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سرمقاله فهرست

ــجویان ــراه دانش ــاری را هم ــال ج ــی در س ــال تحصيل ــاه س ــن م  آخری
 بــه پایــان رســاندیم و هــم اكنــون فرصــت مغتنمــی اســت تــا بــا مــرور
 برنامــه هــا ، شــيوه هــا و راهکارهــای اجراشــده و ميــزان راه طــی شــده
 براســاس رســالتهای مصــوب را بررســی نمائيم.آنچــه مســلم اســت مســير
 و آرمانهــای دانشــگاه كارآفریــن آنقــدر بلنــد و طوالنــی اســت كــه نمــی
ــا ــيم ام ــود راضــی باش ــای خ ــه دســت آورده ــًا نســبت ب ــم كام  تواني
 آنچــه مهــم اســت انتخــاب مســير درســت اســت كــه بــه مــا نشــان دهــد
.قدمهــای برداشــته شــده حداقــل مــا را بــه هــدف نزدیــك كــرده اســت
ــی ــتگذاری كارآفرین ــالت آن سياس ــن رس ــم تری ــی مه ــز كارآفرین  مرك
 دانشــگاه تعریــف شــده و از نظــر عملياتــی آموزشــی ترویــج ، مشــاوره
ــی ــز كارآفرین ــده دارد. در مرك ــگاه برعه ــطح دانش ــی را در س  و پژوهش

:دانشــگاه كاشــان
 1* در بخــش آموزشــی ارائــه 80 دوره آموزشــی و كارگاه و ســمينار كــه

شــامل دوره هــای كارآفرینــی ، نــرم افــزاری و مهارتــی
ــه ای جهــت برگــزاری دوره هــا و تبييــن دو ــا فنــی و حرف  همــکاری ب
 واحــد درس اختيــاری كارآفرینــی بــا رویکــرد یــك درس و چنــد اســتاد
 بــا ایــن اميــد كــه ایــن دوره هــای آموزشــی مکمــل دروس دانشــگاهی

باشــد
ــه ــردازی ، دو بازارچ ــده پ ــابقه ای ــزاری 4 مس ــج: برگ ــد تروی  2* در بع
 كســب و كار دانشــجویی ، انتشــار ماهنامــه الکترونيکــی ، اردوی عملــی
 یــك روزه جهــت اســاتيد بــه منظــور آشــنایی با پتانســيل هــای محيطی
 )ماســه و نمــك(                       ایجــاد بانــك اطاعــات و انجــام مقدمــات
 بانــك ایــده و ارســال ده هــا پيــام كارآفرینــی جهــت كاركنــان و هيئــت

 ...علمــی دانشــگاه و
 3* مشــاوره: ارائــه مشــاوره كســب و كار بصــورت مســتمر به دانشــجویان
 و اعضــای محتــرم هيئــت علمــی كــه منتــج بــه فعاليــت وســيع تــر آنهــا

در قالــب شــركت هــای مركز رشــد شــده اســت
ــی ــم زمان ــا تقوی ــت ب ــاختارهای فعالي ــدا س ــف خ ــه لط ــه ب ــون ك  اكن
 شــکل گرفتــه قــدم بعــدی در ســال آینــده تعميــم و گســترش بحــث
 خاقيــت و ایــده پــردازی ، برگــزاری مســابقات مســتمر در بيــن گــروه

ــده ــك ای ــت شــدید بان ــا ، دانشــگاه ، تقوی ــا ، دانشــکده ه ه
تشکيل تيمهای متعدد تحقيقات دانشجویی

 یافتــن اسپانســر تحقيقــات دانشــجویی ، ســاماندهی بــه پایــان نامــه هــا
...و فعــال تــر كــردن عمــکاری هــای بيــن بخشــی و

ــد. ــر باش ــوس ت ــده ملم ــال آین ــرد در س ــن عملک ــج ای ــم نتای  اميدواری
 برونــداد آن قطعــاً مــی بایســت ایجــاد گســترده شــركت های دانشــگاهی
 هــای دانشــگاهی باشــد.بدون شــك عــاوه بــر برنامــه  SME و یــا رواج
 ریــزی و مســاعدت مســئولين محتــرم واحدهــا ، دانشــکده هــا و دانشــگاه
 ، درک اهميــت ایــن مهــم جهــت اســاتيد و همراهــی آنــان فــوق العــاده

مهــم اســت.                                                داود حســنعلیان
ريیس مركز كارآفريني
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 پیدا كردن يک دوست در يک تجارت خیلی بهتر از پايه گذاری يک تجارت بر اساس يک
4رابطه دوستانه است

توماس اديسون:

الزمــه موفــق شــدن در هــر حرفــه ای، عزمــی راســخ 
اســت. راه ميانبــری هــم نيســت! هيــچ كســی نمــی 
ــه شــما  ــد را ب ــاز داری ــه ني ــی دانشــی ك ــد تمام توان
ــام  ــان انج ــان را خودت ــد كارت ــما بای ــد. ش ــدا كن اه
دهيــد. بــه هميــن دليــل اســت كــه رســيدن بــه قلــه 
موفقيــت بســيار لــذت بخــش مــی باشــد. تحقيقــات 
ــق، 10  ــن موف ــر مخترعي ــه اكث ــد ك ــی ده ــان م نش

ــا خــود یــدک مــی كشــند. ویژگــی زیــر را ب
آنها عاشق ایده هایشان نمی شوند.  .1

ایــده هــای شــما فرزنــدان شــما نيســتند. مخترعيــن 
موفــق از اهميــت جداســازی خــود از ایــده هایشــان 

آگاه هســتند. برخــی از ایــده هــای شــما ســودمند هســتند، امــا برخــی نــه !!! بــر شــما واجــب اســت كــه بيــن ایــن دو تمایــز قائــل شــوید.
مخترعين ایده های خود را محك می زنند.  .2

آیــا ایــده هــای شــما ثــروت آفریــن هســتند؟ چطــور مــی توانيــد مطمئــن شــوید؟ دالیــل قانــع كننــده ای بــرای پرســش هــای فــوق 
بيابيــد.

