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  به نام خدا

  به بعد " ینیمدل عمومی کارآفر"  از اسالید

  *اهداف آموزشی:

 یاد گیري متون آشنایی با متون ، روش سنتی  

 تغییر رفتار، تغییر منش، تغییر شخصیت  

 کسب مهارت 

  

آفرینی نیز الزامًا ، در نتیجه فارغ و تحصیالن کار  مدیر نمی شوند فارغ و التحصیالن مدیریت الزاماً *پیتر دراکر (پدر مدیریت)

  بشوند. ، می توانند مدرس، مشاور، ارزیاب، بی پی نویس، کارشناس پارك علم و فناوري ... کار آفرین نمی شوند

  است.  BP*اصلی ترین مهارت کار آفرین و مهارتی  که یک کار آفرین باید داشته باشد نوشتن 

*BP  ابزار کنترل. از طراحی، برنامه ریزي، ارزیابی،عبارت است  

  *هدف دوره هاي کار آفرینی راه اندازي کسب و کارهاي دانش بیان است نه کسب و کار هاي سطح پایین.

*چارلس هنري می گوید: این همه افرادي که به دانشگاه می آیند و می روند  بیکار نیستد دانشجویان هم جز کارکنان 

  دانشکده محسوب می شنود.

  آموزش نام دارد. ، آموزش ثبت و ضبط  هر چیزي هست، ثبت و ضبط هر چیزي به اضافه تفکر *آلبرت باندورا می گوید:

  *کار آفرینان از یک طرف نیاز می بیند و از یک طرف امکان می بیند و این نیاز امکان را با سه مولفه بهم وصل می کنند.

  

  

  *بر اساس این مدل عمومی  می توان مدل هاي جزیی بسیاري ساخت.

  

ار آفرینی یک پویستار است و پیوستار داراي دو طرف است که به آنها اکسترمم گقته می شود، اکسترمم مثبت و اکسترمم *گ

بیل گیتس قرار دارد و در انتهاي اکسترمم  ←منفی، کار آفرینی یک وضعیت صفر و یک  نیست، در انتهاي اکسترمم  مثبت 

  دارد.دانشجو یا صاحب یک  سوپر مارکت قرار  ←منفی 
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  *هر هدفی رادیکال تر باشد می تواند کار آفرین تر باشد.

  

  *مجموعه نیاز و امکانات را یک فرصت کار آفرینی می نامیم.

  

  *زمانی که کار آفرینی رخ می دهد که یک تغییر اساسی با یک ارزش آفرینی مشخص بوجود داشته باشد.

  

  *معنی لغوي کار آفرینی به معنی عهده دار شدن است.

  

*تعریف کار آفرینی را بعضی ها تکیه بر نو آوري / بعضی ها تکیه بر توسعه /  بعضی ها تکیه بر بهروه وري و عده اي زیادي 

  تکیه بر ریسک ، مخاطره پذیري ، انجام  کار غیر عقالنی ، تشخیص فرصت و... می دانند.

  

نه است  و ریسک عاقالنه یعنی ریسک مطالعه شده *کار آفرینیان ریسک پذیر هستند ریسک پذیري آنها حساب شده و عاقال

  یعنی چیزي را می بینند که دیگران نمی بینند.

  

  : *ریسک کارآفرینان دو جنبه دارد

 هم آینده را می بیند  

 هم ریسک را تحمل می کنند  

  

  *کار آفرینی فلسفه کسب و کار است که با رشد و توسعه توام است.

  

  می بیند که وجود دارد بگونه اي که کسب و کار دارد رشد و توسعه ایجاد می کند.*کار آفرین کسب و کار را طوري 

  :*مهارت هاي کار آفرینی 

 تجربه و تحلیل    

 برقراري ارتباط شبکه سازي  

 فروش  

 تیم سازي  
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بنظر می ، زمانی که آموزش وجود نداشت کار آفرینی ذاتی  *کار افرینی اکسباتی است یا ذاتی؟ هر دو ، بیشتر اکستابی است

، اما االن خیلی ها یاد می گیرند  که کار آفرین  رسید چون در قدیم هرچقدر سواد بشر کم بود همه چیز را ذاتی می دانست

  ، در جامعه که آموزش کار آفرینی زیاد است کار آفرین هم زیاد است و بالعکس. شوند

  

  ابراز مهمی است براي نقد و برسی کار آفرینی. ←*کار کرد مدل عمومی کار آفرینی 

  

اول نگاه می کنیم آیا نیاز را دیده بعد نگاه می کنیم   ←*اگر کسی کسب و کاري براي مشاوره نزد ما آورد چه کار می کنیم 

تعریف کار آفرینی ، بعد نگاه می کنم آیا فناوري داخلش هست یا نو آوري توش هست و در آخر اینکه آیا  که آیا امکان را دیده

  می توان روي آن گذاشت یا خیر.

  کار آفرینی ←نوآوري  ←فناوري  ←امکان  ← نیاز

  

نفر تا اخر عمر می توانند کار کنند این  BP  5مثال  اگر با یک  ←*کار آفرینی فلسفه کسب و کار و مالزم با رشد و توسعه 

BP  انتهاي طیف است (اکسترمم منفی) ، اگر هم ا کار آفرینانه  باشد  کار آفرینانه نیست  

  

  ته باشد یا نوآوري یا کار آفرینی.یا باید خالقیت وجود داشbpداخل  *

  

   .نو آوري مالك است، خالقیت مالك نیست آن را رد کرد ؟BP اگر کسی خالقیت نداشته باشد باید *

  

اگر چه کار آفرینی نیازمند خالقیت است ولی اگر فقط به خالقیت توجه کنیم  آیا در کار آفرینی لزوما باید خالقیت باشد ؟*

براي می شوند. نیعنی باید مدام چیزهایی نو تولید کنیم آنگاه یکسري ارزش هایی که در مسائل کهنه هستند ارزش آفرینی 

   .نه کرد و نو آوري کردآمازون یک کار آفرینی خالقا مثال کتاب یکی از کهنه ترین و ارزشمند ترین چیزهاست ،

  

  : تفاوت خالقیت و نو آوري*

  در خالقیت همه چیز نو است  

  راه حل جدید )–(موضوع جدید            : در نو آوري ممکن است قسمتی جدید و یا قسمتی قدیمی باشد  

  راه حل جدید ) –(موضوع قدیمی                                                                                                         
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  : تحصیل مجازي)–رستوران بیرون بر –(آمازون مثال  

  

مخترع نباشد می تواند طرح را از مخترع بگیرد اگر کار آفرین ت و کار آفرین الزاما مخترع نیست. مخترع الزاما کار آفرین نیس*

سود از مشتري دریافت کند و  آن را به مشتري بفروشد ، محصول یا خدمات تولید کند ، ،از سرمایه گذار منابع مالی را بگیرد ،

  را صرف توسعه کسب و کار جدید کند.سود 

  

  

ریچارد برانسون بنیان گذار خطوط هواپیمایی  شرکت وپرین یک شکست بزرگ و معروف است ،← *معروف ترین شکست

کوال را به بازار عرضه کرد یکباره شکست خورد زیرا به پاي پپسی کوال و  ویرجینین آتالنتیک بود ولی وقتی محصول یرجو

   .کوکا کوال نرسید

  

  تفاوت وام دهنده و کار آفرین در چیست : *

  جمع آوري بهره ) –سرمایه گذار: ریسک مالی دارد ( دادن پول 

  ، خانواده و آبرو دارد.سک زندگی یبخشی از ریسک کار است ، خودش را می گذارد وسط ، رکار آفرین : 

  

کردن چشم انداز Shairسال بعد چه وضعیتی دارد؟ از چشم انداز مهمتر 5 که شرکت تو: مجسم کن  VISION–چشم انداز *

  با دیگران است.
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و شکست هاي خودش را قبول می اگر می خواهید بدانید شخصی واقعا کار افرین است باید ببینید که آیا مسولیت کارها *

   .ا دلیل و بهانه شکست خود می پنداردرحمایت نکردن دولت و کبود بودجه اکثر افرادي که شکست می خورند  کند /

  

نقطه سر به سر آن کجاست ی کنیم که آیا درست است و سودهی دارد / چکار می کنیم ؟ برنامه هایی را نگاه مbpبراي نقد *

   ؟هست یا خیرآیا چشم انداز دارد / اگر دارد چشم انداز مناسبی  / چقدر است سرعت رسیدن به عمل /

  

 وکار/سال آینده کسب و کارها در کجا قرار دارد/ طول عمر کسب  5چه چیزي را می پرسیم ؟ در bp در مورد چشم انداز *

  .و... سوال میپرسیمدر مورد رقبا / و اینکه چه نیازي را برطرف خواهند کرد   ت رسیدن به عمل /ماموریت سازمان/عسر

  

مناسب به  bpتولید گوشی موبایل صورت گرفت ولی به دلیل نداشتن به دلیل فروش باالي گوشی موبایل در ایران قصد *

  قاچاق و .....، ند از : هدر رفتن سرمایه ، عدم اطمینان و اعتماد شکست انجامید ، آسیب هاي این شکست عبارت

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  *هرم سلسله مراتب نیاز مازلو*

   

  :پرواز به کره ماهنیاز 

  امکان: براي همه وجود ندارد 

  

 نیاز : دانلود غذا از اینترنت 

 امکان : فعال وجود ندارد  

  

  *مثال هاي مدل عمومی کار آفرینی تاکسی:

 کار آفرینی : تاکسی تلفنی  

 نو آفرینی : تاکسی بیاید درب منزل  

 فناوري : تلفن 
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کمی از این نیازها باالتر می رویم نیاز به پوشاك و مسکن داریم کمی  هستنداولین نیازها نیازهاي ابتدایی یا فیزیولوژیک *

  .احترام تعلق و خود شکو فایی داریم باالتر نیازهاي اجتماعی مثل 

  

 -اال تاب آوري ب –تحمل ابهام  –مسولیت پذیري  –شناخت خود  –میل به بهتر شدن  –خود شکوفایی چیست ؟ خود آگاه *

  ریسک پذیري باالو ...

