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 بیوگرافي کارآفرينان

 نامهزندگي ايي ازخالصه -

 اتمام تحصیالت متوسطه – 1673

 پذيرش در دوره علمي کاربردی جهاد دانشگاهي تبريز -1673

 سرگروه تیم اعضامي به مسابقات برنامه نويسي دانشجويي کشور -1631

 سپرست مرکز آموزش کوتاه مدت جهاد دانشگاهي و سايت مرکز آموزش عالي -1631

 اپراتور کشوری –برنامه نويسي سرويس کارت تلفن اعتباری ) الکارت( -1636

 تاسیس شرکت توسعه نرم افزاری ترنج -1630

 برنامه نويسي اولین سرويس پرداخت تلفني قبوض در کشور -1633

 سي تکنولوژی نرم افزار در علمي کاربردی تراکتورسازیاتمام دوره کارشنا-1633

 پیاده سازی سرويس خريد و فروش پستي سفیر -1633

 پیاده سازی سرويس انبار مخازن مايع پتروشیمي تبريز -1635

 توشانت –پیاده سازی شبکه مويرگي فروش کارت شارژ  -1631

 منطقه ای و آب شهری و روستاييپیاده سازی مرکز تماس خرابي و حوادث در شرکت برق  -1636

 پايان تحصیالت مقطع کارشناسي ارشد-1631

 پیاده سازی اولین سرويس فروشگاه ساز ابری در کشور -1630

عالقه مند به ورزش شنا و فوتبال ، اهل وب گردی ، مخالف سرسخت بازی های کامپوتری ، اهل مطالعه البته از نوع 

 م های توسعه نرم افزاریديجیتال ، سخنران و عاشق رهبری تی

 

  صفحه(  1)حداکثر هاها و موفقیتشکست ايي ازخالصه -

 عدم توفیق در راه اندازی سرويس خريد و فروش پستي به علت نگاه تجاری اشتباه

 عدم توفیق در بهره برداری از اولین سرويس بلیط الکرونیکي مسابقات فوتبال

 

  پاسخ دهید. به سواالت زير

 را بیان نمايید.به سمت کارآفريني هدايت کرد  ااولین رويايي که شما ر نیز تان ومورد فعالیت مختصری در -



در مورد  و را هفت مرتبه بشنود تا در مورد آن دست به اقدام بزند یزیچ ديفرد با کي ديگو يست که مي اضرب المثل

 "ديگران کار کني؟میخواهي برای ، تا کي با وجود توانايي فني  "من آن حرف اين بود 

 دانش علمي کاربردی شما چه نقشي در پیشبرد اهداف شما به سمت چشم انداز داشته است؟  -

آموزش های مهارتي وعلمي کاربردی به عنوان يکي از مهمترين راهکارهای رشد اقتصادی کشورو کاهش میزان بیکاری 

عالي را به فراگیری  رخي کشورها متقاضیان آموزشتا جايي که بدارد ، مورد توجه جدی دولت ها و سازمانها قرار 

بخش های  آموزش های مهارتي سوق مي دهند تا هم نیروی انساني کارآمد و کارآفرين تربیت شود و هم به توسعه

 صنعتي و کاهش میزان بیکاری و افزايش کارآفريني, خودمحور بودن و خودکارآمدی توجه شود.

در کلیه سطوح تاثیر بسزايي در پیشرفت اهداف اينجانب داشته است بطوری که تمامي اعضای لذا آموزش های مهارتي  

 از دانش آموختگان علمي کاربردی مي باشند.هیات مديره شرکت 

 صفحه( 1)حداکثر  با ذکر موانع و مشکالت. فضای کارآفريني در ايران را چگونه ترسیم مي کنید؟ -

 کرد: يبررس يدسته کل 1توان در  يم رانيها را در ا استارتاپ یرو شیپ ياصل یچالش ها

 یآن برا یداريو حفظ پا یساز میت نديفرآ يسخت ليبه دال يپس از مدت میت دنیاز هم پاش ،يياجرا یقو می. نبود ت1

 توسعه محصول

 استارتاپ ها یبرا ريخطرپذ یگذاران حرفه ا هي. کمبود سرما1

 ينوآورانه استارتاپ یطرح ها یاجرا یبرا ریدست و پاگ نی. مجوزها و قوان6

با مدل  ديجد ی( نسبت به ورود استارتاپ هايدولت ریغ-يخصوص ی. مقاوت در بدنه جامعه و اصناف )بخش ها1

 نوآورانه یکسب و کار یها

 یجزء موارد یکشور  هستند و دو مورد بعد يو استارتاپ ينيکارآفر ستمیاکوس دروني مشکالت جزء اول مورد دو 

