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مقطع کاردانی خود را در دانشگاهی  تحصیالت در یک خانواده فرهنگی و علمی بزرگ شدم. 1361متولد  ،اینجانب امین کاشانی

ته رشرتبه اول و مقطع لیسانس در  در رشته نرم افزار سیستم از دانشگاه جامع علمی وکاربردی جهاد دانشگاهی تبریز با

 1393در سال  صنعت ایران علم ودانشگاه و فوق لیسانس در رشته مهندسی شبکه از از دانشگاه نبی اکرم مهندسی نرم افزار 

در شاخه  تاکنون همزمان با شروع تحصیالت آکادمیک مشغول به کار در زمینه های کامپیوتر 1380از سال  .مدبه اتمام رسان

و طراحی و پیاده سازی  (های هوشمندموشار در حوزه رباتیک )کسب مقام در مسابقات های برنامه نویسی نرم افزار و سخت افز

برای همکاری در زمینه  1383و به حرفه خود بسیار عالقمند هستم. بنده در سال  دیتاسنتر بودم. شبکه های کامپیوتری و

ی جهاد دانشگاهی با یک شرکت مستقر در برنامه نویسی و توسعه پروژه آموزش الکترونیکی به همراه دوستان دوران کاردان

پس از پایان خدمت سربازی در اداره کل  1388مشغول به کار شدم. واز سال برای اجرای طرحی پارک علم و فناوری تبریز 

امورمالیاتی استان آذربایجان شرقی در بخش فناوری اطالعات استخدام شده و تا کنون در اجرای پروژهای نرم افزاری در حوزه 

به صورت فعالیت شخصی در برنامه  های کامپیوتری در سطح کشوری همکاری دارم. و همزمان با استخدام،مالیات و شبکه

ال سخرداد از  هستم.به کارحسابداری و مالی و حقوق و دستمزد مشغول سیستم های نویسی و تولید چندین محصول در حوزه 

یم ت و رضا بهین فراز و اشکان سلیمانی فخر(بهین فراز حسین  جعفری،حسن خوبم )آقایان مهندس به همراه دوستان  1399

تشکیل داده و توانستیم بر روی یک سری از ایده  )نرم افزار،سخت افزار و شبکهمتخصص در زمینه فناوری اطالعات حرفه ای و

با ثبت شرکت به نام ور امسال . در شهریبرسیمبه نتایج خوبی  ماه 6در مدت  و کردههای خاص به صورت شبانه روزی فعالیت 

هوشمند افزار نوین راهبرد با برند نسام، به فعالیت خود در بعد تجاری رسمیت داده و توانستیم محصوالت خود را تجاری سازی 

 نماییم. 

 

 

 کاربردی چه تاثیری در فعالیت کارآفرینانه شما داشته است؟-/دانش شما درنظام علمی2

رانده و کلیه اساتید دانشگاه ذدر رشته نرم افزار سیستم در جهاد دانشگاهی گ 1380-1382درسال  بنده دوران کاردانی خود را

یز مدیون ن و خلق تفکر کارآفرینی دراین رشته ترین و با انگیزه ترین اساتید بودند. و عالقه و انگیزه به ادامه تحصیلمتبحراز 

 دانشگاه هستم. اساتید برتر

دانشگاه علمی و کاربردی با رویکرد و هدف تبدیل دانش به عمل ایجاد شده و در این حوزه نیز نقش موثری در پیوند علم و 

آموزش ببینن تا بتوانند ایده خود رو پرورش در هرمقطعی انسان ها که باید  نتیجه رسیدهصنعت داشته. و امروزه دنیا به این 

 ند و کارآفرین باشند.دهند و به یک کسب و کاری تبدیل کن

 

 ق عکس



 

 به سمت چشم انداز داشته است؟ کاربردی شما چه نقشی در پیشبرد اهداف شما-/دانش و مهارت علمی3

