
 جهت تهیه کتابچه محتوای پرسشنامه

 شرقیاستان آذربایجاندانشگاه جامع علمی کاربردی  موفق کارآفرینان 
 

 

 ( بیوگرافی کارآفرین: 1

 نادر آقازاده  :نام و نام خانوادگی

 مهندسی نرم افزار کامپیوتر، کارشناسی، دانشگاه نبی اکرم تبریز    :رشته تحصیلی و مقطع و مرکز آموزشی

 :و کارکنان آموخته، دانشجو، مدرسنحوه ارتباط با دانشگاه: دانش 

  ید؟ چگونه ادامه دادید؟ نقطه عطف فعاليت شما ه ااز کجا شروع کرد بفرمایيد و کنيد بيانخودتان را مختصري از بيوگرافي زندگي

مهم  ین کتابخوانندگان او هر آنچه که به نظر شما براي  ید؟ه اکجا بوده است؟ سرمایه اوليه کسب و کار خود را از کجا تامين کرد

 را توضيح دهيد؟  است 

 .دانش آموخته رشته مهندسي نرم افزارمدیرعامل شرکت دانش بنيان ستاک و  نادر آقازاده هستم،

با حضور در تيم توليد آموزشگاه مجازي مستقر در پارک علم و فناوري استان آذربایجان شرقي  3131به صورت رسمي از سال 

براي آشنایي هر چه بهتر با با سرمایه شخصي شرکت ستاک را تاسيس کردم و همزمان  3131را آغاز کردم. در سال خودم  فعاليت

فضاي کسب و کار حوزه فناوري اطالعات کشور و برقراري ارتباط مستقيم با شرکت هاي بزرگ کشور در این حوزه، به تيم تحریریه 

ترین هفته نامه کشور و محبوبترین رسانه حوزه فناوري اطالعات بود پيوستم و تا سال هفته نامه عصر ارتباط که در آن زمان پرتيراژ

 اطالعات همکاري داشتم.روزنامه فناوران بعد هفته نامه و  با اینبه عنوان سردبير سرویس شمالغرب  3131

ورود به حوزه دولت با  3131سال  براي ورود به بازار آغاز شد و در ت نرم افزاريمرحله توليد محصوال 3131در آذر ماه سال 

صنعت فناوري اطالعات آغاز کردیم و تا به امروز که در خدمتتان هستم در این حوزه مشغول رسما فعاليت خودمان را در الکترونيک 

ل سرمایه گذاري بر روي استارت آپ هاي حوزه فناوري اطالعات را شروع کرده ایم و در حا 3131به فعاليت هستيم و از سال 

 توسعه این حوزه هستيم. 

 

 ؟ آیا ه استچه تاثيري در فعاليت کارآفرینانه شما داشت و آموخته هاي مهارتي شما علمي کاربردي دانشگاه جامعشما در  تحصيل

فرین شدن شما نقشي ایفا کند؟ نيد؟ آیا دانشگاه توانسته در کارآکي کاربردي را به دیگران توصيه ميتحصيل در دانشگاه جامع علم

 چقدر بوده است؟  در موفقيت شما دانشگاه تاثير

من به صورت خيلي اتفاقي و بدليل بيماري پدرم مجبور به انصراف از دانشگاه قبليم و براي اینکه خدمت سربازي نروم در کنکور 

پذیرش شدم و بنابراین آشنایي من با این دانشگاه از پيش دانشگاه جامع شرکت کردم و خوشبختانه در همان دوره در جهاددانشگاه تبریز 

ر طراحي شده نبود ولي امروز از اینکه تحصيالت دانشگاهي ام را با این دانشگاه شروع کردم، خوشحالم چون به عينه دیدم که اساتيدمان بيشت

 يه کارآفریني است.بر روي مهارت آموزي تاکيد داشت، امري که الزمه ورود به بازار کار و حتي کسب روح

لذا حتما تحصيل در دانشگاه هاي جامع و یا مشابه آن را به دوستان و قطعا این دانشگاه در موفقيت هاي بعدي من نقش بسزایي داشته اند و 

 نزدیکانم توصيه ميکنم.