  

  4جلسه 

  به بعد "تاریخ تطور کارآفرینی"از اسالید 

  *سیر تاریخی اعصار :

 عصر شکار  

 عصر دامداري  

  کشاورزيعصر  

 عصر صنعت  

 عات عصر اطال  

  

ولی ناگهان انسان هاي اولیه براي تامین نیازهاي خود کمی علف می چیدند و می خوردند کمی آب می خوردند  عصر شکار :*

ید از اینکه نیاز و امکان را دبعد  حیوانا ت ): امکان/  غذا: مثال حیوانات را می بیند ( نباز  ، غذاي بهتري در محیط می بینند

 بعد آوردن شکار سنگ را بر می دارد و حیوان را می کشد و شروع به خوردن می کند وباید کار آفرینی کند و براي بدست 

  .شروع به شکار دسته جمعی می کنند 

  

یخودشکوفای

نیاز بھ احترام

نیاز بھ تعلق

نیاز بھ امنیت

نیاز فیزیولوژی
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کشند اکنون نه تنها حیوانات را نمی ،  عصر دامداري: در عصر شکار حیوانات را می کشند ، بشر به دنبال تفکر رادیکال بود*

  بود.پارادایم مسلط عصر دامداري زنده نگه داشتن حیوانات ،  بلکه حیوانات را پرورش می دادند

  

  مدل عمومی کار آفرینی دامداري*

  :استقرار منبع غذایی نیاز  

  : حیواناتامکان  

 کار آفرینی : دامداري  

 فناوري : اصطبل  

  خالقیت : پرورش حیوانات 

  

بنابر این شروع کردن شد  شد و یاخشک می این بود که در فصل پاییز علوفه تموم می عصر کشاورزي: مشکل عصر دامداري*

به جاي اینکه براي پیدا کردن علوفه کوچ پارادایم مسلط در عصر کشاورزي نیاز به علوفه بود ،  به کوچ کردن ( ییالق و قشالق)

   .ولید علوفه گرفتنداورزي و تشتصمیم به کدر این زمان کنند گفتند علوفه تو بیا پیش من، 

  

  مدل عمومی عصر کشاورزي : *

  نیاز : علوفه  

 زمین  امکان :  

 کار آفرینی : کشاورزي  

 نو آوري: گاو آهن  

 خالقیت: اجتماع کوچک  

  

پیشه وران وسایل عصر کشاورزي را می ساختند و تولید می کردند / پیشه وران با جامعه مسلط فرق می کردند جامعه *

و در یک سري از سراها جمع می شدند  ر...) بودند / پیشه وران دحاکمان و  - نظامیان -دهقان ها -انموبد -مسلط ( خان ها

گردش ،هاي نو ه اید ، رقابت ، س بازار ایجاد شد / جمع شدن پیشه وران باعث نو آوري پکنار هم کار و زندگی می کردند س

   .ابتکار و ... گردید ،خالقیت  ، اقتصادي
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  :زندگی در عصر کشاورزي در غرب و شرق چگونه بود *

  که با هم همگی ... ا دهقان ها و هدر غرب در روستاها واحدهاي مستقلی بودند که در آنجا همه چیز بود مانند خان

افراد چیز جدیدي یاد نمی ر همین طدر غرب هر دو آهنگر هیچ وقت کنار هم نبودند به خا در روستاها بودند /

غربی ها با زندگی و کار شرقی ها آشنا شدند و گرفتند / اجناس آنها ضعیف و بدون کیفیت بود/ در جنگهاي صلیبی 

  .سراها ساختند  تجربیات خود را به غرب بردند پیشه وران دور هم جمع می شدند و

 در شرق کیفیت اجناس بهتر بود 

  

، تیروکمان  وده خکال ، شمشیر ، وران سفارش وسایل و ادوات جنگی می دادند مانند نیزهسالطین به پیشه عصر صنعت : *

در  .خط تولید و تولید انبوه افتاد و عصر صنعت شروع شد ، فارش به صورت انبوه شد پیشه ور به فکر سري سازي. وقتی س..و

می شود سر در گمی گیجی ز به صورت انبوه مواجه عصر صنعت با تولید و تقاضاي انبوه روبه رو هستیم وقتی بشر با همه چی

اطالعات یا اشتباه بوجود می آید پس باید حساب هارا اداره کنند تا شکست نخورند اولین اطالعاتی که باید اداره می شدند 

  سابگر یا کامپیوتر اداره می شدند.مالی بودند این اطالعات توسط ماشین هاي ح

  

براي اداره کردن  حمل و نقل و ....،  در آمد ، پرسنل ، مشتري،  سفارش انبوه ، تولید انبوه،  انبوهاطالعات عصر اطالعات : *

   .انبوه حسابگرها تبدیل به کامپیوتر شدنداین اطالعات 

  

  .اطالعات یکی از مهمترین منابع سازمان است *

  

سازمان تحلیل گر الزم است / نیاز به مدل ساز براي درك کردن یک اتفاق مهم در عصر اطالعات درك کردن سازمان بود / *

  اریم/ نیاز به مدل مفهومی داریم.د

  

  اطالعات مدل مفهومی شکل می گیرد. تا قبل از عصر اطالعات مدل عمومی داشتیم / در عصر*

  

  تاد.اولین کار آفرینی در ارزان خریدن در جاي دیگر و گران فروختن در جاي دیگر اتفاق اف*

  

راه حل وجود  2بر روي زمین یکجا جمع نشده اند ، پراکنده هستند، براي دستیابی به منابع سرزمین هاي دیگر تمام منابع *

  جنگ               :دارد

  تجارت                    
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مثال  ، می دهد در آنجا نیست انتقالم که سنگی ومثال در افغانستان سنگهاي قیمتی زیاد است یک نفر این سنگ ها را به ر*

(در  حاظر هستند که به قیمت زیادي آن را بخرنددر چین لباس ابریشم زیاد است ولی در ایران زیاد نیست پس افراد ایرانی 

  اینجا سود رادیکال است)

  

  *در اروپا موج کارآفرینی بدین صورت بود :

 تجارت←اولین سري کارآفرینی  

 سفر هاي اکتشافی←دومین سري کارآفرینی  

 انقالي صنعتی←سومین سري کارآفرینی  

  

  بود تجارت نخستین کار آفرینی*

  

  مدل عمومی کارآفرینی تجارت *

  نیاز: نیاز به کاالها در جاهایی که نیستند  

 امکان : وجود کاالدر جایی که هست  

 نو آوري: انتقال و جابه جایی  

  فناوري : حمل و نقل با کاروان یا ناوگان  

  کار آفرینی : تجارت 

  

  در تجارت هم سود وجود داشت هم ریسک *

  

ین مسطح است ولی یک عده بودند که فکر ند زمزمان فکر می کراون دومین سري کار آفرینی در دنیا از آگاهی شروع شد / *

ه به سر یا سفر به مناطق ناشناختو فکر سفرهاي اکتشافی  دند زمین گرد است پس کار آفرینی در ذهن افراد رخ دامی کر

مار کوپولو و ..... در این سفرها افراد منابع را از سالطین می گرفتند و با جرات به کشف  ، یستوف کلمبزد مثل کیرمردم 

 بازارخاصیت داشتند  هم  2ین سرزمین ها بدست می آمد ااز سفرهاي اکتشافی سرزمین هاي جدید  ،سرزمین می پرداختند 

  .منابع اولیه جدیدي بودند و هم 

  کتشافی هم ریسک وجود داشت و هم سود در سفرهاي ا*
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  سفرمدل عمومی کار آفرینی *

  نیاز :  منابع مازاد  

  امکان: سفر اکتشافی  

  فناوري : کشتی قاره پیما  

  :وجود وجود سرزمین هاي دیگر ،  گرد بودن زمیننو آوري  

  کار آفرینی : سفر اکتشافی  

  

  سومین سري کا ر آفرینی انقالب صنعتی بود *

  

  شروع انقالب صعتی از اسکاتلند آغاز شد *

  

  اولین اختراع ماشین بخار در اسکاتلند  ،افندگی انگلیسیباولین دستاورد *

  

  کشتی :  مدل عمومی کار آفرینی*

  نیاز :  سود و تجارت  

 ن: کشتی بخار امکا  

 شکل کشتی ،  نو آوري: خود کشتی  

  موتور بخار  –نقشه  –فناوري: قطب نما  

  کار آفرینی : خطوط کشتی رانی 

  

  صنعتی به بعد موج کار آفرینی شروع شد از انقالب * 

  

بعد از جنگ داخلی آمریکا موج کار آفرینی شروع می شود و از اروپا به آمریکا منتقل می شود و سهم آمریکا در کار آفرینی *

  افزایش می یابد 
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  ان طال ( ریسک باال و سود باال) جویندگهاجرت به آمریکا دو دلیل داشت :            م*

  ریسک پایین )سود باال ( جویندگان گندم                                                         

  

  نیاز به سفر آرام و بی خطر و طوالنی ،نیاز به جا بجایی در امریکا بوجود می آید *

  

   : مدل عمومی کارآفرینی توسع راه آهن*

 نیاز: رفت و آمد  

 امکان : ترن  

  

کیفیت ، در کارآفرینی آمریکایی آزادي عمل و نو آوري بیشتر استتفاوت کار آفرینی آمریکایی با کار آفرینی سایر جاها : *

به چیزهاي کم ، تهاجمی است ، رد اشوق باال وجود د، بازارها واقعا آزاد است ،  می شودهمیشه متولد تکنولوژي ، باالتر است 

قدرت تشخیص فرصت باالتري  ،بین المللی است  ،د نقدرت و ریسک باالتري دار، به پولدار اهمیت می دهد ، قانع نمی شوند 

  .دارد

  

پهناور است مردم زیادي از نقاط مختلف به آنجا مهاجرت کردند / راه آهن بوجود به غیر از طال و گندم به دلیل اینکه آمریکا *

... نیاز داشتند / کار و .آمد/ خیلی سریع شهرها بوجود آمدند / شهرها به بهداشت هتل شهرداري کالنتري تحصیل بانک 

ها به تفریح احتیاج دارند نمونه آن پارك آفرینی دیگر اختراع هواپیما و خطوط هواپیمایی ست / با پولدار شدن طبقه متوسط آن

  نیز بیشتر می شود. و .... است / با افزایش نیاز به رفاه تقاضا و نیاز براي لوازم خانگی ها هتل،  مراکز گردشگري ، ها

  

  به چه علت :ولی امروز این مثال نقص شد در گذشته مثالی می زدند که ماهی هاي بزرگ ماهی هاي کوچک را می خورند *

 شرکت هاي بزرگ نمی توانند گوشه هاي بازار و بازارهاي محلی را پوشش بدهند  

  کار آفرینان و شرکت هاي بزرگ به خدمات کار آفرینان و شرکت هاي کوچک نیاز دارند  

  شرکت هاي بزرگ روي برندهاي جدید ریسک نمی کنند اجازه نمی دهند شرکت هاي کوچک در این زمینه موفق

  آنها را بخرندسپس برند شوند 

  حظور ictباعث شد تا شرکت هاي کوچک هم رشد کنند  

  بروي سپاري شرکت هاي بزرگ به شرکت هاي کوچک  

  

  : *مدل عمومی حمل و نقل هوایی

 مد سریع نیاز: رفت و آ  

 امکان: هواپیما  
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  به بعد "شناخت فناوري اطالعات به عنوان صنعت"از اسالید  

  

  :   ICTوIT*نمونه شرکت هاي 

  یاهو و... -گوگل -کام ها دات –ماکروساخت  - سونی –وایبر 

  

  

  جدید دنیاي اقتصاد :رویکرد هاي *

 رقابت  

  فناوري جدیدBT-IT-NT 

 ترکیب نیروي کار  

 کمبود منابع  

 تغییر پارادایم  

 بی ثباتی  

 عالقه داران  

 پیچیدگی هاي محیط  

   

  

  رقابت :الف ) *

  رقابت جهانی شده  

 تبلیغات  

 برداشتن مرزها  

 به نیاز مشتري خیلی توجه شده 

 خدمات رسانی زیاد 

 امکانات گسترده 

 هوشمندي بیشتر 

 آینده نگري 

 کسب و کار همکارانه  

  