   شوند. يم لیتحم ستمیاکوس نيبر ا رونیاز ب کههستند 

 ؟ پیشنهادتان برای حمايت از کارآفرينان چیست و  ايدشدهو نهادهای ذيربط هايي از طرف دولت چه حمايت -

 دريافت نکرده ايم يکنون هیچ حمايت دولتي و غیر دولتتا 

 مهمترين دستاورد کارآفريني شما چه بوده است؟ -

 اشتغال و درآمد نسبتا پايدار در شرايط اقتصادی آشفته کشورايجاد 

 چه توصیه ای داريد؟  در خصوص کارآفريني به هم دانشگاهي های خود در نظام علمي کاربردی -     

 عبارتند از دارد  ازینبه آن  ينيکه هر کارآفر نيآنال يابيپنج اصل بازار

 

 سودآور است یمشتر یوفادار .1



 دهنديانجام م يمشابه یکه کارها يخاطبانم .1

 هستند يخوب یهارسانه ياجتماع یهاسانهر .6

 ستیتست کردن بالفاصله موثر ن .1

 دیگسترش ده ديریگيم اديخود را بر اساس آنچه  یهانیکمپ .0

 1کثر ا)حدنقش دانشگگگاه را در توسگگعه کارآفريني چگونه مي بینند؟ چه فعالیتهای ديگری بايد دانشگگگاه انجام دهد؟ -     

 صفحه(  

گیر کرده و هايي که طي اين چند سال اقتصاد را زمینفناوری های نوين چاره خروج از بحران در کشور است. بحران

صنعت را در رکود و خواب چند ساله گرفتار کرده است. برای رفع مشکالت کشور از جمله اقتصاد، اشتغال و تولید 

نیان که از ايده و بهای دانشبنیان با حمايت از شرکتنخست آن مشاغل دانشکه ضلع یم بايد به فکر تشکیل مثلثي باش

نظر ماالمال هستند، باشد و ضلع ديگرش تعامل جهاني و جهاني انديشیدن و همچنین ضلع سوم آن را تولید و استفاده 

با  و همچنین همگام شدن های نوين تشکیل دهد تا در نهايت با استفاده از اين مثلث راه توسعه و پیشرفتاز فناوری

فاده رفت از آن استها ضعیف هستیم و راه بروناقتصاد جهاني را در پیش بگیريم، چراکه امروز در بسیاری از شاخص

  .های نوين و دور ريختن افکار قديمي استاز فناوری

آيد که در بنیان معموال در ذهن اساتید، دانشجويان و اعضای هیات علمي به وجود ميهای فناورانه و دانشايده

هايي به محصول قابل ارائه و قابل جذب در های فني مشغول به کار و تحصیل هستند. برای اينکه چنین ايدهدانشکده

ند که هم داشته باش آشنايي با شرايط بازارو  سازیدانش تجارید بازار تبديل شود، جدا از دانش فني که آنها دارند باي

ار ای که در ذهن آنها شکل گرفته به اندازه کافي بازبتوانند دانش خود را وارد بازار کنند، يعني بايد ارزيابي کنند که ايده

صول در کجا قابل عرضه است دارد يا خیر و محصول آنها با محصول مشابه يا رقیب توان رقابت دارد يا خیر و اين مح

رسد و چقدر بايد هزينه کنند تا به نقطه و در کجا قابل عرضه نیست و اين محصول چه زماني به نقطه سودآوری مي

سر برسند.. برای اينکه چنین افرادی به درک بهتری از مسیری که بايد بروند، برسند بايد کساني در کنارشان قرار سربه

ای لهبه نوعي مساو  ه بر عهده بگیرندگذاری، فروش و غیرا در حوزه تولید، عملیات، بازار، قیمتگیرند و کار مشاوره ر

 برانگیز باشد، برطرف کندتواند برای شرکت چالشرا که مي

 که به فرزندانتان که همه جوانان اين مرز و بوم هستند در کسب و کار چیست؟ پیشنهادیاولین  -    

 "الزم نیست همه چیز را تجربه کني " .ریعبرت بگ گرانيد یخود، از شکست ها یهاکستدرس گرفتن از ش یه جاب

 پاشنه آشیل کارآفرين چیست؟ از چه چیز در کسب و کار بايد اجتناب کرد؟ -    

 کسب و کيشروع  سکير ايآ قتیحق ني. با توجه به اشوديمورد به شکست منجر م 3 د،يکسب و کار جد 15از هر 

 ؟ميريرا بپذ ديکار جد



کست احتمال ش میکنترل کن ايرا حذف  سکير جاديو عوامل ا ستیشکست کسب و کارها چ لیدل میپاسخ: اگر بدان 

