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و  کند  باز  درسی  محتوای  و  سیستم  استاد،  از 
یا  آموزشی  دوره های  برخی  برگزاری  به  اغلب 
برنامه های فوق برنامه و جانبی اکتفا شده است. 
با  یا  دانشگاه  دانش آموختگان  اکثر  بنابراین 
کارآفرینی بیگانه اند یا به آن توجه کافی ندارند. 
مهارت های  کسب  به  دانشجویان  جدی  توجه 
کسب  کنار  در  کارآفرینی  و  کار  و  کسب 
بر رشته تحصیلی  مهارت های تخصصی مبتنی 
دانش آموختگان  موفق  ورود  در  تواند  می 
داشته  کلیدی  نقش  جامعه  به  دانشگاهی 
به ویژه  عزیز  دانشگاهیان  همه  از  لذا  باشد. 
داریم  درخواست  محترم  اساتید  و  دانشجویان 
نیاز  که به کارآفرینی به عنوان یک ضرورت و 
زمینه  در چهار  را  کارآفرینی  مرکز  و  کنند  نگاه 
برگزاری دوره های مهارتی، مرکز مشاوره کسب 
و کار و کارآفرینی، انجام برنامه های ترویجی و 
فعالیت های پژوهشی مرکز که در جهت شناخت 
بهتر دانشگاه و دانشجویان برای ارائه برنامه های 

مؤثرتر است یاری نمایند. 
در پایان از همه  اعضای کمیته کارآفرینی، مشاوران 
که  مرکز  عزیز  همکاران  و  دانشجویان  محترم، 
کارآفرینی  مرکز  برنامه های  اجرای  و  ارائه  در 
همکاری داشته اند به خصوص دانشجویانی که در 
تهیه و تدوین این فصلنامه تالش کرده اند تشکر و 
قدردانی می نماییم و منتظر انتقادات و پیشنهادات 

شما عزیزان می باشیم.

بسم رب الحکیم
مهم ترین برداشتی که از کارآفرینی انتظار می رود  
ارزش  است.  آن  عام  مفهوم  به  ارزش آفرینی 
واژه ای است که در فرهنگ ما از اعتبار و جایگاه 
خاصی برخوردار است و با بسیاری از مفاهیمی 
که از این واژه در سایر کشورها برداشت می شود 
تفاوت دارد، به ویژه که ارزش های ایرانی مبتنی 
بر فطرت انسانی و در چارچوب دین مبین اسالم 
تعریف می شود. از سوی دیگر کار واژه مقدسی 
به هر فعل و عملی اطالق نمی شود.  است که 
شاید بتوان هر عملی که به ارزش آفرینی منجر 
کار  تعریف  محدوده  ولی  نامید  کار  را  شود 
از افعال است و تولید فکر ارزشی  را نیز  فراتر 
دربر می گیرد. از این رو توجه به مقوله کارآفرینی 
از  بسیاری  برای  می تواند  که  زمانی  در  به ویژه 
مهم  امری  نماید  ارائه  راهکار  جامعه  معضالت 

و کلیدی است.
اگرچه بیش از یک دهه است که به کارآفرینی 
در دانشگاه های ایران توجه شده است و در قالب 
طرح کاراد،فعالیت های آموزشی و ترویجی خوبی 
انجام شده و ایجاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه 
اما  بوده است،  زمینه  این  در  تهران گامی مؤثر 
تأثیر آن در دانشگاه ها قابل توجه نیست. شاید 
علت اصلی آن این بوده که مسئله کارآفرینی با 
رویکرد ارزش آفرینی نتوانسته است جایگاه خود 
را در سه رکن اصلی تربیت دانشجو که عبارتند 
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يك  براي  اقتصادي  جهاد  بايسته هاي 
اهل  تا  بكنيم  بايد  چه  مؤمن چيست؟ 
اقتصاد باشيم و در ثاني رويكرد جهادگونه در اقتصاد 
چگونه است؟ چگونه هر فردی می تواند فرمايش رهبر 

معظم انقالب در مورد جهاد اقتصادی را عملی کند؟

چنان که مستحضرید، هرگونه فعالیتي که همراه با 
تالش، سختي و مقابله با موانع باشد، به معني اعم 

جهاد است و از فرایض الهي و اسالمي است و باید 
براي انجام این فریضه ي الهي تمام مقدمات و ابزارهاي 
آن را فراهم ساخت و موانع آن را به منظور اطاعت امر 
خداي متعال و رسیدن به سعادت و کمال برطرف نمود. 
در عصر حاضر که استقالل کشورها و ملت ها به قدرت 

نظامي  توانایي  به  نه  دارد،  بستگي  آن ها  اقتصادي 
مصادیق  از  مادي  تعالي  و  رشد  در  تالش  آن ها، 
کریمه »و اعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة و من رباط 

الخیل« )انفال، 60( به حساب مي آید.
رسیدن  راهکارهاي  ترسیم  و  تبیین  اگرچه 
از  اخروي چنین جهادي  نتایج دنیوي و  به 
عهده ي دانشمندان علم اقتصاد که از ایمان 

و معرفت حقیقي برخوردار باشند، برمي آید، 
پیش  سال ها  که  را  آنچه  اشاره  به  ولي 

مطرح کرده ام، تکرار مي کنم:
1ـ اولین وظیفه به منظور انجام تکلیف الهي جهاد 

اقتصادي، »افزودن بر میزان کمي و کیفي ساعات کار« 
است. در این زمان باید کار بیشتر را عبادت بدانیم و توجه داشته 
باشم که یکي از مهم ترین عوامل رشد اقتصادي و دست یابي به 

قدرت بالندگي، پرکاري است.
2ـ دومین وظیفه در این زمینه »تولید ثروت« است. اگرچه تولید 
ثروت همیشه خوب بوده و هست، ولي در عصر حاضر خوبي و ارزش 

آن مضاعف است و از تکالیف عیني مسلمانان به حساب مي آید.
عقالني«  و  علمي  »بهره وري  زمینه،  این  در  دیگر  وظیفه ي  3ـ 
است و با کمترین هزینه بیشترین نتیجه را عائد کشور و مسلمانان 

کردن است.
4ـ وظیفه ي دیگر »استفاده ي بهینه از ثروت« است. اگر شرایط 

جامعه ي  اقتصادي 
باشد  به گونه اي  اسالمي 
نداشته  وجود  فقیر  که 

فشار  فقرا  بر  یا  کردن باشد  مصرف  نشود،  وارد  معیشتي 
بخش قابل توجهي از درآمدها، امري است که سود مستقیم آن 
به جامعه بر مي گردد. بنابراین در فرض یادشده، مصرف کردن یا 
مهم ترین  مي تواند  بلکه  نیست،  بد  نه تنها  هدفمند  مصرف گرایي 
با عدالت را که همان  اقتصادي و توسعه ي همراه  شرط قدرت 

توزیع طبیعي ثروت است، فراهم سازد.
زمینه هاي  در  دیگر همگان، »سرمایه گذاري  5ـ وظیفه ي 

سودآور اقتصادي« است.
امروزه  است.  اشتغال«  »ایجاد  دیگر،  وظیفه ي  6ـ 
حفظ  براي  کردن  برنامه ریزي  و  شغل  یک  ایجاد 
از مصارف به ظاهر دیني و  از بسیاري  و دوام آن، 
نقطه ي ضعف کشورمان  باارزش تر است.  مذهبي 
به  که  کساني  است.  الزم  اشتغال  فقدان  نیز 
باید  مي دهند،  اهمیت  صالح  عمل  و  دین داري 
امنیت  با  مناسب همراه  بدانند که وجود شغل 
دین داري  شرایط  مهم ترین  از  آن  دوام  و 

به حساب مي آید.
است.  »پس انداز«  دیگر،  وظیفه ي  7ـ 
که  کساني  به ویژه  جامعه  افراد  همه ي 
و  مستقیم  سرمایه گذاري هاي  توانایي 
باید  ندارند،  را  بي واسطه  اشتغال  ایجاد 
پس انداز کردن در بنگاه هاي اقتصادي مانند 
بانک ها را در اولویت اول خود قرار دهند. امروزه یکي از 
نشانه هاي قدرت و برتري کشورها به اندازه پس انداز تک تک 

افراد آن کشورها بستگي دارد.
انجام  را  یادشده  وظایف  که  کساني  »تشویق«  باالخره  و  8ـ 
مي دهند و »توصیه« به کساني که بدان ها کم توجه هستند. باید از 
طریق تشویق و تبیین ضرورت هاي زمانه، قبح ثروت مندي را زدود.