که علمی که تحصیل می کندتداعی میاین ذهنیت را  و هشروع تحصیالت آکادمیک با دانشگاه علمی کاربردی بود -خیلی زیاد

 دانشگاه و صنعت در این دانشگاه پررنگ است.و ارتباط  کنی باید به کار ببری

ی ما وجود دارد و ، فعالیتی است که به صورت دائمی در زندگی همهتوسعه مهارتهای فردی ها و تالش برایتوجه به مهارت

و  کند و یا اینکه کسباما طبیعی است کسی که به کارآفرینی و ایجاد یک کسب و کار جدید فکر می .باید وجود داشته باشد

یادگیری و بهبود برخی از مهارتها را در صدر  ای ندارد جز اینکهکرده و در حال مدیریت آن است، چاره کار کوچکی را خلق

 .های خود قرار دهدفهرست اولویت

 

 

 /پیشنهاد شما برای حمایت از کارآفرینان در ایران چیست؟4

ا نرخ ب یبانک التیارائه تسه یبرا یمانند کاهش الزامات و مراحل قانون یو مقررات بانک نیقوان یجد ی( اصالح و بازنگر1

 و نوپا. دیجد یمناسب به شرکت ها یبهره بانک

 کوچک و متوسط. یو کسب و کارها ینیتوسعه کارآفر ژهیو یخصوص یو توسعه بانک ها جادی( ا2

 مدار( کارفرما کردیکارگر مدار و نه رو کردیبنگاه ها )نه رو یداریو پا ینیکارآفر کردیقانون کار با رو ی( اصالح و بازنگر3

 .یو الزامات سازمان تجارت جهان ینیکارآفر کردیقانون تجارت، مقررات صادرات و واردات با رو یجد ی( اصالح و بازنگر۴

و معادن  عیرات صناها، ادا یمانند شهردار یو دولت ینامناسب در سازمان ها و مؤسسات عموم یادار ی( کاهش بوروکراس۵

 و صاحبان نانیکارآفر یالزم برا یقانون یصدور مجوزها یثبت شرکت ها و... که متول ست،یز طیاستان ها، گمرکات، اداره مح

 کوچک و متوسط هستند. یکسب و کارها

 .یضرور ریغ یو حذف مراحل ادار لیبه منظور تسه یو دولت یعموم یدر سازمان ها و نهادها یادار ونی( توسعه اتوماس6

 و دانشگاه ها. رستانیدب ،ییراهنما ،ییابتدا یلیدر مقاطع تحص نانهیو آموزش کارآفر ینی( آموزش کارآفر۷

 .ینیکارآفر کردیبا رو یصنعت ی( توسعه خوشه ها و شهرک ها8

 کوچک. یو مراکز رشد کسب و کارها یعلم و فن آور ی( توسعه پارک ها9

 یسازمان ها و نهادها تیبا حما یو استان یدر سطح مل ریمخاطره پذ یگذار هیامستقل سرم ی( توسعه صندوق ها10

 نیو تأم یبازنشستگ یسازمان ها یها و استفاده از منابع مال یو معادن استان ها، شهردار عیمانند ادارات صنا یو دولت یعموم

 .یاجتماع

در آموزش و پرورش و دانشگاه ها در  یلیسطوح تحص هیدر کل یو نوآور ینیکارآفر یجشنواره و بازارچه ها ی( برگزار11

گذاران  هیو سرما یحرفه ا نانیخالق و نوآور توسط کارآفر یها دهیاز ا تیو حما یبه منظور بهره بردار یو مل یسطح استان

 .یرانیا

https://motamem.org/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85/


 کشور. یصنعت یدر شهرک ها و خوشه ها ینیمشاوره کارآفر یها کینیکل تیتوسعه و تقو جاد،ی( ا12

 تیوفقنامه و م یدر مورد زندگ یکارتون ،یینمایمستند، س یها لمیو ساخت ف هیته قیاز طر ینیتوسعه فرهنگ کارآفر( 13

