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خداوند تالش را بر شما مقرر داشت، پس بکوشید.

رسول اكرم )ص(



خـــــالقـــیـــت
ــم.  ــه ای ــت پرداخت ــتی خالقی ــی چیس ــه بررس ــش ب ــن بخ در ای
اینکــه خالقیــت چیســت، افــراد خــالق چــه ویژگــی هایــی دارنــد، 
و شــما چگونــه مــی توانیــد بــر قــدرت خالقیــت خــود بیفزاییــد؟

پیمان دولتشاه
كارشناسي ارشد كارآفریني

شــاید تاکنــون ده هــا و صدهــا بــار کلمــه خالقیت 
مــورد  در  اینکــه  بــدون  باشــید،  شــنیده  را 
ــر  ــت ام ــید. حقیق ــرده باش ــر ک ــتی آن فک چیس
ــن اســت کــه خالقیــت همــواره یــک تعریــف  ای
ــدارد و هــر یــک از  ــرد ن ــه ف دقیــق و منحصــر ب
صاحــب نظــران جنبــه خاصــی از خالقیــت را مــد 
نظــر گرفتــه و براســاس آن تعریــف خــود را ارائــه 
ــت  ــه از خالقی ــی ک ــی از تعاریف ــد. یک ــوده ان نم

ــر اســت:  شــده بصــورت زی
و  ایده هــا  تولیــد  توانایــی  یعنــی  »خالقیــت 
راه حلهــای متعــدد، جدیــد و مناســب بــرای حــل 

ــکالت« ــائل و مش مس
ایــن تعریــف ضمــن ســاده بــودن، ویژگــی هــای 

ــد:  ــو می کن ــز بازگ ــت را نی مهــم خالقی
ــه  ــده ک ــش آم ــا مشــکلی پی ــک مســئله ی -   ی

می خواهیــم آن را حــل کنیــم. 
-   بــرای حــل کــردن آن اقــدام بــه تولیــد تعــداد 

زیــادی ایــده می کنیــم.
-   ســعی می کنیــم ایده هــای تولیــد شــده 
جدیــد باشــند )قبــال بــرای چنیــن مشــکلی، ایــن 

ــند(. ــده باش ــه نش ــا ارائ ایده ه
-   ایده هــای تولیــدی بــرای حــل مســئله مــورد 
ــا انتخــاب یــک  نظــر مناســب باشــند و بتــوان ب
ــه  ــا، نســبت ب ــن ایده ه ــورد از بهتری ــد م ــا چن ی

حــل مســئله اقــدام نمــود.

ــه تفــاوت هــاي فــردي کــه  همــه انســانها بنــا ب
دارنــد، داراي خالقیــت و نــوآوري هســتند و 
ــه  ــر ب ــت منحص ــه خالقی ــرد ک ــور ک ــد تص نبای
افــراد تیزهــوش و بــا اســتعداد اســت. فقــط مهــم 
شــکوفایي ایــن استعدادهاســت. یعنــی همــه 
ــت  ــه داراي خالقی ــد زمین ــا چن ــک ی ــراد در ی اف

ــند. ــی باش ــائل م ــل مس ــدرت ح و ق

خصوصیات افراد خالق:
*   فرد خالق دائما در تالش و اندیشه است.

ــه جایــگاه ویــژه اي قائــل اســت  ــراي تجرب *   ب
ــي  ــا م ــت ه ــا و شکس ــت ه ــت موفقی ــه عل و ب

ــا. ــر آنه ــه اث ــه ب اندیشــد، ن
*   فکــر کــردن در آرامــش را بــراي خــود 

اســتراحت تلقــي مــي کنــد.
*   فــرد خــالق بــه هــر پدیــده اي از دیــدگاه هــا 
و جوانــب مختلــف نــگاه مــي کنــد و معمــوال بــه 

شــرایط موجــود رضایــت نمــي دهــد.
*   فــرد خــالق کنجــکاو و پرسشــگر اســت، 
ــا پدیــده ســوال هــاي  پیرامــون یــک موضــوع ی
متعــددي را خلــق مــي کنــد و بــه دنبــال پاســخ 

ــی رود. ــا م آن ه
ــن  ــا کمتری ــا ی ــن راه حــل ه *   درصــدد بهتری

ــي اســت. ــي و مال ــه فکــري، زمان هزین
ــي  ــیاء و چیزهای ــت، اش ــائل، موقعی ــه مس *   ب
ــورد  ــران م ــد دیگ ــه از دی ــد ک ــي کن ــت م دق
ــاره آنهــا فکــر و نظــر  غفلــت قــرار گرفتــه و درب

ــد. ــي ده ــه م ــدي ارائ جدی
نکتــه ی قابــل توجــه دیگــر ایــن کــه ، خالقیــت 
منحصــر بــه امــور و فعالیــت هــای خــاص 
ــر  ــت را منحص ــردم خالقی ــی از م ــت. بعض نیس

ــز  ــی نی ــد، برخ ــری می دانن ــای هن ــه فعالیته ب
آن را مختــص فعالیــت هــای ســطح بــاال و 
ــه  ــی ک ــد. در صورت ــاف می دانن ــراع و اکتش اخت
ــوده و شــما  ــرد خالقیــت بســیار گســترده ب کارب
می توانیــد از آن در کارهــا و مســائل کوچــک 
ــده  ــیار پیچی ــائل بس ــا مس ــره ت ــی روزم زندگ
ــد. ــتفاده نمایی ــی اس ــطح جهان ــی و در س علم

مثــال جالبــی کــه در مــورد خالقیــت مــی تــوان 
گفــت جریــان »ناســا و مشــکل خــودکار«  اســت. 
ــتادن  ــه فرس ــا برنام ــی ناس ــود وقت ــه می ش گفت
ــا مشــکل  ــرد، ب ــاز ک ــه فضــا را آغ ــوردان ب فضان
کــه  دریافتنــد  آنهــا  روبــرو شــد.  کوچکــی 
خودکارهــای موجــود، در فضــا کار نمــی کننــد. 
ــر  ــه در فضــا جوه ــدم وجــود جاذب ــل ع ــه دلی ب
خــودکار بــه ســمت پاییــن جریــان نمــی یابــد و 

ــزد. ــذ نمــی ری روی ســطح کاغ
ناســا بــرای حــل ایــن مشــکل بــا شــرکت 
ــات  ــت. تحقیق ــرارداد بس ــون ق ــاورین اندرس مش
ــون  ــک دهــه طــول کشــید، 12 میلی بیــش از ی
ــودکاری  ــا خ ــت آنه ــد و در نهای ــرف ش دالر ص
ــه  ــدون جاذب ــط ب ــه در محی ــد ک ــی کردن طراح
ــر  ــرد، روی ه ــی ک ــر آب کار م ــت، زی ــی نوش م
ــز  ــتال نی ــی کریس ــطحی حت س
مــی نوشــت و از دمــای زیــر صفــر 
تــا 300 درجــه ســانتیگراد بــاالی 

ــرد. ــی ک ــر کار م صف
ــزام  ــگان اع ــز در هن ــا نی روس ه
ــن  ــا چنی ــا ب ــه فض ــوردان ب فضان
مشــکلی روبــرو شــدند ولــی آنهــا 
ــتند:  ــری داش ــاده ت ــل س راه ح

ــد!  ــتفاده کردن ــداد اس ــا از م آنه
ــادگی( ــن س ــه همی )ب
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اگر خواهان نجات هستید، غفلت و بی خبری را رها کنید و بر تالش و جدیت پای بند باشید.

امیرالمومنین )ع(



1. بـه خـود اجـازه خالقیـت 
دهیـد: یکـی از بزرگتریـن موانـع 
خالقیـت زمانـی اتفـاق مـی افتـد 
دارای  کـه  دارد  اعتقـاد  فـرد  کـه 
مجـوز  صـدور  نیسـت.  خالقیـت 
بـه سـمت  گام  اولیـن  خالقیـت، 
ایجـاد یـک الگـوی تفکـر خالقانه 
اسـت. هنگامی که نوبـت خالقیت 
مـی رسـد، هیـچ ایـده ای احمقانه 

نیسـت!

شـركت  خدمـات  و  3.كاال 
هـای مختلـف را مشـاهده 
كنید: افـراد خـالق غالبـا ایده 
هـای خـود را از شـرکت هایـی 
مـی گیرند که مشـغول فعالیت 
در زمینـه هایی کامـال نامرتبط 

بـا حـوزه فعالیـت آنهاسـت.

خالقانـه  قـدرت   .4
بشناسید:  را  اشـتباهات 
افـراد خـالق به ایـن موضوع 
حتـی  کـه  انـد  بـرده  پـی 
خطاهـای آنها نیز مـی تواند 
منجـر بـه ایـده هـا، کاالها و 

شـود. جدیـد  خدمـات 

بهبود خالقیت فردی:
سید فرشاد اختریان فر

دكتري نانو فناوري

2.هـر روز بـه ذهـن خود 
بدهیـد:  ای  تـازه  ورودی 
بـرای خالقیـت، ذهـن شـما 
هـر  اسـت،  انگیـزه  نیازمنـد 
روز کارهـای جدید و متفاوت 

انجـام دهیـد.

5.همیشـه یـک دفترچـه َدم 
دسـت داشـته باشـید:

آنچنـان  خـالق  هـای  ایـده 
را  آنهـا  نبایـد  کـه  ارزشـمندند 
هـدر داد و لـذا همیشـه دفترچـه 
ای همـراه خـود داشـته باشـید تـا 
بـه محـض اینکـه بـه ذهـن شـما 
رسـیدند، آنهـا را یادداشـت کنیـد. 
واسـطه  بـه  داوینچـی  لئونـاردو 
مکتـوب کـردن ایـده هایی کـه به 
ذهنـش می رسـید مشـهور اسـت. 