را  آن ها  که  است  این  یادشده  وظایف  انجام  شرایط  بهترین 
به منظور انجام تکلیف الهي و تقویت مسلمانان و افزودن قدرت 

برابري کشور، سرلوحه خویش قرار دهیم.


www.tahour.net
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کارآفرینی چیست دانی ای جناب؟
خلق ایـده کشـف فرصت  های ناب
پا نهـادن درمســیری  پیچ پیچ
ساختـن،گفتن،پدید از قعِرهیچ

درک ابهــام و تحمـــل داشــتن
دربیابان عدم بذرامیدی  کاشتن

گفت استادی به گوشم این چنین
فکرنواصل است وسرمایه قرین
تا نباشـــد همـت از کارافــرین
درهــم و دینـا ر ماند  بر زمین
بشنو تعــریف من ازکارافــرین

جلوه ای از ذات خــالق مبــیـن
او بدیع و او عــلیم و او حـق است

فعـل ما رنگی ز نورمطلق است
 

www.agricultureenter
preneurship.persianblog.ir

■ فرصت ورزی: فرصت ورزی و استفاده خالقانه ازفرصت ها، از ارکان مهم کارآفرینی 
است و کارآفرینی بدون آن، معنی ومفهومی ندارد. 

■ فرصت )Opportunity( : فرصت یعنی هر وضعیت و شرایطی که می تواند 
تبدیل به منفعت )ارزش( گردد. 

■ مصادیق فرصت : هر نیاز، خواسته، تقاضا، مشکل، کمبود، مسأله و هر موقعیت، 
وضعیت و پدیده ای نظیر اینها یک فرصت کارآفرینانه تلقی می شود.

■ کارآفرینی )Entrepreneurship(: استفاده خالقانه از فرصت ها برای تبدیل 
به محصول )کاال یا خدمات( کارآفرینی محسوب می شود.

■ فرصت ها همیشه وجود دارند، ولی فقط کسانی می توانند  بینند و استفاده  کنند که 
مهارت های مربوطه را کسب کرده باشند.

■ ایده )Idea( : هر نوع پاسخی به فرصت، ایده کسب و کار محسوب می گردد.
ارزش  که  است  کسی  ورز(  )فرصت  کارآفرین   :  )Entrepreneur( کارآفرین   ■
محیط  موقعیت های  به  نسبت  قاطعانه  می کند،  درک  را  خود  پیرامون  فرصت های 
عکس العمل مناسب نشان می دهد و به نفع خود و جامعه از آنها بهره برداری می نماید.

■ فرآیند کارآفرینی : | نیاز + ایده = فرصت | فرصت + منابع = محصول | محصول 
+ بازار = ارزش | ارزش + استمرار = کسب و کار | و همه اینها به صورت خالقانه.

■ ارزش )Value( : چیزی است که مشتری طلب می کند و حاضر است بابت آن، 
پول خرج کند.

■ پنجره فرصت: پنجره ای را در نظر بگیرید که به سرعت باز و بسته مي شود و 
بیرون از پنجره، تسمه نقاله متحرکی قرار دارد با سرعت متغیر که فرصت ها با فواصل 
مختلف روی آن قرار دارند و از جلو پنجره مي گذرند. فرد هوشیار و فرصت شناس 
باید به سرعت تشخیص دهد که چطور، چه زمان و چگونه، چه فرصتی را از پشت 

پنجره با مهارت شکار کند و بقاپد؟
     مهندس کهتری مشاور مرکز کارآفرینی
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به  از  است  عبارت  خالقیت، 

ذهنی  توانایی های  کارگیری 
یا طرح  ایجاد یک فکر  برای 

جدید.
که  معتقدند  روان شناسان 

خالقیت، توانائی است که به صورت بالقوه در وجود آدمی قرار دارد 
و همه انسان ها به صورت طبیعی دارای آن هستند و می توانند با 

تمرین و ممارست آن را شکوفا کرده، از آن بهره ببرند.
بر اساس تحقیقات کارشناسی، خالقیت فقط به تعدادی افراد نخبه 
و برجسته محدود نمي شود و انسان ها می توانند نحوی تأثیر بپذیرند 
با  را  خود  خالقیت  و  گیرند  قرار  نوآوری  و  خالقیت  مسیر  در  که 
آموزش و تمرین، افزایش دهند.  همچنین خالقیت های فردی را با 

مشاوره و هدایت می توان تقویت کرد.
انجام امور خالقانه ، هم علم است، هم فن است و هم هنر یعنی 
هم آموختنی و اکتسابی است، هم تمرین، ممارست و مهارت آموزی 
مي طلبد و هم می تواند در بعضی افراد تا حدودی به صورت طبیعی 

وجود داشته باشد.
تخیل،  کنجکاوی،   از  است  ترکیبی  نوآوری  و  همچنین خالقیت 
عقل سلیم، ایجاد سادگی و وضوح در ایده  پردازی و سخت کوشی. 
ادیسون خالقیت  از دیدگاه توماس  شاید به همین علت است که 

عبارت است از یک درصد الهام و 99 درصد تالش و پشتکار.
فرد خالق اکثر مواقع هر چیزی را از دیدگاه های گوناگون بررسی 

مي کند. او معمواًل نسبت به وضع 
نارضایتی می نماید  موجود احساس 
و قویًا معتقد است که روش های جاری 
بهبود  و  داد  تغییر  توان  مي  را  کار  انجام 

بخشید.
در  که  است  خالق  اندیشیدنی  حال،  هر  به 
واضح  و  تجسم  به  شود،  درگیر  مسأله  با  عمیق  به طور  ذهن  آن 
کردن آن بپردازد و به منظور فرموله کردن فکر و دریافت مفهوم 
جدیدی، به جرح و تعدیل آن بپردازد . خالقیت مقوله ای است که 
و  معمواًل خالقیت  که  چرا  دارد  تحول  و  تغییر  با  نزدیکی  ارتباط 
ایده های خالق  با  تغییر و تحول می گردد.  ایده های خالق باعث 
به  بشر  زندگی  برای  تازه ای  دستاوردهای  و  پیشرفت ها  می توان 

ارمغان آورد.
نیومکزیکو  دانشگاه  دانشمندان  هم  خالقیت  افزایش  مورد  در 
یک  ذهن  به  که  ایده هایی  بهترین  که:  مي دهند  توضیح  این گونه 
بلکه در لحظاتی  نیست  او  تنهایی  و  انزوا  نفر مي رسد در لحظات 
است که نظراتش را با یکی از همکاران مورد اعتمادش رد و بدل 
عنوان  با  که  کتابی  در  اشتاینر  ورا جان  رابطه   در همین  مي کند. 
تاریخ  را در طول  نوشته است موارد زیادی  همکاری های خالقانه 
و  دوست  دو  میان  نظریات  کردن  بدل  و  رد  که  است  کرده  ذکر 
است؛  شده  خالقانه ای  و  ناب  بسیار  ایده های  ایجاد  باعث  همکار 

مانند آلبرت انیشتین و نیلز بور، ماری و پیر کوری.
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قسمت اول:

خانگی،  کار  و  کسب 
یکی از بخش های حیاتی 
اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است ونقطه ی شروع مناسبی 
برای راه اندازی کسب و کار شخصی، به وی ژه برای زنان و جوانان 
و  تجربه، حرفه، عالقه  به  توجه  با  می توانند  افراد  می آید.  به شمار 
و  امکانات  از  استفاده  با  و  مسکونی  منزل  در  دارند،  که  تخصصی 
وسایل موجود در خانه و با مشارکت سایر اعضای خانواده، یک کسب 

وکار خانگی را راه اندازی کنند.
در  که  خانگی  مشاغل  از  حمایت  و  سامان دهی  قانون  اساس  بر 
رسیده  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به   89 سال  اردیبهشت ماه 
از  دسته  آن  خانگی،  وکارهای  کسب  یا  مشاغل  از  »منظور  است، 
فضای  در  خانواده،  اعضاء  یا  عضو  توسط  که  است  فعالیت هایی 
مسکونی، در قالب یک طرح کسب و کار و بدون مزاحمت و ایجاد 
اخالل در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر 
محیط  از  خارج  بازار  به  عرضه  قابل  کاالی  یا  و  خدمت  تولید  به 

مسکونی می گردد«. 
کسب وکارهای خانگی به سه شکل فعالیت می کنند: گروه اول کسانی 
هستند که شخصاً مواد اولیه را تهیه می کنند و پس از تولید کاال وخدمات، 
اقدامات الزم برای فروش و عرضه ی محصول به بازار را انجام می دهند. 
گروه دوم کسانی هستند که سفارشات ومواد اولیه را از کارفرمایی که 
در خارج ازمحیط مسکونی است دریافت می کنند و پس از انجام کار در 
منزل، کاالی تولید شده را به کارفرما تحویل می دهند و هیچ گونه دخالتی 
در فروش کاال ندارند. گروه سوم افرادی هستند که به عنوان بخشی از 