  کدامند؟ دانيداخص ميدر خود شکه هایي را ویژگي ؟از خودتان چه تعریفي دارید ؟خود را چگونه پيدا کردیدخصوصيات برتر   



اگر قرار باشد همه خصوصيات منفي خودم را کنار بگذارم و روي خصوصيات مثبتم تاکيد داشته باشم. مي توانم روحيه و عالقه شدید به 

ودم عنوان همترین خصوصيات خیادگيري، متمرکز بودن روي اهداف و برنامه ها، نظم ذهني و پایبندي به اصول حرفه اي و کار تيمي را از م

 ميل به یادگيري و مطالعه مستمر را بارزترین ویژگي شخصي خودم ميدانم.نمایم و در این بين 

 

  چه بوده است؟ گرفتيدبه کار  تان،کسب و کارایجاد و توسعه مهمترین عاملي که در  

 صداقت با مشتریان و ذینفعان.شناسایي فرصت ها، عمق دید و دور اندیشي، پشتکار و 

  نگارش شود(یک سطر )پاسخ در : سواالت الزامی که از کارآفرین پرسیده شود( 2

 به سمت کارآفریني هدایت کرد چه بود؟ ااولين رویایي که شما ر (3

فارغ التحصيالن دانشگاهي آرزوي استخدام در آن را داشته باشند و مشتریانش افتخار کنند که از محصوالت که نرم افزاري  ایجاد شرکت

 استفاده ميکنند و ما نيز افتخار کنيم که این نخبه ها و برندها ما را انتخاب کرده اند. این شرکت

مجموعه از خدمات ما استفاده ميکنند  06در حال حاضر کمي به این رویا نزدیک شده ایم و از صد برند برتر شمالغرب کشور بيش از 

 ولي تا تحقق کامل این رویا فاصله زیادي دارم.

 تان و نقطه آغاز آن بيان کنيد.ورد فعاليتمختصري در م (2

و بعد تاسيس شرکت خودم در  3131نقطه شروع فعاليت هاي جدي رسمي من، حضور در تيم توليد نرم افزار آموزشگاه مجازي در سال 

 ميباشد. 3131سال 

 دانش علمي کاربردي شما چه نقشي در پيشبرد اهداف شما به سمت چشم انداز داشته است؟  (1

 طبيعتا کسب مهارت هاي کاربردي نقش بسزایي در رسيدن به اهداف کسب و کار و حتي اهداف شخصي ام داشته است.

 مهمترین اتفاق کاري که برایتان رخ داد چه بود؟  (4

کي از شيرین همه اتفاقات عمر کاري براي من برزگ و مهم بوده اند و خيلي نمي توانم آنها را از هم جدا کنم ولي شاید بتوانم بگویم ی

و کارآفرین برتر از سوي  3133ترین اتفاقات دوران کاریم کسب عنوان فناور برتر کشور از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 

 بود. 3136وزارت کار در سال 

 شوید؟ ها و موانع پيش رو چگونه مواجه ميبا شکست (1

با یک شکست مواجه ميشوم آنرا یک موفقيت در شناسایي یکي از مسيرهاي غلط لغت شکست براي من تعریف شده نيست و اگر به ظاهر  

 تلقي ميکنم و همواره در رفع مشکالت بيش از عوامل بر روي شناسایي علت ها تمرکز داشته و دارم. و اقدامات اشتباه، 

 يد؟ق آییچگونه توانستيد بر مشکالت فا (0

 .مطالعه، پشتکار و توکل

 اعتقاد دارید و از آن بهره مي برید؟چقدر به کارگروهي  (1

 کارگروهي را الزمه پيشرفت ميدانم چون معتقدم سازمان هاي موفق، سایه انداز مدیرانشان هستند و کارگروهي این سایه را بزرگتر و بزرگتر

 ميکند.

 پيشنهادتان براي حمایت از کارآفرینان در ایران چيست؟  (3

 ر قوانين.رفع مواند توليد، تسهيلگري و شفافيت د



 در جامعه ترویج نمود؟ باید چگونه فرهنگ کارآفریني را  (3

 این موفقيت ها.داستان عمومي و بازگویي داخلي استان هاي موفقيت کمک به شکل گيري دبا 

 مهمترین دستاورد کارآفریني شما چه بوده است؟ (36

 ميدهند و ایجاد اشتغال مولد براي همکارانمتوليد سامانه هایي که بهره وري و راندمان سازمان هاي ميزبان را افزایش 
 

  از بین سواالت زیر پاسخ مبسوط ارائه فرمائید. سوال 5تنها به  ( سواالت انتخابی )به انتخاب کارآفرین(:3

  اصولي که با آن شما راه خود را هموار ساخته اید چيست؟ (3

 اهداف صداقت، پشتکار، یادگيري مستمر، پذیرش مسئوليت ها و تمرکز بر روي

  چيست؟کنيد ميکسب و کار ایجاد و توسعه در  جوانانکه به  توصيه اياولين  (2

وضوعات را خودتان درک خواهيد کرد، تمرکز بر فکر کنيد، بعد چگونگي م کارها و اهدافتان خوبعجله نکنيد، اول در مورد چرایي 

 روي چگونگي شما را به بن بست خواهد کشاند.