  

  شدن تجارتبین المللی ج) *

 ت جهانی شدهرقاب 

 دهکده جهانی شده 

 دسترسی آسان 

  استفاده از امکانات یکدیگر براي تولید 

  نمایندگی هاي جدید 

  

  ابعاد فعالیتهاي اقتصاديب)  *

 سود آوري 

 سرمایه 

 مشتري 

 ماندگاري 

 میزان مبادله 

 تکنولوژي 

 برند 

 بعد رقابت و محصول 

 به روز بودن 

  سایر شرکتها  

  

  فناوري جدید د) *

 نانو تکنولوؤي 

 بایو تکنولوژي 

 فناوري اطالعات  
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  *سایر شرکت ها قدیم محلی بودن ولی االن جهانی شدن

  

  ترکیب نیروي کار:ه) *

 وجود قیمت هاي مختلف درشرکت هاي دیگر 

 وارد شدن به لحاظ جنسیتی زنان به ترکیب نیروي کار 

  به لحاظ توانایی disable به دنیاي کسب و کار وارد شدنها 

  وارد شدند ، را تولید کردند که ربات هایه جاي کارگران دانشمندان 

  

  

رود ولی جمعیت جهان با تصاعد  ) باال میبا تصاعد عددي باال ( عددي منابع جهانی گفت لتوس دانشمند میما *کمبود منابع:

رود پس منابع به مردم نمی رسند و جنگ راه حل اي است براي استفاده مناسب منابع چون می گوید که در هندسی باال می 

  .آدم ها کم می شود جنگ جمعیت

  

  ایده مولتزین ها*عوامل درست نبودن 

 تامین منابع فراوان 

 فرهنگ درست 

 کشف منابع جدید 

 باال رفتن سطح دانش 

 بازیافت 

 صرفه جویی 

 سرمایه فکري 

 سطح تکنولوژي ارتقاء  

  

  استIT *سرمایه فکري از عوامل عصر 

  

  ) سرمایه مالی + سرمایه فیزیکی + سرمایه فکري ←منابع شرکت( *سرمایه فکري جزء منابع شرکت هستند

  

  درصد سرمایه اش ، سرمایه فکري است  80*شرکت گوگل 

  

  ستا فرموالسیون*سرمایه کوکاکوال برند و 
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  قابل جبران است *کمبود منابع با سرمایه فکري

  

  تفکر غالب در یک عصر را پارادایم می گویند (الگوي مسلط)*تغییر پارادایم : 

 کشتن حیوانات بود←پارادایم عصر شکار 

  پرورش حیوانات بود←پارادایم عصر دامداري

  بهره وري از زمین و زراعت بود←پارادایم عصر کشاورزي

  تولید سفارشی بود←پیشه وري رپارادایم عص

  تولید انبوه تر←پارادایم عصر صنعت 

/پیروزي با کیفیت/پارادایم جنس هاي بادوام در مقابل جنس هاي بی پیروزي با تبلیغات←اکنون پارادایم هاي هم

  .یک پارادایم بودجانبه  2االن بورس یک پارادایم است اما قبال معامالت /دوام

  

  *بی ثباتی :

 تنوع 

 قیمت ارز 

 تحریم ها 

 تورم 

  تکنولوژيتغییر 

  جنگ 

  

  

 
  سامانه ها و شیوه ارتباط) /erp   / iso(تکنولوژي مدل هاي کیفیت /←تغییر تکنولوژي*

  

در گذشته مدیران فقط در مقابل / عالقه داران در مقابل سهام دارانstakeholders VS  stockholders: *عالقه داران 

عالقه داران سهام  ول هستند ،ئمقابل عالقه مندان و ذي نفعان نیز مسجدید در سهام داران مسول و پاسخگو بودند اما مدیران 

  است. ، interest owners،اسم دیگر عالقه داران ،طرفداران،ذینفعان/ ندارند اما به شرکت عالقه دارند 

  

  

،   دولت،  رقبا،  ا شرک ، نمایندگان،  عرضه کنندگان،   بانک ها،   کارکنان، مشتریان ←مثال از عالقه مندان و ذي نفعان *

  و... مردم محلی،  مردم،   اعتبار دهندگان،   کنندگانتامین 
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   .بدست آوردن پول زیاد است←بانک ها*علت عالقه دولت ، مشتري ، 

  

   

پیچیدگی محیط مانند تغییرات شدید در هم تنیدگی می شود  پیچیدگی در مقابل سادگی مطرح است/: *پیچیدگیهاي محیط

  که پستانداران پیچیده تر هستند.فرق حیوانات معمولی تخم زا با پستانداران در این است پیچیدگی هاي خوب/ پیچیدگی بد/ 

  

  

  یعنی چه تفاوتی دارد  است *وقتی می گوییم پیچیده

  سازمان یافته تر است 

 تر استداراي اجزا ي بهتر و بیش 

 داراي ارتباط بیشتر است  

  

   .*محیط ایران از افغانستان بیشتر است چون داراي اجزاي بیشتر و ارتباط بیشتر است

  

  :*اقتصاد دادن سنتی 

 آرام اسمیت  

 دیوید رکواردو  

 کارل ماسک  

  

آن بود که بخشی از *این اقتصاد دانان سنتی انسان هاي فیلسوف ، بزرگ ، انسان شناس بوده اند ولی مشکلی که داشتند 

کارآفرینی را نمی دیدند و آن بخش خدمات بود و فقط روي اقتصاد و کار تاکید داشتند. در واقع آنها نمی توانستند این 

پچیدگی ها را به خوبی شرح دهند و اقتصاد را فقط به شکل سنتی و یعنی اقتصاد کاالیی رو می دیدند و اقتصاد خدماتی رو 

  نمی دیدند.

  

  هاي اقتصاد خدماتی *ویژگی 

 ملموس است (ناملموس در مقابل ملموس)نا 

 تفکیک ناپذیر است)بازاریابی  تفکیک ناپذیري(تولید و 

 نامشابه بودن(کامال کیفیت بی ثبات است(  

 فناپذیري (غیر قابل ذخیره بودن) خدمات را نمی توان در قفسه انبار نگهداري کرد  
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  *کیفیت خدمات یک مبحث مهم است 

  

  .ثابت و ..اپراتور تلفن درمانگاه مجازي ، پست ، مخابرات ، موبایل ، ، دولت الکترونیک : *مثال هاي خدمات ارتباطات

  

نه خا، برق هوشمند ،  تهویه هوشمند ، طراحی دکور،  سیم کشی ، نقشه کشی:  مهندسی –*مثال هاي خدمات ساختمانی 

  ، انبود سازي ، مشاوره امالك اینترنتی ، نقشه کشی با اتوکت و... هوشمند

  

  و...، دي جی کاال ، کیمیا آنالین  ، پخش ها هاعمده فروشی ،  سوپر مارکت،  فروشگاهاي زنجیره اي: *مثال خدمات توزیع 

  

،  سازمان مدیریت صنعتی، تدریس خصوصی ،   )lmsآموزش مجازي (الکترونیک / : آموزش *مثال هاي خدمات آموزشی

  و...، اطالع رسانی به والدین از طریق ایمل، دانشگاه مجازي ، کارنامه آنالین  غیر انتفاعیمدارس هوشمند 

  

، نهال  ، خودروي الکترونیکی بیابان زدایی،  زباله بیمارستانی، تفکیک زباله  ، پاکسازي،  شهرداري:  خدمات زیست محیطی*

   و... کاري ، نگهبانان محیط زیست

  

، همراه بانک ، تلفن  عابر بانک،  حسابداري، به سهام و اوراق بهادار  تمام خدمات مربوط،  بیمه،  بانکداري:  مالی*خدمات 

  و... بانک ، بورس آنالین

  

، بیمارستان ها افزایش قد ، ساخت دستشویی ، ،  ترك اعتیاد،  خانه سالمت ،  مرکز بهداشت:  *خدمات بهداشتی و درمانی

  و... ، جراحی از راه دور پرتال روانشناسی، کلینیک ها 

  

  و... اسکی ، هتل سخره اي ،  هتل ، اردوها ، لیدرتور ، تورگردي،  ایرانگرديژانس ، آ،  هتل:  *خدمات توریسم و گردشگري

  

 ، فرهنگ سرا ، موزه ، خوشنویسان ، تئاتر ، سینما، موسیقی ،  پارك آبی ، جت اسکی:  ورزشی/ تفریحی/ *خدمات فرهنگی

  و... فوتبال، یوگا ،  باشگاه بدن سازي، آموزش سینماو تئاتر 

  

  فروش اینترنتی بلیط و...، تاکسی ها ،   brt مترو ، قطار ،  فرودگاه ، ،راه آهن : *خدمات حمل و نقل 
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   ←*سایر خدمات

  زیباییخدمات آرایشی و 

 خدمات مشاوره 

 دفتر ازدواج  و طالق 

 خدمات حمایتی 

 خدمات پس از فروش 

 خدمات همسر یابی 

  

،  پیشرفت کشور سرمایه آوري باعث: ورد را از این خدمات بدست آاگر کشوري منابع مالی خود : بخش خدمات  محسنات*

  قابلیت انعطاف و .... ،ن الگو برداري آسا ،کم هزینه ، زود بازه بودن این خدمات سود آوري ، 

  

  **مدل مفهومی شناخت فناوري اطالعات به عنوان یک صنعت
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گونی  1000گونی گندم می دهد و  1000نیز مواد اولیه دریافت میکنند مثال  Bمواد آولیه می دهد و از گروه  Aگروه   -  1

  جو دریافت می کند

اولیه را می گیرد بعد آن کار می کند و ایجاد ارزش افزونی می کند. به مرور زمان پیشرفت شکل می گیرد و یکی ماده   - 2

  آن به عنوان حق کار برمی دارد %10مثال آسیبان گندم را می گیرد و آسیاب می کند و سپس 

تریلی تلویزیون  20تریلی خودرو می دهی و در مقابل  1000← (Mid-Tech)تکنولوژي جدید یا تکنولوژي میانه   - 3

  کنی دریافت می

تریلی خاك 1000یا  i-phoneتریلی خاك آهن در مقابل تعداد کمی مثال دو وانت  Hi-Tech (← 1000(باال تکنولوژي – 5

  آهن در مقابل در مقابل یک پاکت میکروچیپ

  تریلی خاك آهن می دهی ولی در مقابل کاالي فیزیکی وجود ندارد و فقط علم خالص است 1000←اطالعت خالص  - 6

  

ي فیزیکی، علم شناخت آنها است ، کشورهاي ضعیت مواد اولیه می دهند و از کشورهاي قوي کاالي ها ین از این کاال* مهمتر

ایده ، آمادگی کنکور ،  ،حق برند ، حق اطالعات ،  Licence ،Patent ،Certificate ،ACMاطالعاتی می خرند، مثل 

  ، نرم افزار ها ، بازي ها و... licenseدسترسی به موبایل ، مشاوره ، اینترنت ، پیامک ، 

  