یک اتحادیه یا شرکت تعاونی عمل می کنند. در این حالت، بنگاه های 
باالدستی، مواد اولیه را برای این افراد تأمین می کند و پس 

از تولید کاال در منزل، این بنگاه ها نسبت به جمع آوری 
وعرضه محصوالت به بازار اقدام می کنند.  
راه اندازی کسب وکار به صورت خانگی 

کسب  به  نسبت  زیادی  مزایای  از 
غیرخانگی  کارهای  و 
پایین  است.  برخوردار 
سرمایه ی  مقدار  بودن 

برای  نیاز  مورد  ثابت 
خانگی  مشاغل  راه اندازی 

وکاهش هزینه های جاری یکی از 
در  همچنین  است.  مزیت ها  این 
کسب وکارهای خانگی بسیاری از 

یا  خرید  هزینه  جمله  از  می شود؛  یا حذف  می یابد  کاهش  هزینه ها 
اجاره محل، نیروی کار، انبارداری و... . بدین ترتیب می توان با سرمایه 
کمتر و استفاده بهینه از فضای خانه، شغل خانگی مورد عالقه خود را 
راه اندازی نمود. افزایش خود باوری و توسعه فرهنگ کار در خانواده 
یکی دیگر از مزیتهای کسب و کار خانگی است. فعالیت اقتصادی در 
محل زندگی  یا مجاور آن سبب افزایش اعتماد به نفس و خود باوری 
در فرد و سایر اعضای خانواده می شود. این امر موجب ترویج فرهنگ 
کار وتالش در بین اعضای خانواده شده و امکان مشارکت آنان را 
در انجام فعالیت های اقتصادی فراهم می نماید. یکی دیگر از مزایای 
راه اندازی کسب وکارهای خانگی این است که کسب وکار خانگی 
باعث  و  دارد  ایرانی همخوانی  زنان  روحیات وعالقه  با خصوصیات 
تحکیم بنای خانواده می شود و این امکان را برای زنان فراهم می کند 
که در کنار کسب کارهای اقتصادی و استقالل مالی بتوانند به مسایل 
تربیتی، فرهنگی و دینی فرزندان خود نیز بپردازد. حضور زنان کار 
وتحکیم  فرزندان  در  امنیت  احساس  سبب  خانه  محیط   در  آفرین 

پیوندهای خانوادگی می شود.
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لياقت، مالك ارتقا

به مالئکه امر نمودیم بر آدم سجده کنند. )بقره، 34(
را  قدیمی که سال ها خداوند  )فرشتگان  از سابقه مهمتر است.  لیاقت 
الیق،  اما  رسیده،  دوران  به  تازه  انسان  برای  باید  می کردند،  عبادت 
لیاقت  و  شایستگی  مبنای  بر  باید  نیز  سازمانی  ارتقای  کنند.(  سجده 

باشد و  سابقه داشتن کافی نیست.
پيگيری کارها

خداوند به موسی، کتاب تورات عطا فرمود و پس از آن پیامبرانی پشت 
را  الهی  دین  تا  فرستاد  هم  سر 

تبلیغ کنند. )بقره، 87(
یکی از نکات الزم در راه رسیدن 
تداوم  و  پیگیری  موفقیت،  به 
نتیجه  حصول  برای  برنامه ها 
نهایی است. همچنان که خداوند، 
برای  هم  سر  پشت  را  پیامبران 

دعوت مردم فرستاده است. 
شاغل،  و  شغل  تناسب 

ارتقاي پلكانی
مورد  را  ابراهیم  خداوند، حضرت 
آزمایش قرار داد و او همه آزمونها 
را با موفقیت گذراند. )بقره، 124(

به  افراد  کردن  منصوب  برای 
آزمایش  و  گزینش  مقامات، 
برای  خداوند  چنانکه  است.  الزم 
انتصاب حضرت ابراهیم به امامت 
او را آزمود. پست ها و مسؤولیت ها 
باید تدریجاً و پس از موفقیت در 
واگذار  افراد  به  مختلف  مراحل 
شود. چنانکه حضرت ابراهیم پس 

از گذراندن مرحله نبوت و موفقیت در آزمایش ها به مقام امامت رسید.
ارزش و تالش

آنها امتی بودند که درگذشتند و دستاورد آنها مربوط به تالش خودشان 
می باشد و دستاورد شما نیز مربوط به تالش خودتان است. )بقره، 134(

معیار ارزش گذاری در موفقیت افراد، میزان تالش آنان است.
نظارت

خداوند، خطاب به پیامبر اکرم صلی ... علیه و آله مي فرماید: و بدین سان 
شما را امتی میانه رو قرار دادیم تا ناظر بر اعمال مردم باشید. )بقره، 143(

مدیریان و رهبران باید بر کارها و عملکرد زیردستان خود نظارت داشته باشند. 
قاطعيت

خداوند، پس از نزول آیه تغییر قبله به پیامبر اکرم  صلی ... علیه و آله می فرماید: 

حق، آن چیزی است که از 
آمده  تو  پروردگار  سوی 
خود  به  هرگز  پس  است، 

تردید راه مده. )بقره، 147(
که  وقتی  خصوص  به  باشد،  برخوردار  یقین  و  قاطعیت  از  باید  رهبر 

قانونی را تغییر داده و سنتی را می شکند.
تشويق و تنبيه

خداوند مي فرماید: کسانی که حقایق هدایت را کتمان کنند، مورد لعنت 
خدا قرار مي گیرند، مگر آنکه توبه کنند و کارهای خود را اصالح کنند 
را  ایشان  صورت  این  در  که 
و  توبه پذیر  من  زیرا  می بخشم 

مهربانم.)159 و 160 بقره(
به  پاداش  و  بدکاران  توبیخ 
رکن  اساسی  دو  نیکوکاران، 
اصالح  و  رشد  زمینه  سازی  در 

نادرستی ها در سازمان است.
تفويض مسؤوليت

مکلف  توانشان  اندازه  به  همه 
هستند. )بقره، 233(

تفویض مسؤولیت به زیردستان 
توانایی هایشان  اساس  بر  باید 
باشد و به همان مقدار از ایشان 

انتظار داشت.
علم و توانايی، شفاف سازی

پیامبرشان  به  اسرائیل  بنی  قوم 
گفتند: فرمانده ای برای ما مشخص 
ستمگر  حاکم  جنگ  به  تا  کن 
برویم. پیامبرشان گفت: خداوند، 
شما  فرماندهی  به  را  طالوت 
برگزید زیرا توان علمی و جسمی 

الزم برای این مسؤولیت را دارد. )بقره، 247(    
- قدرت علمی و توانایی جسمی برای انجام مأموریت، دو شرط الزم 

برای مدیران است. 
)ابتدا کلمه  است.  توانایی جسمی  از  تر  توانایی علمی مهم  داشتن   -

علم آمده سپس جسم(
- اعلم بودن، در گزینش مدیران یک اولویت مهم است.

- رهبر و مدیر باید زیر دستان خود را توجیه کند و ابهامات را برطرف 
سازد.  )چنانچه پیامبر بنی اسرائیل دلیل انتخاب طالوت به فرماندهی 

را به وضوح بیان کرد.(
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قسمت اول )مفاهيم(: 

کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی که حقوق، سهم 
نام کارفرما کار  سود و سایر مزایا می باشد، به دستور شخصی به 

می کند.
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او و 
به حساب او در مقابل دریافت حق السعی، کار خود را انجام می دهد.

به  یا  کارفرما  دستور  به  کارگر  که  است  مکانی  یا  محل  کارگاه 
درخواست کارفرما یا نماینده کارفرما در آنجا کار می کند.  

قرارداد کار، قراردادی است کتبی یا شفاهی که بین کارگر وکارفرما 
در  و  انجام می دهد  را  کار  کارگر  آن،  به موجب  و  منعقد می شود 
قبال آن دستمزد یا حق السعی دریافت می کند. این قرارداد ممکن 
است مدت معین یا مدت موقت داشته باشد. اگر ابتدا و انتهای کار 
مشخص باشد، کارگر را اصطالحًا قراردادی مي گویند و اگر حالت 
نامحدود داشته باشد و ابتدا وانتهای قرارداد معلوم نباشد، کارگر را 
یا  قرارداد رسمی  را هم  او  قرارداد  و  نامحدود می گویند  و  نامعین 

دائمی می نامند.
قراردادی که به صورت کتبی منعقد می شود در چهار نسخه تنظیم 
می گردد، یک نسخه در اختیار کارفرما، یک نسخه در اختیار کارگر، 
یک نسخه در اختیار اداره محل کار و یک نسخه  در اختیار شورای 
اسالمی کار و در صورتی که در یک کارگاه ، شورای اسالمی کار 
وجود نداشته  باشد، یک نسخه در اختیار نماینده کارگر قرار داده 
می شود. هم کارگر و هم  کارفرما می توانند قبل از انعقاد قرارداد 
کار، مدتی را به عنوان آزمایشی در نظر بگیرند تا در صورت داشتن 

توافق و تطابق شرایط با نیازهای آنها ، بعدا قرارداد کار را به صورت 
مدت معین یا نامعین امضا کنند.