داشته ن به آقبل از شروع کسب و کار توجه کامل که بايد شکست کسب و کارها  ي. عوامل اصلابدييبه شدت کاهش م

 :میباش

 نادرست میت  -

تان کار یرا برا يشما ندارند. اگر افراد درست میدر ت يينداشته باشند، جا یاکه به طرح کسب و کار عالقه یافراد

برساند از  تیکار را برآورده کند و اهداف آن را به واقع یازهایکه بتواند ن يمی. پس تروديم شیکارتان پ دیاستخدام کن

 است. اتيضرور

 انيبازار و مشتر یازهایبرآورده نشدن ن  -

 ازیشود. چرخ کسب و کار با برآورده کردن ن يها ماست که باعث شکست استارتاپ ياشتباه نيتربزرگ نيا احتماال

 .خورديکار بپردازد قطعا شکست م نينتواند به ا ي. اگر استارتاپچرخديبازار م

 فقدان طرح کسب و کار منسجم  -

. ستین يختپول و ... کار س فیکردن ک يتالیجيد ،ييانمايوب، پو يافزار، طراحنرمتوسعه  ،يسينوبرنامه ادگرفتني امروزه

 .شوديشکست آنها م لیدل زین نیاست و اغلب هم نانيکارآفر یبرا ياما نوشتن طرح کسب و کار هنوز هم کار مشکل

وام د يلیخ رندیدرآمدها و ... را در نظر نگ ها،نهيهز ،ینکنند، همه جوانب کار مانند مشتر يشيکه دوراند ييهااستارتاپ

 .آورندينم

 ورود زود هنگام به بازار   -

مردم  نکهيدارند اما قبل از ا يخوب دهيها ااستارتاپ نياست. ا یتکنولوژ یهامعموال باعث شکست استارتاپ ل،یدل نيا

 از یاری. مثل بسشونديت مواجه مرو با شکس نياز ا شوند،يکنند وارد بازار م ازیخدمت احساس ن ايبه محصول 

 یزم براال یهایمختلف مانند عدم بلوغ تکنولوژ ليبه دال يولکه قبل از آن ساخته شده بودند  پديمحصوالت مشابه آ

 تبلت خوب، شکست خورده بودند. کي جاديا

 گرفتن دهيرقابت را ناد -

 دهيدو کسب و کار خود متمرکز شوند. اما با نا یمشتر ازیشود بر برآورده کردن ن يکار به استارتاپ ها گفته م یابتدا در

 زود شکست بخورند. يلیگرفتن رقبا ممکن است خ

 فیضع يابيبازار  -

هستند اما  بلد يوب را به خوب يو طراح يسيکه برنامه نو نياست که با ا نيها اشکست استارتاپ ياصل لياز دال يکي

 د.تواند کسب و کار شما را رونق بخش يآن م یهایو استراتژ قیدق يابيآنهاست. طرح بازار یبرا يکار مشکل يابيبازار

 عدم شناخت خود  -



عف و که نقاط ض ديشويموفق م يزمان کهيکار را شروع کنند. درحال تواننديم دهيا کيبا داشتن  کننديفکر م اکثرا

کار ندارند  یهاياز سخت يدرک درست اي دستنیساخته نشدند، مقاوم ن ينيکارآفر یبرا ي. برخدیبدان يتان را به خوبقوت

 .رونديم رونیچالش از کار ب نیرو با اول نياز ا

 پاسخگو نبودن  -

 منجر به شکست فرد شود. توانديم اتشيبه شکا يدگیو عدم رس یندادن به مشتر پاسخ

ي پردازيد و يا شکستها در ذهنتان تداعتصور شما از فعالیتتان در آينده چگونه است آيا آينده روشني را در ذهنتان مي  -    

حداکثر )مي شود. آيا شما انتظار بهترين ها را داريد يا بدترين ها را ؟ شما هم معتقديد که منفي بافي پول را فرار مي دهد؟

 صفحه(   1

اصلي شرکت، از اينجا به بعد تمرکز  .سفر کارآفريني سفری است دور و دراز، پر از فرازونشیب و مملو از بیم و امید

 .بازارتری بیشدست آوردن سهم کارگیری نیروهای بیشتر برای رشد و بهرشد است؛ بهتر کردن پیوسته محصول و به

 شما هم معتقديد که منفي بافي پول را فرار مي دهد؟

هرچه م کافي است قبول کنی.کنندينم شرفتیبه پ يکمک چیدر ترس دارند و ه شهير ياضطراب و نگرانبله دقیقا 

 .داشت یمخواه یشتریشانس ب ،یمتالش کن شتریب