  اطالعات بود ، * مهم ترین بخش خدمات که باعث تغییر در دنیا شد

 

  ست ابا ارزش تر از میکروچیپ ها اطالعات خالص *

  

Information economy*←عصر صنعت  

Information society*←عصر جامعه اطالعاتی  

 ریل آهن و... ،چرخ دنده ،کارگر زمخت  ،کارگر ←*المان هاي عصر صنعت 

 خانومی که بابت تایپ کار می کند  - نور←*المان هاي عصر اطالعات 

سال فاصله افتاد ولی اکنون چون و اطالعات  100* زمانی سرعت جوامع صنعتی ده ها برابر جوامع غیر صنعتی شد بین آنها 

  م کند و جبران شوددر اختیار همه می باشد باید فاصله ها شروع به کم شد

زمخت ، جنگجو و مبارز هستند و در عصر اطالعات انسانها تمیز ، خوش لباس ، ایده پرداز و با تخیل  صنعتانسانهاي عصر  *

می باشد (اگر یک نقاشی از دو عصر را تصور و المان هاي آن را مقایسه کنید) در عصر صنعت شهر ها و ساختمان هاي بزرگ 

وسط (مارشال مک لوهان) مطرح شد و به معنی اینکه  در ولی در عصر اطالعات نظریه کوچیک شدن دنیا و دهکده جهانی ت

 E commerce ، business ،E Book ،E bank ،ELearning ،Eلحظه می توان در همه جاي دنیا خبر داشتند. (عصر 

Market 4... عصرe(  
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  عصر اطالعات  عصر صنعت

 انسان به دنبال محصول 

 سرعت 

  سال 100فاصله 

 امکان محصور بودن ←مرز  

 مبارزه 

 تولید آسان و مصرف سخاوتمندانه در شمال 

 عدم تولید و مصرف صرفه جویانه در جنوب 

  و  دستگاهاي بزرگزمخت و لژیونرهاي

  ساختمان ها و شهر هاي بزرگ

 انسان در معرض محصول 

 سرعت 

 فاصله بی معنی 

 عدم امکان بی محصور بودن ←بی مرز 

 طبیقت 

 کنترل -پردازشبروزرسانی - جمع آوري- استخراج-تولید

 انهدام هوشمندانه در شمال - بازیابی–

 زمان و دستگاه ، تولید و انهدام غیر وشمندانه در جنوب

 هاي کوچک

 جهان شهر یا جهان همراه  

  

  

  

-email-ebanking-ebook-ebusinessمانند  بوده هاe  عصردهکده جهانی  ← global  village*دهکده جهانی 

epayment -ebuy...و  

  

 
آمده است  eبه جاي m به معنی جهان همراه اومده در واقع  mobile globeنظریه دهکده جهانی کهنه شد و به جاي آن *

m stock-m payment-m banking-m camputer ... و  

 
  

  نجام می دهی و جهان در دست توست ا از طریق موبایل خودت همه کارها را ← Mobile global*جهان همراه 

 
  

  مراجعه به اسالید ←طات  کسب و کار در فناوري اطالعات و ارتبابازار *
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  "از اسالید  روند هاي کسب و کار الکترونیکی به بعد  "

  

  

: با جایگزینی دانش و اطالعات بجاي مواد اولیه دانشگر جاي کاگر و دانشبر بجاي کاربر و کسب و کار الکترونیک روندهاي *

  سرمایه بر را گرفت.

  

  جایگزینی دانش و اطالعات بجاي مواد اولیه ، دانشگر جاي کاگر / دانشبر جاي کاربر و سرمایه بر را گرفت*با 

  

  کشاورزاي ایران ، فوالد ، فرش بافی و... ←*صنعت کاربر 

  نانو ، بانک... ←*صنعت دانشبر 

  

 با ارزش تر بود ودبکارگر ) هر آنچه به صنعت انرژي و ترابري نزدیک تر  /دانشگر(←در عصر صنعت *

  نزدیک تر است با ارزش تر است ict انچه به  ره) سرمایه بر - کاربر/ دانشبر(←صر اطالعات و ارتباطات عدر *
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  ←مثال 

 گوشی هوشمند / گوشی معمولی  

  ترازوي معمولی /ترازوي دیجیتال  

  سنتی/ پرداخت الکترونیک پرداخت  

 نامه الکترونیک/ نامه کاغذي  

 ساخت با روبات  در مقابل ساخت با کارگر/  یل الکترونیککنتر 

 
  

  :تفاوت جوامع پیشرفته در عصر صنعت و عصر اطالعات *

  جوامع پیشرفته به آسانی تولید می کردند و با سخاوت مصرف می کردند  

  جوامع در حال توسعه نمی توانستند تولید کنند و با صرفه جویی مصرف می کردند  

  

  ←در عصر صنعت *

  کشورهاي تولید کننده: آنهایی که تولید می کردند و خیلی راحت مصرف می کردند 

  آنهایی که تولید می کردند به سختی با صرفه جویی و تنگ دستی زندگی می کردند کشورهاي مصرف کننده :

  

  به تولید اطالعات مشغول اندجوامع پیشرفته ←در عصر اطالعات *

  

  افتاده تولید می شود ولی در جوامع پیشرفته تولید نمی شود؟چه اطالعاتی در جامع عقب *

 ( چون در کشورهاي عقب افتاده فقط مصرف کننده اند) مثل اطالعات مصرف  

 (تولید شایعات) مثل شایعات  

  است)مثل قاچاق(آمار قاچاق در کشورهاي عقب افتاده زیاد  

 قومی مثل دعواهاي 

  

  افتاده و صنعتی : *تفاوت جامعه عقب

به  ، در جوامع پیشرفته اطالعات استخراج/  نحوه برخورد با اطالعات مهم است زیاد) –ر دو اطالعات تولید می شود (کم در ه

 تبدیل کردن اطالعات،  ، طبقه بندي ، تفسیر ، بازاریابی و استفاده از اطالعاتپردازش  ، ارزیابی ، کنترل،  ذخیره،  روز رسانی

در جوامع پیشرفته با اطالعات بازي می کنند که از این بازي با  /ند ناطالعات را منهدم می کدر صورت لزوم و  می شود و ...
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مثل ا نابود می کنند  ر در جوامع عقب مانده اطالعات تولید می شوند و بالفاصله اطالعات اطالعات کارآفرینی ایجاد می شود /

ی مبه دست که از بیماري و عالئم او می دهد به دنبال او اطالعاتی  مراجعه به پزشک به او انتقالاطالعاتی که یک فرد بیمار با 

کرده اند به نام  درست HIFکشورهاي پیشرفته چیزي به نام / آید و اطالعاتی که از نحوه دارو عوارضی آن بدست می آید 

می توان نتیجه گرفت که مثال آنفوالنزاي عربی در حال Hif  از.می کند ضبطسالمت که اطالعات را ثبت و سامانه اطالعات 

  اع بیماري در کودکان و ...یا انوپیشرفت است یا چشم درد مربوط به سر درد است یا افزایش اعتیاد در زنان 

  

 
راه  زمثل نشستن در خانه و اداره کردن کارخانه اتباطات ادامه ي حواس انسان است (ار/ است  صنعت ادامه ي بازوي انسان*

  دور مثل آموزش مجازي و...

  

  

   و... گوش و زبان و دست وکارکردن فقط با چشم ،  خستگی ، ر سوء ابزارها و خدمات الکترونیک : تنبلی افرادثاآ*

  

 
، ریاضیات ، رهیافت انفورماتیک : یعنی االن براي حل مسائل از اطالعات استفاده می کنیم قبال براي حل مسائل از تجربه *

 ودبتجربی  -دینی -ت خرافیافیرهاستفاده می کردیم در واقع و ... علم نجوم ، حرکت ستاره ها ، دین ، فلسفه ، حس ، منطق 

.  

  

تیک یعنی خود همساز کنندگی/ خود همساز کنندگی در اتاق ک شده است / سایبرنسایبرنتی اصلی نصرعاما االن اطالعات *

انات مثل تغییر رنگ خود همساز کنندگی در حیودر اتاق براي تنظیم دما /  گذاشتن سنسور ، مثل باز و بسته کردن پنجره ها

  اندازي و تغییر شکل و ... پوست ، رفتن الك پشت توي الك  ،آفتاب پرست 

  

  

فتن پا راه نردر واقع  کندبجلوگیري از افتادن ر هنگام راه رفتن است براي اینکه انسان ها دچشم عنصر خود همساز کنندگی *

  .ناشی از نرسیدن اطالعات مغز به عصب پا است

   

  *تمام سیستم  ها دو عنصر اصلی دارند :

  

  

*اگر سیستمی فقط ورودي ، خروجی و جعبه سیاه داشته باشد نمی تواند خود کنترل باشد. براي خود کنترل بودن سیستم به 

  فیدبک نیاز دارد

  

  *فیدیک: فیدیک یا باز خورد نشانه هایی از نتایج خروجی می باشد (برگشت پیام و بررسی عملکرد)

 *فیدبک: نشانه هایی از اطالعات خروجی است که به ورودي فرستاده می شود و ورودي را کنترل می کند

  

  در وسط جعبه سیاه

  ورودي

  خروجی
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  چیدمان مواد در مواد یکسان ، متفاوت است ←رهیافت انفورماتیک *

  

مثال کد ژنتیک برنج پر محصول با ، ژنتیک هاي شکل کد مثال تفاوت در ،  بندي و چیدمان اطالعات است تفاوت در پیکر*

بد  یدمانچ ، فرق زشت و زیبا در چیدمان اطالعاتی آن است چیدمان خوب زیبا ، برنج کم محصول خیلی شبیه هم هستند

، میوه هاي مرغوب و نا مرغوب ، انسان ها با رنگ پوست هاي مختلف ، اسب ها  بعضی سازمان ها چیدمان خوبی ندارند، زشت 

  با نژاد هاي مختلف و ...