3
بهترین مردم کسی است که مردم از او منتفع شوند.
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فـرا  گـوش  مشـتریان  7.بـه 
دهیـد:

بعضـی از بهتریـن ایده هـا در مورد 
کاربـرد کاالهـا و خدمـات جدید یا 
فعلی از مشـتریان شـما سرچشمه 
می گیرنـد. کارآفرینان که زمانی را 
صرف گوش دادن به مشتریانشـان 
مـی کننـد غالبـا ایـده هایـی مـی 
گیرنـد که هیچ گاه نمی توانسـتند 
خودشـان بـه تنهایی آنهـا را تولید 

 . کنند

8.یـک جعبه اسـباب بازی را 
در محـل كار خود نگـه داری 
كنیـد: جعبه شـما ممکن اسـت 
شـامل اشـیا پیـش پـا افتـاده ای 
ماننـد یویـو، قطب نما و ... باشـد. 
هنگامـی کـه بـا مشـکلی مواجه 
مـی شـوید، یکـی از ایـن اقـالم 
را بـه صـورت تصادفـی از جعبـه 
اسـباب بـازی برداشـته و دربـاره 
نحـوه ارتبـاط آن با مشـکل خود 

بیندیشید.

9. در كالس هـای آموزشـی 
شـركت كنید: تفکـر خالقانه 
تکنیکـی اسـت کـه همـه افراد 
قـادر بـه آموختـن آن هسـتند. 
شـناخت و بـه کارگیـری اصول 
خالقیت به میـزان قابل توجهی 
منجـر بـه بهبـود فرآینـد ایجاد 
ایـده های جدیـد و خالقانه می 

شود.

6. بـه صحبت هـای دیگران 
گوش فـرا دهید:

خالقیـت  در  ای  قاعـده  هیـچ 
مبنـی بـر این امـر وجود نـدارد 
کـه ایـده حتما باید بـه خودتان 
تعلـق داشـته باشـد! در بعضـی 
هـای  ایـده  بهتریـن  مواقـع، 
بازرگانـی از فـرد دیگـری مـی 
آینـد ولـی کارآفرینـان و افـراد 
هسـتند  کسـانی  تنهـا  خـالق 
کـه بـه آنهـا جامـه عمـل مـی 

پوشـانند.

صـرف  را  زمانـی   .10
تعمق و اسـتراحت كنید: 
اسـتراحت نقشـی حیاتـی در 
دور  دارد.  خالقانـه  فرآینـد 
شـدن از یـک مسـاله به ذهن 
شـما فرصت تمرکز می دهد. 
زمـان  ایـن  طـول  در  غالبـا 
اسـت کـه ضمیـر ناخـودآگاه 
شـروع به کار بر مسـاله نموده 
راهکارهـای  شـما  ذهـن  و 
خالقانـه متعـددی را برای آن 
ایجـاد مـی کنـد. بـه اعتقـاد 
یکی از کارشناسـان خالقیت، 
ماهیگیـری یکـی از فعالیـت 
هـای ایـده آل بـرای تشـویق 
خالقیـت اسـت. هنگامـی که 
یک ماهی دور و بر شماسـت، 
ذهن شـما بیـش از همیشـه 
مغـز  ولـی  زنـگ  بـه  گـوش 
شـما بـه طـور کامـل در حال 
اسـتراحت اسـت. این شرایط، 
همـان زمانی اسـت که شـما 
بـا لحظـه »آهـا!« مواجـه می 

. ید شو

آدمها تهی از توانایی نیستند، تهی از اراده اند.
ویکتور هوگو
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 چگونـه می توانیـم راه  حلـی بیابیـم کـه در ارتباطـات اجتماعـی، بـرای همـه اشـخاص راضی کننـده باشـیم و بـه تفاهـم برسـیم؟ 
می داننـد:  انعطاف پذیـری  و  همـکاری  در  تنهـا  را  امـر  ایـن  کلیـد  دلفینـی،  راهبـرد  کتـاب  نویسـندگان 
دلفین هـا.  و  کوسـه ها  کپـور،  ماهی هـای  میشـوند:  تقسـیم  3طبقـه  بـه  دریایـی  موجـودات  هماننـد  انسـان ها  کلـی،  طـور  بـه 

تفکر دلفینی داشته باشید!!!

دسته اول
 دسـته اول، ماهی های کپور: که همیشه 
ماهی هـای قربانی انـد ؛ زیرا توسـط دیگر 

ماهی هـا خورده می شـوند. 
برخـی از انسـان ها نیـز چنین  هسـتند؛ 
آنهـا کم و بیش و برحسـب مورد، قربانی 
ایـن یـا آن چیز، ایـن یا آن مسـئله، این 
یـا آن شـخص می شـوند و حتـی ممکن 
اسـت قربانـی روابـط غلـط و تفکـرات 

منفـی خود شـوند.

دسته دوم
 دسـته دوم، کوسـه ماهی هـا: بـا روش 
)برنده-بازنـده(، بـرای اینکـه مـن برنـده 
بـرای  باشـی.  بازنـده  بایـد  تـو  شـوم  
کوسـه ماهی هـا، هـر نوع ماهی، دشـمن 
و یـک وعـده غذایی بالقوه اسـت. شـاید 
مـا نیـز این نقـش را بـازی کرده باشـیم 
 یا حداقل با انسـان های کوسـه  مسـلک 
برخـورد کرده باشـیم مثـل کارکنانی که 
برای رسـیدن بـه مقام های بـاال یکدیگر 

می درنـد. را 

دسته سوم
 دسـته سـوم، دلفین هـا: نـوع دیگری از 
حیوانات دریایی هسـتند. این پستانداران 
آبـزی باهـوش دارای روحیـه همـکاری 
شـیوه    خـود  ارتباطـات  در  و  هسـتند 
برنـده - برنـده را برگزیـده انـد . دلفیـن 
هیـچ کمبـودی نـدارد و مـی خواهد که 
همـه چیـز را با همگان تقسـیم کند. اگر 
یـک دلفین زخمی شـود، 4 دلفین دیگر 
او را همراهـی مـی کننـد تـا خـود را بـه 

گروه برسـاند.

 در سـان دیـه گو پژوهشـگران 95 کوسـه و 5 دلفیـن را به مدت 
یـک هفتـه در اسـتخری بـزرگ رهـا کـرده و به مطالعـه حاالت 
رفتـاری آنهـا پرداختند. ابتدا کوسـه ها به یکدیگـر حمله کردند 
و در ایـن تهاجـم تعـداد زیـادی از آنهـا نابـود شـدند، سـپس به 
دلفیـن هـا حملـه ور شـدند. دلفیـن هـا فقط مـی خواسـتند با 
آنهـا بـازی کننـد ولـی کوسـه هـا بـی وقفـه بـه آنها حملـه می 
کردنـد. سـرانجام دلفین ها به آرامی کوسـه هـا را محاصره کرده 
و هنگامـی کـه یکـی از کوسـه ها حمله مـی کرد آنها به سـتون 

فقرات پشـت یا دنده هایش می کوبیدند و آنها را می شکسـتند. 
بـه این ترتیب کوسـه هـا یکی بعد از دیگری کشـته می شـدند.
پـس از یـک هفته 95 کوسـه مرده و 5 دلفین زنـده در حالی که 

بـا هم زندگی می کردند در اسـتخر دیده شـدند.
در دنیـای کوسـه ای، بـرای برنده شـدن، دیگران یـا باید بمیرند 

و یـا ببازند.
اما در دنیای دلفینی، انعطاف وجود دارد و سـر شـار از تشـخیص 

های پربار اسـت.

آزمایشی    جالب   در      این      زمینه

پوریا منصوري
كارشناسي ارشد كارآفریني

6
کمی دولت و کمی شانس در زندگی الزم است، اما فقط یک احمق به این دو اعتماد می کند.

آنتوني رابینز
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ــم را  ــا دیپل ــی ت ــالت ابتدای ــود. وی تحصی ــان گش ــه جه ــم ب ــان چش ــهر کاش ــال 1346 در ش ــی در س محمودتوالئ
ــه  ــت شــرکت هــا راهــی دانشــگاه عالم ــد و در ســال1364  جهــت تحصیــل در رشــته مدیری در شــهر خــود گذران
ــود. اولیــن فعالیــت صنعتــی  ــی تهــران شد.ســال 1370 شــروع فعالیــت هــای ایشــان در عرصــه صنعــت ب طباطبائ
خــود را بــا مدیریــت کارخانجــات فــرش صالحیــن آغــاز کــرد و در ادامــه بــه تاســیس شــرکت مجتمــع کشــاورزی و 
صنعتــی صالحیــن اقــدام نمــود. ســه ســال بعــد کار خــود را بــا ســرمایه انــدک اولیــه از مرزهــای ایــران فراتــر بــرد و 
پــس از دو ســال شــرکت تخصصــی صادراتــی دایــر نمــود. از آن زمــان ایشــان در بخــش هــای نســاجی شــیمیایی ، 
کشــاورزی، تاســیس موسســه هــای صادراتــی ماننــد پویــا راد و گســترش آن در کشــورهای منطقــه، هیئــت مدیــره 
شــرکت کامــکار کاران )تولیــد اســانس گیاهــی و...(، موســس شــرکت زمــزم ســفر)زیارتی - ســیاحتی( ، همــکاری بــا 
دانشــگاه جهــت ارتبــاط بــا صنعــت و ... بســیاری از فعالیــت هایــی کــه مجالــی بــرای بیــان آن نیســت. قابــل ذکــر 
اســت از ایشــان بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتان اصفهــان  در دو ســال پــی در پــی و نخبــه منتخــب جشــنواره 
صنعــت، معــدن و هنــر اصفهــان و بهــره بــردار نمونــه از آب و خــاک اســتان اصفهــان تقدیــر بــه عمــل آمــده اســت.
ــد و یکــی از موسســان  ــوده ان ــه نیــز ایشــان گــوی ســبقت را از دیگــران رب  در عرصــه ی فعالیــت هــای خیرخواهان
آسایشــگاه معلولیــن ذهنــی امیرکبیــر کاشــان، آسایشــگاه معلولیــن و ســالمندان گالبجــی کاشــان، انجمــن خیریــن 

