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عده ای ممکن است در سیاست وارد شوند و مقامات اجرایی
را بر عهده گیرند .دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی-
کاربردی نیز که در یک دانشگاه مهارتی و کارآفرین تربیت

شده اند نیز ،از این قاعده مستثنی نیستند.

نظام علمی-کاربردی براساس نیاز بخش های اقتصادی

و تولیدی اقدام به جذب دانشجو می کند و با بهره گیری از

امکانات آموزشی مبتنی بر مهارت آموزی و با امکان استقرار
در جوار صنعت ،کشاورزی ،خدمات و مشاغل فرهنگی و هنری،

آنان را در حوزه های مختلف تربیت می کند .این نظام آموزشی
از دو جهت حائز اهمیت است :از یک طرف دانش آموختگان این

نظام که اغلب شاغل در بخش های اجرایی ،دولتی و سیاست
گذاری کشور هستند نقش موثری در اصالح هرم نیروی انسانی

این بخش ها ایفاء کرده و به بهبود روش ها و اصالح مسیر امور
اداری و اجرایی کشور مساعدت می کنند .از سوی دیگر جوانان

جویای شغل و مهارت در این نظام آموزشی می توانند به صورت
عملی ،مهارت های الزم را کسب کرده و براساس این مهارت ها
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شماره مجوز97/09/08/100 :

ماهنامه نگاه نو دانش

جذب سیستم شغلی شده و یا خود به عنوان کارآفرین موجد

مشاغل متعدد در جامعه شوند.

مرکز علمی-کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران ،در طول سال

های فعالیت خود (از سال  1381تا کنون) توانسته است ،حدود

(این ماهنامه با همکاری انجمن های علمی  -دانشجویی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران منتشر می گردد).

 6200نفر در مقطع کاردانی و  2300نفر در مقطع کارشناسی را

صاحب امتیاز :مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
مدیرمسئول :محمد علی آشتیانی نژاد
سر دبیر :محسن علینی
هیأت تحریریه :علي ابراهيمي ،سيما ويسي نژاد ،علی اشرف حامدی اغول بیک ،مریم بیژنی ،زهرا صبوری ،الهه اله دادی
مدیر داخلی ،طراح و گرافیست :زهرا صبوری
همکاران این شماره :فاطمه میرزازاده ،مرضیه یغمایی ،فاطمه امینی
طرح جلد :آرش سپاسی مقدم (طرح پوستر مراسم تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران)
عکس پشت جلد :مهتاب تقی زاده
چاپ :مرکز چاپ فرهنگ

زیادی از فارغ التحصیالن کارشناسی را با ارائه مشاوره های

ارتباط با ما farhangi.unit31@yahoo.com :

دانش آموخته کند .همچنین این مجموعه تالش کرده تعداد
موثر و هدایت تحصیلی به مقاطع باالتر نظیر کارشناسی ارشد
و دکترای تخصصی وصل نموده و امکان پذیرش آنان در مقاطع
بعدی را تسهیل کند.

از طرف دیگر برخی از دانش آموختگان این مرکز در طول

سال های اخیر توانسته اند پست های اجرایی و اداری مهمی را
تصدی کنند ،به عنوان کارآفرین در بخش های مرتبط با حوزه

تخصصی خود عده زیادی از جوانان را جذب (شاغل) نمایند و

حتی به عنوان مدرس علمی-کاربردی با دانشگاه جامع علمی-
کاربردی همکاری کنند.

بدیهی است نظام علمی-کاربردی با توجه به نقش و جایگاه

اساسی که در نظام آموزش عالی کشور دارد می تواند به جریان
کارآفرینی ،ایجاد اشتغال مولد ،اصالح هرم نیروی انسانی بخش

های دولتی و غیر دولتی و مشارکتی کردن نظام آموزش عالی
کشور مدد رساند .دانش آموختگان این نظام نیز همچنان که تا

کنون در این روند رو به رشد اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذار

بوده اند ،می توانند در آینده اقتصادی کشور نیز نقش تعیین
کننده ایفاء نمایند و ُمبلغ ایده ها و آرمان های نظام علمی-
کاربردی مبتنی بر مهارت آموزی و کارآفرینی باشند.

موفق و پیروز باشید.

رشته های مقطع کاردانی
مرکز آموزش علمی  -کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران از
سال  1381در راستای رسالت خود که همانا حرکت همسو
با سیاست های نظام آموزش عالی کشور است ،آگاه سازی
اقشار مختلف مردم ،توجه به نیاز مخاطبان آموزش عالی
مهارتی ،تربیت تکنسین و کارشناسان زبده فرهنگی ،دولتی
و غیر دولتی را بر اساس اصل  44قانون اساسی ،سرلوحه کار
خود قرار داده است.
این مرکز از نظر ساختار سازمانی از بخش های حوزه
ریاست ،روابط عمومی ،معاونت آموزشی ،مدیریت فرهنگی
و دانشجویی ،مدیریت پژوهش و فناوری ،خدمات آموزشی
و امور فارغ التحصیالن ،برنامه ریزی درسی و امور مدرسان،
اطالع رسانی و کتابخانه ،امور مالی ،حراست و پشتیبانی
شبکه ،و نیز گروه های آموزشی مدیریت و برنامه ریزی
فرهنگی ،علوم ارتباطات اجتماعی ،مدیریت کسب و کار و
کارآفرینی ،مدیریت اسناد و مدارک ،علوم تربیتی ،هنرهای
تجسمی و زبان انگلیسی تشکیل می شود.
در واحد  31تهران 30 ،عنوان کتاب بر اساس سرفصل
های مصوب شورای برنامـه ریزی آموزشی و درسی علمی -
کاربردی کشور با تألیف مدرسان مرکز به چاپ رسیده است.
همچنین تا کنون  4برنامه درسی در مقطع کارشناسی
ناپیوسته با عناوین تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری،
مدیریت اسناد و مدارک ،آموزش بزرگساالن و مترجمی خبر
انگلیسی را تدوین و در شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی
علمی کاربردی به تصویب رسانده که هم اکنون در مراکز
آموزشی کشور در حال اجرا است.
این مجموعه همچنین تعداد زیادی از برنامه ها و سرفصل
های درسی را مورد بازنگری قرار داده است.
نشریه نگاه نو دانش از بهمن ماه  1392زیر نظر مدیریت
فرهنگی و دانشجویی مرکز  31منتشر می شود و شامل
مقاالت و مطالب پژوهشی ،فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،علمی
و  ...بوده و با همکاری انجمن های علمی ،مدیران گروه ها،
اساتید و دانشجویان به صورت ماهنامه به طور منظم منتشر
می شود.
این مرکز دارای  2کارگاه هنرهای تجسمی ،البراتوار زبان،
کارگاه کامپیوتر ،سالن اجتماعات ،کتابخانه ای دارای 8000
عنوان کتاب ،کالس های مجهز به ویدئو پروژکتور ،کارگاه
تراش سنگ های قیمتی ،سالن مطالعه ،نمازخانه برادران و
خواهران ،بوفه و سلف سرویس ،انتشارات و حدود  500متر
فضای سبز و مشجر است.
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امور فرهنگی

هنرهای تجسمی گرافیک

راهنمای آموزشی

بازرگانی  -امور نمایشگاهی

خدمات گردشگری

خدمات کتابداری و اطالع رسانی

تبلیغات و بازاریابی

مترجمی زبان آثار دیداری و شنیداری

تکنولوژی آموزشی

مترجمی زبان آثار مکتوب و اسناد رسمی

عناوین کلیه
رشته های

کاردانی و

کارشناسی که

از سال 1382

رشته های مقطع کارشناسی
گردشگری

تاکنون در این
مرکز اجرا

شده است.