  

  .حل کرد ئلهانفورماتیک می توان مسبا رهیافت *

  

  مسائل و بیماري ها را حل می کنندرمال ها و پیشگوها با رهیافت خرافی ←رهیافت خرافی*

  

هنگامی که می خواهند همدیگر را ببینند باشگاه یا کالس مجازي  را نمی بینند وانسان ها همدیگر ←سازمان هاي مجازي*

  .می گذارند

   .فکري و تفکر گرفته است سرمایه هاي فیزیکی را سرمایه هاي ي جا *

  

نها در سازمان هاي االن بجاي بجاي کارگر ها دانشگر ها آمده اند ، یعنی کارگر ها حذف شده اند و کارکنان دانشی جاي آ*

  مایکروسافت که کارکنان دانشی در آنها زیاد است –گوگل  –آمده اند. مانند بورس 

  

 labor oriented←*بعضی سازمان هاي قدیمی کارگر بر بودند 

 capital←*بعضی از سازمان ها سرمایه بر بودند

 knowladge oriented←*بعضی سازمان ها (سازمان هاي امروزي) دانش بر و دانش بنیان شده اند 

  

  *سه نوع سرمایه در سازمان داریم :

 سرمایه فیزیکی  

  سرمایه فکري و انسانی  

 سرمایه مالی 

  وي است؟ سازمان هاي عریض و طویلق*اگر مالک سرمایه فیزیکی باشید چه سازمانی 

  وي است؟ سازمان هاي پولدارق*اگر مالک سرمایه مالی باشید چه سازمانی 

  ي است؟ سازمان هاي برتر از نظر مالیقود چه سازمانی *اگر مالک سرمایه فکري باشی

و پیشرفت کنند.  *سازمانی که سرمایه اش فکري است می تواند از طریق باال بردن اطالعات و یادگیري خود را توسعه دهد

  یعنی سازمان همیشه باید یاد گیرنده باشد و در حال افزایش سرمایه فکري باشد

  .د یاد گیرنده باشدسازمان با سرمایه فکري بای*

  .شومپیتر و دراکر به تخریب خالق اشاره کرد*
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مثل فرض معتبر شب ها هنگامی که هوا روشن  0فرض هاي معتبر دیروز ، امروز گمراه کننده خواهند بود←سخن دراکر*

  است و روز است

جزوه هاي دست نویس در جوامع دانشی مدیران باید دانش خود را ترك و رها کنند مانند دانش هاي قدیمی ، ←دراکر پیتر*

  استاد ها ، کتاب هاي مدیریتی چاپ شده قدیمی که امروز ارزش منبع بودن ندارند...

  .ندان ما نمی خورند*هرگز نخواهیم فرزندان خورد را مانند خود تربیت کنیم زیرا خیلی از تجریبات ما به درد فرز

  *علم در چه جاهایی می تواند حجاب باشد؟ در علوم قدیمی و کهنه.

  *در کارآفرینی دانشی یا همراه دانش باید نوآوري و خالقیت باشد.

*کارآفرینی با چه حالت و چه اثراتی وارد جامعه می شود؟ در جامعه اي که کارآفرین در آن زیاد باشد اقتصاد جامعه بهتر 

  است.

  *مقایسه اقتصاد چند کشور و تشبیه:

  کمتر از ده سال طول می کشد تا دو برار شود %8رشد اقتصادي  ←اقتصاد چین مثل دیوار 

  تغریبا هفتاد سال طول می کشد تا دو برار شود  %1رشد اقتصادي  ←ایران مثل تخت سفید 

کمتر هشت سال طول می کشد تا دو برار شود و رشد اقتصادي با کار  %12رشد اقتصادي  ←ترکمستان مثل صفحه مانیتور 

  آفرینی  بوجود می آید و کار آفرینی  عامل پویایی جامعه است.

برار شود و نتیجه منفی آن این است که  2جاي رشد اقتصادي پایین است سال هاي زیادي طول می کشد تا اقتصاد آن 

  ر هاي زیادي سبقت می گیرند.سالهاي زیادي در کشو

  

  عنوان 4*نگرش هاي کارآفرینان با 

  عامل پویایی کسب و کار  -ن مثل هر روز صبح بیدار شدن و به سر کار رفت ←کار آفرینی عامل پویایی جامعه است

 در جامعه است

  دي جی کاال مثل  -  مثل تغییر شکل سوپر مارکت هاي امروزي ←کار آفرینی مجراي نوسازي کسب و کار است

 جذب کردن فکر هاي نو جهت نوسازي کسب و کار ها

 کارافرینی در کشورهاي چین و امریکا باعث تحویل عظیم اقتصادي شدند ←کار آفرینی فرایند تحول اقتصادي است

 مثل تحول اقتصادي به واسطه ي برندها و محصوالت در یک جامعه 

 فرصت، بحران ،  مسئله :وضعیت رو به رو میشوند  3با از دیدگاه سایمون مدیران  ← استفاده از فرصت ها 

  

  : مدیران هر روز با مسائل روبرو می شوند انحراف جزئی سازمان از مسیر خود مسئله 

  

  : انحراف کلی سازمان از مسیر خود ، بحران باعث خارج شدن سازمان از دست عوامل سازمانی می بحران

شود ، حل بحران یعنی برگشتن سازمان از دست عوامل بحران به عوامل سازمان ، بحران یا مدیر را قوي 

  ا خیر مدیران در مواجهه با بحران یا آن را حل می کنند یتر می کند و یا از پا در می آورد ، 
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  : در مدیران را باید توانایی ، قابلیت و تیزي مدیران تنها در استفاده از فرصت ها مشخص می شود ، فرصت

  ، فرصت امکانی براي پیشرفت سازمان است ارزیابی کرد ، شناخت و کشف فرصت

  

  فرینی اتفاق بیافتد جامعه رشد اقتصادي می کند .*اگر کار آ

  

  افرینی به جهت زنده کردن قابلیت ها است .*کار دانشگاه مهارت کارآ

  . هستند..قابلیت و .،  فرینیکار آ، *دانشگا ه هاي نوین دانشگاه هاي بر اساس مهارت

  

  *ویژگی هاي استاد کار آفرین:

  استاد باید امیدوار باشد 

   همه دان باشدgeneralist 

  شدخود باید یک کار آفرین فردي یا سازمانی با، استاد کار آفرین 

  

  *خصوصیات دانشگاه نوین :

 تمام افرادي که دانشگاه را مدیریت و اداره می کنند مورد قبول تمام افراد باشند .←ایجاد هسته رهبري قوي 

  ارتباط  ، بین المللی شدن،  پژوهش،  تبادل اطالعات بین دانشگاه ها،  مثل نو آوري←گسترش مرزهاي ساختاري

 و ...واحد بین المللی ،  واحد مجازي،  ارتباط با صنعت،  همایش،  راحت

  دانشگاه هاي کهن منابع مالی شان وابسته به دولت است اما دانشگاه هاي نو از طریق ←ایجاد تنوع در منابع مالی

جذب دانشجو به صورت شبانه یا مجازي کسب سرمایه گذاري فروش علم و تکنولوژي منابع مالی خود را تامین می 

              کنند.            

  دانشگاه یک پایه اجتماعی است .   ،  دانشگاه شریف،  مانند دانشگاه تهران←ایجاد پایه دانشگاهی  

 وري و ابتکار وجود خالقیت و نو آ هر جاي دانشگاه بوي کار آفرینی دهد /←فرینی یکپارچه ایجاد فرهنگ کار آ

به دست آوردن فرهنگ کار آفرینی از طریق اصالح برنامه  فرینی کند /دانشگاه به طور مثبت ارزش آ باشد/ داشته

 و... ، اصالح گروه هاي آموزشهاي درس 

  

  

  :*به دست آوردن فرهنگ کار آفرینی در دانشگاه ها 

  اصالح برنامه هاي درس 

 آورانه فعالیت هاي نو 

  به دنبال  کار راهه باشیم.←فعالیت هاي فوق برنامه 

 مشارکت دانشجویان در پایان نامه ت ، ی با صنعآشنای،  گردش علمیي ،کار آموز 

  جهت دادن و سوق دادن پایان نامه ها به سمت فضاي واقعی ←پایان نامه ها و پژوهش ها 
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  تقویت و ارتقاء اعضاء←گروه هاي آموزش 

 اطالعات اشتباه،  کهنه بودن کتاب ها←کتاب ها،  انجمن ها، نشریات ،  کنفرانس ها 

  

 
  {اهداف نظري }{اهداف رفتاري}{اهداف مهارتی} ←اهداف برنامه  ←*نقد برنامه درسی

 یادگیري تئوري ها و نظریات و متون در محیط تعاملی و محیط  گفت و گو ←اهداف نظري  

 تغییر روحیه،   ورود به دنیاي جدید،  تیم سازي،  تحریک استعداد،  تغییر،  پذیرش،  تغیییر رفتار←اهداف رفتاري 

  و... خود شکوفایی، 

 کار آفرینی ، کار آفرینی سازمانی، ار آفرینی فردي، ک مشاور شدن،  کارشناس شدن،  کسب مهارت←اهداف مهارتی

 و... اجتماعی

گروهی کار  ، تیم سازي کنید ، باید استعداد ها را تحریک کنید *اولین شرط تغییر رفتار در افراد پذیرش خود تغییر است.

  و...دانشجو باید به سمت خود شکوفایی حرکت کند ، ب باشد روحیه دانشجو باید خو، کنید 

  *اولین شرط کسب مهارت این است که دانشجو باید مهارت تجزیه و تحلیل داشته باشد .

  

بعد از عصر اطالعات ، عصر  ،متن درس باید داستان گونه باشد ، باشد  روش تدریس باید کارآفرینانه←*نقد روش تدریس

  داستان زندگی ما، داستان ریاضی داستان اعداد استمثال ، مفهوم است

  )سلبی(

از روش هاي آموزش سنتی و حفظ کردن و از بر کردن و تقلب باید  آموزش امروز باید یک سري مسائل سلبی داشته باشد.

  ، پرهیز کرد (سلبی) 

  (اثباتی)

اینترنت ، تحلیل محیط واقعی ، بازي ، بازدید ، حبه مصا، زندگی نامه  ، استفاده از سخنران، کالس باید گفت و گو داشته باشد 

  شناخت موسسات و ....وحمایت  ، تامین مالی، پارك ها ، 

، انجام تحقیق و توسعه  ، هدایت و رهبري  ، جریان آزاد اطالعات و دانش در میان نهادهاي اصلی جامعه←*نظام ملی نوآوري

  قاء کار آفرینی تکنولوژي و ...ارت ، انتشار تکنولوژيتامین بودجه تحقیق و توسعه ، توسعه نیروي انسانی ، 

  

ه داراي لینک با همه ي مراکز دانشگاهی صنعتی دولتی براي انتقال دانش است مثل بانک ها پژوهشگا←*نظام ملی نو آوري

  هاو ...

  

  سرمایه فکري در زنجیره  -مهارت -ایده -القیتخ - *جریان دانش
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  و... مرکز فناوري و واحدهاي اقتصادي -پژوهشگاه -دولت -دانشگاه*

  صنعتدانشگاه                

  

  دولت

  ) بدلیل فاصله  و دیوار در  دانشگاه و محیط بیرون1مثال دانشگاه علم و صنعت چرا موتور توسعه ایی منطقه ونک نشده است؟ 

  نارمک←دانشگاه علم و صنعت

  ونک←دانشگاه الزهرا

  انقالب←دانشگاه تهران

   (موجب توسعه منطقه ایی) دانشگاهاثر محیطی 

  اثر باالیی در منطقه خودش گذاشته است، بوستون در ←موسسه فناوري ماسوچست 

  دانشگاه استنفورد در سیلیکان ولی خیلی موفق بوده است.

