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 (HVP-Tا تکنیک  )بکسب و کار در شرایط بحران  تضمینی راه اندازی عنوان طرح :

 آریالتحقیقاتی  –موسسه آموزشی 

 : دکتر فرشید قنبرپوربا مدیریت 

 مقدمه :
تحوالت بنیادین در تکنولوژی اصوال تغییرات و جامعه و  اجتماعی های المانتغییردر  دلیلامروزه به 

. به عبارت دیگر هر یک از  استخلق شده  در ادبیات و مفاهیم رایج در میان مردم تعاریف جدیدی

دچار بازتعریف های بنیادین شده  مختلف زمینه هایر موفقیت د پیشین از جمله مفاهیم حوزه مفاهیم

. اندگردیده  مفهومی موقعیت ها  فرصت ها و شرایط اجتماعی نیز دچار تغییرات اساسی.  است

سبک زندگی و حتی نوع انتظارات  و دیدگاه های جوانان از کاراکترهای  موثر در کیفیت زندگی 

تعاریف شغل / کسب و کار / بیزینس .از آن جمله می توان به نیز دچار تغییرات اساسی شده اند آنها

درآمد و روش های رویارویی با فرصت ها / روش های کسب روش های کسب و کار / / موفقیت 

ی زندگی نسل جدید جوامع بعد از جامعه صنعتی وارد فرصت ها تهدیدها و چالش های و چالش های

آن دسته از جوانان و شهروندانی که همراه با  بصراحت می توان گفت که شده استی جدید

و همراه و همگام با این تغییرات تغییرات تکنولوژیک اجتماعی و صنعتی خود را منعطفانه تغییر داده 

قی زیر چرخ تغییرات می توانند در نسل بعدی جایگاه خود را نیز هنوز داشته باشند . ما بشده اند 

می شوند و شاید از آنها فقط نامی باقی بماند که نسل های بعد شاید با نام آنها هم برای همیشه نابود 

 آشنا نباشند .

محصول  این نسل نیزکه تماع گذاشته است جپا به عرصه کسب و کار و ادر این میان نسل جدیدی 

به دانشگاه برای آنها به عنوان یک غول هفت های جدید می باشند .نسلی که دیگر رفتن  المانهمین 
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سر خودنمایی نمی کند .نسلی که رفتن به باالترین مدارج دانشگاهی برایشان یک رویا و خواب نمی 

 کمتردیگر کابوس نیست.نسلی که شاید باشد .نسلی که حتی خدمت سربازی دیگر برای آنها یک 

از  درجه .این نسل شاید در باالترین  بشونداستخدام های رسمی شرکت های بزرگ مواجه  با

 وان به چالش اشتغال اشاره نمود.تچالش های اجتماعی قرار داشته و از آن دسته می فرصت و 

 

ن جلب می اشتغال واژه ایست  که هرگاه از آن حرف به میان می آید همه نظرها و توجه ها به آ

ه ای از زندگی هر انسان که به صراحت می توان گفت پایگذار بقیه مراحل زندگی مرحلگردد.

کمتر ط نواد / کسب درآمد / شادی و نشااز تشکیل خا که تا برداشته نشود نشانه هایی باشد .گامیمی

دیده می شود .در این میان و با توجه به تغییر نگاه جوامع و چشم انداز بلند مدت کشور به سمت و 

سوی خصوصی سازی ها و فاصله گرفتن از زندگی کارمندی و حرکت به سمت کارآفرینی بنظر 

ر عرصه زندگی خودنمایی می کند .نیازی که هم می تواند می رسد نیازی جدید برای جوانان د

بشکل یک چالش باشد و هم می تواند برای کسانیکه دانش و آگاهی آنرا در خود ایجاد کرده اند 

 نصورت یک فرصت دیده شود.

آریال با مدیریت دکتر فرشید قنبرپور با سابقه چندین و چند ساله در تحقیقاتی  –موسسه آموزشی 

شاوره و کوچینگ جوانان افتخار دارد که توانسته است این عزیران را از نقطه صفر مطلق تا زمینه م

لحظه پایانی تحقق اهداف و رویا آنها که راه اندازی کسب و کارشان و خلق درآمد و رسیدن به 

یق رسانه ملی هم اکنون نیز در نظر دارد تا بار دیگر از طراستقالل مالی آنها در کنارشان بوده است .

 اندشه های بلند خود را در کنار تیمی تخصصی به منصه ظهور برساند.

رح : در واقع کمک به تفکر و فرهنگ سازی اندیشه های اینکه می توان با هدف و اندیشه ط

رفا با یر سرمایه باورهای خود باور به اینکه لزوما نباید برای کسب درآمد به کمترین سرمایه و ص
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دنبال یک شغل کارمندی بود.اندیشه این که هر کسی در هر شهر و دیاری که باشد و با هر مقدار 

چالش ها و مشکالت زندگی که با آن روبرو باشد باز هم می  نهسرمایه ای که باشد و با وجود هرگو

کشف استعداد ها و توانمندی ها خود در تواند با نیروی ایمان و توکل به خالق جهان هستی و با 

مجاورت عالقمندی هایش با یک آگاهی منطقی رویاها و اندیشه های خود را در همان زمان جوانی 

تنها محقق نماید بلکه بتواند موجب اشتغال زایی عده ای دیگر شود و تعدادی از هموطنان خود را  نه

 نیز زیر چتر اندیشه های کارآفرینی خود حمایت نماید.