3.   حفاظت از ایده توسط مالکيت فکری.
بــرای تبدیــل شــدن بــه یــك مختــرع موفــق، شــما بایــد بــه صــورت كامــل در مــورد قوانيــن كپــی رایــت، تجــارت و پتنــت آمــوزش 

ببينيــد. اســتفاده از یــك وكيــل در ایــن زمينــه كافــی نيســت.
مخترعين در ثبت اختراع عجله نمی كنند.   .4

مخترعين در اكثر مواقع، تا مطمئن نشدن از كارا بودن ایده دست به ثبت اختراع و صرف انرژی در این زمينه نمی كنند.
آنها به یك حوزه صنعتی می چسبند!  .5

مخترعيــن بــزرگ از شــاخه ای بــه شــاخه ی دیگــر منتقــل نمــی شــوند. در مقابــل، تــا خبــره شــدن و پيــدا كــردن روابــط مناســب در 
یــك زمينــه دســت از كار نمــی كشــند. ایــن رویکــر بســيار مناســب اســت. بــا عميــق تــر شــدن اعتمــاد، كارخانجــات شــروع بــه نزدیــك 

ــارز  ــی ب 10 ويژگ
ــن موفق مخترعی

گردآوری و ترجمه: 
سید فرشاد اختريان فر

تــر شــدن بــه مختــرع مــی كننــد و موفقيــت شــکل مــی گيــرد. 
6.  آنها هميشه در سمينارها و كنگره های مرتبط شركت می كنند.

شركت در سمينار هایی با موضوعات مرتبط می تواند راه حلی برای مشکات متنوع مخترع باشد.
مخترعين می دانند كه ناخدای كشتی زندگی خود هستند.  .7

مخترعيــن بــر ایــن نکتــه واقــف هســتند كــه ایــده شــان را تنهــا و تنهــا خودشــان بایــد از خــط پایــان مســابقه عبــور دهنــد. آنهــا بایــد 
بيــش از هــر رقيبــی بــر روی تجــاری ســازی ایــده خــود وقــت گذارنــد.

تنبلی در وجود مخترعين راه ندارد.  .8
توسعه توليد فرآیندی زمانبر است. مخترع باید هرچه سریعتر دست به كار شود. 

ایستادگی ویژگی جدایی ناپذیر  .9
بــه جــرات مــی تــوان گفــت هــر مخترعــی دســت كــم ده هــا بــار شکســت مــی خــورد. بــه جــای دســت كشــيدن از تــاش آنهــا همــواره 

از خــود ســوال مــی پرســند تــا علــت شکســت را پيــدا كننــد. 
مخترعvین اجازه نمی دهند تا احساساتشان شکست شان دهد.  .10

اگر می خواهيد حرفه ای شوید باید بر اشك هایتان مسلط شوید و احساس منفی را از خود دور كنيد.
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5شانس با تالش ارتباط مستقیم دارد. هر چه قدر بیشتر تالش كنید خوش شانس تر خواهید بود
ری كراک:

ــازار محصــول  ــان، ب ــا توانمنــدی كارآفرین ــرار می گيــرد ت در طــرح كســب وكار، ســرفصل ها متعــددی مــورد بحــث و بررســی ق
)یــا خدمــت(، نحــوه توليــد و ميــزان ســودآوری و مــوارد مشــابه را بررســی نمایــد؛ امــا الگــو و فرمــت مشــخصی بــرای طــرح 
ــال  ــور مث ــد. به ط ــن منظــور در نظــر گرفته ان ــرای ای ــی را ب ــف، ســرفصل های متفاوت ــدارد و مراجــع مختل كســب وكار وجــود ن
روبــرت هيــس ریــچ در كتــاب كارآفرینــی ایــن عنوان هــا را در نظــر گرفتــه اســت )كــه عينــا از كتــاب مذكــور نقــل می شــود(

 منبع: اينترنت
گرد آوری وانتخاب 

مطلب:حسنا سلیماني
سرفصل های نمونه برای 

برنامه كسب و كار

 1-   معرفی
نام و نشانی فعاليت اقتصادی  v

نام و نشانی مدیران  v
ماهيت فعاليت اقتصادی  v

بيان مبالغ مالی مورد نياز  v
بيان ميزان محرمانه بودن گزارش  v

2-    خاصــه مدیریتــی: در ایــن بخــش، خاصــه ای از كل 
ــوان می شــود. طــرح تجــاری عن

