمت

 یمال ریمد فیوظا

 تقسیمیری درباره گتصمیمو  یمال نیتأمگیری درباره تصمیمو  ،گذاریسرمایهدرباره  گیریتصمیم یمال تیریمد یاصل فیوظا

 .است سود سهام

 یمال یهانسبتاز  گیریبهره

 دارد. ازیسنجش ن یبرا یاهیپا ایسازمان به سنجه  کی کارکرد یو چگونگ یمال یهایژگیو یابیارز یپردازشگر برا کی
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 وکارکسب یهابرنامهفصل هفتم: 

 مقدمه

 تیموقع حیمن تشرض دیسند با نی. اکندیمرا مشخص  یشنهادیپ وکارکسب اتیمکتوب است که جزئ یسند وکارکسببرنامه 

 را شرح دهد. شدهبینیپیش جیانتظارات و نتا ازهاین یفعل

 وکارکسب برنامهاهداف 

در  وکارسبک اتیعمل پذیریامکان یمربوط به چگونگ اتیجزئ و تشریحکسب  فیتعر وکارکسببرنامه  هیهدف از ته

 عبارتنداز: وکارکسب برنامه نیتدو ازمندیموجود است. چهار گروه ن یبازارها

 دیجد وکارکسبصاحبان  .1

 ندوکارکسبشروع  یبرا یرونیب یمنابع مال یکه در جهت وجو دیجد وکارکسبصاحبان  .۲

 خودند وکارکسبتوسعه  یبرا یرونیب یمنابع مال یموجود که در جهت وجو وکارکسبصاحبان  .۳

 ش استوکارکسب تیموقع شیبه دنبال افزا وکارکسبهرصاحب  .4

 وکارکسببرنامه  یاجزا

در آن  هاقسمت نیکه مهمتر ییهابرنامه کنندیم یکه بررس یافراد وکارکسباز برنامه  یادهیچک: ییخلاصه اجرا .1

 گنجانده شده است.

خواهد شد  ادجیدر آن ا وکارکسبکه  یصنعت نهیزم اًیثانمشخص شود  وکارکسبنام  دی: ابتدا باوکارکسبشرح  .۲

 از آن برخوردار است. گرانیدر بلند مدت درقابت با د وکارکسبکه  یابالقوه یایثالثأ مزا

و  وکاربکسمحصولات و خدمات  یرا متقاعد کند برا نفعیافراد ذ گریخود و د دیبا کارآفرینی: یابیبخش بازار .۳

 .شوندیممواجه  تیفروش با موفق یهاطرحبازار وجود دارد و 

نحوه  دیبا نیتحقق و توسعه باشد کارآفر هایفعالیت ازمندین یجد وکارکسبتحقق و توسعه: اگر  یبخش طراح .4

و  یراحط قیمربوط به تحق یهانهیهز یفن یهاکمکو  نییوضمن تع حیخدمت را تشر ایتوسعه محصول  ای یطراح

 .کندیمتوسعه را مشخص 

 .کندیمدر آن واقع خواهد شد مشخص  وکارکسبرا که  یمکان دیبخش از برنامه با نی: ایابیبخش مکان  .۰



۲۰ 
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خاص را در انجام  یهانقش یفایا یاحراز افراد برا طیو شرا هاتیمسئولو  هاپست ی: پرسنل اصلتیریبخش مد .6

 کندیممشخص  وکارکسب

 ارائه کند درآمدهاو  هانهیهز انیسودوز تیاز وضع یریتصو دیبا وکارکسببرنامه  ی: بخش مالیبخش مال .7

 شوند. ییشناسا دیمخاطرات بالقوه با هاسکیر وکارکسبمهم: از برنامه  اریبس یهاسکیربخش  .8

 انیبه هدف زمان شروع و پا دنیرس یبرا یاتیعمل یهاگامو  هاتیفعال: با مشخص کردن یبخش برنامه زمانبند .9

 .کندیم نییتع زیرا ن هاتیفعال

ه در قالب را ک یلیو تکم یبخش مستندات جالب نیاما ا ستین یاجبار یانیو فهرست مراجع: بخش پا میبخش ضما .1۵

 .شودیمشامل  گنجدینم وکارکسب برنامه یاصل یهابخش

 وکارکسب یبهره بردار پروانهو  سیتأسمراحل صدور جواز 

 پرسشنامه لیکممربوط و ت یمرحله اول: مراجعه به سازمان دولت 

 آن با ضوابط قیمربوط و تطب یپرسشنامه توسط سازمان دولت یمرحله دوم: بررس 

 سیتأسوصدور جواز  یمتقاض یاز سو نهیهز پرداخت سوم: مرحله. 