مســکن ســاز، ســتاد دیــه کاشــان، صنــدوق اندوختــه جاویــد و ... مــی باشــند. 
ــت  ــه خدم ــادن و کشــاورزی کاشــان ب ــع و مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ــوان ریی ــه عن و در حــال حاضــر ایشــان ب

ــد. ــی دهن ــه م ــه خــود همچــون گذشــته ادام خالصان

گفتگویي با
محمود توالئي

رییس اتاق بازرگاني، صنایع و معادن و كشاورزي كاشان

عطیه توالئي
كارشناسي فرش

ــا  ــی و كج ــود را از ك ــادی خ ــت اقتص فعالی
ــد؟ ــروع كردی ش

زمانــی کــه دانشــجو بــودم و حتــی قبــل از آن، 
در جنــگ در فعالیــت هــای مهندســی  رزمــی و 
ــا  ــان ب ــم زم ــردم ،ه ــی ک ــت  م ــتیک  فعالی لجس
ورود بــه دانشــگاه شــروع بــه خوانــدن کتــب حــوزی 
ــی  ــران م ــازار ته ــه ب ــکاری هــم ب ــات بی نمــودم. اوق
رفتــم و در مغــازه ی تجــار بــزرگ بــازاری مــی 
نشســتم . همانجــا بــود کــه رفتــار و نحــوه ی کســب 
و کار را یــاد گرفتــم. بعــد از مدتــی بــا یــک ســرمایه 
ی بســیار انــدک، از تجــار بــازار آهــن آالت خریــدم و 
شــروع بــه فروختــن آن کــردم. ســپس بــا مشــارکت 
ی  دوره  در  دادم.  ادامــه  را  کار  همیــن  دیگــران 
تحصیــل هــم بیکارنبــودم از شــرکت هــای صنعتــی و 

تولیــدی بازدیــد مــی کــردم و همــان زمــان بــه آنهــا 
در زمینــه ی طــرح و برنامــه و محاســبه ی تولیــد و 
قیمــت تمــام شــده و... کمــک مــی کــردم. همچنیــن 
بــرای تجــاری کــه قصــد ورود بــه صنعــت را داشــتند 
ــی دادم.   ــازار را برایشــان انجــام م ــه ب ــات اولی مطالع
ــن ســبب  ــه همی ــودم ب ــد ب ــم عالقمن ــدن ه ــه مع ب
آخــر هفتــه هــا بــرای اکتشــاف بــا تیمــی بــه بیابــان 
ــرروی  ــرای مطالعــه مــی رفتیــم و در آن جــا ب هــا ب
ســنگ هــا و کانیهــا مطالعاتــی را انجــام مــی دادیــم.
همیــن فعالیــت هــا بــود کــه موجــب آشــنایی مــن با 
ــام  ــر از تجــارت، تم ــد.البته بغی ــادن ش ــع و مع صنای
ــج  ــود وبحــث هی ــه شــخصی ب ــا بواســطه عالق کاره

ــود. ــدی درآن نب ســود و درآم

پیروز کسی است که فکر می کند پیروز میشود.
ناپلئون هیل
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چــه زمانــی بــه صــورت مســتقل مشــغول بــه كار 
؟ ید شد

از ســال 1370 تصمیــم گرفتــم کــه کاری را بــرای 
خــودم شــروع کنــم. بخاطــر اطالعــات خوبــی کــه 
در زمینــه صنعــت کســب کــرده بــودم از مــن در 
ــائل  ــا مس ــد ت ــه کار ش ــوت ب ــدی دع ــد تولی ــک واح ی
ــدی  ــد تولی ــن واح ــم. ای ــی کن ــکالت آن را بررس و مش
متعلــق بــه یــک موسســه ی خیریــه بــود کــه بــه یــک 
واحــد زیــان ده تبدیــل شــده بــود. چنــد ماهــی مطالعــه 
ــار  ــی چه ــداز ســه ال ــم، بع ــردم ومشــکالت آن را یافت ک
مــاه مدیــر واحــد تولیــدی شــدم. در آن زمــان آن واحــد 
پنــج دســتگاه بافندگــی داشــت کــه جــزء بافندگــی هــای  
بــزرگ فــرش  محســوب مــی شــد. بافــت و طــرح هــا را 
تغییــر دادیــم و اصالحاتــی نیــز روی ماشــین آالت انجــام 
شــد تــا اینکــه ایــن واحــد از زیــان دهــی  بیــرون آمــد 
و بــه یــک  واحدســود ده مبــدل شــد. همــان زمــان بــود 
کــه در زمینــه ی کشــاورزی در منطقــه کاشــان و آران و 
ــا کشــت درخــت پســته مطالعاتــی  بیــدگل در ارتبــاط ب
ــه  ــک مزرع ــد ی ــات خری ــل آن مطالع ــام دادم حاص انج
ــه  ــی ک ــود. در زمان ــداری ب ــاورزی و باغ ــاز کار کش و آغ
در شــرکت تولیــدی فــرش کار میکــردم فعالیــت هایــی 
ــی  ــداز مدت ــه ی صــادرات انجــام دادم و بع ــز در زمین نی
بــرای خــودم یــک شــرکت صادراتــی پایــه گــذاری کــردم 
ــا  ــف دنی ــورهای مختل ــه کش ــاجی را ب ــوالت نس و محص
صــادر نمــودم. در همیــن راســتا بــه کشــورهای گوناگــون 
جهــت مشــادکت وعرضــه محصــوالت درنمایشــگاه هــای 
مختلــف و آشــنایی بــا ســالیق  و درخواســت هــای 
صادراتــی آنهــا مســافرت کــردم. بعــداز مدتــی وارد عرصه 
واردات شــدم و هــم اکنــون در زمینــه ی تولیــد اســانس، 
ســاخت وســاز و صــادرات آنهــا فعالیــت مدیریتــی دارم.

ــت  ــد وارد فعالی ــی خواهن ــه م ــرادی ك ــه اف ب
ــد؟ ــنهادی داری ــه پیش ــوند چ ــادی ش اقتص

ــچ کاری  ــول هی ــدون پ ــد ب ــه بگوین ــت هم ــن اس ممک
نمــی شــود انجــام داد امــا مــن همیشــه مــی گویــم بدون 
ــه نمــی شــود هیــچ کاری کــرد.  دوره ی تحصیــل  تجرب
بهتریــن زمــان اســت کــه دانشــجویان از واحدهــای 
تولیــدی و صنعتــی بازدیــد کننــد و کسرشأنشــان نشــود 
کــه مــا دانشــجو هســتیم و وارد محیــط هــای کارگــری 
نمــی شــویم. مطالعــه در زمینــه های مختلــف را در دوران 

ــش  ــه درس ــجو ک ــام داد. دانش ــوان انج ــی ت ــل م تحصی
تمــام شــد بایــد تجربــه ی کافــی و اطالعــات مــورد نیــاز 
ــر ســرمایه نداشــته باشــد  ــه دســت آورده باشــد. اگ را ب
بدانــد کــه  ســرمایه همیشــه بــه دنبــال تجربــه مــی رود.

نکته یا سخن پایانی خود را بیان كنید...
در ایــن زمانــه، در دنیــای ارتباطــات، افــراد بــه خصــوص 
ــده  ــائل پراکن ــه مس ــوف ب ــان معط ــجویان ذهنش دانش
ــک  ــد روی ی ــور هدفمن ــه ط ــجویان ب ــر دانش ــده. اگ ش
موضــوع خــاص مطالعــه کننــد حتمــا بعــداز فــارغ 
التحصیــل شــدن مــی تواننــد یــک کار جــدی را شــروع 
ــه ی  ــروز مجموع ــه ام ــم ک ــک کالم بگوی ــد . در ی کنن
اقتصــاد و صنعــت و تولیــد کشــور محتــاج نیــروی 
ــی   ــه تنهای ــه دانشــگاه  ب ــا اطــالع اســت ک ــد و ب توانمن
نمیتوانــد ایــن نیــروی متخصــص و کارآفریــن  را تربیــت 
کنــد و دانشــجو نیازمنــد کســب تجربــه در محیــط هــای 

ــت. ــگاه  اس ــارج از دانش خ

تمامی موفقیت های عظیم، در سایه توجه بی نهایت و تالش بیش از اندازه بدست می آید.
آلبرت هوبارد