3-    تحليل صنعت
دورنما و روند آتی  v

تحليل رقيبان  v
بخش بندی بازار  v

پيش بينی صنعت  v
4-    شرح فعاليت كارآفرینانه

كاالها  v
خدمات  v

اندازه فعاليت اقتصادی  v
تجهيزات دفتری و كاركنان  v

پيشينه كارآفرینان  v
5-    طرح توليد

فرآیند توليد  v
كارخانه فيزیکی  v

تجهيزات و ماشين آالت  v
نام تامين كنندگان مواد اوليه  v

6-    طرح بازاریابی
قيمت گذاری  v

توزیع  v
تبليغ  v

پيش بينی توليد  v
كنترل ها  v

7-    طرح سازمانير
شکل سازمانی و نوع مالکيت  v

شناسایی شریکان یا سهامداران عمده  v
ميزان اقتدار مدیران  v

پيشينه مدیریت گروه  v
نقش و مسووليت اعضای سازمانی  v

8-    ارزیابی ریسك
ارزیابی ضعف فعاليت اقتصادی  v

فناوری های جدید  v
طرح های احتمالی  v

9-    طرح مالی
پيش نویس سود و زیان  v
برآورد جریان نقدینگی  v

پيش نویس ترازنامه  v
تحليل نقطه سربه سر  v

منابع و موارد استفاده وجوه  v
10    ضميمه

داده های تحقيق بازار  v
اجاره نامه ها یا قراردادها  v

فهرست های قيمت تامين كنندگان  v

الزم بــه توضيــح اســت مطالــب بــاال صرفــا جهــت آشــنایی 
ــی باشــد و  ــورد نحــوه نوشــتن طــرح كســب و كار م در م

ــرای رعایــت ســرفصل پيشــنهادی نيســت. الزامــی ب
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vموفقیت يک معلم فريبكار است . او به افراد باهوش تلقین می كند كه شما 
6.هیچگاه اشتباه نمی كنید

بیل گیتس:

2– چــه بايــد كــرد؟ مــی دانیم كــه همه 
مــا ايــن صحبــت هــا را بــه دفعــات شــنیده و از ايــن 
امــر هــم خســته و دلــزده هســتیم. ســوال اينجاســت 
چــرا كاری نمــی كنیــم؟ مــا كــه میدانیــم ايــن حركــت 
درونــی و تكــراری، مــارا بــه جايــی نمــی رســاند، چــرا 
مســیر خودمــان را عــوض نمــی كنیــم؟ يكــی از مهــم 
تريــن علــت هــا ايــن اســت كــه مــا بــه ايــن ســبک 
زندگــی و نحــوه نگــرش عــادت كــرده ايــم، از طرفــی 
ــی هدفــی مــا را آزار مــی دهیــد و  ــی و ب فشــار درون
ــن وضعیــت نیســتیم.  ــر اي ــه تغیی از طرفــی حاضــر ب
ــه  زمــان شــروع چــه وقــت اســت؟ اگــر شــما هــم ب

قهرمان 
درونت را 
بیدار کن

ــت آنهــا مشــترک  ــف، یــك مــورد در بيــن اكثری ــراد مختل ــا اف 1. هنــگام صحبــت ب
اســت و آن، خســتگی و مــال از تکــرار چرخــه یکنواخــت زندگــی اســت، دور باطلــی 
را كــه مــا را بــه همــان جایــی كــه بودیــم برمــی گردانــد. همــان تجربــه هــا ، همــان 
ــن هيجــان و  ــن رفت ــث از بي ــت باع ــن حال ــان مشــکات هميشــگی. ای مســير و هم
ــی  ــراه خــود م ــه هم ــی را ب ــی انگيزگ ــی و ب ــت دل زدگ ــا شــده و در نهای ــرژی م ان
ــد.  ــاق بيافت ــد اتف ــا ميتوان ــاد زندگــی م آورد. مفهــوم چرخــه روزمرگــی در تمــام ابع
وضعيــت ارتباطــی ، ســامتی ، عاطفــی ، مالــی و حتــی تفریحــی. بــا دقــت و بررســی 
روی عملکــرد ســاالنه خــود متوجــه مــی شــویم كــه بخــش عمــده ای از زمــان مــا در 
مــدار دایــره ای و تکــراری بــه هــدر رفتــه اســت. زمانــی كــه ميتوانســت در راســتای 
هدفمنــدی مــا صــرف شــود و بــه مــا اشــتياق و هيجــان و ســرزندگی هدیــه كنــد. 

انــدازه كافــی از ايــن روزمرگــی مــالل آور بــه تنــگ 
آمــده ايــد، میتوانیــم حــرف زدن را متوقــف و شــروع 

بــه اقــدام كنیــم.
 3– بیايیــم بــا توقــف كــردن حركــت دورانــی يكــی 
از مهــم تريــن جنبــه هــای زندگــی، يعنــی وضعیــت 
مالــی خودمــان را شــروع كنیــم. مــا بــرای فراگیــری 
زبــان خارجــه، نقاشــی، موســیقی، خــط و  میتوانیــم 
بــه كالس هــای مربــوط مراجعــه كنیــم، امــا مســائل 
ــروت  ــش ث ــت؟ دان ــرا گرف ــد ف ــور باي ــی را چط مال
آفرينــی را كجــا آمــوزش مــی دهنــد؟ چطــور 
ــه عمــل برســانیم؟  ــوارد تئــوری آمــوزش هــا را ب م
آيــا ســرمايه مــا بــه انــدازه كافــی زيــاد اســت كــه 
ــم؟  ــه كنی ــی را تجرب ــای متنوع ــک ه ــم ريس بتوانی
ــای ســرمايه گــذاری را  ــرس هــای مختلــف در دنی ت
ــورت  ــا در ص ــه تنه ــم؟ نتیج ــت دهی ــور شكس چط
اقــدام بــه وجــود مــی آيــد و بــرای بهبــود و 
پیشــرفت وضعیــت مالــی بايــد دســت بــه اقدامــات 
آگاهانــه بزنیــم. قــدم حیاتــی بــرای خــروج از درجــا 
ــات و  ــا اصطالح ــی ب ــنايی عمل ــدم اول آش زدن ق
تعاريــف دنیــای تجــارت بــه زبــان ســاده مفاهیمــی 
ــواع  ــه، ان ــرل هزين ــد ، كنت ــواع درآم ــل : ان از قبی
ســرمايه گــذاری و تنــوع ســوددهی آنهــا ، صــورت 