مزد: عبارت است از وجه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع  وجه نقدی 
و غیر نقدی که  کارگر در مقابل انجام کار خود از کارفرما دریافت 
می کند. چنانچه این مزد با ساعت کار مرتبط باشد ،مزد ساعتی  
نامیده می شود و در صورتی که مزد بر اساس میزان انجام کار یا 
میزان محصول تولید شده پرداخت شود ، اصطالحا به آن کارمزد 
می گویند و اگر مزد، تلفیقی از مزد ساعتی و کارمزد باشد ، یعنی بر 
اساس محصول  تولید شده یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، 

به این مزد،کارمزد ساعتی می  گویند.
انواع کار عبارت است از کار روز، کار شب یا شبانه، کار مختلط، کار 
متناوب و کار نوبتی . کار روز از 6 صبح  شروع می شود  و ساعت 
22 پایان می یابد . کار شب کاری  است  که از ساعت 22 شروع 
می شود و تا 6 صبح ادامه می یابد . کارهایی که بخشی  از انجام 
آن در ساعات روز و  بخشی  از آن در ساعات شب واقع می شود را 
کار مختلط می گویند . کارهای متناوب  معموال در ساعات متوالی  
انجام نمی شود و فاصله زمانی آن از هنگام  شروع تا خاتمه کار ، 
نباید از 15 ساعت در شبانه روز تجاوز کند . کار نوبتی یا کار شیفتی 
، کاری است که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبت های 

آن  یا در صبح  ، یا درعصر و یا در شب واقع  می شود.
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اختيار  در  را  وقتتان  که  جنابعالی  از  تشكر  ضمن   _
اينجانب قرار داديد به عنوان اولين سوال لطفاً بفرماييد 

تاسيس مجموعه به چه سالی برمی گردد؟
_ این مجموعه تولیدی- صنعتی شامل سه شرکت می باشد. در 
سال1364به همراه دو برادر دیگر به صورت رسمی با ثبت شرکت 
شرکت  این  محصول  اولین  کردیم.  شروع  را  خود  کار  گلکاران 
به کشت  گلکاران  در حال حاضر شرکت  بود.  اسانس گل سرخ 
و پرورش انواع گیاهان دارویی و تولید اسانس مشغول می باشد. 

در سال 69  وقتی دیدیم که صنعت اسانس تنها است تصمیم گرفتیم 
با ساختن دستگاه اسانسگیری برای دیگران یک صنف فعال تشکیل 
ایجاد شرکت تقطیران کردیم. شرکت تقطیران  به  اقدام  لذا  دهیم 
تولید  داروسازی،  صنایع  تجهیزات  تولید  بر  عالوه  حاضر  درحال 
تجهیزات صنایع غذایی، شیمیایی، فوالد، نفت، گاز و پتروشیمی را هم 
در دست دارد. در سال1371 شرکت باریج اسانس تاسیس شد،که این 

شرکت در حال حاضر تولید انواع داروهای گیاهی را انجام می دهد.


_ مشكالت شما در ابتدا چه بود؟

- نقدینگی کم، عدم تمایل و عدم باور جامعه نسبت به مصرف 
داروهای گیاهی، ومشکالت اداری .

و  محصوالت  برای  بازار  نبود  به خاطر  شدیم  سال1367مجبور 
درنتیجه ورشکستگی، %73سهام را واگذارکنیم. ولی از کاری که 

شروع کرده بودیم ناامید نشدیم.


- چه عاملی باعث شد علی رغم ورشكستگی باز هم 
به آينده اميدوار باشيد؟

اضافه شدند که  نفر  به هشت  تعداد سهامداران  در سال 67    -
هر هشت نفردارای یک هدف واحد و مقدس بودیم، یعنی منافع 
این  روی  استقامت  می دیدیم.  اجتماع  منافع  گرو  در  را  خودمان 
علت  تحقیقات  به  توجه  و  امیدواری  دلیل  اولین  مقدس،  هدف 
موفقیت و ماندگاری ما بود. دلیل دوم این که ما برای خودمان 
هیچ راه برگشتی نگذاشته بودیم، از ابتدا با توجه به شناختی که از 
پتانسیل خود داشتیم و این که مشکالت را نیز از آغاز کار پیش بینی 

کرده بودیم، پس استقامت کردیم و نتیجه آن را هم دیدیم.


9
فصلنامه   کارآفرینی

شماره اول

زمستان 1390

مصاحبه این شماره به گفت و گو با آقای مهندس تقی حجازی یکی از کارافرینان موفق منطقه کاشان  
اختصاص دارد .ایشان در حال حاضر مدیرعامل شرکت تقطیران هستند، درکنار شرکت تقطیران دو 
شرکت دیگر به نام شرکت باریج اسانس و شرکت گلکاران نیز به فعالیت مشغول هستند که فعالیت 
این سه شرکت به نوعی با هم در ارتباط می باشد.. ،هرسه شرکت مذکور به صورت سهامی اداره می شود، 
که سهم اخوان حجازی در تاسیس و اداره این مجموعه  بیشتر است. مهندس تقی حجازی متولد 
سال 1335می باشند.در سن 12سالگی پدرخود را از دست می دهند و همین امر باعث می 
شود تا ایشان و برادرانش  بار سنگین مسئولیت  را بیشتر از قبل احساس کنند. با وجود همه 
سختی ها ایشان نیز مثل برادر بزرگ خود )مرحوم حسین حجازی،پدر صنعت اسانس 
ایران( تحصیالت خود را در دانشگاه ادامه داده و در رشته مهندسی نساجی فارغ 
التحصیل می شوند. در رابطه با مرحوم حسین حجازی نیز باید اضافه کنیم که ایشان 
لیسانس رشته مهندسی ساخت ماشین های کشاورزی و مدیر عامل سابق شرکت 
باریج اسانس بودند. امیدواریم در شماره های بعدی بتوانیم با فرزندان مرحوم حسین 
حجازی که ادامه دهنده راه پدر در شرکت باریج اسانس هستند مصاحبه ای داشته باشیم.
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- برای رفع مشكالت چه اقداماتی انجام داديد؟
عمده مشکالت، راجع به عدم باور مصرف کننده بود که با اطالع رسانی 
راجع به مصرف داروهای گیاهی تا حدود زیادی مشکالت مرتفع شد.


_ چه برنامه هايی در راستای تقويت روحيه  کارآفرينی 

و آموزش کارکنان داريد؟   
_ نگاه مدیریت از ابتدا یک نگاه علمی نسبت به آموزش کارکنان 
بوده و می باشد. معتقدیم که واحد آموزش باید یک واحد پویا و 
قوی باشد و زمینه را برای رشد و توسعه مهارتهای کارکنان مهیا 
کند. حتی اگر بدانیم یک نیروی انسانی را برای مدت زیادی در 
اختیار نخواهیم داشت، باز زمینه را برای آموزش و بهبود مهارت او 
فراهم می کنیم چرا که به هر حال این نیرو در یک صنعتی مشغول 

به کار خواهد شد ودر راستای پیشرفت کشور موثر خواهد بود.


_ روحيه شما در محل کار چگونه است؟
_سعی می کنم تعامل گرا باشم و اعتقاد به استفاده از نظر جمع دارم.


_ نظرتان درباره ارتباط صنعت و دانشگاه چيست؟

باید نیاز را صنعت تعریف کند و از دانش دانشگاه و استاد برای 
رسیدن به پاسخ نیاز استفاده شود که ما به تجربه به آن رسیده ایم 
ولی اآلن در کشور شاهد عکس این قضیه هستیم یعنی دانشگاه 
اغلب بدون توجه به مشکالت و نیاز صنعت، طرح های پژوهشی 

را انجام می دهد که متأسفانه کاربردی برای صنعت ندارد.


_ به عنوان صحبت پايانی چه توصيه ای برای جوانان 
داريد؟

_ برای وارد شدن به هر کاری سه مرحله مهم وجود دارد که به نظرم 
به کارگیری دقیق این سه مرحله احتمال شکست را کم می کند.

1 - شناسایی توانایی خودشان
2 - مشورت با افراد مجرب

3 - تصمیم گیری با توجه به دو مرحله  قبلی
با تشکر از شما که تجربیات خود را در اختیار اینجانب قرار دادید.

 
Email: t.hejazi@taghtiran.ir

طرح کسب و کار )BP( چيست؟
• ارزیابی یک کسب و کار و طرح سرمایه گذاری است.