78



ــت  ــک فعالی ــه ی ــت ک ــخصی اس ــن ش کارآفری
بازرگانــی جدیــد را در مواجهــه بــا ریســک 
ــود و  ــب س ــدف کس ــا ه ــان و ب ــدم اطمین و ع
رشــد، از طریــق شناســایی فرصتهــاي مهــم 
ــذاري  ــرمایه گ ــراي س ــع الزم ب ــن مناب و تأمی
ــد. اگرچــه بســیاري از انســانها،  فراهــم مــی کن
بــا ایــده هــاي بازرگانــی بزرگــی روبــرو هســتند، 
ــده هــاي  ــا بســیاري از آنهــا هیچــگاه روي ای ام
خــود کار نمــی کنند.کارآفرینــان ایــن کار را 
انجــام مــی دهنــد.در فرآینــد تخریــب خالقانــه، 
کارآفرینــان مبــادرت بــه خلــق ایــده هــا و 
ــده  ــد نمــوده و ای ــی جدی فعالیــت هــاي بازرگان
هــاي فعلــی را کنــار مــی گذارنــد. ایــن فرآینــد 
یکــی از عالئــم یــک اقتصاد ســرزنده و پویاســت. 
البتــه ایــن پیشــروي مــداوم در زمینــۀ فعالیــت 
هــاي بازرگانــی کــه منجــر بــه تولــد یــا شکســت 
بعضــی از شــرکت هــا مــی شــود، در واقــع یکــی 
ــالم و در  ــادي س ــتم اقتص ــک سیس ــم ی از عالئ
ــر  ــاي جدیدت ــه روش ه ــت ک ــد اس ــال رش ح
ــري و  ــاي بش ــن نیازه ــراي تأمی ــري را ب و بهت
بهبــود کیفیــت زندگــی و اســتانداردهاي آن 

ــی آورد. ــم م فراه
ــان و  ــته، زم ــۀ گذش ــول دو ده ــان در ط محقق
تــالش قابــل توجهــی را صــرف ترســیم تصویــر 
ــد.  ــوده ان ــه نم ــخصیت کارآفرینان ــنی از ش روش
ــایی  ــه شناس ــر ب ــات منج ــن مطالع ــه ای اگرچ
ــان  ــه کارآفرین ــده اســت ک ــی ش ــن ویژگ چندی
از خــود نشــان مــی دهنــد، هیــچ یــک از آنهــا 
ــه اي از خصیصــه  ــف مجموع ــه تعری ــادرت ب مب
ــد.  ــده ان ــت نش ــراي موفقی ــاز ب ــورد نی ــاي م ه
ــیماي  ــري از س ــۀ مختص ــه خالص ــون ب ــا اکن م

ــم: ــی کنی ــاره م ــی اش کارآفرین
مســئولیت:  پذیــرش  بــه  میــل   .1
کارآفرینــان حــس عمیقــی از مســئولیت فــردي 
ــد.  ــود دارن ــاي خ ــت ه ــاي فعالی ــراي پیامده ب
آنهــا ترجیــح مــی دهنــد منابــع خــود را کنتــرل 
ــود  ــداف خ ــق اه ــراي تحق ــا ب ــوده و از آنه نم

ــد. ــتفاده کنن اس
2. تمایــل بــه ریســک متوســط: کارآفرینــان 
ریســک هــاي بــزرگ نمــی کننــد بلکــه ریســک 
را حســاب شــده انجــام مــی دهنــد. یــک مطالعه 

دربــارة بنیانگــذاران مؤسســات بازرگانــی، کــه در 
ــاي  ــوان شــرکت ه ــروف تحــت عن مجــالت مع
ــۀ  ــه رابط ــد، هیچگون ــده ان ــناخته ش ــق ش موف
همبســتگی بیــن ریســک پذیــري و کارآفرینــی 
پیــدا نکــرده اســت. بــه قــول کیــت مــک فارلند، 
یکــی از محققــان کارآفرینــی، ”ایــن اعتقــاد کــه 
کارآفرینــان ریســک پذیــران خارقالعــاده اي 
ــالف  ــر خ ــت. ب ــتی نیس ــاد درس ــتند اعتق هس
ــدرت  ــه ن ــان ب ــه اي، کارآفرین ــازان حرف قمارب
ــا  ــداف آنه ــت اه ــن اس ــد. ممک ــی کنن ــار م قم
بــاال بــوده و از چشــم دیگــران حتــی غیرممکــن 
بــه نظــر برســند ولــی کارآفرینــان ایــن وضعیــت 
اعتقــاد  و  نگریســته  متفاوتــی  دیــدگاه  از  را 
دارنــد کــه اهدافشــان واقــع بینانــه و قابــل 
ــا  ــال فرصته ــوال بدنب ــا معم ــت. آنه ــول اس حص
در حــوزه هایــی هســتند کــه منعکــس کننــده 
دانــش، پیــش زمینــه هــا و تجربیاتــی اســت کــه 
احتمــال موفقیــت آنهــا را افزایــش مــی دهــد“. 

ــول یکــی از نویســندگان: ــه ق ب
ــه  ــد ب ــاب دارت و امی ــد پرت ــی همانن کارآفرین

کار کســب بهتریــن نتیجــه نیســت. ایــن 
ریــزي  برنامــه  و مســتلزم 

ریســک  ارتــکاب 
ــاي حســاب  ه

بــر  شــده 
س  ســا ا
هــی  گا آ
بــازار،  از 

یــا  منابــع 
ت  ال محصــو

یــک  و  موجــود 
ــن  ــش تعیی ــار از پی معی

ــال  ــۀ احتم ــده در زمین ش
اســت. موفقیــت 

دیگــر،  عبــارت  بــه 
ــه آن  ــق ب ــان موف کارآفرین

ــذف  ــه ح ــدازه اي ک ان
ریســک  کننــده 

 ، هســتند
ــر  ــک پذی ریس
و  نیســتند 

از  بســیاري  رفــع  درصــدد  االمــکان  حتــی 
ــی  ــر م ــود ب ــاي خ ــذاري ه ــرمایه گ ــع س موان
آینــد. یکــی از موفــق تریــن روش هــاي حــذف 
ریســک، تهیــۀ یــک طــرح کســب و کار جامــع 

اســت. گــذاري  ســرمایه  بــراي 
3. اعتمــاد بــه توانایــی خــود بــراي 
ــس  ــاد بنف ــاً اعتم ــان نوع ــت: کارآفرین موفقی
زیــادي بــه توانایــی خــود بــراي کســب موفقیــت 
ــود  ــت خ ــانس موفقی ــارة ش ــا درب ــد. آنه دارن
ــنجی  ــی از نظرس ــتند. در یک ــن هس ــوش بی خ
بازرگانــی  مؤسســات  دربــارة  اخیــر  هــاي 
کوچــک، ”فدراســیون ملــی شــرکتهاي مســتفل“ 
ــه ایــن نتیجــه رســید کــه مالــکان مؤسســات  ب
ــی، موفقیــت شــرکتهاي خــود را بســیار  بازرگان
ــک  ــاس ی ــک مقی ــرده و در ی ــی ک ــاال ارزیاب ب
)شکســت کامــل( تــا ده )موفقیــت کامــل( 7/3  
ــوش  ــاالي خ ــطح ب ــن س ــد. ای ــت آورده ان بدس
بینــی ممکــن اســت توضیحــی بــراي ایــن امــر 
باشــد کــه چــرا اغلــب کارآفرینــان موفــق،  قبــل 
از اینکــه در نهایــت بــه موفقیــت نائــل شــوند، در 
فعالیتهــاي بازرگانــی خــود غالبــاً بیــش از یــک 
ــز  ــا شکســت مواجــه مــی شــوند.کري اوان ــار ب ب
ــل  ــات موبای ــد قطع ــرکت تولی ــک ش ــک ی مال
مــی گویــد، ”مــن بــه شــانس اعتقــادي نــدارم، 
مــن بــه خــودم اعتقــاد دارم“.

كارآفرین كیست؟
حمیدرضا فتاحي

كارشناسي ارشد كارآفریني

از پیروزی تا شکست فقط یک قدم فاصله است.
ناپلئون بناپارت



4. تمایــل بــه دریافــت بازخــورد آنــی: 
کارآفرینــان از چالــش ادارة یــک فعالیــت بازرگانــی 
ــد بداننــد عملکردشــان  ــرده و دوســت دارن لــذت ب
چگونــه بــوده و مداومــاً بدنبــال دریافــت بازخــورد 
هســتند. نیــک گلیســون یکــی از شــرکاي شــرکت 
”ســیتی ســافت“، یــک شــرکت طراحــی صفحــات 
ِوب در ماساچوســت مــی گویــد، ”مــن کارآفرینــی 
ــش  ــت و چال ــی در خالقی ــت دارم. چیزهای را دوس
هــاي مربــوط بــه آن وجــود دارد کــه مــن بــه آنهــا 

عالقــم منــدم“.
5. ســطح باالي انــرژي: کارآفرینــان در مقایســه 
بــا افــراد عــادي پــر انــرژي ترنــد. ایــن انــرژي مــی 
توانــد یکــی از عوامــل مهمــی باشــد کــه بــا توجــه 
بــه تــالش انکارناپذیــر مــورد نیــاز بــراي راه انــدازي 
یــک شــرکت نوپــا ضــروري بــه نظــر مــی رســد. در 
ایــن زمینــه، ســاعتهاي طوالنــی و کار ســخت یــک 

ــن قاعــده اســت نــه یــک اســتثناء و بعضــا  ای
مســیر مــی توانــد خســته کننــده بــه 

نظــر برســد.
داراي  مدار:کارآفرینــان  6.آینــده 
یــک حس فرصــت طلبی بــوده و آن را 

بــه خوبــی تعریــف کــرده انــد. ایــن افراد 
آینــده توجــه به جــاي گذشــته به 

دارنــد. 