عکاسی تبلیغاتی
مدیریت اسناد و مدارک
مدیریت تبلیغات تجاری
مدیریت تبلیغات فرهنگی
روابط عمومی گرایش الکترونیک
مدیریت فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی
روابط عمومی گرایش رفتار اجتماعی و افکارسنجی
مدیریت فرهنگی گرایش امور همایش ها و جشنواره ها
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گزارش فعالیت های فرهنگی و پژوهشی

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران

 برپایی حداقل دو نمایشگاه کتاب در طول سال بهمناسبت های مختلف نظیر هفته کتاب و کتابخوانی ،هفته
پژوهش ،هفته معلم و ...
 برگزاری مراسم تقدیر از اساتید ،در هفته معلم برگزاری مراسم و جشن های فارغ التحصیلی به همتدانشجویان و اساتید در قالب واحد درسی «برگزاری مراسم
و تجمعات»
 برگزاری نمایشگاه های مختلف از آثار دانشجویان(نمایشگاه پوستر ،عکس ،اشتغال و کارآفرینی)
 حضور در مراسم تجدید میثاق با رهبری (دی ماه) ومراسم ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی (خرداد ماه)
 حضور در جشنواره های مختلف دانشگاه جامع نظیر(جشنواره های حرکت ،رویش ،زنان کارآفرین و )...
 برگزاری مراسم عزاداری و تعزیه خوانی در ایام شهادتحضرت اباعبداهلل (ع)
 برگزاری مسابقات ورزشی (دارت ،پینگ پنگ ،فوتسال)به مناسبت روز دانشجو ،هفته معلم ،روز تربیت بدنی و ...
 شرکت در مسابقات ورزشی چند جانبه (همکاریبا  3مرکز علمی کاربردی دیگر در شهر تهران و برگزاری
مسابقات مشترک به مناسبت روز دانشجو)
 شرکت در مسابقات ورزشی دانشگاه جامع و المپیادهایورزشی
 برگزاری مسابقات عکاسی ،کتابخوانی و ... برگزاری مراسم شب شعر تشکیل کانون های فرهنگی ،هنری و مذهبی با حضوردانشجویان فعال
 تشکیل انجمن های علمی دانشجویی حضور دانشجویان عکاسی مرکز در مراسم بازسازیواقعه غدیر خم سال  1393و پوشش خبری این مراسم
 ساخت دکور و چیدمان به مناسبت های مختلف نظیرعاشورا ،شب یلدا و ...
 برگزاری همایش های مختلف نظیر ( :روز شعر و ادبپارسی ،بزرگداشت شهریار ،رونمایی از نقشه فرهنگی ایران،
ورزش پهلوانی و زورخانه ای ،فرهنگ عاشورایی ،بزرگداشت
موالنا ،فردوسی شناسی ،روز دانشجو و )...
 حضور در نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف فرهنگیو پژوهشی و کسب رتبه (حضور و کسب رتبه غرفه برتر
در اولین و دومین جشنواره عرضه و فروش آثار و تولیدات
مراکز فرهنگ و هنر سراسر کشور در سال های  92و ) 93
 -برگزاری مراسم در مناسبت های مذهبی نظیر میالد
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حضرت زهرا (س)  ،میالد حضرت علی (ع) ،اربعین ،عاشورا
و ...
 برگزاری ورک شاپ های مختلف در مناسبت هایگوناگون نظیر هفته پژوهش و ...
 برگزاری دوره های مختلف برای اساتید (کارگاهآموزشی اخالق حرفه ای ) ...
 بازدید های کالسی به همراه اساتید گروه گردشگری:موزه رضا عباسی ،خانه موزه مقدم و ...
 برگزاری کارگاه های عملی دروس توسط دانشجویان واساتید :نظیر کارگاه عملی درس جاذبه های فرهنگی – گروه
گردشگری و ...
 اجرای طرح اکرام و محسنین با همکاری کمیته امدادامام خمینی (ره)
 برگزاری جلسات هم اندیشی با اساتید و دانشجویان چاپ منظم ماهنامه نگاه نو دانش با همکاری اساتید ودانشجویان انجمن های علمی دانشجویی
 برگزاری جشنواره غذا به مناسبت های گوناگون نظیرهفته معلم و نیمه شعبان با همکاری اساتید و دانشجویان
مرکز
 بازدید از موسسه خیریه معلولین بچه های آسمان بهمناسبت روز جهان معلولین (  12آذر ماه )
 کسب رتبه برتر و دریافت نشان الماس ( )7 TRLدرهجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش ،فناوری و فن بازار -
آذرماه  - 1396نمایشگاه بین المللی
 طراحی و اجرا دیوارنگاری (سفال و کاشی) طرحفرهنگ و هنر ایرانی در مرکز 31
 برگزاری مراسم عزاداری و تعزیه خوانی به مناسبتاربعین حسینی که به صورت یک سنت ،هر ساله در این ایام
در مرکز  31برگزار می شود.
 حضور در مراسم گردهمایی آغاز سال تحصیلی واحداستان تهران شرق  -در سالن بصیرت
 کسب رتبه نخست در ششمین جشنواره دروندانشگاهی حرکت ( در بخش نشریات دانشگاهی ) و حضور
در نمایشگاه مشهد مقدس /آبان ماه 1397
 برگزاری مراسم شب یلدا با همراهی استاد همتی ودانشجویان رشته امور فرهنگی و روابط عمومی
 برگزاری مراسم آئینی شب یلدا به همت استاد برارینو دانشجویان
 برگزاری کارگاه آموزشی (پیشگیری از سوء مصرفمواد مخدر و روان گردان در دانشگاه ) با همکاری واحد
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فرهنگی استان تهران شرق در مرکز  /31با حضور دکتر
غالمرضا رجبی  29-آذر97
 همکاری با واحد استان تهران شرق ،در برگزاری دورهآموزشی آشنایی مدرسان با نظام علمی کاربردی
 برپایی نمایشگاه کتاب و نمایشگاه دستاوردهایپژوهشی و دفتر کارآفرینی مرکز  31به مناسبت هفته
پژوهش
 برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری در داخل مرکز کسب عنوان کارآفرین شایسته تقدیر کشوری توسطآقای فرزین فرهامی منش دانشجوی رشته مدیریت تبلیغات
تجاری  -سال 1396
 کسب عنوان کارآفرین برتر کشوری توسط آقایعلیرضا صدری دانشجوی رشته مدیریت تبلیغات تجاری/
سال / 1396