ــاالنه و ... ــه ، س ــای ماهان ــاب ه حس
 4– قــدم دوم: تعییــن صحیــح جايــگاه شــغلی مــورد 
نظرمــان در دنیــای تجــارت . برخــی از افــراد مــدام 

انتخاب مطلب:راحله تيموری
منبع:اینترنت
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7يكی از بهترين انواع تفريحات انجام دادن كارهای غیر ممكن است.
والت ديزنی: 

6

در حــال شــغل عــوض كــردن هســتند بــدون آن كــه 
ــه  ــد و در نتیج ــر دهن ــود را تغیی ــغلی خ ــگاه ش جاي
ــی  ــتند، در حال ــی هس ــان ناراض ــه از شغلش همیش
ــگاه اصلــی شــغل خــود را  ــد ابتــدا جاي كــه آنهــا باي
انتخــاب كننــد. قــدم ســوم: بــاال بــردن ســطح لیاقــت 
و گســترش انتظــار از خودمــان هنگامــی كــه صحبــت 
ــت  ــزان محدودي ــوال می ــود معم ــی ش ــتن م از خواس
ــم .  ــی كنی ــب م ــود را طل ــی خ ــقف ذهن ــا س ــر ي فك
ــت  ــه محدودي ــت ك ــن اس ــت در اي ــن حال ــاره اي چ
هــای ذهنــی خــود را منفجــر كنیــم تــا بتوانیــم خــود 
ــده آل مــان نزديــک كنیــم.  ــه ســبک زندگــی اي را ب
قــدم چهــارم: شكســت، تــرس تــرس بزرگتريــن مانــع 

هــر موفقیتــی اســت. تــرس از تغییــر شــغل، تــرس از 
ــته  ــطح خواس ــش س ــرس از افزاي ــذاری، ت ــرمايه گ س
و مــا بــه شــجاعی نیــاز داريــم كــه بتوانــد مــا را بــه 
آن ســوی تــرس هايمــان ببــرد. بهتريــن راه غلبــه بــر 
تــرس ، اقــدام و مواجهــه بــا آن اســت ولی بــه صورتی 
كامــال آگاهانــه. پاســخ فــوق العــاده بــه يــک نیــاز آيا 
يــک خانــم خانــه دار ، يــک فــرد كارمنــد، يــک تاجر، 
يــک فروشــنده يــا يــک فــارغ التحصیــل مــی توانــد 
درآمــد زايــی در حــد يــک كار آفريــن برتــر داشــته 
باشــد؟ در دنیــای امــروز بــا توجــه بــه آمــوزش هــای 
ــد  ــات جدي ــود امكان ــا وج ــه ای و ب ــک و حرف آكادمی
ــمندانه  ــورت هوش ــه ص ــد ب ــه میتوانن ــرفته هم و پیش
خــود را از چرخــه دورانــی خــالص و در مــدت زمانــی 
بســیار كوتــاه بــه آزادی مالــی و زمانــی دســت يابنــد. 
ــروع  ــار داری ش ــه در اختی ــر آنچ ــا ه ــت ب ــی اس كاف
كنــی. يــک شــروع هوشــمندانه: شــبیه ســاز دنیــای 
تجــارت واقعــی كارگاه يــک ذهــن ثروتمنــد بــا 
ــر  ــی نظی ــال ب ــوزش در مج ــبک آم ــد س ــق چن تلفی
ــا و  ــت ه ــد ذهنی ــده بتوان ــركت كنن ــر ش ــه 4 نف ك
ــد،  ــک بزنن ــارت مح ــای تج ــود را در دنی ــرد خ عملك
فرصتــی اســت بــرای عملیاتــی كــردن آمــوزش هــای 
ــتقالل  ــای اس ــه دنی ــرای ورود ب ــی ب ــوری و آمادگ تئ

مالــی و تجربــه ســبک ثروتمنــدی . اينكــه چطــور بــه 
يــک برنامــه قابــل اجــرای واقعــی دســت پیــدا كنیــم 
تــا بتوانیــم بــدون محتمــل شــدن ريســک و ضــرر در 
ســرمايه و زمــان مــان از چرخــه روزمرگی مالــی خارج 
شــويم از اهــداف ايــن كارگاه اســت. دربــاه مــا دوران 
كودكــی سرشــار از خالقیــت و انــرژی اســت و فــارغ از 
هــر گونــه محدوديــت، بســیاری از مــا آينــده خــود را 
بــه صــورت قهرمــان هــای مــورد عالقــه مــان ترســیم 
مــی كنیــم. در آن دوران پــر از تخیــل مــن هــم رويای 

ــودم. خــودم رو ســاخته ب
ــه  ــی ك ــكان هاي ــه از آن م ــی ن ــی ول ــک آكادم  5– ي
افــراد خــارق العــاده و منحصــر بــه فــرد را كــه در آن 
ــس  ــه برعك ــد، بلك ــوزش ده ــرده و آم ــع آوری ك جم

ــادی  ــرد ع ــر ف ــد از ه ــه بتوان ــتمی ك ــط و سیس محی
ــه  ــه ن ــازد. البت ــز بس ــگفت انگی ــخص ش ــک ش ي
ــخاصی  ــه اش ــد بلك ــرواز كنن ــوا پ ــه در ه ــرادی ك اف

كــه بتواننــد بیــن جنبــه 
ــان  ــی ش ــی زندگ ــای اصل ه
يعنــی ثــروت، ســالمتی، 
شــادی، روابــط و معنويــت، 
ــرده و در  ــاد ك ــادل ايج تع
همــه ابعــاد رشــد كننــد. 
يــک مركــز بــرای كمــک 
ــد  ــا بتوانن ــراد ت ــه اف ب
قهرمــان درون خودشــان 
را بشناســند و آنــرا بــاور 
كــرده و ســپس بیــدارش 
كننــد تــا بــه كمــک 