  شایستگی ، جذابیت ، تعهد به کار استاهمیت به معناي یادگیري ، *

براي حداکثر استفاده از اینترنت کار آفرینان به موتورهاي ←*فرصت هاي کارآفرینی و کار آفرینی اینترنتی 

  جستجو و یک وب سایت نیاز خواهند داشت (مثل جري یانگ بنیان گذار یاهو)

  

  *مراجعه به اسالید←*مدل سایبرنتیکی توسعه پارك 
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  به بعد "ت الکترونیکتجار"از اسالید 

  

یعنی فناوري اطالعا ت را ببرم و سازان را دگرگون کنیم ا نسبت به سازمان هاي ←*بهره وري استراتژیک از فناوري اطالعات

  دیگر برنده باشد

  (مهم) *قابلیت هاي اساسی سیستم هاي اطالعاتی

  ساختن ماشین حساب )، حسابداري ،  اینترنتیمحاسبات عددي در حجم زیاد با سرعت زیاد (فروش 

 ) ارتباط سریع صحیح ارزان هم داخل سازمان و هم بین سازمانlms  ( و داخل سازمان بین دانشجو و استاد 

 ) حجم انبوهی از اطالعات را در یک فضاي قابل دسترسی و کوچک استفاده می کندerp رورها بانک هاي ، س

 اطالعاتی)

  اجازه به دسترسی خیلی سریع از اطالعات در سطح جهانی  

 انبار داده هاي بزرگ     -  موتور جستجو -  انواع کار آفرینی شبکه  

 ناوري اطالعات در مقابل یک ارتباطات و همکاري هاي هر زمانی و هر مکانی (همه زمانی و همه مکانی بودن ف

 )مغازه

 یک کالس ویدیو پروزکتور دارد ولی یک کالس ندارد پس اون یکی  افزایش اثر بخشی و کارایی گروه ها (مثال

option (بیشتري دارد 

 نمودارها -تحلیل ها - اطالعات مبهم - مثل اخبار(ارائه اطالعات بطوري که مغز انسان را به چاش می کشد( 

 (مثل ربات ها) در محیط هاي خطرناك کار را راحت می کند 

 مثل حسابداري) - ی کند و هم یک کاردستی را (مثل نامه رسانیهم نیمه اتوماتیک را اتوماتیک م 

 آسان می کند (مثل  تفسیر حجم عظیمی از داده ها را  excelدر مورد همه چی -  spssدر مورد آمار  access -( 

 خریدهاي اینترنتی) - تجارت جهانی را تسهیل می کند (مثال از طریق اینترنت 

  می تواندwireless  یلی قوي را پشتیبانی کند (مثل موبابل بانک خشود و اگر وایرلس شد می تواند کارکردهاي

wifi  (...و 

 (ارزان بودن) اگر کارها دستی انجام شود خیلی گران تمام می شود ولی االن کارها ارزان تمام می شود 

  

  

 ؟نباشد همین امروز متالشی می شود itتعداد کسب و کار که اگر *

  بانک ها  

 دانشگاه هاي الکترونیک  

 +10پلیس  

 وب سایت نویسی  

 شبکه هاي اجتماعی  
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  ؟کسب و کارهایی که می شود از داخل قابلیت ها ي اساسی سامانه هاي اطالعاتی بوجود می آید *

  حساب داري  

 بانک الکتریکی  

 بیمه الکترونیکی  

 داده هاي آماریفروش اینترنتی  

 Crm  

 Mis 

 Lms 

 Spss 

 Ebook 
  

  

 ؟چه کار آفرینی هاي  سازمانی براي ارتقائ سازمان با این قابلیت هاي اساسی می توان انجام داد *

 اتوماسیون اداري 

  بانک را الکترونیکی کردن  

 دور کاري  

  مالقات الکترونیکی  

  

  

 ؟از کدام می توان براي کار آفرینی اجتماعی استفاده کرد *

 ویدیو کنفرانس 

 چت 

 Acsess 

 Wiress 
  

  

  .دولت باید کارخانه بسازد تا مردم مشغول شوند←کهنه عصر صنعتفکر *

  .با هزینه هاي کم می توان شرکت بزنند و حود کار آفرینی کنند ←فکر نو عصر اطالعات*

 کسب و کار داریم و یک محیط بیرونیما یک محیط درونی *

 ز محیط بیرونی فشار وارد می شود :ا  

  : فشار از جانب بازارmarket  

 ز جانب فناوري: فشار اtectnology  

  : فشار از جانب اجتماعی وارد بهsocieal 

  

باید منعطف باشند و باید بتوانند به فشارها پاسخ دهند سازمان ها جهت پاسخگویی باید بتواند از  businessسازمان ها و *

it کمک بگیرد  
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  : market/ مبتنی بر فشارهاي بازار )1

 

اقتصاد جهانی چگونه می تواند /  and strang competition) (global econamg اقتصاد جهانی و رقابت شدید -1

  .ایین رفتن قیمت ارز و طالپبا باال و ورم ، فشار وارد کند ؟ با ت business    به 

  )(need for real time opationsنیاز به اجراي زمان واقعی-2

از نیروهاي کار در حال حذف هستند و ربات ها در حال  خیلی/  changingwork forc)(نیروي کار در حال تغییر-3

   .جایگزینی هستند

 العات ،طچرا مشتریان قدرتمند شدند ؟ افزایش ا/  ) (power full cosomers دانش مشتري - مشتریان قدرتمند -4

ها متحد می شوند  ، جهانی شدن کسب و کار قدرت چان زنی مشتریان/ مشتریان خیلی از زمان مشتریان سرمایه دار شدند

 instagramنیاز دارد مثل اتفاقی که براي به آن مشتریان دانشی دارند که سازمان /  باشگاه مشتریان) (جامعه مشتریان ،

  ن دانند/ دانش مشتري خیلی اهمیت داردافتاد/ همه چیز را همگا

  

  

  technologyفناوري  هايفشار) 2

به کدام شغل ها فشارهاي نو آوري /  )(tecnological innoration and obsolescenceنوآوري تکنولوژي-1

ها ما واردات را ممنوع  businessدر کدام / شرکت هاي هولدینگی  -بورس -موبایل - تکنولوژي وارد می شود ؟ بانک ها

و فشار نو آوري را ی دانستیم را ساختیم و ضرر کردیم چون ما نمgxl کردیم و خود ساختیم و ضرر کردیم ؟در موبایل برند 

  .نمی شناختیم

سازمان پر از اطالعات می شود و نمی تواند آن را ←سر ریز اطالعات /  )in formation over load (سر ریز اطالعات-2

  اداره کند و سپس بسیاري بحران به شرکت وارد می شود 

  

  socialاجتماعی    هايفشار) 3

قبال به سهامداران پاسخگو بودند ما االن به عالقه داران جواب / ) social respon sibility (مسولیت پذیري اجتماعی-1

پس چون عالقه داران  ... مردم و مردم محلی و - سهام داران  -وام دهنده ها  -تامین کتنندگان  - شتریان گو هستند مثل م

  .داشته باشند هستند باید شرکت ها مسوولیت پذیري اجتماعی 

حکومت ها دائم در حال /  ) government regulation and deregulation( گذاري و مقررات زداییمقررات -2

تولید کردند اما دیدن دولت  4مثال شرکت هایی که سرمایه گذاري کردند و یورو / مقررات گذاري و مقررات زدایی هستند 

   .میل به سرمایه گذاري دراین مرحله را ندارد

ها از بابت موضوعات غیر اخالقی ضرر می  business   -مثل اخالق حرفه اي /  )ethical issues(موضوعات اخالقی-3

  کنند مثل از دست دادن مشتري و اعتبار خود 
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مثل تجارت با عراق قبل / )  terrorist atracks and homeland security (یت سرزمینامن حمالت توریستی و-4

  و...جود توریست هاي داعش از جنگ / مثل تجارت با سوریه / و

  

 businessمشتریان و اعتبار خود←سرمایه فکري*

 money makingکسب سود (پول سازي )← businessپارادایم مسلط *

  پارادایم مسلط سود آفرینی به ارزش آفرینی تغییر پیدا کرد *

  در شرکت ها بعد از ارزش آفرینی مدام تعهد منشور اخالقی بوجود می آید *

  ظریف ترین صنعت که بیشترین خروجی را داشت ریز پرازنده ها یا ماکرو چیپ ها هستند *

آفریده شده تا به ما در  itچطور اتفاق می افتد ؟ فشارها در دنیا آفریده شده ولی در مقابلش  ict*کار آفرینی هاي سازمانی 

  این رابطه کمک کند 

  

  organization responsesکسب و کار : به فشار it *پاسخ 

  ictمثل مدل پورتر مبتنی بر  ←)  strategic systems(نظام هاي استراتژي-1

به چیزهاي اساسی که وجود دارد مثل می دهند ؟  تا سیستم جواب 10کدام یک از این  *استراتژیک سیستم ها به

homelowd security – strang compelition   

2-customer focusand service) (← مثلcrm ی شود فاکتور می شود به شرکت به محض اینکه محصول تولید م

   پخش / 

3-continuous improvement efforts (just in time , total quality manage ment)   یعنی عملکرد به

  موقع تولید

Zero line ← و  19به  10ا از ما آن را بهبود می دهیم تا به موجودي صفر برسیم ( انبار خودمان ر←موجودي انبار صفر

 انبار کاهش می دهیم ) مثل مدل شرکت مینو 18سال بعد به 

سوال معروف ( چرا در قفس مهندسی مجدد یعنی ← business process reengineering (bpr)مهندسی مجدد  -4

می کند مثل فرایند در خانه هیچ کس کرکس نیست ) یک سري فرایندها در شرکت که اگر آنها را اصالح نکنی شرکت ضرر 

حال می شود این فرایند  ، و کارکنان )معاونین (سطح فرایند عمودي و افقی است  کاین فرایند در خواست یخواست خرید. 

صالح داشته باشد تا مدت زمان آن را کوتاه کرد پس امنفی یعنی فقط یک تایید اداري و ، افقی انجام بشه را کوتاه کرد و فقط 

  شود.فرایندها می 

عیب /  بریز دور ا رمعلوماتتان دراکر می گفت  ←)  Made to order mass custo mization(تولید انبوه سفارشی-5

  تنوع نداشتن است ←عیب انبوه سازي /  کند بودن  ←سفارشی سازي 
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. کارخانه انبوه تولید می کند  ←سفارش می دهند  ونه دونهمشتري ها د ←تولید انبوه سفارشی یا تولید سفارشی انبوه*

"it سامانه اي که حل مشکل می کندit   را تبدیل به  آنهاbatch   ی دهدممی کند و بیرون   

  

یا تصویر ها به جاي اینکه با هم رقابت کنند  businessعنی ب←)Business alli ancess (سب و کار همکارانهک - 6

ادغام تا بیرون  ازیعنی طیفی  کسب و کار همکارانه انجام ي دهند ،ن بجاي آ همدیگر خراب کنند خرد کنند یا یکدیگر را

در خدمت شریک - 90الشریک شدن در یک محصول مثل -مشترك شدن -خریدن شرکت  ←مثل .سپاري شکل می گیرد

  و...برون سپاري - شدن 

7-)electronic commerce( Ecommere← چه کمکی به شرکت ها می کند ؟   

  :124اضافه مدل صفحه توضیح 

*business هایی که ازit  سینما -شرکت واحد  - مثل مترو استفاده می کنند به فشارهاي محیطی پاسخ می دهند؟  

  

  کمک می گیرد به این فشارها پاسخ می دهند  itفناوري) سازمان از  - بازار -(اجتماعی ید ها سه مدل فشار آ bsinessبه *