 بازدید از آسایشگاه جانبازان شهید بهشتی در روزجانباز به همراه دانشجویان رشته مدیریت امور فرهنگی
 بازدید از بیمارستان بیماری های خاص (محک) بههمراه دانشجویان رشته مدیریت تبلیغات فرهنگی
 برپایی نمایشگاه و جشن های آیینی و ملی نظیر شبیلدا با همکاری دانشجویان رشته امور فرهنگی  ،عکاسی و
گرافیک
 برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و رونمایی از نقشهصنایع دستی ایران توسط دانشجویان رشته امور فرهنگی
 حضور در نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکاراتتوسط دانشجوی کارآفرین مرکز آقای علیرضا صدری
 برگزاری مراسم دینی و ارزشی در مناسبت های مختلفنظیر مراسم عزاداری در محرم و ایام فاطمیه و ...
 -و ...

« بخشی از عناوین کسب شده توسط اساتید و دانشجویان مرکز در سال های گذشته »

ترتیل

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 29دی ماه 1397

7

کسب رتبه ها و عناوین مختلف در مسابقات و جشنواره

های برون دانشگاهی توسط مرکز و دانشجویان:

 -حضور در نخستین جشنواره عرضه و فروش آثار

دانشجویان مراکز فرهنگ و هنر و کسب عنوان غرفه

برتر توسط دانشجوی کارآفرین مرکز (رضا آقاپور
علیشاهی)  -سالن حجاب 1392 -

 -حضور در دومین جشنواره عرضه و فروش آثار

دانشجویان مراکز فرهنگ و هنر  +پوشش خبری و
تهیه ویژه نامه این جشنواره توسط تیم عکاسی مرکز +

کسب رتبه غرفه برتر جشنواره با همکاری دانشجویان

رشته گردشگری 1393 -

 -حضور در نمایشگاه فناوری و کارآفرینی دانشگاه

نوشیروانی بابل و کسب رتبه سوم توسط تیم گوهرتراشی

مرکز و آقای علیرضا صدری 1394 -

 -کسب عنوان کارآفرین شایسته تقدیر کشوری،

توسط آقای فرزین فرهامی منش در جشن سالگرد

تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی  -سالن اجالس
سران 1396 -

 -حضور در نمایشگاه هفته پژوهش ،فناوری و

فن بازار و کسب رتبه در سطح کشور و دریافت نشان
الماس با ( )TRL-7توسط اختراع گوهر حساس به

آفتاب آقای علیرضا صدری  -نمایشگاه بین المللی
تهران 1396 -

 -کسب رتبه نخست در ششمین جشنواره درون

دانشگاهی حرکت در بخش نشریه ،توسط ماهنامه نگاه

نو دانش مرکز  _ 31مشهد مقدس 1397 -

 -کسب عنوان شایسته تقدیر ( دفتر کارآفرینی )

واحد  31به واسطه فعالیت در این حوزه 1397 -

8
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کارآفرین برتر کشوری  ...فرزین فرهامی منش

«کارآفرینی به فرآیند خلق ارزش جدید
(مادی یا معنوی) از طریق تالش های متعهدانه
و با در نظر گرفتن ریسک های ناشی از آن
اطالق می گردد .به اعتقاد یوزف شومپیتر
( )1934فرآیند کارآفرینی «تخریب خالق»
است و پیتر دراکر ،پدر علم مدیریت ،کارآفرین
را کسی می داند که فعالیتی را با سرمایه
اقتصادی خودش شروع می کند ،ارزش ها را
تغییر می دهد و در محیط اطراف خود تحول
ایجاد می کند و به سمت بهتر شدن می برد».
انجمن علمی کارآفرینی مرکز آموزش
علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
از سال  1391فعالیت خود را آغاز کرده و
حمایت های معنوی و مادی بسیاری از طرح
های دانشجویان داشته است که از نمونه های
بارز این فعالیت های کارآفرینانه می توان به
موفقیت های چشم گیر آقای علیرضا صدری
در زمینه گوهرشناسی و حضور ایشان در
نمایشگاه های فن بازار و پژوهش و کسب نشان
الماس ( در بخش اختراع و نوآوری ) در سطح
کشور؛ و همچنین انتخاب آقای فرزین فرهامی
منش به عنوان دانشجوی برتر شایسته تقدیر
کشوری در بخش کارآفرینی اشاره داشت.
از سال  1396دفتر کارآفرینی مرکز 31
مستقل از انجمن علمی کارآفرینی فعالیت خود
را حرفه ای تر آغاز کرده و با حمایت ریاست
مرکز و اساتید مشاور این دفتر ،آمادگی خود را
برای ترویج ایده های خالقانه دانشجویان اعالم
کرده است.
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 کمی از شرح حال و وضعیت خودپیش از شروع کارآفرینی برایمان بگویید:
فرزین فرهامی منش متولد آذر  59شهر
تهران محله مجیدیه هستم .بعد از گذراندن
دوره ابتدایی و راهنمایی با معدل باال وارد
رشته تجربی شدم و البته همزمان با این
دوران کار کردن به صورت پاره وقت شروع
به کار کردم چون کال آدمی هستم که نمی
توانم بیکار بنشینم به قول مادرم که میگه تو
همیشه فلفل خورده ای .همواره به دنبال کاری
برای پر کردن اوقات به صورت مفید بودم.
کارهای مختلفی از جمله رنگ کاری ،رستوران
گردانی .برقکاری با پدرم.کمی آرایشگری و
غیره را تجربه کردم  .بعد از امتحان دیپلم کال
به کار برقکاری مشغول شدم ولی چون عالقه
ای نداشتم به این کار ادامه ندادم.
 هنگامی که در حال توسعه کسب وکارتان بودید چه کسانی رو می شناختید
که مثل شما کاری را شروع کرده و یا اصال
صاحب یک کسب و کار مستقل بودند
و این که این افراد چه تاثیری بر شما
گذاشتند؟ و اینکه آیا والدین ،بستگان یا
دوستان نزدیک شما کارآفرین هستند و
در این صورت رمز موفقیت آنها چیست؟
در سال  83به دعوت دایی ام که با دوستش
کارگاه تولید روپوش رستورانی داشتند مشغول
به کار شدم و در مدت خیلی کوتاهی تقریبا
با تمام مراحل تولید آشنا شدم و مهارت پیدا
کردم .در اوایل سال 85به دعوت پسر خاله ام
تصمیم به راه اندازی کارگاهی مستقل گرفتیم
که به دلیل بعضی مسایل ادامه همکاری
میسر نشد .از همان سال خودم به تنهایی
اولین کارگاه تولیدی را راه اندازی کردم.که
با پیشرفت کار و گسترش آن با نام شرکت
«سبحان دوخت آریا» ثبت شد.
 -آیا برای خودتان الگوی مشخصی