 در کارآفریني دارد؟ شکست یعني چه؟ چرا خالقيت  يهایست و شخص کارآفرین چه ویژگيبه نظر شما کارآفریني چي (1

 العاده مهم است؟فوق

در شاید دقيقا نتوانم کارآفریني را براي شما تعریف کنم ولي ميخواهم یک تعریف غلط را که دائما از رسانه ها و مدیران و جراید 

ميشونم را اصالح کنم، کارآفریني، هرچه که هست به معناي اشتغالزایي نيست، هرکسي که براي چند نفر شغل ایجاد مورد کارآفریني 

 ي ميتواند موجب کاهش اشتغال شود.کارآفریني در حوزه مکانيزاسيون حتکرد کارآفرین نيست بله کارفرماست، فراموش نکنيم حتي 

کارآفریني کارآفرین رئيس و یا حتي مدیر نيست، کارآفرین یک فرمانده و رهبر است و باید خصوصيات یک رهبر را داشته باشد. 

یک مفهوم، فرهنگ و حتي بهتر است بگویم مکتب است، مکتبي که به شما ميگوید که مسئول همه کارها خودتان هستيد، همه چيز 

ن فکر کنيد و براي خودتان برنامه ریزي شخصي داشته باشيد، قرار نيست دنبالرو باشيد و یا در شما هستيد ولي قرار نيست به خودتا

مسيري را بسازید که دیگران بر روي آن حرکت خود مسير باشيد و یا دست کم مسير خاصي حرکت کنيد بلکه قرار هست شما 

ن منتفع و ثروتمند شوند تا شما هم منتفع و ثروتمند شوید. را تعيين کنيد که دیگران براي تحققش تالش کنند و دیگرا يکنند، هدف

 به نظر من شکست در کارآفریني یعني ناآگاهي از تفکر و مکتب کارآفریني.

 پاشنه آشيل کارآفرین چيست؟ بزرگترین دام کارآفریني چيست؟ از چه چيز در کسب و کار باید اجتناب کرد؟ (4

-ها در ذهنتان تداعي ميپردازید و یا شکستینده روشني را در ذهنتان ميآیا آ ؟تتصور شما از فعاليتتان در آینده چگونه اس (1

 ؟ ها راها را دارید یا بدترینآیا شما انتظار بهترین ؟شود

تصور من از کسب و کارم فوق العاده روشن و پر از موفقيت است. کسب ثروت در کسب و کارم را پاداش بهترین بودنم 

 و حتي از مشتریانم انتظار بهترین بودن را دارم. همکارانمميدانم و از خودم، 

 شوند؟در چيست؟ چرا همه کارآفرین نمي تفاوت ميان افراد کارآفرین و سایر افراد (0

هميشه در حال یادگيري هستند ولي دیگران براي یادگيري وقت زیادي اختصاص نميدهند. کارآفرینان از افراد کارآفرین 

 ميگيرند ولي بقيه با شکست ها از اهدافشان فاصله ميگيرند. شکست نمي ترسند و درس



کارآفرین هاي واقعي با عالقه شدید قبلي به دنبال موفقيت کسب و کارشان هستند ولي افراد معمولي موفقيت را در چيزي که 

 به آن رسيده اند تعریف ميکنند و روي آن تاکيد دارند. 

ز در تيم و کار تيمي خالصه ميشود ولي بقيه افراد همه چيز را براي خودشان کارآفرینان واقعي قبول دارند که همه چي

 ميخواهند.

کارآفرینان موفق مسئوليت همه کارهایشان را ميپذیرند و به نوعي موفقيت ها را ناشي از عملکرد تيم شان و کمبودها را ناشي 

هميشه دنبال مقصر و دليل هستندو غافل از این از ضعف خودشان ميدانند ولي افراد معمولي براي شکست ها و کمبودها 

 موضوع هستند که دليل همه شکست ها و کمبودها خودشان و افکار ذهني خودشان هست نه دیگران.