• بررسی کسب و کار و طرح سرمایه گذاری قبل از اجرا و راه اندازی است.
• ابزار ارائه، معرفی و دفاع از یک کسب و کار و طرح سرمایه گذاری است.
• طرح کسب  و کار )BP( حاوی برآوردها و برنامه های کاربردی است 
مانند برنامه مالی و اقتصادی، برنامه  عملیاتی، برنامه تولیدی، برنامه 

بازاریابی و ساختار سازمانی. 
• همانند نقشه ای که از قبل تهیه شده و در طول مسیر فرد را به طرف 
مقصد هدایت مي کند، طرح کسب  وکار )BP( نیز مجری طرح را در 

طول دوره اجرای طرح، راهنمایی مي نماید.
• طرح کسب  و کار )BP(، سند نوشته  شده ای است که جنبه های 

مختلف کسب  و کار را پیش از راه اندازی آن بررسی می کند.
مزایاي یک طرح کسب وکار )BP( خوب چیست؟

• دورنمای راهبردی از فعالیت اقتصادی مورد نظر 
• ابزار مناسب ارتباطی با مخاطبان طرح 

• وسیله ای برای جمع آوری سرمایه هاي الزم برای کار
• ابزاری برای برنامه ریزی، اندازه گیری و تحلیل وضعیت

• مبنایی براي تصمیم گیری صحیح
• راهنمای مجری در اداره کسب  وکار
• جلوگیری از بروز اشتباهات زیان بار 

• کمک در پیشرفت و بهبود کار 
• سرعت در انجام امور و صرفه جویی در زمان
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مهندسی شيمی:
هرکارخانه  تولیدی  اعم  از کوچک  یا بزرگ  نیاز به  یک  مهندس  شیمی  دارد. چون  تقریبًا 
تمام  فرایندهای نوین  از مواد شیمیایی استفاده  مي کنند. کشور ما نیز به  عنوان  یک  کشور 
نفت خیز برای  استخراج ، پاالیش ، انتقال  نفت  و همچنین  برای  تبدیل  نفت  به  فرآورده هاي  
شیمیایی  که  دارای ارزش  افزوده  بسیار زیادی  هستند، نیاز به  مهندسین  شیمی  دارد. فعالیت  
در دو بخش  مهم  صنعت  یعنی  طراحی رآکتورها و طراحی دستگاه هایی که  به  جداسازی  
مواد مي پردازند نیز تنها منحصر به  مهندسین  شیمی مي شود. عالوه  بر صنایع  نفت  و گاز 
و پتروشیمی ، همه  کارخانه ها از جمله  کارخانه های سیمان ، سرامیک ، صنایع  غذایی و حتی 
نیروگاه ها به  مهندس  شیمی  نیاز دارند. فارغ التحصیل  مهندسی  شیمی  گرایش  صنایع  غذایی  

نیز به طور اختصاصی  می تواند در کارخانه های  تولید مواد غذایی  یا داروسازی فعالیت  کند.

کتاب مبانی و اصول کارآفرینی
نویسندگان: دکتر محسن نیازی / مهندس محسن کهتری

ناشر: سخنوران
 

در این کتاب مجموعه اطالعاتی که برای موفقیت یک فرد 
کارآفرین الزم است، ارائه شده است. 

کارآفرینی/  مفهوم  از:  عبارتند  کتاب  اصلی  سرفصل های 
جوهره  خالقیت،  کارآفرینان/  ویژگی  های  فرصت  ورزی/ 
کارآفرینی/ کسب و کار، سرمایه گذاری/ بازار/ تصمیم  گیری 
، نحوه ارزیابی کسب و کار  )BP(/ مدیریت مالی و تسهیالت 
استقرار  نحوه  و  مکان یابی  سازماندهی/  و  مدیریت  بانکی/ 
.)BP طرح/ برنامه ریزی/ پیوست ها )فرمت خام و یک نمونه

نرم افزار CATIA یکي از قوی ترین نرم افزارهای طراحی، 
  )CAD/CAM/CAE( تولید و تحلیل به کمک کامپیوتر
در صنایع هوافضا، خودرویی و دریایی است که قدرت کنترل 
و مدیریت کل فرآیند تولید محصول را داراست. این نرم افزار 
مجموعه ای در حدود 120 محیط کاری مختلف است که هر 
کدام از آنها با هدف پاسخگویی به نیاز بخشی از فرآیند ساخت 
 CATIA و تولید محصول ایجاد شده اند. یکی از اهداف ایجاد
حرکت به سوی تعریف دیجیتالی محصول و ایجاد نمونه های 
سه بعدی مجازی از آنهاست تا بدین وسیله با افزایش خالقیت 
و نوآوری هزینه های تولید کاهش پیدا کند و قدرت رقابت 

صنایع در بازار رقابتی دنیا افزایش یابد.
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انسان، اولین مانع در بارور شدن و به فعلیت  درآمدن این نیروها به 
شمار می آید. برای نزدیک شدن به این مقصود پیشنهاد می شود که:

1 - در آیات قرآن کریم و سخنان بزرگان دین که آسمان ، زمین 
وهمه موجودات را مسخر انسان و در اختیار او می دانند با دقت و 
تأمل بنگرید و آن هارا باور کنید. در این صورت مالحظه خواهید 
خود  و  شده  عوض  خودتان  به  شما  نگرش  بتدریج،  که  فرمود 
)ابراهیم،31و32(، )حج،65(،  نیرو می یابید.  انرژی و  از  را سرشار 

)لقمان،20(، )جاثیه،13(
تأمل کنید که  این حدیث قدسی معروف  در  لحظاتی چند   - 2

خداوند فرمود:
ببین  را مثل خودم سازم  تو  تا  امر مرا کن  بنده من اطاعت  ای 
هم  تو  گاه  آن  می شود،  موجود  و  می گویم  »باش«  من  چگونه 

»باش« خواهی گفت و همان طور هم خواهد شد.
این حدیث شریف مقام انسان مطیع خدا را، تا مرتبه ی آفرینندگی 
باال می برد و اراده ی انسان را در آن مقام، برای ایجاد موجودات 

کافی می شمارد.
3 - این اشعار را به عنوان زبان حال انسان کامل با خود زمزمه کنید:

توفیق حق چوگان من، چرخ فلک میدان من
خورشید میدان من، هذا جنون العاشقین

دوزخ دم سوزان من، فردوس اعالء جان من
رضوان یکی مهمان من، هذا جنون العاشقین

من کفر را ایمان کنم، آباد را ویران کنم
درویش را سلطان کنم، هذا جنون العاشقین 

 
گام دوم : جهان را چگونه می بينيد؟

آیا به نظر شما زمین، آسمان، کوچک وبزرگ دست به دست هم 
داده اند تا باعث رنج شما شوند؟ یا بر عکس فکر می کنید که همه 

اینها در خدمت شما و به خاطر بهره برداری شما آفریده  شده اند؟
آیا آنچه را ما، به عنوان شر، بدان می نگریم و بد تلقی می کنیم، 
واقعًا و به طور مطلق بد است یا نامطلوب بودن آن، تنها به خاطر 
قضاوت و نگرش ماست که با تغییر بینش و نگرش خود، می توان 

آن چیز را خیر، خوب وشایسته توصیف کرد.
بزرگان علم و معرفت وجود بد مطلق درجهان هستی را نمی پذیرند 

بلکه آن ها معتقدند:  

12

 
گام اول: پرواز تا کجا؟

ازتصور فعلی ما می باشد.  انسان بسیار بیشتر  قدرت و توانایی های 
در انسان توان های نهفته ای وجود دارد که در صورت بارور شدن 
آن ها کارهای شگفت و خارق العاده ای از او صادر می شود. عظمت و 

توانایی های بالقوه ی او از این آیه ی شریفه که:
»چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم در برابر 

او به سجده بیفتید.« )حجر،29(
به دست می آید. چرا که خداوند، روح دمیده شده در انسان را به خود 
نسبت می دهد. ولی باید توجه کرد که باور نداشتن و یا شک در قدرت 
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الف-در عالم وجود” بد و شر” وجود ندارد و حتی “شیطان” و”نفس 
اینکه  به  توجه  با  مخصوصًا  خلقت  نظام  مجموعه  در  هم  اماره” 
موجب فراهم آوردن زمینه های آزمایش و در نتیجه تکامل انسان 

می شوند خیر و بنابراین وجودشان الزم است.
ب- آنچه را اکنون آن را نسبت به خود بد یا شر تلقی می کنیم، چه 
بسا که تنها مربوط به شرایط فعلی و زمان خاص باشد و در دراز 
مدت ، به این نتیجه برسیم که نه تنها آن چه را ، در گذشته نامطلوب 
پنداشته و از آن بیزار بوده ایم شر و نامطلوب نبوده بلکه برعکس ، از 
جمله بهترین نعمت های الهی بوده که مناسب ترین شرایط زندگی 

را برایمان فراهم نموده است.
پس اگر به دنبال حقیقت هستیم و جهان را، از چشم  انداز حقیقت 

می نگریم باید بدانیم:
اواًل: ما یک نفر، همه افراد بشر و مجموعه جهان آفرینش نیستیم.