داشتید؟
من به مطالعه داستان های کار آفرینان
عالقه داشتم مخصوصا کسانی که مثل خودم
از صفر شروع کرده بودند .سرگذشت آنها را
مطالعه می کردم ولی الگوی خاصی مد نظرم
نبود و از هر کدام شاید نکته ای که جالب
بود برداشت می کردم و برای خودم انرژی
مثبت جمع می کردم .مثال موسس «پوشاک
هاکوپیان» که چون اسم تولیدی ما هم سبحان
بود من به شوخی به بچه ها می گفتم ما هم
روزی سبحانیان خواهیم شد.
از آنجایی که تجربه ی کسب و کار مستقل
و بازار یابی و فروش را نداشتم شرایط بسیار
سختی رو گذراندم چون پولی هم نداشتم که
پرسنل بیشتری برای تقسیم کارها استخدام
کنم ،مجبور بودم اکثر کارها را خودم انجام
بدم .از قبیل بازاریابی و گرفتن سفارش خرید
از بازار ،برشکاری و حتی در قسمت اتو و بسته
بندی هم خودم کمک می کردم که البته امروز
که شرایط بهتر شده ،متوجه می شوم که انگار
باید از همان ابتدا خودم تمام مراحل را تجربه
مستقیم می کردم که امروز در هر قسمتی که
دچار مشکل یا بحرانی می شوم بتوانم راه حل
بهتری پیدا کنم و حتی پرسنلی را که االن در
حال انجام ان هستند بیشتر درک کنم.
 برای راه اندازی کسب و کار خود بهچه مقدار سرمایه نیاز داشتید؟
با توجه به نبود سرمایه کار کارگاه به
صورت کند ولی در حال انجام پیش می
رفت .حتی زمان هایی ما مجبور می شدیم
برای خرید پارچه سفارش بعدی صبر کنیم تا
مشتری تسویه حساب کند .البته همین کمبود
سرمابه باعث شد ما چیز جدیدی را در کار
تجربه کنیم .چون انگیزه ای برای موفقیت
داشتیم از کار سخت نا امید نشدم .خیلی وقتا
اصطالحا به مو می رسید ولی خداوند لحظه

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 29دی ماه 1397

آخر گره گشا بود.
 چند سال طول کشید تا توانستید بهیک گردش نقدی و نقطه سر به سر مثبت
دست پیدا کنید؟
پنج سال تقریبا طول کشید که تولید کارگاه
به رشد خوب و در آمد زایی قابل قبول رسید.
برای ادامه کار به صورتی که مد نظرم بود که به
صورت شرکت و کارگاه ثبت شده بزرگ تر تبدیل
شود مشکل بزرگی وجود داشت که آن خدمت
سربازی من بود که نرفته بودم و غیبت داشتم
برای اینکه به اهداف اینده ام نزدیک بشوم سریعا
اقدام کرده و راهی خدمت شدم که متاسفانه به
خاطر شرایط خدمت خیلی از مشتری ها را از
دست دادم و زمانی که از خدمت برگشتم مجبور
شدم دوباره به نوعی از نقطه صفر شروع کنم .در
سال  91با پیگیری زیاد و اینکه خداوند وقتی
که به دنبال کاری باشید عوامل و شرایطش را
فراهم می کند ،با دوستانی اشنا شدم که در
زمینه « »ITثبت شرکت و راه انداری سایت
اینترنتی تبحر داشتند کمک خیلی زیادی به
من کردند که همیشه در زندگی از خداوند بابت
قرار دادن همچین انسان هایی تشکر می کنم.
همان سال با پیشنهاد دوستم در رشته مدیریت
کسب و کار در واحد  31فرهنگ و هنر تهران
شروع به تحصیل کردم .با توجه به هم خوانی و
مرتب بودن کار و رشته با عالقه ادامه دادم و از
محضر استادان استفاده کردم .در این مسیر با
شناخت بهتر بازار و نیاز های مشتریان شروع به
تولید محصوالت متنوع تر و با کیفیت تر کردیم
و موفق به دریافت گواهی از انجمن استاندارد
ایران  iso9001و  iso2008شدیم.
 در این مسیر چه موفقیت هایی کسبکردید؟
در سال  93در همایش مدیران جهادی
کشور و در سال  95در همایش مدیریت
استراتژیک موفق به دریافت لوح و در سال 96
به عنوان یکی از یکصد برند تولید ملی انتخاب
شدیم در همین سال به لطف جناب آقای دکتر
علینی ریاست محترم واحد  31و سرکار خانم
صبوری مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه ،به
عنوان کارآفرین شایسته تقدیر کشوری انتخاب
شدم و قلبا اعتقاد و باور دارم که همه این جوایز
و محبت ها مرهون لطف خداوند در آشنایی با
افراد فرهیخته و استفاده از نقطه نظرات آنها بوده
و البته همه عوامل و پرسنل «شرکت سبحان»
نیز به نوبه خود با تالش بی وقفه چالش ها را
یکی بعد از دیگری طی می کنند.
 در این مسیر با چه مسائل و مشکالتیروبرو شدید؟
از مسایل و مشکالت می توانم به عدم
حمایت دولت از بخش تولید اشاره کنم که
متاسفانه وام هایی که برای این بخش اختصاص
می یابد به تولید کننده واقعی نمی رسد .عدم
امکان صادرات با توجه به موانع بانکی و تحریم
ها مشکالت دیگر این بخش بشمار می روند.
البته در کنار این موارد بروکراسی اداری در هر

قسمت مانند بیمه و اداره مالیات و ارزش
افزوده که به صورت الکترونیک با هم لینک
نیست و وقت زیادی بابت مسایل قراردادی و
بیمه ای تلف می شود نیز وجود دارد.
 در پایان از اهداف پیش روی«شرکت سبحان» بفرمایید:
از اهداف پیش روی «شرکت سبحان»
تولید پارچه نانو و ضد آتش در زمینه لباس
کار و ایمنی و امکان صادرات محصول در
آینده نزدیک است که ان شا ا ...به لطف خدا
به زودی محقق می شود.
 توصیه ای برای دانشجویان درزمینه کارآفرینی دارید؟
از دانشجویان عزیزی که طرح خاص و
ایده ای نو برای شروع یک کارآفرینی در سر
دارند می خواهم تا ترس را کنار گذاشته و
پس از بررسی شرایط محیطی ،اقدام به آغاز
کسب و کار خود نمایند و مطمئن باشند با
کار و تالش خود حتما به موفقیت خواهند
رسید.
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مراسم شب یلدا با همراهی دانش آموزان مدرسه گویا  -جناب آقای بورنگ