از  آنهــا 
نشســتن و تکیــه 

ــوده و از  ــی نب دادن راض
موفقیــت لــذت مــی برند.کارآفرینــان 

ــام اســتمبرگ، بنیانگــذار  ــد. ت واقعــی آینــده مدارن
فروشــگاه هــاي زنجیرهــاي اســتیپلز- شــرکت 
ــعبه  ــا 54 ش ــوئی ب ــرة خشکش ــک زنجی ــز، ی زوت
ــازه هــاي خشکشــوئی،  )هنگامــی کــه یکــی از مغ
ــرکت  ــرد( و ش ــم ک ــۀ او را گ ــورد عالق ــاس م لب
فروشــگاه هــاي زنجیــره اي کفشــهاي اُلی)هنگامــی 
کــه تجربــۀ ناراحــت کننــده اي بــراي خریــد کفش 
بــراي چهــار پســرش داشــت( را راه انــدازي کــرده 

اســت.
یــک  ایجــاد  ســازماندهی:  در  مهــارت   .7
ــرار  ــم ق ــار ه ــد کن ــۀ صفر“همانن ــرکت از ”نقط ش
ــت.  ــزرگ اس ــیار ب ــازل بس ــک پ ــات ی دادن قطع
ــراد  ــد اف ــه بای ــه چگون ــد ک ــی دانن ــان م کارآفرین
ــم  ــرد ه ــه گ ــک وظیف ــام ی ــراي انج ــب را ب مناس
آورنــد. ترکیــب مؤثــر افــراد و مشــاغل، کارآفرینــان 

را قــادر مــی ســازد تــا بینــش خــود را بــه واقعیــت 
ــد. ــل کنن تبدی

ــول:  ــه پ ــبت ب ــت نس ــت موفقی 8. اولوی
ــارة  ــا درب ــت ه ــوء برداش ــن س ــج تری ــی از رای یک
ــا  ــی ب ــا بطــور کل ــن اســت کــه آنه ــان ای کارآفرین
انگیــزه کســب پــول اینــکار را انجــام می دهنــد. در 
مقابــل، بــه نظــر مــی ر ســد کــه موفقیــت، نیــروي 
ــاً  ــول صرف ــد. پ ــان باش ــه کارآفرین ــی اولی انگیزش
روشــی بــراي ســنجش درجــۀ موفقیــت و نمــاد آن 
ــی، ”آن  ــان بازرگان ــول یکــی از محقق ــه ق اســت. ب
ــرد،  ــی ب ــو م ــه جل ــن را رو ب ــه کارآفری ــزي ک چی
چیــزي پیچیــده تــر و ژرف تــر از پــول اســت. ایــن 
ــرد اســت.  ــی ف ــد نمــادي از قابلیتهــاي درون فرآین
ــه  ــت ک ــام کاري اس ــا انج ــاط ب ــر در ارتب ــن ام ای

ــن اســت“. ــا غیرممک ــام آن تقریب انج

سایر ویژگیهاي افراد کارآفرین عبارتند از:
درجــۀ بــاالي تعهــد: کارآفرینــی کار ســختی 
ــد  ــق نیازمن ــک شــرکت موف ــدازي ی ــوده و راه ان ب
تعهــد کامــل اوســت. بنیانگــذاران مؤسســات 
ــل در  ــور کام ــود را بط ــاً خ ــی غالب بازرگان
کســب و کار درگیــر مــی کننــد. بســیاري از 
کارآفرینــان بایــد بــر موانــع ظاهــراً غیرقابل 
ــک  ــد ی ــا بتوانن ــد ت ــه کنن ــوري غلب عب
را  شــرکت 
راه انــدازي 
و  نمــوده 
را  آن  رشــد 
ــند.  ــداوم بخش ت
ایــن امــر مســتلزم 

ــت. ــد اس تعه
تحمــل ابهــام: کارآفرینــان بایــد 
باالیــی نســبت  از درجــۀ تحمــل 
ــال  ــط در ح ــا و محی ــام، وضعیته ــه ابه ب
تغییــري برخــوردار باشــند کــه غالبــاً در آن 
مشــغول فعالیــت هســتند. توانایــی مدیریــت ”عــدم 
ــت  ــوردار اس ــادي برخ ــت زی ــان“  از اهمی اطمین
ــا  ــی مرتب چــرا کــه بنیانگــذاران مؤسســات بازرگان
ــد و  ــات جدی ــا اطالع ــاط ب ــی را در ارتب تصمیمات
حتــی متناقضــی اتخــاذ مــی کننــد کــه از طیفــی از 
منابــع ناآشــنا گــردآوري شــده انــد. بــه قــول آقــاي 
آمربایــد، یــک کارشــناس کارآفرینــی، »کارآفرینــان 
مایــل بــه حرکــت بــه ســمت فرصتهایــی هســتند 
کــه درک مجموعــۀ پیامــده اي مربــوط بــه آن 

ــت«. ــکل اس ــیار مش بس
ــاً  ــت غالب ــکالت و شکس ــع، مش ــات رأي: موان ثب
ــه  ــب مصران ــان را از تعقی ــد کارآفرین ــی توانن نم
ــه تــالش خــود  ــاز دارند.آنهــا ب دیــدگاه هایشــان ب

ــد داد. ــه خواهن ادام

معرفي كتاب

The lean startup
نوپای ناب

نوشته: اریک ریز
ــدی  ــرد جدی ــاب رویک ــای ن ــاب نوپ کت
بــرای توســعه ی کســب و کارهــای نوپا و 
نــوآوری در کســب و کارهــای جــا افتــاده 
ــاب  ــن کت ــد. نویســنده ای ــی کن ــه م ارائ
رویــه ســنتی کارآفرینــی را مناســب 
ــط  ــی محی ــت کنون ــدم قطعی ــای ع فض
کســب و کار نمــی دانــد و رویکــردی 
جدیــد مبتنــی بــر یادگیــری پیوســته از 
ــه  ــک آن در چرخ ــال چاب ــط و اعم محی

ــد. ــی کن ــه م ــول ارائ ــعه محص توس
ایــن کتــاب توصیــه مــی کنــد کــه 
هرچــه  بایســتی  هــا  کار  و  کســب 
ــدان  ــود را در می ــات خ ــریعتر فرضی س
عمــل و در برابــر مشــتریان واقعــی تســت 
ــریعتر  ــه س ــد هرچ ــعی کنن ــد و س کنن
بــا بازخــوردی کــه مــی گیرنــد بــه 
یادگیــری برســند و اگــر متوجــه شــوند 
کــه فرضیــات آنهــا صحیــح نیســت 
ــد  ــر دهن ــود را تغیی ــت خ ــیر حرک مس
کــه نویســنده آن را چرخــش مــی نامــد.
ــده اش از  ــه ای ــاب ک ــن کت ــرد ای رویک
تولیــد نــاب شــرکت هــای شــرقی گرفتــه 
ــع  ــالف مناب ــال کاهــش ات ــه دنب شــده ب
در حیــن توســعه محصــول جدیــد اســت.
ــاب  ــن کت ــروش تری در ســال 2013 پرف
ــازون در حــوزه ی کارآفرینــی  ســایت ام

بــوده اســت.

راحله تیموري
دكتري شیمي
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زندگی سخت ترین تست هوش است.

الکس فریزر



به نام او...
ــای  ــه ه ــا از بچ ــی دو ت ــا یک ــی ب ــا اتفاق ــورت کام ــه ص ــود ب ــهریور ب ــر ش اواخ
کارشناســی مهندســی کامپیوتــر آشــنا شــدم کــه اونــا هــم مثــل مــن بــه فضاهــای 
ایــده پــردازی، خاقیــت و کارآفرینــی عاقــه داشــن. راســتی ایــن رو هــم بگــم کــه 
مــن خــودم دانــش آموختــه مهندســی کامپیوتــر همیــن دانشــگاه هســتم و ایــن 

ارتباطــم بــا بچــه هــای کارشناســی باعــث شــد تــا بــه "رشوع" فکــر کنیــم...
ــز  ــا مرک ــه ب ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــتیم، ب ــم داش ــه باه ــی ک ــد از صحبت بع
کارآفرینــی دانشــگاه وارد مذاکــره بشــیم و خوشــبختانه شــاید بهرتیــن تصمیمــی 
کــه مــی شــد رو گرفتــه بودیــم! در همــون جلســه اولــی کــه بــا مدیریــت مرکــز، 
جنــاب آقــای دکــرت حســنعلیان داشــتیم، بــا اســتقبال گرمــی از طــرف ایشــون روبرو 
شــدیم و ایــن بیــش از پیــش مــارو دلگرممــون کــرد بــرای رســیدن بــه اهدافمــون. 
مــا تصمیــم داشــتیم تــا مثــل شــهرهای تهــران و اصفهــان، فضــای ایجــاد و پیرشفــت 
اســتارتاپ هــارو در دانشــگاه کاشــان هــم بســازیم تــا دانشــجوها قبــل از اینکــه از 
دانشــگاه خــارج بشــن و بــا بــن بســت مواجــه بشــن!!! ، بتونــن تــوی دانشــگاه راه 
خودشــون رو پیــدا کنــن و بــرای آینــده شــون برنامــه ریــزی کنــن؛ بــه ایــده هــا و 
تفکراتشــون بهــا بــدن؛ بــه خودشــون جــرات بیــان کــردن فکرهاشــونو بــدن و در 

نهایــت اونهــارو عملــی کنــن و کســب و کار خودشــون رو راه بنــدازن.
در پاســخ بــه همــه ایــن فکرایــی کــه تــو رسمــون مــی چرخیــد، تصمیــم به برداشــن 
اول قــدم گرفتیــم؛ اینکــه بــا برگــزاری نشســت هایــی صمیامنــه در دانشــکده هــا، 
ادبیــات و مفاهیــم ایــن حــوزه هــارو بیــن دانشــجوها جــا بندازیــم. ایــن شــد کــه 
ایــده ی نشســت "ایــده کافــی" تــو ذهنمــون شــکل گرفــت! اینکــه یــه روز بعــد 
ــم و  ــی بخوری ــم کاف ــا ه ــون و ب ــکده م ــوی دانش ــینیم ت ــم بش ــر دور ه از ظه
ــم اســتارتاپ و  ــا مفاهی ــت، آشــنایی ب ــردازی، خاقی ــده پ ــم! ای ــردازی کنی ــده پ ای
کارآفرینــی، از جملــه حرفــای اصلــی میتونــه باشــه کــه تــو ایــن نشســت هــا گفتــه 

میشــه.
دانشــکده مهندســی رو بــرای اولیــن نشســت انتخــاب کردیــم و برنامــه در تاریــخ 
یازدهــم آبــان مــاه در محــل ســالن اجتامعــات دانشــکده برگــزار شــد. خــدارو شــکر 
بــا اســتقبال دانشــجوها مواجــه شــدیم؛ هرچنــد کــه از بابــت پیــش بینــی نکــردن 
ــم  ــی منــی تونی ــن اســتقبال از نظــر فضــا و پذیرایــی رشمنــده شــون شــدیم؛ ول ای

واقعــا میــزان خوشــحالیمون رو از پــر شــدن کامــل ســالن از شــام پنهــون کنیــم!