 .یرانیو نوآوران نام آور ا نانیکارآفر

 .یرانیا نانیکارآفر اتیو انتشار تجرب یمستند ساز قیاز طر ینی( توسعه فرهنگ کارآفر1۴

 آنان. یجهت کاهش نگران نانیاز کارآفر یو معنو یمال تیحما مهیصندوق ب جادی( ا1۵

 

 

 چگونه فرهنگ کارآفرینی را در جامعه ترویج دهیم؟/5

درک »از جمله شاخص  یمتنوع یاست که با شاخص ها یهر کشور یاقتصاد ییایاز عوامل مهم در پو یکی ینیکارآفر

 اریبس ییو معنا ستین ییاشتغال زا یبه معنا ینیشود. کارآفر یم دهیو ... سنج «ایپو ینیکارآفر» ،«نانهیکارآفر یفرصت ها

کمک کند. اما گسترش کارآفرینی در کشور و بهبود شاخص  زین ییزا شتغالا ندیتواند به فرا یتر از آن دارد، اگرچه م عیوس

گی مهم در کشور باید هماهنهای آن به بسترهای متنوع فرهنگی، سیاسی، علمی و ... وابسته است، بدین معنا که برای رشد این 

 .فوق العاده ای میان نهادهای متنوع فرهنگی، رسانه ای، علمی، دانشگاهی و سیاسی کشور وجود داشته باشد

 

 

 /مهم ترین دستاورد کارآفرینی شما چه بوده است؟6

ت سامانه مدیری"به نامدر زمینه آموزش مجازی و الکترونیکی کامال بومی و ایرانی در حوزه نرم افزار جهت تولید محصولی 

ر حوزه د و سخت افزار سورتر)جداکننده محصوالت و بسته بندی آنها( "آموزش آنالین و برگزار کننده وبینارها و جلسات آنالین 

  IOTحوزهردجهت مانیتورینگ اتاق های سرور و دیتاسنتر  BMSکشاورزی و همچنین طراحی و تولید سخت افزار 

 

 

 /آینده فعالیت کارآفرینی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟7

سامانه مدیریت آموزش آنالین و برگزار کننده "اخذ مجوز دانش بنیانی برای محصول بومی و ایرانی  هبموفق هم اکنون  

ه آینده نگرش ما ب فناوری تبریز شدیم.در پارک علم و به اخذ مجوز استقرار با برند نسام و  "وبینارها و جلسات ویدیو کنفرانس

کامال مثبت است و به صورت شبانه روزی فعالیت می کنیم تا به موقیت های بزرگی برسیم. همچنان در این مدت کم بعد از 

ه آرام ک میما زنده به آن و نه ایستادن. مهم حرکت کردن است توانستیم محصوالتمان را تجاری سازی نماییم. تاسیس شرکت،

 .ما عدم ماست یکه آسودگ میموج م؛یرینگ

 

 



 کاربردی برای دانشجویان چیست؟-/پیشنهاد شما به عنوان یک کارآفرین ودانش آموخته مرکز علمی8

 همراهی با یک کوچ  حفظ روحیه و سرمایه گذاری بر روی مهارت های فردی و داشتن و

 : عبارتند ازامل موثر بر موفقیت یک کارآفرین ترین عومهمبه نظر من 

 ریزی دقیق از همان روز نخستداشتن یک برنامه 

 و کار مورد نیاز برای شروع کسب تامین سرمایه 

 حلیل درست بازار قبل از هر اقدامیت 

 سازی یک ایدهانتخاب مکان مناسب برای پیاده 

 های روز جهان در ایجاد کارآفرینیاستفاده از مدل 

 تحلیل رقبا 

 بینی در آیندهپیش های احتمالی و غیرقابلانداشتن برنامه برای بحر 

  هدف مالی شفافتعیین 

  محصول بهترمعرفی 

  همکاران دقت در انتخاب 

  یادگیری خود و همکاران روی سرمایه گذاری 

  کردن و متفاوت فکر بودنمتفاوت 

 

 