برگزاری جلسات فرهنگی و هنری با حضور اساتید و دانشجویان

مراسم تعزیه خوانی به مناسبت اربعین حسینی

مراسم شب یلدا با حضورمسئولین ،اساتید و دانشجویان مرکز 31

مراسم روز معلم و تجلیل از اساتید مرکز به همت دانشجویان گروه مدیریت فرهنگی

12

کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان در دانشگاه ها
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کارآفـرین ،مخترع و دریافت کننده نشان الماس
در مسابقات دانشگاهیان سراسر کشور  . . .علیرضا صدری

«کارآفرینی به فرآیند خلق ارزش
جدید (مادی یا معنوی) از طریق تالش
های متعهدانه و با در نظر گرفتن ریسک
های ناشی از آن اطالق می گردد .به اعتقاد
یوزف شومپیتر ( )1934فرآیند کارآفرینی
«تخریب خالق» است و پیتر دراکر ،پدر
علم مدیریت ،کارآفرین را کسی می داند
که فعالیتی را با سرمایه اقتصادی خودش
شروع می کند ،ارزش ها را تغییر می دهد و
در محیط اطراف خود تحول ایجاد می کند و
آن را به سمت بهتر شدن می برد».
انجمن علمی کارآفرینی مرکز آموزش
علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
از سال  1391فعالیت خود را آغاز کرده و
حمایت های معنوی و مادی بسیاری از طرح
های دانشجویان داشته است که از نمونه های
بارز این فعالیت های کارآفرینانه می توان به
موفقیت های چشم گیر آقای علیرضا صدری
در زمینه گوهرشناسی و حضور ایشان در
نمایشگاه های فن بازار و پژوهش و کسب
نشان الماس (در بخش اختراع و نوآوری) در
سطح کشور؛ و همچنین انتخاب آقای فرزین
فرهامی منش به عنوان دانشجوی برتر
شایسته تقدیر کشوری در بخش کارآفرینی
اشاره داشت.
از سال  1396دفتر کارآفرینی مرکز
 31مستقل از انجمن علمی کارآفرینی،
فعالیت خود را حرفه ای تر آغاز کرده و با
حمایت ریاست مرکز و اساتید مشاور این
دفتر ،آمادگی خود را برای ترویج ایده های
خالقانه دانشجویان اعالم کرده است.
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.1كمي از شرح حال و وضعيت خود
پيش از شروع كارآفريني برايمان بگوييد؟
علیرضا صدری هستم متولد  1346تهران
که چند سالی در بازار (لوازم یدکی اتومبیل
واقع در چراغ برق) به عنوان فروشنده و پخش
کننده لوازم یدکی خودرو مشغول به کار بودم
و مدتی در شغل فروش و پخش مواد شوینده
کار کردم ولی عالقه به هنر ،تولید و صنایع
دستی همیشه در ذهنم بود و دوست داشتم
که درامدم از راه تولید باشد تا اینکه بخواهم
واسطه ایی بین تولیدکننده و مصرف کننده
باشم و باالخره هم توانستم به شغل مورد عالقه
ام ،تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی که
از هنرهای سنتی ایران است ،برسم و هم اکنون
درکارگاه خودم به تولید و تراش نگین های با
کیفیت و صددرصد طبیعی مشغول هستم
البته در این صنعت نواوری وابتکار داشته ام و
به دلیل اشتغال زایی این حرفه در فکر ترویج
ان هستم.
 .2هنگامي كه در حال توسعه كسب و
كارتان بوديد چه كساني را ميشناختيد
كه مثل شما كاري را شروع كرده و يا اص ً
ال
صاحب يك كسب و كار مستقل بودند
و اين كه اين افراد چه تأثيري بر شما
گذاشتند؟
اغلب افرادی که می بینم هدفی مشترک
دارند و آن هم کسب درآمد باال و پول دار شدن
است و برای رسیدن به این هدف تالش می
کنند و زمانی که به هدفشان می رسند ممکن
است دست از تالش بر دارند ولی بنظرم هدف
واالتری هم هست که عالوه بر داشتن درآمد
باال بتواند به عده ای هم کمک کند تا آنها هم
صاحب کسب و کار شوند و با درامد حاصل
ازتولیدشان بتوانند راحت تر زندگی کنند و
زمینه اشتغال برای دیگران نیز فراهم شود و
این به نظرم چیزی بجز کارآفرینی و نوآوری
نیست.
 .3آيا براي آغاز كسب و كار ،يك طرح
و نقشه از پيش تعيين شده داشتيد؟ لطف ًا
كمي در اين باره توضيح بدهيد؟
داشتن یک برنامه و نقشه برای شروع هر
کاری از ضروریات است و معموال کارهایی که
بدون برنامه ریزی شروع می شوند سرانجام
خوشی ندارند من هم کارم را با برنامه و
هدفمند آغاز کردم ولی گاهی اجتناب کردن از
ریسک امکان ندارد و چاره ای نیست و شرایط
اونطوری که انتظار می رود ،پیش نمی آید و
مجبور می شوید خالف برنامه عمل کنید اما