 کرد؟ نقطه شروع کارآفریني کجاست؟به ایجاد و توسعه کسب و کار شود با دست خالي شروع چطور مي (1

 مطالعه بيوگرافي افراد موفق تاثيري بر شما داشته است؟ کنيد؟المللي واکاوي ميدر سطح ملي و بينچقدر در مورد افراد موفق  (3

 ؟چگونه باید وارد مقوله کارآفریني شد. چگونه باید در این مبارزه سخت موفق شد. چگونه نقش خود را در این راه پيدا کنيم (3

 کنيم؟ها باز کنيم و راهي براي خلق ارزش پيدا مان را روي فرصتچگونه چشم

 فضاي کارآفریني در ایران را چگونه ترسيم مي کنيد؟ (36

  چگونه کسب و کار خود را تنوع مي بخشيد؟ (33

-اي که شنيده« نه»ان عقد اولين قرارداد از اولين تان در زماز احساسچند مورد بفرمایيد.  تانههاي فعلي، آتي و گذشتاز نگراني (32

خواهيم تان در اولين بد بياري و شکست و چگونه آنرا پشت سر نهادید مياحساسيد؟ از یکردید بگو« بله»اید و آنرا تبدیل به 

 بدانيم غم و شادي یک کارآفرین از چه جنسي است؟ 

 هاي دیگري باید دانشگاه انجام دهد؟ بينند؟ چه فعاليترا در توسعه کارآفریني چگونه مي نقش دانشگاه (31

 

 سواالت پایانی:

 ستاک     )فناوران اطالعات و ارتباطات ستاک( نام کسب و کار )شرکت(:  

 ارائه راهکارهای جامع فناوری اطالعات    نوع کسب و کار:

 4تبریز، بلوار فارابی، نبش کوی فاطمی، برج فناوری، طبقه  :نشانی و شماره تماس محل کسب و کار

 www.setaksoft.com     وب سایت شرکت: )در صورت داشتن(

 نفر  32       :کارکنانو تعداد  شده میزان اشتغال ایجاد

شرکت دانشش بنیشان و دارای مجشوز   هبل باشد؟ می یصالحو عرضه از مراجع ذ دیآیا محصول )کاال یا خدمت( شما دارای مجوز تول

 از موسسه توف نورد آلمان ISO1009-3092فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و دارای گواهینامه 

 :دییخود را مرقوم فرما یدیمحصول/ محصوالت تولمشخصات 

 

 

 

 

 ™PGPسامانه ابری مولد پورتال پژوهشیار  -9

توسشعه  ،یو خدمات یشرکت ،یچند زبانه سازمان یها تیوب پورتال ها و وب سا یجهت راه انداز کپارچهیو  منیپلتفرم قدرتمند، ا

 .یدولت یو سازمان ها یصنعت یبرندها یها تیوب سا یشرکت در حوزه طراح رانیسال سابقه مد 33تجارب  هیبر پا افتهی

 PGP.irپروژه ها:  مشاهده

 B3C Marketplace نیفروشگاه آنال یسامانه ابر -3



 یاز راه انشداز یبانیپششت تیشبا قابل نیآنال یمرتبط با فروشگاه ها یها تیفعال یتمام تیریو مد یراه انداز یبرا یحرفه ا پلتفرم

 (Multi-vendorچند فروشنده ) یفروشگاه ها

 Topinjust.comپروژه:  نمونه

 B3B Marketplace یتعامالت تجار یسامانه ابر -2

در حوزه مختلف صنعت و  (B3Bچند زبانه بنگاه به بنگاه ) یتعامالت تجار یسامانه ها یراه انداز یقدرتمند و منعطف برا پلتفرم

عضشو، ببشت  یبه کسشب و کارهشا یصفحه اختصاص یاختصاص نگ،یمحتوا، اکانت دیتول یندهایاز فرا یبانیپشت تیخدمات با قابل

 نواسانات و... ینمودار شیمحصوالت/ خدامات ، نما متیق راتییتغ یلحظه ا لیتحل ن،یسفارش آنال