در ایــن برنامــه از ســخرنانی 
ــنعلیان در  ــرت حس ــای دک آق
رابطــه بــا مفاهیــم ایــده 
بهــره  پــردازی و خاقیــت 
ــه  ــد از اون ارائ ــم و بع بردی
دکــرت  محــرتم،  اســتاد  ی 
محســنی فاضــل رو داشــتیم 
ــی از  ــورد خوب ــا بازخ ــه ب ک
ســمت دانشــجوها روبــرو 
شــد. قســمت دیگــه برنامــه 
نــوآور  گــروه  دو  حضــور 
بــود کــه باهاشــون مصاحبــه 

کردیــم تــا تجربیاتشــونو بهمون 
منتقــل کنــن. مدیرعامــل رشکــت کاســیان گســرت کــه مبــدع تایمرهــای ملســی اجــاق 
ــد  ــان هده ــام رس ــن پی ــه اپلیکیش ــه در زمین ــد ک ــتارتاپ هده ــتند و اس گاز هس

فعالیــت میکننــد.
ــنهادی  ــای پیش ــیوه ه ــوع "ش ــا موض ــردازی" ب ــده پ ــش "ای ــه بخ ــال برنام در خ
درآمدزایــی از اپلیکیشــن تلگــرام" مطــرح شــد؛ کــه قــراره از ایــده پردازهایــی کــه 
در طــول برنامــه ایــده هاشــون رو روی کاغــذ بــه مــا دادن، ســه ایــده برتــر معرفــی 

و تقدیــر بشــه.
ایــن خاصــه ای بــود از نحــوه شــکل گیــری گــروه "ایــده" و گزارشــی از برگــزاری 
اولیــن نشســت "ایــده کافــی". حــاال مــا اول راهیــم و در همیــن قــدم هــای اولیــه 
قصــد داریــم برنامــه ایــده کافــی رو در دانشــکده هــای دیگــه هــم برگــزار کنیــم. 
پــس مطمئنــا صمیامنــه دســت شــام عزیزانــی کــه متایــل بــه همــکاری بــا گــروه رو 

داریــد مــی فشــاریم و ازتــون دعــوت مــی کنیــم کــه بــه تیــم مــا ملحــق بشــید!

شعار نشست اول ایده کافی : 
ــرداری  ــره ب ــون به ــم اکن ــد، ه ــه داری ــی ک ــارت های ــع و مه "از مناب

ــد!" کنی

گزارشي از اولين نشست 
علیرضا شهابیان

كارشناسي ارشد تجارت
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تجربه فقط اتفاقاتی نیست که برای ما می افتد. این است که ما در مقابل چه می کنیم.

آلدوس هاكلي



صرفا جهت اطالع
حافظا چو تو رسم دانشجویان میدانی

بر دست دانشجوِی رند، نکته بسیار مده

اول یــه توضیــح کوچــک انــدر ایــن صفحــه ، راســتش 

ــنوایی  ــی ش ــم گوش ــکوت منودی ــه س ــه در لفاف ــا هرگون م

نــوای وجــدان درون خــود را نشــنید)یا نخواســت بشــنود 

یــا ســمعکش را جــا گذاشــته بــود( تــا اینکــه صــدای بلنــد 

دانشــجویان زیــادی زبــان ســکوت مــا را شکســت تــا 

ــه  ــنوا؟! البت ــم ش ــای ک ــدان ه ــرای وج ــم ب ــمعک بخری س

بعضــی هــا هــم از اول اصــا شــنیدن نیاموخــن ، کــه البتــه 

ــر اســت . ــا آســان ت ــرای آنه کار ب

به قول معروف :

ــه  ــه ک ــان از بدآموخت ــت ، ام ــن سزاس ــه را آموخ نیاموخت

ــال ؟! ــت مح ــش امریس آموختن

البتــه مبانــد کــه فکــر هزینــه گــزاف ایــن ســمعک هــا را 

ــرای بنــده نکردنــد و مثــل همیشــه قیمــت دانشــجویی  ب

ــد؟! حســاب منودن

ابتدا یک تقدیر ویژه :

 دکرتیــن عزیــز از حضــور گــرم و پرشــور شــام در دانشــگاه 

ــون  ــه بجــای حضــور در کان ــل ک ــی در روزهــای تعطی حت

گــرم خانــواده،  زمســتان ســخت و طاقــت فرســای کاشــان 

را تحمــل مــی منائیــد تــا صــف طویــل دانشــجویان پشــت 

در اتاقتــان از رسمــا یــخ نزننــد متشــکریم حــال اگــر صــف 

طویلــی نیســت شــاید چشــامن مــا اشــتباه دیــده؟! احتــامال 

تاثیــر بــازی هــای رایانــه ای شــبهای امتحامنــان جهــت رفــع 

ــدر  ــم آنق ــاید ه ــت و ش ــیار اس ــه بس ــتگی از مطالع خس

دانشــجویان خــوب علــوم را فراگرفتــه انــد کــه احتیاجــی 

ــد و  ــان ندارن ــات طویلش ــد از مطالع ــکال بع ــع اش ــه رف ب

شــاید رفتــاری ویــا شــاید درهــای بســته در پــی پســت های 

دربســته دیــده انــد!؟ و شــاید حضورهــای زورکــی و انتقال 

مفاهیــم ، فهیــم نشــده باعــث طویــل دیــده شــدن صــف 

ــته از  ــمهای خس ــا چش ــم ب ــب عل ــجویان طال ــای دانش ه

بــازی هــای شــبانه مــا شــده اســت.

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش         

بر جفای خار هجران صرب بلبل بایدش

ایــدل  انــدر دوری و غربــت از 

ــال      ــار من ــار و دی ی

افتــد  بــدام  چــو  زیــرک  مــرغ 

بایــدش تحمــل 

جمله ویژه :

 جملــه زیــر ایــن روزهــا بدجــوری 

بــرای بــر و بــچ رشــته هــای بیــن 

رشــته ای قریــب شــده اســت : 

 )توجــه: کلمــه غریــب، کلمــه 

ای عربــی اســت کــه بــا غیــن 

نیســت(

 " اول فرهنــگ اســتفاده از چیــزی 

ــد  رساغ وارد  ــم بع ــا بیندازی را ج

کــردن آن باشــیم"

حــال یــک ســوال بیســت ســوالی 

ــه  ــم چ ــرده ای ــه وارد ک ــاال ک ، ح

ــم؟ کنی

بنظــر بنــده حقیــر راه کارهــای 

ــا: ــد مث ــی آی ــی م متفاوت

-برداشــن مرزهــای بیــن علــوم 

ــا  ــوم کج ــن عل ــای بی ــاال مرزه ح

ــورهای  ــران و کش ــرز ای ــد، م مبان

دور ، کشــورهای نزدیــک ، کشــورهای همســایه ، غیــر 

ــاد  ــا زی ــه م ــه البت ــر همســایه، ک همســایه ، همســایه غی

بلنــد پــرواز نیســتیم بــه همیــن مــرز بیــن ایــن دانشــکده 

تــا آن دانشــکده خودمــان هــم راضــی هســتیم حــاال نشــد 

مــرز بیــن اتــاق ایــن اســتاد تــا آن اســتاد در یــک دانشــکده 

،  نشــد در یــک گــروه ، نشــد در یــک اتــاق ، نشــد حداقــل 

ــو ؟! ــن مغــز مــن و ت مــرز بی

-راه دوم گذاشــن مســابقه اســت کــه البتــه ایــن مســابقه 

را بایــد وزیراملاملــک بگذارنــد بــه ایــن نحــو کــه یــک روز 

اســاتید دنیــا )باشــه کوتــاه میــام کشــور، دیگــه از دانشــگاه 

ــم  ــم آرزو دارم( دور ه ــن من ــام ارصارم نک ــر منی ــن ت پایی

جمــع شــوند و بــه دســت دانشــجو هــم یــک ســبد بدهنــد 

تــا از هــر علمــی بدلخــواه بــرای غــذای روحــش توشــه ای 

بــردارد . امــا مــی پرســید مســابقه آن کجــا بــود ؟

ــابقه اش در  ــد ، مس ــاره کردی ــی اش ــه خوب ــه نکت ــان ب آه

ایــن اســت کــه هــر اســتادی کــه ره توشــه بــار مســافر مــا 

ــک لکــی  ــه ل ــا ک ــاال بااله ــاال، آن ب ــرود ب ــازش ب ــرد امتی ک

پیداســت مثــل اون اردک ... ببخشــید در کل بــرود بــاال 

ــه وی  ــچ حســود بدخواهــی ب ــه دســت هی ــاال ک ــدر ب آنق

نرســد.