هدف همیشه ثابت است
 .4از ايدهپردازي تا تجاريسازي
ايدهتان چه مدت طول کشید؟چند ساعت
در روز بر روي آن كار ميكرديد؟
در اوایل کار با وجود مشکالت و موانع
شاید حدود دو تا سه سال کار از صبح زود تا
اخر شب و با تالش زیاد و با بازاریابی و شرکت
در نمایشگاه های مختلف و عرضه تولیدات
توانستم برای خودم بازاری فراهم کنم و البته
با گذشت زمان کار رونق بیشتری گرفت و
مشتریان بیشتری جذب کردم و تصمیم گرفتم
تا تولید رو افزایش بدم.
 .5براي راهاندازي اين كار چه مقدار
سرمايه نياز داشتید؟ و چقدر طول كشيد
تا شما توانستيد به يك گردش نقدي و
نقطه سر به سر مثبت دست پيدا كنيد؟
به هر شکل شروع هر کاری مشکالت
وکمبودهای مخصوص به خودش را دارد و
برآورد هزینه به نسبت تعداد دستگاه های
تراش و ابزار و هزینه های کارگاه متغیر است.
در ثانی اگر کارگاه هم از خودت نباشد هزینه
اجاره هم اضافه خواهد شد .البته خوشبختانه
مالک کارگاه هستم و به مرور زمان تجهیزات را
تهیه کردم .در ضمن برای حرفه گوهر تراشی
به دلیل تخصصی بودنش باید دوره آموزشی
را گذراند که خود این هم زمان بر است و هم
هزینه دارد و بعدش با تهیه گواهینامه مهارت از
سازمان آموزش فنی حرفه ایی کشور و دریافت
مجوز تولید از اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری می توان رسما به تولید
ادامه داد .مسلم است که با داشتن مدارک فوق
کار بهتر پیش می رود و این امر باعث جلب
اعتماد مشتریان شده و باعث گردش و رونق
بیشتر کار می شود.
 .6اگر امكان دارد مقداري هم راجع به
فشارها و بحرانهايي كه روزهاي اول آغاز
به كار با آن مواجه بوديد ،بگوييد؟
در اوایل کار تهیه ابزار و دستگاه تراش
سنگ و جور کردن سنگ (گوهر) برای تولید
نگین کار راحتی نبود تازه بعد از اینکه همه این
کارها انجام می شد خیلی مشتری نداشتم و
کار گردش مالی نداشت وبیشتر هزینه پرداخت
می کردم تا کسب درامد کنم به هر حال هر
کاری اولش کسادی دارد ولی از تالش دست بر
دار نبودم و با وجود بحران ها و سختی ها به
کمک خدا بر آنها فائق شدم.
 .7چه كمكهايي از بيرون دريافت
كرديد؟ آيا مشاور ،وكيل ،حسابدار،
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كارشناس مالياتي یا كارشناس ثبت با
تجربه در اختيار داشتيد؟ چقدر طول
كشيد تا شما اين شبكه را تشكيل داديد؟
آيا كمك اين افراد هيچ تفاوتي در وضعيت
شركت شما ايجاد كرد؟
اوایل کار یک روز برای خرید لوازم زیوراالت
به بازار رفته بودم یکی از دوستانم را دیدم که
در بازار هست و در ساختن زیوراالت کمکم
کرد و از تجربه اش استفاده کردم و ناگفته نماند
که حضور در نمایشگاه های متعدد به همت
مسئولین محترم دانشگاه علمی کاربردی واحد
 31تهران باعث معرفی و پیشرفت بیشتر کار و
تولید شده است و در یکی از همین نمایشگاه ها
در هفته پژوهش که حضور بنده بیشتر به دلیل
نوآوری و ابتکار تلفیق گوهر با طال وفتوگرمیک
بود و بازدید آقای دکتر موسی زاده (مدیر کل
محترم دفتر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه
جامع علمی کاربردی) از ابتکار اینجانب و
پیشنهاد و راهنمایی ایشان برای دادن اظهار نامه
جهت ثبت اختراع بود ،البته هنوز موفق به ثبت
اختراع نشدم.
 .8هنگامي كه كسب و كارتان رونق
گرفت با چه مشكالت و تنگناهایی مواجه
شديد؟
گاهی اوقات وجود سنگ های مصنوعی
وارداتی و ارزان قیمت موجود در بازار ،باعث
کسادی در کار می شود البته گوهر طبیعی
خواص و زیبایی خاص خود را دارد و همین امر
باعث رونق گرفتن مجدد بازار می شود.
 .9با ارزشترين دارايي شما چيست؟ به
عبارت ديگر چه عاملی شما را قادر ساخت
تا دست به اين كار بزنيد؟
سعی کردم صادق باشم ،احساس می کنم
توانایی و پشتکار زیادی دارم و امیدوارم که
بتوانم از این موهبت های خدا در راه خدمت به
خلق و پیشرفت کشور اسالمیمان استفاده کنم
و با ایجاد آموزشگاه در توسعه و رونق این حرفه
بیشتر فعالیت کنم.
 .10چه توصيهاي براي افرادي كه روياي
كارآفريني در سر دارند ،داريد؟
اول باید تصمیم بگیرند و به خودشان اعتماد
کنند و نگران مشکالت نباشند و قبل از هر کاری
باید با کارشناس مربوط به کارشان مشورت کنند
و حتما برای کار ،برنامه ریزی و مدیریت داشته
باشند و هم چنین زمان بندی را از دست ندهند.
به قول قدیمی ها :از تو حرکت از خدا برکت.
 .11امكان دارد سه درس مهمي را كه از
كارآفريني تا به حال فرا گرفتهايد برايمان
شرح دهيد؟
بیشتر از هر کسی از خودم انتظار کار داشته
باشم .بقول معروف :خواستن توانستن است.
همیشه با قدرت و درایت کار را شروع کنیم
هرگز ضعف و سستی در کار راه ندهیم و نظم
بر کارمان حاکم باشد.
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کتاب های چاپ شده توسط مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران:
فرهنگ و ساختار قدرت سیاسی در ایران  /محسن علینی 1389 /
مبانی برنامه ریزی  /علی ابراهیمی 1388 /

برنامه ریزی درسی  /علی ابراهیمی 1388 /

اصول سرپرستی و مدیریت سازمانهای فرهنگی و اجتماعی  /علی ابراهیمی 1387 /
روانشناسی عمومی  /علی ابراهیمی 1389 /

فنون طراحی برنامه های آموزشی و درسی  /علی ابراهیمی 1389 /

ارتباط با رسانه ها  /مریم بیژنی 1388 /

زبان تخصصی روابط عمومی و خبرنگاری  /مریم بیژنی 1388 /

مفاهیم و نظریه های ارتباط جمعی  /مریم بیژنی 1389 /
حقوق ادبی و هنری  /مهدی هنرمند 1388 /

مبانی حقوق و قانون اساسی  /مهدی هنرمند 1391 /

سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی  /لیال مغفوری 1389 /

اصول خبرنویسی  /علی اشرف حامدی 1389 /

مدیریت مراسم و تجمعات  /اسماعیل کوثری 1389 /
رسانه شناسی  /نسرین دانایی 1389 /

برنامه ریزی اوقات فراغت  /نسرین دانایی 1388 /

اصول و روشهای آموزش بزرگساالن  /بیژن جهان پناه 1389 /

جهانگردی  1و  / 2مهدی داوودی 1388 /

اطالع رسانی و تبلیغات فرهنگی  /محمد علی جهان بخش 1389 /

جامعه شناسی فرهنگی ایران  /محمد علی جهان بخش 1389 /

مبانی جامعه شناسی  /علی احمد الفتی 1389 /

ادیان شناسی  /محمد اسماعیل صالحی مقدم 1389 /

اصول و تکنیک های روابط عمومی  /حسن اشالفی 1389 /
اصول علم اقتصاد  /سید ابوالفضل ابوالفضلی 1388 /

قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی  /سید ابوالفضل ابوالفضلی 1388 /

شیوه های نگارش در روابط عمومی  /سوسن فیضی گیالنده 1389 /

فارسی عمومی  /سوسن فیضی گیالنده 1389 /

برخی رویکردهای نظری و عملی در ترجمه  /محمد رضا رضائی 1388 /
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احمد احمدی قبانکندی

دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس کارآفرینی

 .1لطفا وضعیت خود را پیش از تدریس کارآفرینی و پس
از آن برایمان بگویید؟ چه تفاوت هایی را احساس می کنید؟
با توجه به اینکه رشته تحصیلی بنده مدیریت بازرگانی است و
این رشته به صورت ویژه در حوزه تجارت و کسب و کار بحث میکند
لذا قرابت خاصی بین مباحث کارآفرینی و تجارت وجود دارد پیش
زمینه های علمی مباحث کارآفرینی در اینجانب وجود داشت ،ولی
پس از تمرکز بیشتر بر مباحث کارآفرینی وارد دنیای جدیدی شدم.
به عقیده من کارآفرینی دنیای تلفیق دانش و تکنولوژی روز با هوش
تجاری است .هوش تجاری توانایی شناخت بازار و توانایی شناخت
به موقع نیازهای بازار است .اگر کار آفرین بتواند در اولین فرصتی
که عناصر یاد شده فوق امکان تلفیق یابند از فرصت استفاده نماید
موفقیت او به میزان باالیی تضمین خواهد شد.
 .2بعنوان مدرس کارآفرینی ،کارآفرین و کارآفرینی را
تعریف نمایید؟
بنده اعنقاد دارم منشاء کارآفرینی خداوند متعال است ،خداوند
اولین خالق و آفریننده است .او آفریننده ی تمام کائنات و جهان
هستی است .خدا با خلق جهان هستی کارآفرینی و خالقیت را به
انسان آموخت.
کارآفرینی :عبارت است از توانایی ایجاد ارزش با ایده هایی که
تاکنون به مرحله عمل درنیامده اند .کارآفرینی خلق ارزش و تجاری
نمودن ایده های ناب و مبتکرانه است  ،ارزشی که مشتری حاضر
است بهای آن را بپردازد.
کارآفرین :فردی است جسور و پیشتاز که با پذیرش ریسک و
با ترکیب منابع الزم به خلق ارزش موردانتظارمشتریان می پردازد.
کارآفرین کسی است که با طرح ایده هایی به خلق و ایجاد کاال یا
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خدمتی جدید و یا به بهبود کاال یا خدمات موجود می پردازد .البته
مسیری که کارآفرین تا زمان تحقق هدفهایش طی می کند مسیری
پر ریسک و فضایی کامال پرنوسان و مملو از عدم قطعیت است .کار
آفرین مثل کسی است که با توکل و ایمان به خدا و اتکاء به اراده و
پشتکار خود وارد مسیر پر مخاطره می شود.
 .3به نظر شما برای آغاز یک کسب و کار ،طرح و نقشه از
پیش تعیین شده الزم است؟ لطفا کمی در این باره توضیح
بدهید؟
قطعا برای آغاز هر نوع فعالیتی  ،به ویژه فعالیت های اقتصادی
طرح و نقشه اساس آن محسوب می شود  ،ما در علم بازاریابی روش
های متعددی برای خلق ارزش مورد انتظار مشتریان داریم  ،یکی
از این روش های بسیار ارزشمند « مفهوم » Nich Marketing
است ،نیش مارکتینگ همانگونه که از نامش پیداست به شناسایی
نیش ها یا شکاف های موجود بین عرضه و تقاضا در بازار می
پردازد .کارآفرین کسی است که این نیش ها و یا به عبارتی این
کمبودها را با ظرافت و سرعت خاصی در جامعه تشخیص میدهد و
با طرح ایده های کارآفرینانه با خلق ارزش مورد انتظار مشتریان به
ایجاد محصول یا خدمتی ارزشمند می پردازد.
همان گونه که گفته شد برای راه اندازی یک کسب و کار قطعا
نیاز به یک طرح راه اندازی است .این طرح شامل گام هایی است
که مهم ترین گام آن تجزیه و تحلیل بازار و تقاضاست .به عبارتی
مطالعات بازار اساس راه انداری یک کسب و کار جدید محسوب می
شود .این مطاله باید بتواند پاسخ سوال های زیر را بدهد :
 .1حجم بازار محصول مورد نظر چه میزان است ؟
 .2رقبای فعلی ما دراین کسب وکار چه کسانی هستند؟
نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 29دی ماه 1397