ايــن نیــروی بیكــران از زندگــی 
خــود يــک شــاهكار خلــق 

ــد. كنن

نویسنده : عباس عباسی
موسسه تحول ذهن پویا
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 زمانی كه شما شروع به نو آوری می كنید، بايد خودتان را آماده كنید كه همه شما
را ديوانه خطاب كنند

لری الیسون:

بــا تــاش اعضــای مركــز كارآفرینــی دانشــگاه كاشــان و 
ــه ی  ــن بازارچ ــگاه دومي ــف دانش ــای مختل ــکاری واحده هم
دانشــجویی كارآفرینــی در تاریــخ 11 اردیبهشــت مــاه لغایــت 
15 اردیبهشــت مــاه بــه مــدت 5 روز برگــزار شــد كــه از طــرف 

ــد. ــی ش ــيار خوب ــتقبال بس ــم اس دانســجویان ه

 گزارش تصویری
بازارچه دانشجویی کارآفرینی
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 چه شما فكر كنید كه می توانید كاری را انجام دهید و چه فكر كنید كه نمیتوانید آن كار را انجام دهید، در هر
دو حالت درست فكر می كنید

 هنری فورد:

 گزارش تصویری
بازارچه دانشجویی کارآفرینی
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نهادهــا و صندوقهایــی كــه در كشــور بــه حمایــت از ایــده هــا و 
طــرح هــای پژوهشــی مــی پردازنــد

1- نهادها و سازمانها:
معاونت پژوهشي وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري

از جملــه حمایتهایــی كــه در ایــن معاونــت  انجــام مــی 
گيــرد: حمایــت از انجمــن هــای علمــی، حمایــت از واحدهــای 
پژوهشــی جدیــد التاســيس، تشــویق مقــاالت چــاپ شــده در 

ــد ــی باش ــی و ..... م ــن املل ــر بي مجــات معتب
پاركهاي علم و فناوري

یکــی از ســاختارهای موثــر در توســعه فنــاوری و یــاری رســان 
ــاط  ــده ارتب ــات و ایجــاد كنن ــج تحقيق در تجــاری ســازی نتای
بيــن بخــش هــای تحقيقاتــی، توليــدی و خدماتــی جامعــه مــی 

باشــند
بنياد ملي نخبگان كشور

سال تاسيس: 1384
هــدف: برنامــه ریــزی و سياســتگذاری بــرای شناســایی، 
هدایــت، حمایــت مــادی و معنــوی نخبــگان، جــذب، حفــظ و 
ــاء توليــد  ــان در راســتای ارتق ــه كارگيــری و پشــتيبانی از آن ب
ــراز  ــور و اح ــوازن كش ــی و مت ــعه علم ــاوری و توس ــم، فن عل
جایــگاه برتــر علمــی، فنــاوری، اقتصــادی در منطقــه بــر اســاس 

ــق 1404 ــور در اف ــداز كش ــم ان ــند چش س
دفتر همکاریهاي فناوري ریاست جمهوري

سال تاسيس: 1378
هــدف: انجــام مطالعــه و تحقيــق در زمينــه تکنولــوژی و 

تکنولــوژی مدیریــت 
یکــی از واحدهــای تابعــه ایــن دفتــر، پــارک فنــاوری پردیــس 
ــت  ــده و ماموری ــيس ش ــت 1380 تاس ــه در اردیبهش ــت ك اس
آن تشــویق و حمایــت مراكــز تکنولوژیکــی در راســتای توســعه 

فنــاوری و رقابــت موثــر در بــازار جهانــی
ــون بودجــه  ــه كميتــه بنــد ر تبصــره دو قان همچنيــن دبيرخان
كــه زیــر مجموعــه ایــن دفتــر مــی باشــد جهــت ایجاد اشــتغال 
مولــد ویــژه نخبــگان و فــارغ التحصيــان دانشــگاهی فعاليــت 

منمایــد.
سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران   

سال تاسيس: 1346
هــدف: گســترش و نوســازی صنایــع كشــور در جهــت رقابــت 
پذیــری در عرصــه جهانــی از راه فراهــم آوردن شــرایط مســاعد 

حامیان ایده ها و طرح های پژوهشی
توســعه صنعتــی بــا اولویــت توســعه ظرفيتهــای بخــش 

ــی خصوص
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني

سال تاسيس: 1379
هــدف: توســعه و بهــره بــرداری از ذخایــر معــادن فلــزی، غيــر 
ــع  ــی كشــور و نوســازی معــادن و صنای ــع معدن ــزی و صنای فل

معدنــی موجــود
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران

سال تاسيس: 1359
هدف: حمایت از ایجاد فناوری در سطح ملی

سازمان صنایع كوچك و شهركهاي صنعتي ایران
سال تاسيس: 1384

شركت نوسازي صنایع ایران
هدف: بهبود كمی و كيفی محصوالت صنعتی

شبکه علمي كشور
سال تاسيس: 1379

هــدف: ایجــاد شــبکه ارتباطــی و اطاع رســانی بين دانشــگاهها 
و مراكــز تحقيقاتــي به منظورتوســعه فنــاوری اطاعات
هيات حمایت از كرسيهاي نظریه پردازي، نقد و مناظره