 Asreahan.comپروژه:  نمونه

 (CRM) انیارتباط با مشتر یسامانه ابر -4

 فیشمرتبط با ق یندهایببت تمام فرا ان،یمستمر اطالعات مشتر شیپا تیبا قابل انیارتباط با مشتر تیریمد یبرا یحرفه ا سامانه

 یابیش، ارز(Task Managementو فروش ) یابیبازار میروزانه ت فیوظا تیریو مد یکار میتقو شی، نما(Sales Funnelفروش )

 و... (Gamification) یبازکار یمتدها هیعملکرد کاربران بر پا

 crm.pgp.irدمو:  مشاهده

 حوزه سالمت  یابر یسامانه ها -2

 یو سالمت. سامانه نوبت ده یدر حوزه مختلف خدمات پزشک شنیکیو اپل تیبر وب سا یمبتن یارائه راهکارها یجامع برا پلتفرم

 .باشندیحوزه م نیشرکت در ا یسالمت جزو سامانه اصل یبه همراه پلتفرم گردشگر یپزشکان و مراکز درمان نیآنال تیزیو و

 Nobatall.comپروژه:  نمونه

 سفر  یسامانه ابر -6

 تیریمد یندهایاز فرا یبانیپشت تیبا قابل یچند زبانه در حوزه سفر و گردشگر یحرفه ا یپروژه ها یراه انداز یجامع برا پلتفرم

محتشوا در حشوزه سشفر و  دیشتول ،یو بشوم گشرد یهتل، اماکن اقامت نیآنال ونیرزرواس ،یو خارج یداخل یتورها نیو فروش آنال

 تور و ...  ید محتوا، استخدام مترجم و راهنمایکسب درآمد از محل تول ،یگردشگر

 Irantour.istپروژه:  نمونه

 دادیرو یسامانه ابر -7

 در سه بخش؛ دادیرو تیریمد یهدفمند و متمرکز برا پلتفرم

 ،یهنشر ،یعلمش یدادهایشجشنواره ها، استارت آپ ها و درکل رو نارها،یدر دورها، سم نیببت نام آنال کپارچهیسامانه  (9

  یو آموزش یفرهنگ

 eastp.ir/Eventپروژه:  نمونه

  یو آموزش یعلم ،یهنر یدادهای( روی)صندل طیسامانه فروش بل -8

 Bilital.irپروژه:  نمونه

 

هشا بشه  شگاهیدر جشنواره ها، کنفرانس ها، کنگره ها و نما یگانیو با شیپا ،یابیارز ،یببت نام، ارسال طرح، داور کپارچهیسامانه  -1

 .یبوم ریهمراه امکان رزرو محل اقامت شرکت کنندگان غ

 Rinotex.irنمونه پروژه:  

 مهیب نیآنال دیو خر سهیسامانه مقا -90

زلزله،  کلت،یشخص بالث موتورس ل،یبدنه اتومب ل،ی)شخص بالث اتومب ینامه ها مهیب نیآنال دیو خر سهیجستجو، مقا یابر پلتفرم

  لیموبا شنیکیو اپل تیوب سا یو با امکان ارائه خدمات بر رو یمرکز مهیب ی( منطبق بر دستوالعمل هایلیدرمان تکم ،یآتش سوز

 Bimasi.irپروژه:  نمونه

 مکان محور یسامانه بانک اطالعات -99

واحد  شنیلوک هیمکان محور )بر پا یبانک اطالعات شیو نما یجهت جمع آور لیموبا شنیکیو اپل تیبر وب سا یمبتن یابر پلتفرم

 و... یو عموم یخدمات ،یتجار ،ینقشه( مرتبط با مراکز دولت یبر رو

 Yoltop.comپروژه:  نمونه

 



 

  یارسال مدارک و مستندات متقاض ستیچک ل

    ( دیجد ری)تصو یرنگ 2×4قطعه عکس  یک مدارک و ضمائم شرح

    اخذ شده  یلیمدارک تحص ریتصو

    برداری، مجوز تولید یا ارائه خدمات پروانه بهره ریتصو

      یو حقوق یقیحق یهایدیهیها و تاسایر گواهینامه ریتصو

    روزنامه رسمی ببت شرکت  ریتصو

    یافتیدر هایو نشان زیجوا ریتصو

   ( JPGاز محل کسب و کار، محصوالت، دستاوردها و... )در فرمت  تیفیمنتخب و با ک ریتصاو