-امــا روش یکــی مانــده بــه آخــر کــه رســیدن بــه آن بــرای 

ــچ کاره  ــر اســت همــه کاره و هی تــوی دانشــجو راحــت ت

شــدن اســت حــال چگونــه یــک دور ، دور دانشــکده هــا 

بزنــی و پشــت در هــر کاســی کــه مــورد نیــازت هســت 

بشــینی و آنچــه مــی خواهــی یــاد بگیــری کــه اگــر بگویــی 

ســخت اســت از نســل مغوالنــی نــه از نســل امیرکبیــر کــه 

پــر آشــپزی بــود و علــم را پشــت در یــاد گرفــت.

-در کل زیــاد ناراحــت نبــاش تــو اولیــن نفــر نیســتی ، در 

طــول تاریــخ هــم منونــه هــای تــو و امثــال تــو زیــاد اســت 

ولــی بســی امیــدوار بــاش چــرا کــه آینــده ات امیرکبیــری 

اســت؟!

ــرای  ــن ب ــر اســت و م ــم ت ــه مه ــه از هم ــا روش آخرک -ام

بــه خودتــان مــی  را  ایــن کار مهــم  افتخــار  همیــن  

ــم ، باشــد کــه  ــی کردی ــا اینجــا هــم زیادگوی ــه ت ســپارم ک

ــا  ــه روش ه ــازه هم ــاید. )ت ــا را ببخش ــامل م ــدگار ع خداون

را کــه مــن نبایــد بگــم خودتــان هــم کمــی فکــر کنیــد و 

ــد؟! ( ــرج دهی ــت بخ خاقی

ام البنین محمدي
كارشناسي ارشد مهندسي معدن

11
هر نوآوري در میانه راه ناقص و نارساست.

روزابت كانتر

12



نوجوان خالق 30 میلیون دالري
اپلیکیشن هوشمندی كه مطالب اینترنت را برایتان خالصه می كند

تمامــی رهبــران دنیــا آموختــه انــد کــه 
چگونــه اعتمــاد بــه نفــس، اطمینــان و 
قطعیــت را قبــل از هــر کــس و اول در 
ــد.  ــاور کنن ــد و ب درون خودشــان ببینن
بــه تازگــی، داســتانی دربــاره ی دیزنــی 
شــنیدم. روزی دیزنــی مــی گفــت وقتی 
خواســته »اتــکات« را افتتــاح کنــد، 
گویــا یکــی از خبرنــگاران بــا او مصاحبه 
ــه او  مــی کنــد و در خــالل مصاحبــه ب
مــی گویــد:»روی! افســوس کــه پــدرت 
والــت زنــده نمانــد تــا ایــن روز را ببینــد 

و شــاهد افتتــاح اتــکات باشــد.«
روی، لبخنــدی مــی زنــد و بــه آن 
ــل  ــد: » او اول و قب ــی گوی ــگار م خبرن
از همــه مــا اتــکات را دیــده بــود و بــه 
همیــن دلیــل االن مــن و شــما شــاهد 
اتــکات هســتیم. اگــر او اول اتــکات را در 
ذهــن خــود ندیــده بــود مــا نیــز امــروز 
نمــی توانســتیم اینجــا باشــیم و افتتــاح 

ــم.« شــدن آن را ببینی
چنانچــه بــا اطمینــان کامــل و بــی 
ــی را در  ــدی اتفاق ــک و تردی ــچ ش هی
ــاق  ــی شــک اتف ــد، ب ــان ببینی ــن ت ذه
خواهــد افتــاد. نــه اینکــه فقــط بگوییــد: 
ــه اینجــوری بشــه  ــد نیســت اگ »آره، ب
ــم  ــالن کار را بکن ــم ف ــر بتوان ــا آره اگ ی

ــت.« ــوب اس ــی خ خیل
چنانچــه بــا ایمــان تمــام آن را ببینیــد 
ــن  ــه یقی ــع و ب ــه قط ــه ب ــد ک و بدانی
ــل  ــگاه در عم ــاد، آن ــد افت ــاق خواه اتف

ــاد. ــد افت ــاق خواه ــز اتف نی
»بــه پــا خیزیــد و زندگــی را بــا عشــق 

آغــاز کنیــد«

رویاي یک پدر

برگرفته از وبالگ: 
كارخانه تبدیل فکر به ثروت

ــم  ــتیم و میخواهی ــت هس ــي در اینترن وقت
بــه ســرعت مقالــه هایــي در مــورد مطلبــي 
پیــدا کنیــم و مطالعــه کنیــم، بارهــا شــده 
ــم کــه اي کاش کســي در  کــه آرزو کردهای
کنارمــان بــود، مقــاالت بلنــد را میخوانــد و 
ــل  ــا نق ــراي م ــان را ب ــده و خالصهش چکی

میکــرد.
ــه  ــال ب ــگاه اول مح ــي در ن ــن آرزوی چنی
نظــر میرســد، امــا نــه بــراي پســر شــانزده 

.Summly ــن ــنده اپلیکیش ــاله نویس س
نتایــج  میتوانــد  اپلیکیشــن  ایــن 
ــورت  ــه ص ــاالت را ب ــار و مق ــتجو، اخب جس
هوشــمندانهاي خالصــه کنــد. پژوهشــگراني 
ــن  دانشــگاه MIT هــم حتــي از عملکــرد ای
اپلیکیشــن راضــي بودهانــد و میگوینــد کــه 
ایــن اپلیکیشــن میتوانــد بــا کیفیــت خوبــي 
ــه  ــد خالص ــک را 30 درص ــاالت آکادمی مق

ــد. کن

چنــد نکتــه ي مهــم در ایــن خصــوص 
: دارد  وجــود 

اول: خالقیت ، شجاعت ، پشتکار
عنــوان خبــر ایــن بــود: نوجوانــي 15 ســاله 
اپلیکیشــني هوشــمند تولیــد کــرد کــه 
100 هــزار بــار دانلــود شــد. ایــن نوجــوان، 

ــود. ــک بچــه دبیرســتاني ب ی
از  دانشــجویان،  از  بعضــي  االن  همیــن 
ــاره چنیــن مباحثــي وحشــت  صحبــت درب
ــش،  ــال پی ــال 2 س ــوان مث ــه عن ــد. ب دارن
ــا یکــي از دانشــجویان کارشناســي ارشــد  ب
علــوم کامپیوتــر دانشــگاه شــریف در مــورد 
ــن  ــم مت ــه مترج ــد در زمین ــده اي جدی ای
ــه شــدت  ــه ب ــي ک ــردم؛ در حال ــت ک صحب
وحشــت زده بــود و مــي گفــت »نمــي 
شــود!« از مــن مــي خواســت کــه بــه ایــن 

ــم. ــر نکن ــرح فک ط

ــت و  ــي دانس ــدا م او Google Translator را خ
مــي گفــت اگــر گــوگل نتوانســت پــس هیــچ 

کــس نمــي توانــد. 
اگــر چنیــن دیــدي داریــد، لطفــا ادامــه 
ــد. همــه ي اســتارتاپ  ــب را نخوانی ــن مطل ای
ــي کــه توســط گــوگل،  هــا و اپلیکیشــن های
مایکروســافت، یاهــو یــا فیــس بــوک خریداري 

ــتند : ــي داش ــد ویژگ ــدند، چن ش
•   ایده اي خالقانه داشتند

•   تیم باهوش و شجاعي داشتند 
•   توانستند کاربران را جذب خود کنند 

•   خودشان را ارزشمند مي دانستند 
اینقــدر ارزشــمند کــه شــرکتي مثــل گــوگل 
بــه  را  اســتارتاپ  ایــن  بگیــرد  تصمیــم 

مجموعــه  خــود اضافــه کنــد . 
ــته  ــس داش ــه نف ــاد ب ــید. اعتم ــجاع باش ش
باشــید. خودتــان را بــاور کنیــد و بدانیــد کــه 

ــد . ــي توانی شــما م

زهرا رجبي
دكتري نانو فیزیک

برگرفته از كتاب:
شــما عظیــم تــر از آن هســتید كــه 

ــید. مي اندیش

باید دست بکار شوید و در اغلب مواقع هر چه سریع تر دست بکار شوید بهتر است.
جک كانفیلد
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•    مقدمه 
اهمیــت توســعه ي فنــاوري بــه عنــوان یکي 
ــي  ــعه ي علم ــي توس ــاي اصل ــه ه از مولف
و نقــش انــکار ناپذیــر  آن در توســعه ي 
 Knowledge – Based(  اقتصــاد دانــش بنیــان
Economy( ضــرورت توجــه بیــش از پیــش 
ــد. روح  ــي نمای ــم را ایجــاب م ــن مه ــه ای ب
حاکــم بــر برنامــه  توســعه ي کشــور مبتني 
بــر اقتصــاد دانــش بنیــان اســت کــه خــود 
بــر ســه پایــه ي پژوهــش و فنــاوري، منابــع 
انســاني و زیرســاخت اطالعاتــي و ارتباطــي 

پیشــرفته اســتوار اســت. از طرفــي تجــارب 
ــه در صــورت  ــد ک ــي ده ــي نشــان م جهان
ارائــه ی حمایــت هــاي مختلــف از ایــده هــا 
و شــرکت هــاي جدیــد مــي تــوان احتمــال 
شــدیداً  را  آنهــا  مانــدگاري  و  موفقیــت 
ــک  ــا را در ی ــت ه ــن حمای ــش داد. ای افزای
مرکــز رشــد مــي تــوان بــه خوبــي بــه اجــرا 
درآورد. هســته هــا و شــرکت هــاي جدیــد، 
ــات و  ــي و امکان ــارات مال ــت اعتب ــا دریاف ب
ــادر خواهنــد  حمایــت هــاي مرکــز رشــد ق
ــه ی  ــات فناوران ــا خدم ــوالت ی ــود محص ب

خــود را ارائــه و بازاریابــي نمــوده و در نهایت 
تجــاري ســازند. در ایــن راســتا مرکــز رشــد 
دانشــگاه کاشــان در ســال 1382 بــه عنــوان 
یــک رویکــرد اساســي در امــر کارآفرینــي و 
ــب و  ــري کس ــکل گی ــتغال و ش ــاد اش ایج
ــه  ــط )SME( و ب ــک و متوس ــاي کوچ کاره
ــتقرار  ــت اس ــوان محیطــي مناســب جه عن
و حضــور صاحبــان ایــده ایجــاد و بــا اعــالم 
ــت از شــرکت  ــرش و حمای آمادگــي در پذی
هــا و موسســات نوپــا و هســته هــا بــه 

فعالیــت پرداختــه اســت.