مشکل  با  که  لحظه  یک  همین  نیز،  ما  زندگی  و  عمر  همه  ثانیًا: 
زشتی  یا  مشکل  یک  نمی توان  نتیجه  در  و  نیست  شده ایم  مواجه 
را که اکنون احساس می کنیم به حساب مجموعه خلقت و دستگاه 
آفرینش گذاشت و  زیبایي ها و خوبي هاي آن را فراموش کرد و 

خالق آن را بی سلیقه و احیانًا ستمگر و جاهل تصور نمود.
در اینجا از این نکته مهم نباید غفلت کرد که اگر زیباترین منظره ها و یا 
شگفت انگیزترین صحنه ها را به شما ارائه دهند ولی شما چشم های خود 
را ببندید و یا عینک تیره و تاری را به دیدگان خود بزنید نه تنها از 
مشاهده آن منظره زیبا لذت نمی برید بلکه احتمااًل آن را صحنه ی 

ترسناک و وحشت آور توصیف  می کنید.
بنابراین آنچه اهمیت دارد چشمان باز و بصیرت عمیق شما نسبت 
به جهان است که به زندگی شما شور و نشاط می دهد وتوانایي های 

عظیم و بی نهایت شما را شکوفا می سازد.
اگر ما به یکی از ادیان الهی معتقد باشیم و نگرش ما به جهان، از 
نگاه مذهب باشد، از نظر اعتقادی هرگز مجاز نخواهیم بود با نظری 
بدبینانه و منفی به جهان و سیر تحوالت آن بنگریم. چرا که همه 
مذاهب الهی، آفریدگار جهان را خدای خیر وخوبی، زیبایی و عدالت 
از  و  می شمارند  ممکن  نظام  بهترین  را   جهان  و  می کنند  معرفی 
نظر اعتقادی بهترین شرایط را برای استفاده از قدرت مثبت اندیشی 
فراهم می آورند ولی مشکل اینجاست که ما ، آنچه راباید به عنوان 
یک باور و یقین در زندگی خود وارد سازیم و از نیروی محرکه ی 

آن استفاده نماییم تنها به گفتن آن چیز قناعت کرده و به الفاظ و  
عبارات دل خوش نموده ایم.

محبت،  آفریننده  محبت،  و  خوش بینی  لبخند،   “ کنیم:  توجه  باید 
خوش بینی و لبخند است”.

“بدبینی، ابراز دشمنی و کینه ، موجب بدبینی، دشمنی و کینه می گردد”.
با توجه به اینکه همه موجودات عالم دارای شعور و درک هستند، آن ها 
در برابر رفتار ما واکنش مثبت و منفی نشان می دهند. البته اگر در واکنش 
مثبت و منفی موجودات در برابر رفتار خود تردید دارید، در واکنش مثبت 

و منفی رفتار و افکار خود، بر خودتان هرگز تردید نکنید و بدانید که:
و  شما  ماهیت  بر  چیز  هر  از  بیش  شما،  رفتار  و  افکار  “تصورات، 

چگونگی آن در آینده، تاثیر می گذارد”.


تمرينات گام دوم:
1 - وقتی که ناراحت هستید و در همان حال، از خانه خارج می شوید 
اشیاء، مردم و برخورد آن ها را چگونه احساس می کنید. این حالت 
و احساس را، با روزی که سرشار از نیرو هستید و با شادابی کامل 

منزل را ترک می نمایید، بسنجید.
2 - مروری به خاطرات تلخ خود کنید و ببینید آیا بعضی از گرفتاري ها 
و رنج ها، احتمااًل برای زندگی و آینده شما مفید و یا  الزم نبوده اند؟

3 - اگر حوصله و فرصت دارید زندگینامه  افراد مشهور به بدبینی 
را مرور و مالحظه کنید. پایان زندگی آن ها چگونه بود. پس از آن، 
عاشقانه  و  عارفانه  و جهان  زندگی  به  که  را  شاعرانی  و  عرفا  آثار 
و  افکار  بر  را  این دو نگرش  آثار  و  فرمایید  می نگریستند مالحظه 

روحیات خود ارزیابی نمایید.
4 - جمالت کوتاه یا اشعاری از بزرگان شعر و ادب امثال حافظ  و 
از  اصطالح  به  که  اوقاتی  در  و  کنید  برای خود جمع آوری  مولوی 

دست روزگار گله و شکایت دارید، آن ها را برای خود زمزمه کنید.
مانند:

عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد
این عجب، من عاشق این هر دو ضد 

ادامه دارد...


پیروزی در یازده گام، حسنعلی نوریها، انتشارات میثم تمار، 1379
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قسمت اول:
تیم، گروهی از افراد است که 
و  منابع  اطالعات،  لحاظ  از 
مهارت ها به یکدیگر وابسته اند 
و در پی آن هستند که با ترکیب فعالیت هایشان به هدف مشترکی دست یابند.

هدف  داشتن   )1 هستند:  اساسی  ویژگی   6 دارای  تیم ها  تیم:  ویژگی های 
مشترک   2(وابستگی متقابل اعضاء تیم به یکدیگر  3( قابل تشخیص بودن 
اعضاء تیم برای خود و دیگران  4( دوام  داشتن عضویت افراد در تیم  5( 
اختیار و حق انتخاب اعضای یک تیم در چگونگی کارشان  6( فعالیت تیم 

در کنار تیم های دیگر به عنوان جزئی از یک سازمان بزرگ تر
ضرورت کار تیمی: مهم ترین ضرورتی که تشکیل تیم را ایجاب می کند این 
انجام کاری است که یک فرد به  به  اصل ساده است که »یک تیم قادر 
تنهائی قادر به انجام آن نیست«. شرکت در یک تیم کاری امکانات بیشتری 
را به روی تیم می گشاید به نحوی که عملکرد هر یک از افراد در یک تیم 
خوب می تواند بسیار فراتر از عملکرد همان فرد به تنهائی باشد. تیم نه تنها 

موفقیت به همراه می آورد، بلکه افراد موفقی را نیز به بار می آورد.
مراحل رشد تیمها:  این مراحل عبارتند از : 1 - مرحله شکل گیری

2 -  مرحله توفانی  3 - مرحله ضابطه مندی  4 -  مرحله کار و تالش. 
مرحله شكل گيری: این برنامه درواقع فاز اولیه تشکیل تیم است. دراین 

برنامه از افراد دعوت می شود که برای انجام یک کار تیمی دور هم 
جمع شوند. انتخاب هرعضو به این معناست که دیگران 

برای او ارزش و اعتباری قائلند. این امر احساسی مثبت 
در افراد و کل تیم ایجاد می کند و اعضاء، این انتخاب 

را فرصتی برای نشان دادن استعدادهای خود به 
درباره  مشتاقند  آنان  می آورند.  حساب 

مسیرآتی برنامه بیشتر بدانند.
این  در  توفانی:  مرحله 
و  همیاری  فضای  مرحله، 
قبل  مرحله  از  که  طراوتی 
جای  رفته رفته  است  حاکم 
خود را به فضای شک و تردید 
و بروز نظرات متفاوت درمورد 
مقصود و انتظارات  و محتوای 

مشخص پروژه می دهد. 
بر  تعارض  و  نظرات  اختالف 
این  در  برنامه  محتوای  سر 
طبیعی  امری  تنها  نه  مرحله 
هم  مفید  می تواند  بلکه  است 
باشد، چرا که می تواند موجب 
بروز خالقیت و رشد تیم شود. 
این مرحله بهترین فرصت است 
برای افراد تا ایده ها و نظرات 
کنند.  مطرح  را  خود  مختلف 

تیم هایی که بخواهند این مرحله را از فرایند رشد خود حذف کنند و یا آن را 
دور بزنند بعدها دچار مشکل خواهند شد. عامل مهم دیگری که درچگونگی 
نوع  دو  با  ما  است.  افراد  شخصیت  است  موثر  توفانی  مرحله  از  گذشتن 
شخصیت سر و کار داریم:1 – پرخاشجو و سلطه طلب 2 - همیار. شخصیت 
پرخاشجو اغلب می کوشد با پرحرفی  و پافشاری حرف خود را پیش ببرد اما 
شخصیت همیار برعکس در تالش است تا دیگران را هم قدرتمند سازد تا 
همگی سهمی برابر در تیم داشته باشند. این به اعضای تیم احساس مثبت 