سال تاسيس: 1382
سازمان توسعه نوآوریهاي دانشجویان كشور

سال تاسيس: 1384
هــدف: ایجــاد زمينــه مناســب بــرای شناســایی و رشــد 
ــای  ــی دانشــجویان و اعت ــای علمــی و فن ــکارات و نوآوریه ابت
اســتعدادهای خــاق و نــوآور آنــان در زمينــه علــوم و فنــاوری  

داشتن باالترين سطح انتظار، كلید موفقیت در هر چیزيست
سام والتون : 
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دبيرخانــه بنــد الــف مــاده 102 قانــون برنامــه ســوم توســعه)بند 
د مــاده 45 قانــون برنامــه چهــارم(

هــدف: تقویــت زمينــه هــای مناســب بــرای مطالعــه و پژوهــش 
در بخــش هــای مختلــف اجرایــی كشــور و كمــك بــه افزایــش 

تقاضــا بــرای تحقيقــات
دبيرخانه ماده 68 قانون بودجه در سازمان توانير

ــه  ــوژی در زمين ــی و تکنول ــای مال ــك ه ــای كم ــدف: اعط ه
ــرق ــت ب ــه صنع ــوط ب ــای مرب ه

دبيرخانه بند ج تبصره 3 قانون بودجه
ــوژی  ــر تکنول ــی ب ــای مبتن ــرح ه ــه ط ــای وام ب ــدف: اعط ه

ــرفته پيش
2-  صندوقها:

صندوقهاي پژوهش و فناوري غير دولتي
سال تصویب آیين نامه و اساسنامه: 1381

هــدف: ارتقــاي توســعه فنــاوري، تشــویق و گســترش نــوآوري 
ــرمایه گذاري  ــاركت و س ــاي مش ــاد زمينه ه ــا ایج ــع ب در صنای
بخــش غيــر دولتــي و كمــك دولــت بــراي مشــاركت بــا پذیرش 

ــي. ــك هاي احتمال ریس
صندوق حمایت از پژوهشگران كشور

سال تاسيس: 1382
ــوي  ــادي و معن ــي م ــات حمایت ــا و خدم ــه كمکه ــدف: ارائ ه
ــور  ــي بمنظ ــي و حقوق ــم از حقيق ــي اع ــگران ایران ــه پژوهش ب
شــکوفایي امــور پژوهشــي در راســتاي توليــد علــم و فنــاوري و 

ــج آنهــا در كشــور بهــره منــد شــدن مــردم از نتای
صندوق حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع الکترونيك

هــدف: حمایــت از تحقيقــات و توســعه صنایــع الکترونيــك در 
بخشــهای خصوصــی و تعاونــی بصــورت اعطــای تســهيات

صندوق مالي توسعه تکنولوژي ایران
سال تاسيس: 1368

ــای  ــت طرحه ــاز جه ــورد ني ــی م ــع مال ــن مناب ــدف: تامي ه

 برند شما آن چیزی است كه مردم در مورد شما می گويند، زمانی كه شما در
اطاق نیستید

جف بزوس:

طرح كاراد
هدف: ترویج، پژوهش و آموزش كارآفرینان توسعه كشور

طرح توسعه كارافریني
هــدف: ارتقــاء توانایيهــای مهندســی كشــو، طراحــی و ســاخت 
تجهيــزات و دسترســی بــه فناوریهــای نویــن بــا تکيــه بــر تــوان 
متخصصيــن داخلــی و بــرای بــه توليــد رســاندن پــروژه هایــی 
كــه دارای توجيــه فنــی و اقتصــادی بــوده و در زمــان حداكثــر 

3 ســال قابــل اجــرا باشــد.
طرح كارورزي

هــدف: در ایــن طــرح واحدهــای صنعتــی و معدنــی مــی تواننــد 
ــی  ــت مال ــگاهی از حمای ــان دانش ــارغ التحصي ــذب ف ــا ج ب
ســازمان گســترش كــه  شــامل 50 درصــد دســتمزد پرداختــی 

بــه هــر كارورز خواهــد بــود.
ــزات  ــين االت و تجهي ــازي ماش ــه س ــه نمون ــك ب ــرح كم ط

ــي صنعت
هــدف: بــه منظورارتقــاء توانائيهــای مهندســی و ســاخت داخلی 

توســط وزارت صنایــع و معادن
طرح مطالعات كاربردي صنعتي و معدني

هدف:كمك به توسعه مبتنی بر دانایی
طرح تحقيقات اساسي در بخش صنعت و معدن

ــعه  ــی و توس ــی و معدن ــات صنعت ــت از تحقيق ــدف: حمای ه
ــت و  ــش صنع ــاز بخ ــا ني ــب ب ــی مناس ــی تخصص ــع علم مناب

معدن) در اختيار وزارت صنایع و معادن(
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مهمانی ماسه ها

.زمانی كه شما برای تفكرات و اعتقادات ديگران زندگی می كنید، در حقیقت شما مرده ايد دست به كار شدن، ويژگی همه انسان های موفق است.
آلبرت هوبارد :

سفر علمی جمعی از دانشگاهیان دانشگاه کاشان به تپه های ماسه ای مرنجاب 

اســتادان 10 گــروه علمــی دانشــگاه کاشــان بــه همــراه هیــأت رییســه ، ســتاد توســعه خیریــن و اتــاق بازرگانــی در تاریــخ اول اردیبهشــت مــاه جــاری 

بازدیــدی از تپــه هــای ماســه ای مرنجــاب داشــتند.

ــگاه   ــی دانش ــز کارآفرین ــت مرک ــه هم ــه  ب ــن برنام ای

کاشــان برنامــه ریــزی شــده بــود متامــی اعضــای گــروه 

بــا پیامیــش بــر روی تپــه هــای ماســه ای از نزدیــک بــا 

لطافــت ، نرمــی و کاربردهــای متنــوع آن آشــنا شــدند.