 .3چه حجمی از تقاضای بازار این محصول ( کاال یا خدمت)
توسط رقبا تامین می شود ( سهم بازار رقبا) ؟
 .4چه بخش هایی از بازار داخلی و یا خارجی متقاضی محصول
( کاال یا خدمت ) ما هستند؟
 .5بازار هدف محصول ما کجاست ؟
 .6آیا بازار قابل توجهی (سهم بازار مناسبی) برای محصول
(کاالیاخدمت) ما وجود دارد ؟
 .7چه گروه سنی از جمعیت ،متقاضی محصول (کاال یا خدمت)
ما هستند ؟
 .8مشتریان ما چه نیازهایی دارند ؟
 .4به طور تقریبی از ایده پردازی تا تجاری سازی چه
مدت طول می کشد؟ به نظر شما یک کارآفرین باید چند
ساعت در روز روی طرح کار کند؟
برای فرایند کارآفرینی نمی توان زمان دقیقی تعیین کرد.
اگراین فرایند را به دو بخش ایده پردازی و تجاری سازی تقسیم
کنیم  ،بخش ایده پردازی آن اصال در قالب زمان نمی گنجد  ،چه
بسا نطفه ی یک ایده از سالیان قبل در ذهن کارآفرین منعقد شده
و در طول زمان تکامل یافته باشد .معموال ایده های کارآفرینی در
برش زمانی قابل تعریف نیستند .بر عکس آن ممکن است اتفاق
بیفتد ،یعنی یک ایده ی بکر وناب می تواند یک شبه و به صورت
آنی در ذهن کارآفرین بدرخشد .پس باید اذعان کنیم که تعریف و
تعیین زمان مشخص برای ایده پردازی کاری غیر ممکن و یا بسیار
دشوار است.
در خصوص تجاری سازی نیز ضروری است به یک نکته ی بسیار
کلیدی و حیاتی اشاره ای داشته باشم .بین مرحله ایده پردازی و
تجاری سازی یک فاصله زمانی وجود دارد .این فضا باید توسط
کارآفرین مدیریت شود .الزم است این موضوع را کمی توضیح دهم.
بر اساس مبانی علم بازاریابی مفهوم استراتژیک معنای ویژه ای
دارد .این اصطالح که در اجرای استراتژی کاربرد دارد ،دو مفهوم را
دربر می گیرد اولی سرعت عمل و غافلگیری و مفهوم دوم اجرای
استراتژی در خفا .اگر کارآفرین با این دو مفهوم آشنا نباشد طرح و
ایده کارآفرینانه او توسط رقبا به سرقت خواهد رفت.
در مورد تجاری سازی باید عرض کنم ،فاکتورهای زیادی بر
تجاری سازی موثر هستند .یکی از فاکتورهای اساسی موثر بر
تجاری سازی مساعد بودن بازار است .البته منظوراز مساعد بودن
بازار ،مساعد بودن فضا و جو حاکم بر بازار است .اگر بازار دچار
التهاب منفی باشد احتمال عدم موفقیت خیلی باال خواهد رفت.
برای موفقیت تجاری سازی باید فضای سیاسی  ،فضای حقوقی،
فضای اعتماد و اطمینان جامعه نوسان منفی نداشته باشد.
 .5اگر امکان دارد مقداری هم راجع به فشارها و بحران
های درونی و بیرونی حاکم بر وضعیت یک کارآفرین صحبت
کنید؟
بنده در خصوص بحران های درونی و بیرونی حاکم به چند نکته
بارز اشاره می کنم:
اولین فشار و استرس مربوط به یافتن منابع مالی است که یک
کارآفرین آن را تجربه می کند و این فشار گاهی به حدی زیاد است
که احتمال انصراف از ادامه مسیر نیز وجود دارد.
دومین نکته مهم فشار و سختی هایی است که در محیط
سازمان ها و نهادهای متولی برای کارآفرین ایجاد می کنند و آن
قوانین دست و پا گیر و بوروکراسی طوالنی راه اندازی کسب و کار
و تجاری سازی ایده کارآفرین است.
 .6استاد به نظر شما برای راه اندازی یک کسب و کار چه
میزان سرمایه الزم است؟
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برای راه اندازی هر کسب و کاری با توجه به براوردهای مربوطه
نیاز به منابع مالی وجود دارد .اگر یک کسب و کار از تکنولوژی های
پیچیده و سطح باالیی برخوردار باشد نیاز به منابع مالی نیز بیشتر
خواهد بود .نمی توان برای طرح های کسب و کار نسخه واحدی
پیچید .مطالعات امکان سنجی میزان سرمایه مورد نیاز هر کسب و
کار را مشخص می کند.
 .7کمک چه گروهی از افراد برای یک کارآفرین ضروری
و موثر است؟(مشاور ،وکیل ،حسابدار ،کارشناسی مالیاتی،
کارشناس ثبت با تجربه و )...
مطالعات بازار و بازار شناسی و مشاوره گرفتن از خبرگان بازار
برای تولید یک محصول با کیفیت که بتواند ارزش باالتری نسبت
به رقبا به مشتریان خود بدهد ،ضروری است .در این راه گرفتن
مشاوره از خبرگان بازارهای مالی و بازارشناسی بیشترین کمک را
به راه اندازی یک کسب و کار موفقیت آمیز می کند.
 .8هنگامی که کسب و کار یک کارآفرین رونق می گیرد
با چه مشکالت و تنگناهایی مواجه می شود؟
مهمترین موضوعی که یک کارافرین در این مرحله بایستی بر
آن تمرکز نماید دستیابی به بازار پایدار یا به عبارتی دستیابی به
یک مزیت رقابتی پایدار است .مزیت رقابتی پایدار زمانی بدست
خواهد آمد که کارآفرین بتواند ارزشی باالتر از رقبا نصیب مشتریان
خود نماید .انتخاب استراتژی های درست بازاریابی ،انعطاف پذیری
و یادگیری مستمر راز موفقیت یک کارآفرین در ادامه مسیر کسب
و کار است.
 .9با ارزش ترین دارایی که باعث می شود یک کارآفرین
به سمت کارآفرینی برود ،چیست؟
مهم ترین دارایی یک کارآفرین اراده و اصرار بر تحقق ایده
هایش است .ایده هایی که به درستی انتخاب و با تکنولوژی روز و
بر اساس نیاز واقعی جامعه هدف شکل گرفته باشد ،منجر به خلق
محصولی ارزشمند خواهد شد.
 .10چه توصیه ای برای افرادی که رویای کارآفرینی در
سر دارند ،دارید؟
اگر یک کارآفرین با یک طرح و نقشه راه درستی حرکت کرده
باشد و تجزیه و تحلیل بازار را به درستی انجام داده باشد موفقیت
خود را قطعی بداند .اگر کارآفرین جسارت و ریسک پذیری داشته
باشد موفقیت در انتظار او خواهد بود .مهم ترین بخش یک طرح
کسب و کار مطالعات بازار و تشخیص درست استراتژی ورود به
بازار است.
 .11استاد اگر امکان دارد سه بازخورد یا درس مهمی را که
از کارآفرینی و تالش کارآفرینان آموخته اید ،توضیح دهید.
یک نکته مشترک در تمام کسب و کار های کارآفرینانه وجود
دارد و آن عبارت است از اراده و اصرار کار آفرین بر تحقق ایده
هایی که درست انتخاب شده اند .کارافرینان موفق اغلب در مسیر
موفقیت شکست های پیاپی را شاهد بوده اند .هیچ موفقیتی یک
شبه بدست نخواهد آمده است .نداشتن واهمه از شکست  ،کسب
اعتماد جامعه هدف ،تالش برای تبدیل شدن به یک برند قابل
اعتماد برای مشتریان درس های مهمی هستند برای کارآفرینان که
باید در مسیر کارآفرینی به خوبی آموخته باشند.

با احترام
احمد احمدی قبانکندی
دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس کارآفرینی
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مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران از بدو تاسیس (سال  )1381تاکنون بالغ
بر  8500دانش آموخته داشته ( 6200نفر در مقطع کاردانی و  2300نفر در مقطع کارشناسی) که
توزیع فراوانی آن به تفکیک جنسیت ،مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی در نمودارهای زیر ارائه
شده است.
بر این اساس  74درصد مقطع کاردانی و  26درصد در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده
اند .همچنین در مجموع در مقطع کاردانی  11درصد و در مقطع کارشناسی  24درصد دانش
آموختگان خانم بوده اند.
در مقطع کارشناسی بیشترین میزان دانش آموختگان در رشته مدیریت فرهنگی (برنامه ریزی
فرهنگی ( 25.3درصد) و کمترین میزان در رشته مدیریت گردشگری ( 0.7درصد) بوده است .در
مقطع کاردانی این میزان به ترتیب باالترین به رشته روابط عمومی ( 25درصد ) و کمترین میزان
( 0.2درصد) به رشته مترجمی نوار و فیلم انگلیسی اختصاص داشته است.
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