می دهد و هویت تیمی را تقویت می کند.
مرحله ضابطه مندی: معمواًل تیم ها پس از طی مرحله توفانی با توافقات و 
تفاهمات بر سر اساسنامه و پروسه های تیمی و اهداف برنامه های کاری قدم 
به مرحله بعد می گذارند. مهم تر از همه این که اعضای تیم آنقدر با هم تطبیق 
یافته اند که بتوانند به صورت فردی یا در زیرگروهها به انجام وظایف خود 
بپردازند. اکنون وقت عمل است و زمان تنظیم های تاکتیکی تیم فرا رسیده 
است. افراد رفته رفته باانجام وظایف خود خو گرفته اند و مهارت ها وتجارب خود 
را دراختیار تیم قرار می دهند. جوسازندگی برتیم حاکم می شود و افرادی که به 
تیم خود دلبسته اند احساس وفاداری بیشتری می کنند و افرادی که هنوز موفق 
نشده اند توانایی خود را به تیم نشان دهند می کوشند که جایگاه خود را در تیم 

پیدا کنند. مهم ترین خاصیت این تیم مراودت اعضا باهم است.
کارتیمی  مرحله  لذت بخش ترین  مرحله  این  تالش:  و  کار  مرحله 
است. مراحل قبل با موفقیت پشت سرگذاشته شده اند و تکالیف 
اولویت ها  نیست.  درکار  ابهامی  و  است  دقیقًا مشخص 
معلوم است وهمه افراد به سرعت به سمت تکمیل 
جفت  اصطالح  به  دارد  کارها  می روند  پیش  کار 
با یکدیگر هم صدا  تیم  وجور می شود. اعضای 
محو  یا  کمرنگ  اختالف ها  شده اند، 
شده اند و تمرکز همگی بر اتمام 
برنامه  از  اگرکارها  است.  کار 
اعضا  است  ممکن  باشد  عقب 
این  که  شوند  استرس  دچار 
تند  برخوردهای  باعث  خود 
البته  که  می شود  اعضاء  میان 
چندان  کار  موارد  این  بر  غلبه 
سختی نیست. استرسی که به 
سمت کار جریان دارد، می تواند 
انرژی و تمرکز تیم را افزایش 
دهد. از طرفی غرور و رضایت 
ناشی از اتمام کار این استرس 
اکنون  تیم  را کاهش می دهد. 
همیاری  کارایی،  حد  بیشترین 

و انگیزه را تجربه می کند.


برگرفته از دوره آموزشی 
غیرحضوری کارآفرینی دانشگاه 

تهران
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•  برگزاری دوره آموزشی مهارتهای کسب و کار با همکاری اداره کار و امور اجتماعی کاشان 
در اردیبهشت ماه به صورت رایگان شامل موارد ذیل:

مبانی و اصول کارآفرینی، چگونگی تولید ثروت، اصول و مبانی بازاریابی، آشنائی با قوانین و 
مقررات کسب و کار، آشنائی با چگونگی ثبت شرکت و اخذ وام، تهیه و تدوین کسب و کار، 

آشنایی با اصول حسابداری،  ثبت و اختراع مالکیت فکری
• برگزاری سمینار گرامیداشت روز ملی کارآفرینی در اردیبهشت ماه 

• برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی کسب و کار و تولید ثروت توسط آقای مهندس تکبیرگو 
دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران و مدیر عامل شرکت تعاونی کارآفرینان 

نوآور دانش  
• افتتاح دفتر مشاوره کارآفرینی و مهارت های کسب و کار همزمان با میالد حضرت فاطمه  
زهرا سالم اهلل علیها و سوم خرداد روز مقاومت و پیروزی با حضور ریاست محترم دانشگاه، عده ای 

ازاساتید و همکاران 
• برگزاری طرح “ تابستان 90، تابستان مهارت” با همکاری مرکز فنی حرفه ای شهید موسویان 

کاشان شامل دوره های زیر:
برنامه نویسی Matlab، تراشه های FPGA، طراحی و ساخت ربات، کار با PLC، میکرو کنترلر 

AVR، بازاریابی، تدوین فیلم  با Premier، بورس و بازار سرمایه
• تشکیل چند جلسه با اساتید و صاحبنظران از دانشگاه و شهرستان برای شناسایی اعضای 

کمیته کارآفرینی 
• تدوین برنامه راهبردی مرکز کارآفرینی 

• شرکت فعال در کانون کارآفرینان استان و عضویت آقای مهندس عقیقی عضو کمیته مرکز 
کارآفرینی دانشگاه به عنوان نماینده  این مرکز در کانون

• برگزاری سمینار آشنایي با بورس با همکاری کارگزاری بهمن در مهرماه
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• دعوت از دانشجویان برای همکاری با دفتر کارآفرینی در قالب کار دانشجویی و  حق الزحمه توافقی در موضوعات ذیل:
• برگزاری اولین کارگاه ثبت پتنت ویژه ی اساتید در آبان ماه توسط مهندس امیني مشاور مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان، 

پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان 
• برگزاری سمینار خالقیت وایده پردازی در آبان ماه توسط مهندس امینی

• برگزاری دومین کارگاه ثبت پتنت ویژه ی اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی  در آبان ماه توسط مهندس امیني
• فراخوان ثبت نام در 57 دوره کسب مهارت در آبان ماه

حق الزحمه توافقيکدحق الزحمه در قالب کار دانشجویيکد
تدریس دوره هاي فني و حرفه اي1همکاری در  تهیه و طراحي نشریه کارآفریني1

)دانشجویان تحصیالت تکمیلي(
همکاری در بروز رسانی تابلو و وب سایت مرکز 2

کارآفریني
آموزش دوره هاي کوتاه مدت فنی مانند تعمیر انواع 2

وسایل خانگي، موبایل، خودرو، نصب دزدگیر  و ...
آموزش  نرم افزارهاي تخصصي و عمومي3همکار پخش فیلم با موضوع  کسب و کار و کارآفریني3
مجري برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشي4همکاری در ثبت نام و پیگیري دوره هاي آموزشي4
مشاور کسب و کار و ایده پروري5همکاری در برگزاري سمینارها و کارگاه ها5
برنامه نویس java  و  بسته هاي نرم افزاري 6linuxهمکاری در انجام پژوهش هاي مرکز کارآفریني6
طرح هاي پیشنهادي مورد توافق7همکار دفتر مشاوره کارآفریني7
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به استناد ماده 5 آیین نامه طرح »توسعه کارآفرینی« در دانشگاه های کشور 
رئیس  پیشنهاد  به  بنا  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مصوب 8/6/85 
محترم مرکز کارآفرینی این آقایان با حکم سرپرست محترم دانشگاه برای 
مدت یک سال به عنوان عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه کاشان منصوب شدند.

+ آقای حسن کهتِری کارشناس ارشد کارآفرینی
+ آقای حسن رمضانی کارشناس ارشد اقتصاد

+ آقای محمد عقیقی دانشجوی دکترای مدیریت
+ آقای دکتر مهران سهراب زاده عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی

+ آقای مهندس حمید رضا مؤمنیان عضو هیئت علمی گروه فرش
+ آقای مهندس حسین اجتهد مدیر مرکز رشد

+ آقای دکتر محسن بهپور مدیر فناوری و ارتباطات علمی 
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جدول حضور مشاوران مرکز کارآفرينی در دفتر کارآفرينی   ) اتاق 322 ساختمان مرکزی(

روز،ساعت ومحل حضورزمینه مشاورهشغلنام مشاور

دوشنبه ها 15تا17مرکز کارآفرینيقوانین کار و اخذ وام و بانککارشناس ارشد اداره کارمهندس رمضانی

چهارشنبه ها 10 تا 12 مرکزکارآفرینیبازاریابی و مدیریت و بورسمدیر عامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندهمهندس عقیقی

چهارشنبه ها 8:30 تا 10 مرکزکارآفرینیتهیه طرح تجاری و مهارت های کسب وکارکارشناس ارشد کارآفرینیمهندس کهتری

یکشنبه ها و سه شنبه ها 10 تا 12 مرکز کارآفرینیفرصت های شغلی منطقه- کارآفرینی بر بستر فناوری اطالعاترئیس مرکز کارآفرینیدکتر فرجی

دوشنبه ها10 تا 12  مرکزکارآفرینیایده پروری و ثبت اختراعمخترعمهندس محققیان

سه شنبه ها10 تا  12مرکزکارآفرینیفرش و صنایع مرتبط- فن آفرینیرئیس خوشه فرش ماشینیمهندس برادران

یکشنبه ها 10 تا 12  مرکزکارآفرینیپذیرش هسته و شرکت در مرکز رشدروابط عمومی مرکز رشدآقای جمعدار

یکشنبه ها 16 تا 18  مرکزکارآفرینیتأسیس شرکت  و راه اندازی کسب وکارمدیرمرکز رشدمهندس اجتهد

هماهنگی قبلی بامرکزکارآفرینیمشاور حقوقی و  بازرگانی و تجاریمشاور حقوقیدکتر دارویی

هماهنگی قبلی بامرکزکارآفرینیثبت اختراع و تحلیل پتنت خارجیمشاور مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهانمهندس امینی

یکشنبه ها تا چهارشنبه ها دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارآفرینی -  فرهنگ کارآفرینیعضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعیدکتر سهراب زاده

یکشنبه ها 10تا 12 اتاق 323 ساختمان مرکزیارتباط صنعت با دانشگاه و طرح های کاربردیمدیرفناوری و ارتباطات علمیدکتر بهپور

یکشنبه ها و سه شنبه ها 14تا 16 مرکزکارآفرینینماینده دانشجویان در شورای پژوهشکده دانشجوییدانشجوی دکترای مکانیکمهندس مرادی

هماهنگی قبلی با مرکزکارآفرینیراه اندازی کسب و کار و ایده پردازیمدیر مرکز پژوهشی فرشمهندس مؤمنیان
***مراجعین محترم می توانند از طریق ایمیل یا پیامک مرکز کارآفرینی در غیر از ساعات فوق با ذکر نام مشاور، سؤاالت خود را مطرح نمایند.