ــدف از  ــان ه ــگاه کاش ــی دانش ــز کارآفرین ــس مرک  ریی

ــه هــای  ــا جاذب ــن ســفر علمــی را آشــنایی اســاتید ب ای

طبیعــی و گردشــگری و اســتفاده بهینــه از نعمــت هــای 

خــدادادی ذکــر کــرد.

هــزاران ســال پیــش  انســان هــای ســاکن ایــن منطقــه 

ــا ماســه و بــر روی  ایــن واحــد رســوبی زندگــی مــی  ب

ــط اقلیمــی خــاص و  ــه دلیــل رشای ــد پــس از آن ب کردن

یــا دســت کاری انســان، ماســه هــا حرکــت و حاصــل آن 

دفــن متامــی مظاهــر متــدن بــری موجــود در منطقــه 

بــوده اســت.

 وی خاطر نشان کرد: وجود دهها شهر و روستا در زیر تپه های ماسه ای حد فاصل دریاچه منک  تا دق رسخ زواره دال بر این موضوع است.

 رییــس مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه کاشــان ترصیــح کــرد: شــناخت ، رونــد حرکــت ،  انالیــز عنــارصو کانیهــا ، روش هــای تثبیــت و رام منــودن و در نهایــت 

بهــره بــرداری از ایــن نعمــت خــدادادی مــی توانــد دریچــه ای نــو از دیدگاهــی تــازه را فــراروی مــا قــرار دهــد.

ــای محیطــی موجــود،  ــه از توانه  در راســتای اســتفاده بهین

علمــی  تحقیقــات  بــا  توانــد  مــی  کاشــان  دانشــگاه 

ــات  ــز تحقیق ــن مرک ــاد اولی ــی و ایج ــگاهی و میدان آزمایش

ماســه ای و ایجــاد پژوهــش هــای بنیــادی و کاربــردی، 

ایــن عامــل تهدیــد هــزاران ســاله را بــه فرصــت بــی بدیــل 

اقتصــادی تبدیــل منایــد.

رییــس مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه کاشــان افــزود: تحقیقــات 

ــای روز  ــی و اســتفاده از تحقیقــات و فناوریه گســرده محل

دنیــا وایجــاد مطالعــات  بیــن رشــته ای مــی توانــد دیــدگاه 

ــول از  ــا محص ــر داده و دهه ــه تغیی ــه ماس ــبت ب ــا را نس م

ان اســتخراج مناییــم بــه نظــر بــه درجــه ای از بلــوغ علمــی 

ــل  ــا متص ــود و ی ــارص موج ــه عن ــا تجزی ــه ب ــم ک ــیده ای رس

کــردن عنــارص منفصــل کاربریهــای جدیــد و فــوق العــاده را 

تعریــف مناییــم بــه نظــر میرســد ایــن رســالت تاریخــی اســت کــه 

مشــابه بســیاری از دســت اوردهــای متدنــی دیگــر عمدتــا بــر دوش دانشــمندان و اندیشــمندان ایــن منطقــه نهــاده شــده اســت و امیدواریــم نســل مــا 

قبــل از آینــدگان اغازگــر ایــن دســت اورد باشــند.

  در این سفر  علمی استادان دانشگاه کاشان از کارخانه بلوکهای ماسه ای اتو کالو  آران و بیدگل بازدید کردند. 
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.زمانی كه شما برای تفكرات و اعتقادات ديگران زندگی می كنید، در حقیقت شما مرده ايد
 كارلوس اسلیم:

نی
ما

مه
ها

سه 
ما
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هركســی در حــوزه ی تخصــص و عاقــه ی خــودش 
ــت  ــه هس ــا مواج ــا اونه ــه در روز ب ــائلی ك ــا مس و ی
ــرای بعضــی از  ــه و ب ــی ميبين ــك ســری خــا های ی
اونهــا راه حــل هایــی داره و چــون اون خــا مطمئنــا 
ــرای  ــده ، اج ــش اوم ــم پي ــه ای ه ــراد دیگ ــرای اف ب
ــه كســب درآمــد منجــر بشــه. پــس  ــه ب ایــده ميتون
بيایــد ایــده هایــی ک در حــوزه هــای مختلــف داریــد  
و ميتونــه بــه درآمــد برســه را در حضــور داوران 
باتجربــه ،ارائــه دهيــد كــه ایــده خــود و هــم نحــوه ی 
ارائــه تــون را محــك بزنيــد. ایــن تجربــه ی ارائــه در 
فرصــت هــای درســی و شــغلی آینــده خيلــی براتــون 

مفيــده.
ــه و  ــا حضــور در برنام ــد ب ــده ای نداری ــم ای ــر ه  اگ
مشــاهده ی ایــده ی دوســتانتون و نحــوه ی ارائــه ی 
اونهــا از تجربــه ی ایــن موضــوع بــی بهتــره نمونيــد...
evand.ir/events/ در  رویــداد  نــام  ثبــت 

ideanama
مهلت ارسال ایده ها 24 اردیبهشت!