نگاهي اجمالي به مركز رشد دانشگاه كاشان

•    اهداف و برنامه هاي مركز رشد
- همــکاري در رونــد تجــاري ســازي تحقیقــات 

و نوآوریهــاي بخــش خصوصــي و دولتــي
- فراهــم کــردن امکانــات و تمهیــدات الزم 
ــازي  ــد س ــذب و توانمن ــایي، ج ــراي شناس ب
ــن و  ــاي نوی ــده ه ــاي داراي ای ــراد و واحده اف
هدایــت ایشــان تــا تولیــد و فــروش محصــوالت 

ــات ــا خدم ی
ــک و  ــرکتهاي کوچ ــاد ش ــاعدت در ایج - مس

متوســط بــا تکیــه بــه فنــاوري هــاي پیشــرفته.

ــرمایه  ــن س ــل بی ــراري تعام ــایي و برق - شناس

گــذاران حقیقــي یــا حقوقــي ) عالقمنــد 
ــا  ــده ه ــازی ای ــاری س ــارکت در تج ــه مش ب
ــده و  ــان ای ــادي( و صاحب ــاي اقتص و فعالیته

فعــاالن اقتصــادي.
ــي،  ــوزش عال ــز آم ــه ي مراک ــا کلی ــل ب - تعام
ــي و  ــاي آموزش ــرورش و واحده ــوزش و پ آم
ــه منظــور شناســایي و  پژوهشــي در منطقــه ب

ــده. ــان ای ــگان و صاحب ــذب نخب ج
... -

•    پیشرفت كار 
از ابتــداي ایجــاد مرکــز رشــد دانشــگاه کاشــان 
ــا کنــون حــدود 190 واحــد در آن اســتقرار  ت
ــی  ــتقر فعل ــای مس ــداد واحده ــد. تع ــه ان یافت

بالــغ  بــر 20 واحــد مــی باشــد.

داود حسنعلیان
رییس مرکز کارآفریني و رشد دانشگاه

14
اگر در ابتدای یک سفر دراز همه مشکالت مشخص باشد، هیچوقت به آن سفر نخواهیم رفت.باید دست بکار شوید و در اغلب مواقع هر چه سریع تر دست بکار شوید بهتر است.

دان راتر
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•    تعریف
هسته:

ایــده،  داراي  افــراد  از  متشــکل  کاري  تیــم   
عالقمنــد و مطلــع در زمینــه کاري مشــخص 
اســت کــه در صــدد تشــکیل یــک شــرکت در آن 

ــند. ــی باش ــه م زمین

•    زیر بخشهاي مركز رشد:
مرکــز بــه ســه زیــر بخــش پیــش رشــد، رشــد و 

رشــد تحقیقاتــي تقســیم مــي شــود:
زیر بخش پیش رشد: 

دوره اي اســت کــه بــه منظــور حمایــت از هســته 
ــرط  ــا ش ــد ی ــي ندارن ــت حقوق ــه ماهی ــي ک های
الزم بــراي حضــور در دوره رشــد را نداشــته 
ــده اســت. اســتقرار هســته  باشــند، ایجــاد گردی
ــا توافــق  هــا در ایــن دوره شــش مــاه اســت و ب
مرکــز حداکثــر تــا نــه مــاه قابــل افزایــش اســت.

زیر بخش رشد:
ــد  ــز رش ــا در مرک ــرکتهاي نوپ ــتقرار ش دوره اس

ــال اســت. ــه س ــان آن س ــد و زم ــي باش م

•    خدمات و تسهیالت
شــاخص تریــن مزیــت اســتقرار واحدهــاي فنــاور 
در مرکــز رشــد، بهــره بــرداري از شــرایط تجمیــع 
و هــم افزایــي پژوهــش و بهــره منــدي ازخدمــات 
پشــتیباني و تخصصــي اســت. مرکــز رشــد متولي 
شناســایي، پذیــرش، اســکان، حمایــت اعتبــاري 
ــرکت  ــاي ش ــر فعالیته ــارت ب ــی و نظ و خدمات
ــي  ــود م ــش خ ــت پوش ــای تح ــته ه ــا و هس ه
ــي،  ــه علم ــز از جمل ــر مرک ــات دیگ ــد. خدم باش
آمــوزش،  کتابخانــه،  رســاني،  اطــالع  فنــي، 
ــي، پشــتیباني  آزمایشــگاهي، مشــاوره اي، عموم

ــي شــود. ــز هماهنــگ م ــق مرک و اداري از طری
o خدمات مشاوره اي و آموزش

ــان  ــراي صاحب ــي و تخصصــي ب - مشــاوره ي فن

ــده و ســرمایه ای

- مشاوره ي مالي و مدیریتي 

- مشاوره ي  بازرگاني، اقتصادي و بازاریابي

- مشاوره ي حقوقي

- برگــزاري ســمینار و کارگاه هــاي آموزشــي 
ــا  ــاز واحده ــورد نی م

- مشــاوره و همــکاري در پــروژه یابــي بــراي 

واحدهــاي مســتقر
... -

o خدمات آزمایشگاهي و کارگاهي:

ــا  هماهنگــي دانشــگاه امــکان اســتفاده   مرکــز ب
ــراي  از آزمایشــگاهها و کارگاههــاي دانشــگاه را ب

ــه وجــود آورده اســت. واحدهــاي مســتقر  ب

o خدمات عمومي
- اسکان

- امکانات دفتري
- تلفن

- امــکان اســتفاده از ســالن اجتماعــات و وســایل 
ســمعي و بصــري

- خدمات دبیرخانه اي

... -

o خدمات اطالع رساني
- امکان استفاده از کتابخانه 

- اینترنت
- امــکان حضــور در نمایشــگاههاي محلــي، ملــي 

و بیــن المللــي 
... -

•    حمایتهاي مالي
ــه دو  ــي از واحدهــاي مســتقر ب - حمایتهــاي مال

صــورت امــکان پذیــر اســت:
الف ـ اعتبار خدماتي غیر مستقیم

ب - اعتبار مستقیم  براي رشد ایده محوري
ــتقیم  ــار مس ــراه اعتب ــه هم ــي ب ــار خدمات اعتب
پرداخــت شــده بــه واحدهــا در قالــب وام بــوده و 
در زمــان خــروج از مرکــز بایــد بازپرداخت شــود.

- شناســایي منابــع مالــي و جــذب ســرمایه 

گــذاران
... -

•    شــرایط جــذب و شــاخص هــاي 
ارزیابــي

پذیــرش ایــده هــا، هســته هــا، شــرکتها و 
ــي و  ــم از حقیق ــي ) اع ــه هــاي متقاض موسس
ــاس  ــر اس ــد ب ــز رش ــتقرار در مرک ــي ( اس حقوق

ــود : ــي ش ــام م ــر انج ــاي زی ــاخص ه ش

- داشــتن ایــده فناورانــه محــوري )توجیــه فنــي 

ایــده (.
ــه  ــا زمین ــب ب ــاني متناس ــروي انس ــب نی - ترکی

ــم کاري(. ــي تی ــت واحد)توانای فعالی
- همــه واحدهــاي مســتقر در مرکــز موظفنــد در 

دوره هــاي مشــخص گــزارش پیشــرفت خــود را 
بــه مرکــز ارائــه و در طــول زمــان اســتقرار تابــع 
مقــررات و قوانیــن منــدرج در آییــن نامــه هــاي 

مرکــز باشــند .

ــوص  ــتر در خص ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف جه
ــه  ــز ب ــه وب ســایت مرک ــور ب ــوارد مذک ــه م کلی

ــد: ــه فرمایی ــل مراجع آدرس ذی
  roshd.kashanu.ac.ir           :نشانی  وب سایت
  roshd@kashanu.ac.ir   :نشانی پست الکترونیک

نشانی واحد شهري مرکز: 
ــادر-  ــوار م ــدای بل ــاد- ابت ــدان جه ــان- می کاش
ــان عدالــت– مرکــز رشــد دانشــگاه کاشــان خیاب
کد پستي:                         8714943443               
تلفــن:                                   55578800                
فکــس:                                  55578810

در مركــز رشــد ایــده هــای فناورانــه قابــل تبدیــل بــه فعالیتهــای اقتصــادی و اشــتغال زایــی، 
شناســایی، جــذب، مســتقر و حمایــت مــی گردنــد.

15
جوهر و ذات خالقیت، تازگي و نو بودن آن است و در نتیجه، ما استانداردي براي قضاوت درباره آن نداریم.

كارل راجرز