  

*bpr  وریینوآنوع تهدید جواب می دهد ؟  10به کدام یک از این- powerful costomers - need for real time 

operatia 

  

  ها چیست ؟ ecommerce انواع *

 B2bفروشنده سازمان خریدار هر دو سازمان تجاري هستند : 

 C commerceکسب و کار همکارانه در طول زنجیره تامین : 

 B2c خریدار فرد:فروشنده سازمان  

 C2c فروش محصول یا خدمات :  

 B2b2c : فروش به سازمان تحویل به مشتري  

 C2bمدل پراس النیا :  

 B2e : محصول و خدمات سازمان براي کارکنان  

 G2c حکومت با شهروند :  

 G2g دستگاهاي حکومتی :  
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 G2b : حکومت با سازمان  

 M commerceتجارت از راه دور :  

  

  خط ) 12الی 10کلمه اي در حدود  300در مورد تجارت الکترونیک بنویسید (مقاله یک مقاله سوال امتحانی : *

  از کی در دنیا وارد شد - انواعش رو بگویید -  نیدکجواب: تجارت الکترونیک را تعریف 

  

  تجارت الکترونیک :  ت*الزاما

  کابل - شبکه -سرور -سخت افزار : کامپیوتر -1

  انواع برنامه هاي مختلف -ایمیل - مرورگر - نرم افزار : آنتی ویروس-2

  روتر - کابل – سرور - مثل رومینگ -جزئیات نرم افزاري -جزئیات فیزیکی - شبکه: جزئیات منطقی-3

تبلیغ کننده  -بانک -ناشر دولتی  -مصرف کننده  -کارکنان-متخصص اطالعات -واسط -خریدر - عالقه داران: فروشنده  -4

افزار و نرم افزار تامین کننده و .... این افراد اگر نباشند تجارت الکترونیک شکست می خورند تنها یک تجارت با شبکه سخت 

  شکل نمی گیرد بلکه باید عالقه داران باشند 

بدون اینکه وضعیت ماکیت یک تجارت  مالکیت و ... و: سیاست هاس حکومت ، فظ حریم شخصی خط مشی عمومی -5

  الکترونیک مشخص نباشد و یا حریم شخصی معلوم نباشد نمی تواند شکل گیرد

کسب و کارهاي اینترنتی ، اگر داخل بازار  و...جذب عالقه داران ، مشتریان  /فضاي رویش ابتدایی  بازاریابی و تبلیغات : - 6

لغات دیگر که میتوان به کار ( ضعیف دیده می شوند و از دور خارج می شوند و مطرح نشودند حسابی سر و صدا راه نیاندازد

  ).برد : یتیم می شوند، مرده به حساب می آیند و کال هستند

 اگر تحویل به موقع انجام نشود تجارت شکست می ، نیک به به روش امن ، ارسال ، تحویلخدمات پشتیبانی: پرداخت الکتر-7

  .خورد

زدیم محلش اینترنت است  ecommerce: زنجیره تامین ، از ادغام تا برون سپاري ، اگر  همکارانهکسب و کار -8

داشته باشی و باید تعدادي  خودت مشتریانش مردم هستند و باید همیشه باز باشد براي تقاضا ها باید در داخل شرکت

ینجا هم چیزي به نام آلیانس) بدست می آوریم ، امحصول را هم در انبار داشته باشی و بقیه را از کسب و کار همکارانه (

مطرح می شود مثال شاید الزم باشد با یک یخچال فروش در یک شهر کوچک قرارداد ببندیم براي تامین  زنجیره تامین

  .محصوالت

  

  )business allianceب و کار هاي همکارانه (سانواع ک*

 نمایندگی  
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 ادغام عمودي←انواع ادغام  

  سپاريادغام تا برون  

 کنسرسیوم  

 Integration 

 خدمات مشترك  

 تملک  

 عرضه ي مشترك  

 R&d 

  خریدlisence 

 تولید یک یا چند محصول مشترك 

  

  نیاز هاي امنیتی پرداخت:*

 تایید اعتبار  

 تشخیص هویت  

 حریم شخصی  

 یکارچگی اطالعات  

 مکانیزم هاي فسخ  

 پشتیبانی امنیتی کارت  

  

  جلسه حضوري

  نظر گردیده است از نوشتن مجدد نکات تکراري صرف

  

  *مدل عمومی موتور جستجو :

  نیاز : نیاز به اطالعات 

  امکان : فضاي اینترنتی
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 search engineکارآفرینی : 

  نوآوري : امکان جستجوي دیتا

  فناوري : اینترنت

  

  ها هر روز به هدر می رود.ن *ایده هاي انسا

  

  چشم انداز →خود باوري  →*نظم 

  باید به سمت نظم برود *کار آفرین از پراکندگی ذهن

  *یکی از مشکالت کار آفرینان مذاکره است

  :*اقتصاد کاالیی 

 براي خدمات اصال ارزش نمی داشتند ولی کم کم معلوم شد خدمات خیلی مهم است  

 دست مردم برسد و خدمات را مهم نمی دانستندبه  در اقتصاد کاالیی می گفتند باید تولید فیزیکی شود و  

  تا اقتصاد داریم:  2*

  اقتصاد کاالیی  

 اقتصاد خدماتی 

  بخش داریم: بخش صنعت ، بخش کشاورزي ، بخش خدمات 3اقتصاد  2حاال در این *

*انواع ارزش هاي که وزن فیزیکی آن صفر است؟ بیمه ، بانک ، خدمات نقشه کشی ، مشاوره ، آموزشی ، وکالت ، نرم افزار ، 

  ، گردشگري ، انواع خدمات حمل و نقل و... data baseفیلم ، خدمات پزشکی ،  فروش ، ارزش برند ، بازي ،

  *سه تا ارزش داریم: 

  فیزیکالیphysicialy  

  مالی fananfial   

  ارزش فکري intellechial  

  بخواهند)(ممکن است در امتحان یک مقاله در این ارتباط  بازار کسب و کار در فناوري اطالعات و ارتباطاتسوال امتحانی : *

  *در عصر صنعت جوامع پیشرفت تولید می کردند و به راحتی مصرف می کردم اما در جوامع در حال توسعه  بر عکس بود

  در عصر اطالعات هم جامعه پیشرفته و هم جامعه در حال توسعه در حال تولید اطالعات هستند.
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  انفورماتیک رهیافت علمی ، منطقی ، فلسفی مطرح استدر مقابل رهیافت  ←عات عنصر اصلی انفورماتیک  توضیح*اطال

  

ساز مان هاي مجازي مانند دانشکده کار آفرینی در ارتباط با *چگونه سرمایه گذاري درسازمان ها ظهور پیدا می کند؟ ما 

ري است در باشیم. سازمانی که واقعی است ولی فیزیکیش خیلی کمتره در اینگونه سازمان ها بیشترین ارزش ، ارزش هاي فک

  است. بر سازمان دانش به جاي عنصر سرمایه به بجاي عنصر کاربر و   دانشبراینجا ظهور عنصر 

  

بخش هاي مختلف که در نو آورزي در کشور ، وجود جریان آزاد اطالعاتی دائم بین  *نظام ملی نو آوري: یعنی یکپارچه سازي

  سازمان در جریان باشد.

  

  الکترونیک بنویسیدتجارت *سوال امتحانی: مقاله اي در ارتباط با  نقش آي تی و 

  

  موجود در اسالیدها) هاي شکست مثال بسیار مهم ( به همراه نمونه   *علل شکست تجارت الکترونیک از مسیر تحقیق

 مدل نامناسب درآمدي .1

 فقدان استراتژي .2

 نبود برنامه اقتضایی ( اگر و آنگاه ها هستند) .3

 دل جذب مشتريم .4

 ضعف در سرمایه گذاري .5

 تعارض در کانال هاي توزیع .6

 رقابت بیش از حد .7

 زیرساخت هاي ضعیف .8

  فقدان مدیریت .9

  *توضیح مدل کسب و کار:

کسب کار حوزه آي سی تی آرمانی است و به دور و آینده توجه می کند پس بی پی خوب برایش نمی نویسند سپس بعد از -1

  خورد یک سال کسب و کار شکست می

  فقدان استراتژي: به بقا ، رقابت و اهداف ، خوب فکر نشده است-2

مدل جذب مشتري :  در کسب و کار فیزیکی کار آسان است و به راحتی مشتري را جذب می کند اما در تجارت الکترونیک -3

  جدب مشتري سخت  است و باید مدل هاي مختلف جذب مشتري را داشته باشیم

  يضعف در سرمایه گزار-4

  تعارض در کانال هاي توضیع-5



 94سال   جزوه درسی کارآفرینی در بستر فناوري اطالعات          جناب آقاي دکتر جلیل خاوندکار

 

38 

 

  وارد بازار هایی می شویم که رقابت هاي شدید در آن است و باید استراتیژي هاي خوب داشته باشیم - 6

  زیر ساخت هاي ضعیف: سرعت اینترنت ، پرداخت ، توزیع -7

  فقدان مدیریت-8

  

  *یکی از شگست هاي بزرگ آمریکا خیلج خوك هاست

  

  موضوعات جهانی مورد استفاده کار آفرینان *سوال امتحانی: مقاله با

  

  مدل عمومی کارآفرینی سرو غذا در قطار*

  نیاز: غذا براي مسافر در راه  

  امکان : خانم هاي بیکار جوان در خانه براي پیچیدن لقمه  

  کارآفرینی : فست فود  

  نو آوري: غذا در حین حرکت قطار  

 تکنولوژي: روش درست کردن غداي حاضري  

  

هایی بر کسب و کار هاي جهانی اثر می گذارد؟  وقتی یک بی پی براي شما آوردند از طرف مقابل بپرسید آیا ابعاد  *چه چیز

  جهانی آن را دیده است یا خیر؟

  

  *نرخ مبادله یک موضوع جهانی  است که بر روي کسب و کار هاي جهانی اثر می گذارد

  

  و غیره... 8، شانگ هاي ، پکو ، اپک ، جی *گروه بندي هاي سیاسی و اقتصادي: اتحادیه اروپا 

  

*BP  یک صفحه ایی  

چشم انداز: قبل از چشم انداز نیاز به رویا داریم ، بدون رویا آینده ایی وجود ندارد ، شکل رویا به صورت ابر است ، چشم  – 1

انداز رویا را به چشم محدود می کند ، چشم انداز با کلماتی مثل : شرکتی است که... ، کسب و کاري است که... ، کشوري 
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ع می شود ، چشم انداز باید توصیف ایده کند چشم انداز متنی نافذ موثر و مفید باید است که... ، طرحی است که...  ، شرو

  داشته باشد ، چشم انداز باید واقعی تر از رویا و رویایی تر ماموریت باشد

ماموریت: حاال کمی واقعی تر می شویم از چشم انداز به سمت ماموریت می رویم با کلمه ماموریت کار هاي که شرکت می -2

خواهد انجام دهد را خاطر نشان می کنیم ، در ماموریت ، ماموریت هاي اساسی رو می گوییم ، ماموریت از چشم انداز عملیاتی 

  تر و از اهداف رویایی تر است .