ایمیل: karafarini@kashanu.ac.ir  -  شماره پیامک: 30006000900033  -  تلفن 5912167-8
دفترمرکزکارآفرینی درمحل ساختمان مرکزی ) ساختمان اداری( اتاق 322 می باشد
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• وضعيت  برگزاری 57 دوره مهارتی اجرا شده توسط مرکز کارآفرينی

آموزش نرم افزار کد عمومی و فنیکداداری و خانگیکدکسب و کارکد
401Matlabمکالمه انگلیسی201Word301قوانین کار101

402Labviewمکالمه عربی202Excel302قوانین مالیات102

ایرانگردی و 203Access303مدیریت پروژه103
403Autocadگردشگری

404Spssنشریه و صفحه آرایی204Powerpoint304حسابداری 104

405Ansysشبکه کامپیوتری205Photoshop305بورس105

406Flashتعمیر موبایل206windows306بازاریابی106

 )PCB( مدار چاپی 407نصب دزدگیر207linux307مهارتهای کارآفرینی107
108)BP(208تهیه طرح تجاریinternet308408دوربین مداربستهJava

409PSCADاسمبل کردن کامپیوتر309طراحی وب سایت209مدیریت راهبردی109

310PLC410 Multimediaطراحی وبالگ210قوانین بانکی 110
builder

GIS  و AVR411RSمیکروکنترلر311فیلمبرداری211

412SQL Serverرباتیک مقدماتی 312عکاسی212

413Catiaرباتیک  پیشرفته313سفره آرایی) ویژه خانمها(213

طراحی و نقاشی214
314C++414 CNC)ویژه خانمها(

415Solid worksبرق خودرو315میکس فیلم215

416Abaqus

417piping

+ در 24 دوره )رنگ سفید(، تعداد ثبت نام کنندگان برای تشکیل کالس به حد نصاب نرسید.
+ 11 دوره )رنگ بنفش( در نیم سال اول سال تحصیلی برگزار شده است.

+ 22 دوره )رنگ خاکستری( در نیم سال دوم  سال تحصیلی برگزار می شود.  

الماس را جز در قعر زمين

نمی توان پيدا کرد و حقایق را

جز در اعماق فكر نمی توان یافت.

ویكتورهوگو
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فصلنامه   کارآفرینی

شماره اول

زمستان 1390

• مشخصات دوره هايی که در نيم سال اول سال تحصيلی 90-91 شروع شده است.

تعداد افراد شهریه دوره )تومان(مربی دورهنام دورهکد
ثبت نامی

205Photoshop)1000044آقای حاجی جعفری )دانشجوی کارشناسی ارشد برق
1000031خانم اشراقی )کارشناس کامپیوتر(طراحی وب سایت209
3000010آقای حمادی )دانشجوی کارشناسی فرش(عکاسی212
1500015خانم نوروز زاده )دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی(سفره آرایی213

مکالمه انگلیسی301
)Pre intermediate(

آقای بارانی
)کارشناس ادبیات انگلیسی(

17000

35 مکالمه انگلیسی301
)Intermediate(22000

مکالمه انگلیسی301
)Upper intermediate(25000

رباتیک مقدماتی312
1000045آقای سیف )دانشجوی کارشناسی برق()برق و کامپیوتر(

رباتیک مقدماتی312
آقای تراشی )دانشجوی کارشناسی برق()رشته های دیگر(

401Matlab)1000074آقای نسیم افزا )دانشجوی کارشناسی ارشد برق

403Autocad
)فنی و حرفه ای(

آقای خرمیان
31رایگان)کارشناس نقشه کشی و طراحی صنعتی(

411GIS,RSآقای میرزاوند
1500029)دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی و علوم زمین(

412Catia)2500029آقای یگانه دوست )دانشجوی کارشناسی مکانیک
414CNC)2600013آقای  اسماعیلی )دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

+ مبلغ 2000 تومان دریافتی از دانشجویان در هنگام ثبت نام بابت گواهی ای است که ازطرف معاونت پژوهشی دانشگاه  در پایان دوره اعطاء می شود.
+ دانشجویانی که گواهی پایان دوره را نمی خواهند، وجه ثبت نامی )2000تومان(، به آنها برگردانده می شود.

چون کبوتر ساده باشيد.چون مار هوشيار و
حضرت عيسی عليه السالم
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فصلنامه   کارآفرینی

شماره اول
زمستان 1390

• مشخصات دوره هايی که در نيم سال دوم سال تحصيلی 91-90 برگزار خواهد شد
مربی دورهنام دورهکد

آقای حسین فرجی )کارشناس حسابداری(حسابداری 104
)کارگزاری بهمن(بورس105
آقای عقیقی )دانشجوی دکترای مدیریت(بازاریابی106
108)BP(تهیه طرح تجاری)آقای کهتری)کارشناس ارشد کارآفرینی
-قوانین بانکی110
علی حمصیان )دانشجوی کارشناسی مکانیک(Word  پیشرفته201
202Excel

خانم اشراقی )کارشناس کامپیوتر( 
204Powerpoint

207linux )آقای مخملی )کارشناس کامپیوتر
خانم روحی )کارشناس کامپیوتر(میکس فیلم215
خانم کاوشطراحی نقاشی216

)دانشجوي کارشناسي ارشد پژوهش هنر( طراحی معماری)اسکیس و راندو(217
-نشریه و صفحه آرایی304
آقای مخملی )کارشناس کامپیوتر(شبکه کامپیوتری305
-تعمیر موبایل306
آقای عسکری)دانشجوی کارشناسی ارشد برق( دوربین مداربسته 308
310PLC)آقای هاشمی)دانشجوی کارشناسی برق
311AVRآقای محتشمی پور)دانشجوی کارشناسی برق(میکروکنترلر
314C ++)آقای اجدانی)دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر
آقای سروی زرگر)دانشجوی کارشناسی برق(Labview)برق(402
404Spss)آقای مالقنبری)کارشناس ارشد روانشناسی
آقای نسیم افزا)دانشجوی کارشناسی ارشد برق( PSCAD )برق(409
آقای عبداللهی )دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک(Abaqus)مکانیک(416
-PIPESYS )مهندسی شیمی(417

DSP)برق(418
)Digital Signal Processor()آقای سروی زرگر)دانشجوی کارشناسی برق

-Fluent )مهندسی شیمی –مکانیک سیاالت(419

مدیریت ممكن است در

برج های مؤسسات

مدیریت تدریس شود اما روی 

کف های خاکی مغازه ها و

کارخانجات آموخته می شود.   

   ر.س شوکال 

در  که  دوره هايی  به  راجع  نكاتی 
نيم سال دوم سال تحصيلی 91-90 

برگزار می شود.
1( شرکت دانشجویان دانشگاه های منطقه ی 
نور،  پیام  آزاد،  پزشکی،  علوم  از  اعم  کاشان 
غیرانتفاعی و جامع علمی  کاربردی نیز در این 
دوره ها، بالمانع است. برای اطالعات بیشتر 
با شماره تلفن 5912167 تماس گرفته شود. 
2( شرط برگزاری هر دوره، ثبت نام حداقل 

15 نفر می باشد. 
دانشجو  عهده ی  بر  دوره ها  هزینه  کل   )3
مبلغ  دوره  هر  در  ثبت نام  برای  و  می باشد 
ازطرف  که  گواهی ای  بابت  تومان   2000
پایان  در  کاشان  دانشگاه  پژوهشی  معاونت 

دوره اعطاء می شود، دریافت می شود.
4( زمان برگزاری و هزینه هر دوره  بر اساس 
تعداد جلسات و افراد متقاضی دوره  با توافق 

استاد و ثبت نام کنندگان تعیین خواهد شد.