زهرا ردانی پور
حمیدرضا فتاحی

ــرا  ــت و چ ــا چیس ــده نم اي
بايــد ايــده نمــا شــركت كنم؟

 الزاما افراد با استعداد با انبوهی از ايده های ناب بهترين ها نیستند. بهترين ها كسانی
–.هستند كه حتی اگر فقط يک ايده دارند رسیدن به آن را دنبال می كنند

ماری كی اش :

تصويــری  گــزارش 
نمــا ايــده  رويــداد 
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تصويــری  گــزارش 
نمــا ايــده  رويــداد 
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 زندگی دو شانس به شما داده است: يكی اينكه تغییراتی بزرگ در دنیا به وجود آوريد و
 ديگری اينكه تغییراتی كوچک در كسانی كه دوستشان داريد. هر دو

 اينها شانس های فوق العاده ای هستند و فراموش نكنید كه فرصت شما بسیار كوتاه است

لری پیج:

كتاب خلق مدل كسب و كارمعرفی كتاب
خلــق مــدل كســب  وكار از پرفروشــترین كتــاب هــای حــوزه كارآفرینــی اســت كــه توســط الکســاندر اســتروالدر نوشــته و انتشــارات 

آریانــا آنــرا بــه فارســی منتشــر نمــوده اســت.

ایــن كتــاب بــا ارائــه بهتریــن ابــزار طراحــی مــدل كســب و كار، زبــان مشــتركی را خلــق نمــوده اســت كــه كارآفرینــان مــی تواننــد 
ایــده كســب و كار خــود را بــه زبــان واضحــی بيــان نماینــد.

افــراد كارآفریــن بایــد خــود را بــه ابــزار ترســيم و طراحــی مــدل كســب  وكار مجهــز نماینــد تــا بتواننــد تراوشــات ذهنــی خــود را 
در قالبــی درآمــدزا قــرار داده و بتواننــد ســرمایه گذاران را قانــع نماینــد و نوآوری هــای خــود را بــه ســرانجام برســانند.

در صورتــی كــه نوآوری هــای فناورانــه، پروژه هــای ارائــه محصــول جدیــد بــه بازارهــای فعلــی و نيــز ارائــه محصــوالت فعلــی بــه 
بازارهــای جدیــد بــا طراحــی مــدل كســب  وكار مناســب همــراه نشــوند، همگــی بــه شکســت خواهنــد انجاميــد.

ــام  ــه ن ــا اســتفاده از رویکــردی نویــن در مدیریــت ب ــا از آن طریــق بتوانيــد ب ــزاری را در دســت شــما می گــذارد ت ایــن كتــاب اب
»رویکــرد طراحــی« بــا ترســيم و طراحــی مــدل كســب وكار بــه خلقــی نوآورانــه دســت بزنيــد و ســازمان خــود را متحــول نمایيــد.

Business Model Generation :نام انگليسی كتاب
نویسنده: الکساندر استروالدر

با تشکر از آقای فتاحی
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سفر علمی اساتید دانشگاه 
كاشان به درياچه نمک

 الزاما افراد با استعداد با انبوهی از ايده های ناب بهترين ها نیستند. بهترين ها كسانی
هستند كه حتی اگر فقط يک ايده دارند رسیدن به آن را دنبال می كنند

ماری كی اش :

ســفر علمــی بــا حضور اســاتيد دانشــگاه كاشــان در روز چهارشــنبه 
ــه عمــق دریاچــه نمــك برگــزار  ــاه ب بيســت و دوم اردیبهشــت م

شــد.

مدیــر مركــز كارآفرینــی دانشــگاه كاشــان گفــت: دریاچــه نمــك و 
یــا بــه عبــارت صحيــح تــر علمــی، پایــای قــم گنجينــه ای عظيــم 
و منحصــر بــه فــرد ایــن كــره خاكــی اســت كــه حاصــل و ميــراث 
ــا  ــون ه ــی ميلي ــه در ط ــوده ك ــم ب ــی عظي ــر دریای ــم عناص تراك

ســال انباشــت و ترســيب شــده اســت.

ــه هــر  ــه ای اســت كــه ب ــه گون تنــوع عناصــر و عمــق دریاچــه ب
ميــزان از نظــر دانــش و فنــاوری بيشــتر تــاش و پيشــرفت نمایيــم 

اســتحصال عناصــر بــاارزش تــر پــاداش آن خواهــد بــود.

ــتثنایی  ــای اس ــن پای ــم ای ــه خــوان عظي ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
آنقــدر غنــی هســت كــه رشــته هــای مختلــف علمــی را ســيراب 
ــادی  ــداد زی ــری تع ــم قرارگي ــفانه عليرغ ــا متأس ــزود: ام ــد اف كن
دانشــگاه جامــع و ده هــا رشــته مرتبــط در پيرامــون آن بــه علــت 
ــه اســتقرار و كار  ــود روحي ــی و نب ــگ كار واقع ــدم وجــود فرهن ع
ميدانــی و اكتفــا بــه كاس و آزمایشــگاه هــای روتيــن و معمــول 
ــن پتانســيل  ــه باعــث شــده توجــه مــا از عظيــم تری و گاهــاً مقال
ــك  ــد مورفولوژی ــن واح ــتی ای ــی توریس ــی و حت ــی، نمک معدن

ــد. مغفــول بمان

مدیــر مركــز كارآفرینــی دانشــگاه كاشــان اظهــار اميــدواری كــرد: 
ــان  ــگاه كاش ــرم دانش ــاتيد محت ــل تحســين اس ــت قاب ــن حرك ای
توجــه هرچــه بيشــتر مــا را بــه شــناخت و بهــره بــرداری علمــی 
ــه جــای  ــا همــکاری دانشــگاه هــای دیگــر رهنمــون ســازد و ب ب
ــی  ــم نگاه ــان ني ــت حــل مشــکات و معضــات جه ــاش جه ت
ــن  ــا ضم ــم ت ــون نمایي ــی پيرام ــای محيط ــيل ه ــه پتانس ــز ب ني
ایجــاد اشــتغال و ثــروت، رفــاه و قــدرت را نيــز از طریــق پژوهــش 

هــای علمــی بــه جامعــه خــود هدیــه نمائيــم.
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