اهداف: اهداف مشخص ، اعداد ، ارقام ، تاریخ ها ، درصد ها ، نسبت ها ، شاخص ها ، همگی در ساختن هدف مهم است در -3

  سمت از کلی گویی پرهیز کنیداین ق

استراتژي: راهبرد هاي اصلی کسب و کار که با گذشت زمان تغییر نمی کند ، چگونه شرکت را از بهترین مراحل راه ببریم -4

که بیشتریم سود و کمترین آسیب را داشته باشیم ، استرتژي هاي توسعه ، ثبات ، کاهش ، اینکه چه قوت ها و چه ضعف 

  و ...SWOTماتریس  هایی را داریم،

  برنامه: برانامه ما شامل چه چیزهایی است در سال هاي اول، دوم، سوم و غیره...-5

  

  جلسه آخر

  داریم  switchو یک transmation*ما یک 

   switchسوزن:   transmationانتقال : 

  یک ایستگاه کاري تشکیل می شود  switechو transmationsاین مجموعه از

*زمانی که از کامپیوتر خارج می شویم می رویم به سمت شبکه هاي انتقال و سویچ . کابل نوري ما را به سمت سویچ منتقل 

  می شوند و بعد سویچ ها با پهناي باند بزرگ تر به سویچ هاي بزرگتر منتقل می شوند 

، کابل هم cate5امواج الکترونیک ، کابل  wifi، * سیستم هاي انتقال مانند : انواع کابل ها ، فیبر نوري، کابل سی و نوري 

  تا لوله داخل هم 2محور : 

  open wire، رادیو ، خطوط open wire*انواع سیم مثل 

  *کابل ها ي مسی . چرخشی و نوري . انواع فضایی . سیم آنتن و تلفن و .... 

  مهم

یک موج را در فضاي مسی  -2یک موج نوري در فیبر نوري انتقال می دهیم     - 1نوع موج در سطح جزئی داریم :   3* ما  

  یک موج را در فضاي آزاد انتقال می دهیم  - 3انتقال می دهیم    

  *سه نوع انتقال موج داریم : 

  نوري باشند در فیبر نوري انتقال می دهیم  انتقال در محیط فیزیکی :  امواج الکترو مغناطیسی به صورت امواج
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ربوط به فرکانس مامواج الکترو مغناطیسی به صورت آزاد در فضا با انواع کدها انتقال می دهیم . این کدها در رمزها می تواند 

  آن باشد

  زوج و یک زوج  2*ساده ترین سیستم انتقال : سیم برق در سه راهی ها / سیم 

  )coaksم محور تلویزیون ، (کابل *پیچیده ترین : کابل ه

  *چرا کابل تلویزیون را هم محور انتخاب می کنند ؟ به دلیل انتقال فرکانس هاي باالتر 

  )open wireانواع سیم هاي انتقال: سیم هاي برق ، سیم مفتولی مسی یا روکش مسی (

زوج ،  4زوج ،کابل  2کابل فشار قوي ، کابل ، coaksia*کابل ها در انواع مختلف : کابل چند رشته اي ،کابل نوري ،کابل 

  کابل روکش دار ، کابل داخلی ، کابل خارجی ، کابل هاي پر زوج 

   رفتار سیستم ها یعنی چه ؟*

*اولین شبکه هاي ارتباطی چگونه ایجاد شده ؟در عصر شکار با دود و آتش شبکه هاي ارتباطی ایجاد شد بعد با نور و یا آینه 

  کردند  ارتباط برقرار می

  * جیغ ،  نور ،  کبوتر نامه بر ، شبکه هاي ارتباطی اولیه بودند 

  *بعد با سیستم هاي ارتباطی (مورس ) پیام ها را رساندند . مورس یک نوع رمزنگاري بود 

  *در مورس فضاي روش اابتدایی با حرف نت شروع شده است 

سیم می برند و یا یک سیم با زمین استفاده می کردند  بعد از تلگراف ،  2*بعد به تلگراف رسید . در شبکه هاي تلگرافی یا 

هاي دستی ایجاد شد (با وصل کردن فیش ها به  switchتلفن آمد . تلفن ها اول به صورت نقطه به نقطه بودند . بعد کم کم 

 هاي الکترو مغناطیسی و مکانیکی switchخانه هاي مردم براي برقراري تماس ) به تدریج که تعداد مشترك ها زیاد شد ، 

  انتقال شد / انتقال ها هم پیشرفت کردند.  switch/ بعد از ایجاد شدند 

تا سیم یک زوج سیم می کشیدند / بعد بی سیم ها بوجود  12کردند به جاي  استفاده carrier*دستگاهاي مختلف  به نام 

آمدند/ اولین بی سیم ها در کشتی ها با موج هاي فرکانس کوتاه با امواج بلند بود / تناوب تعداد فرکانس ها        تواتر : 

  فرکانس / 

  ج کوتاه آمدند*اولین بی سیم ها،  بی سیم هاي موج بلند بودند و بعد بی سیم هاي مو

 Microwave/vhf/highferequency* امواج خیلی ریز پیدا شدند.  

  

تر شد / بعد  ایی از انتقال با سیم حرفهوقتی فرکانس میرفت باال قدرت انتقال هم افزایش پیدا میکرد پس انتقال بیسیم *

 براي انتقال پیدا شد برد / سیستم هاي فضایی انتقال با سیم آمد دستگاه ها با سیم باال قرار داد ، قدرت انتقالش را هم باال

  کیلومتر موج میرود و بر می گردد)1400ماهواره (ماهواره  مانند 

می رسید و بعد امواج بر می ( تروپسفر یک الیه زمین است ) سیستم هاي پروپور : امواج را می فرستادیم بعد به تروپسفر *

  گشت 
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  مهم

  نوع سیستم براي رقابت آمدند : 3*

  سیستم فضایی ، ماهواره   -1

  سیستم هاي با سیم  -2

  سیستم هاي بی سیم  -3

  سیستم هاي با سیم برنده شد که در اینجا  

  مهم

ثانیه تاخیر  0,1(   تاخیر در انتقال دارند -3پایین   منیتا -2هزینه زیاد   - 1حسن و ایرادهاي سیستم هاي فضایی : *

  دارند)

  کیلومتر است)  0000/300کترو مغناطیسی سرعت حرکت موج : ( امواج ال*

  **** شاید از این قسمت در امتحان یک مقاله اختیاري بیاید ******

  براي چه نوع انتقال هایی خوب است ؟) ماهواره (*سیستم هاي فضایی 

  

 ، دور دست خوب است براي انتقال دیتا ، انتقال هاي بین المللی و براي نقاط خیلیخیلی   BROAT COASTجواب: براي 

  قال ماهواره اي خیلی خوب است نتا

  

  .انتقال دهدتوسط کابل نوري باالترین پهناي باند را کابلی با سیم توانست  ی یا*انتقال فیزیکمهم 

  پس تصمیم هاي با سیم توانست بقیه را شکست دهد *

  

چه سیمی ) چه حسن ها و چه عیب هایی دارند ؟ سیتم فیزیکی مخصوصا  -فیزیکی ( چه کابل هاي شیشه اي هايسیستم*

  هزینه باال -3     )کمتر noise(نویز کمتر  - 2    امنیت باال- 1    :کابل نوري

  

  چه حسن ها و چه عیوبی دارند؟ HF, VHF, UHF* امواج روي زمین مثل 

  . هزینه کمتر3    . سرعت در نصب 2  . ارزان بودن 1

  

*NOD ولی در اصطالح مخابراتی و شبکه اي یعنی نقطه اتصال یا محل اتصال / وقتی چند تا کاربر به هم  یا هاب یعنی گره

  می رسند به نقطه اتصال می رسند 
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ز را محشر ،گشابندگاه ترجمه کردند  . خیلی مسخره ست ولی یک ترجمه خوب ا  switchسال پیش در ایران  80*حدود 

switch  است (مثال در راه آهن قطارها راswitch   ،  ( می کنند به وسیله سوزن بانswitch یعنی سوزن   

SWITCH =انتخاب گر مسیر = سو + زن 

  (سوزن ) قرار می دهیم   switch*هر جا می خواهیم جریاناتی را جهت دهیم یک  

  *انتقال + سوزن = شبکه

کابل     -3سرور   -2  مودم (د در اولین مسیر انتقال ما مودم را داریم) -1را نام ببرید؟  switchتا از ابزارهاي انتقال  10 *

 ADSL - 5روتر    -4

*DSL   8نها یک ادعا کردند و گفتند نمی خواهد کابل ببرید و من تا تکنولوژي است .آها یکی از شاهکارهايG  را براي شما

  در حال رقابت هستند انتقال می دهم . دائم نظام ها با هم 

  ها فوق مدرن هستند .  switch*در شبکه هاي موبایل 

  می کنند و هیچ مشکلی پیش نمی آید switchمیلیارد ارتباط مختلف را به هم  10*حدود 

 الزم است تا این سیستم ها همدیگر را بفهمند (مثال در استانداردها *عالوه بر اینکه این سیستم ها وجود داشتند یک سري

  )Bش رو بزاریم تا عالمت را اسم 5 :تاندارد گفتندیک اس نوشتار مورسقدیم براي 

  مهم

معانی مختلف پروتکل : *مقابله نامه، مفاهمه، تفاهم نامه ،  (قرارداد) گذاشتند  protocolداخل شبکه ها یک پروتکل *

  بیانیه، قرارداد

  مداري می گذارند تا بتوانند خوب اطالع بدهند و خوب همدیگر رو بفهمند  یم قرار  دو طرف ارتباط با هم←پروتکلدر *

  ←osi مدل *

مه چیز سخت افزاري است و کار آن انتقال هو  ، ماکروفر،کابل الیه اول (الیه پایین) :  الیه فیزیکی است . یعنی همین سیم 

  است 

یک هارا بتواند درست بفرستد .  صفر و اصالح دارد . یعنی ابتدایی ترین بر(الیه پیوند) الیه پیوند سعی  datalinkالیه دوم : 

  .موج اطالعات صحیح خطا موج را بفرستد ) اطمینان از رسیدن بدون (بصورت 

  الیه شبکه مشخص می کند چه چیزي باید به کجا برسد  ،الیه سوم : الیه شبکه 

  که مطمئن شوند آنها آماده هستند اطالعات بگیرند یا خیر الیه چهارم : الیه انتقال یک بسته هایی را می فرستد 

  را بررسی می کند  کار الیه جلسه : نظم دهی این بسته ها/  الیه جلسه setionالیه پنجم : 

  نگاري را باز می کند / و تایید اطالعات را انجام می دهد رمز( ،الیه ششم : الیه ارائه 

  applicationالیه هفتم : الیه کاربرد یا الیه 
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 مدل  و  )اهمیت موضوع فنی ارتباطات در کسب و کار را توضیح دهید ؟  ( مقاله نوشتن یک  سوال امتحانی :*

OSI را توضیح دهید ؟  

 سوال هاي مهم

  سوال ها؟ نقش سامانه هاي اطالعاتی ؟ مدل عمومی کار آفرین؟*