این طرح همه دغدغه و اندیشه اش سوق دادن جوانان عزیز کشورمان به سمت باور من می توانم و 

جب راه اندازی بیزینس و کسب و کاری بر اساس عالقه / مو که بتواند  در لوای آموزش های خود

 شغلی شده باشد می باشد.توانمندی /تیپ شخصیتی و آینده 

 

 

 اجرایی طرح :روند خالصه ای از 
ضمن آشنایی نسل جدید با روش های نوین / تولید و خلق ثروت در قالب  تاسعی دارد  طرح  این

و امکانپذیر جوانان کشورمان را از ابتدا تا مقصد نهایی اشان که همانا  روانآموزه هایی ساده / 

ا و توانمندی ها و همچنین چشم انداز ک کسب و کار مطابق عالقمندی هیو راه اندازی  طراحی

مرحله  ینا را تا آخرهی نموده و گام به گام آنواقعی و بر اساس شرایط موجود می باشد .همراه

 کمک و همراهی نماید .

ری کشور جای جب ترین ملزومات و نیاز هاچیزی که امروز و در شرایط کنونی کشور یکی از وا

کار غل کارمندی را می تواند روانه بازار یمی از سیل متقاضیان مشاظمی باشد.رخدادی که حجمه ع
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ام آرام به سمت و سوی ربنماید و فرهنگ کارمند ماب بودن را بتدریج تغییر داده و آ کارآفرینیو 

 کارآفرینی و باور خویش فرمایی می کشاند .

 هشدار :
دی که در همه حوزه های آموزشی / اجتماعی و بیزینسی در جامعه امروز به فراخوز تغییرات متعد

خودنمای می کند آموزش ها و دوره های متنوعی نیز توسط نهاد ها / دانشگاه ها و حتی اشخاص 

رح را از سایر آموزش های پیشین متمایز نموده طحقیقی طراحی و در حال اجرا می باشد .آنچه این 

 حوزه آموزش / مشاوره و مربی گری می نماید مولفه های زیر می باشد . درو نقطه عطفی 
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عالقمندی خود مورد آزمون های کتبی و شفاهی و جوی موفقیت حسب شدان -1

ری را یشود مس نةمطممصاحبه های حضوری و گاها غیر حضوری قرار می گیرد تا 

زرگترین چالش زیرا یکی از بکه برگزیده است در حیطه عالقمندی او می باشد .

های پنهان و هزینه بر اجتماع قرار گرفتن جوانان در شغل ها و کسب و کارهایی 

بوده و صرفا حسب تاثیرات اطرافیان / ه عالقمندی آنها نراست که متاسفانه در زم

دوستان و شرایط وارد آن کسب و کار و شغل خود جو خانواده / فامیل /و بعضا 

شده و همین امر باعث شده است که شخص با کمترین انگیزه  و انرژی ممکنه خود 

در شغل خود ظاهر شده و منجر به کمترین بهره وری و اثربخشی برای خود و 

کر آن است که خیلی از انسان ها علیرغم سالیان نکته شایان ذاجتماع خود گردد.

)این قسمت زیاد زندگی خود ولی هنوز نمی دانند که عالقه واقعی آنها به چیست ؟

 دارای آزمون و مصاحبه همراه با مشاوره و تحلیل تخصصی می باشد (

دانشجوی موفقیت در مرحله بعدی در آزمون های استاندار توانمندی شرکت نموده  -2

تا پس از آن بتواند به توانمندی هایی که در نهان خود داشته پی برده و از این گذر 

بتواند کسب و کاری را برای خود راه اندازی نماید که جز توانمندی های او می 

اه و گمان غلط در راهی قرار گرفته بودند چه بسیار جوانانی که به اشتب زیرا باشد .

که به تصور اشتباه خود فکر می کردند جز توانمندی ها آنها می باشد ولی گذر 

زمان و رویاوریی با چالش های مسیر و نحوه عملکرد آنها چیز دیگری را به اثبات 

رسانیده است.پس منطقی ترین انتخاب قراردادن و راهنمای جوانان در جهت قرار 
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رفتن در مسیر شغلی که در حیطه توانمندی های ذاتی  اکتسابی آنها باشد.در این گ

طرح دانشجو در چند مرحله در بوته آزمایش  آزمون های توانمندی قرار خواهد 

مربیان خود شغل و کسب و کار خود را طراحی و  تهایت با هداینگرفت که در 

)این قسمت دارای آزمون و مصاحبه راه اندازی می نماید .بصورت کارآفرینی 

 همراه با مشاوره و تحلیل تخصصی می باشد (

با مسیر تغییرات و تحوالت جهانی و تاثیرات آن در  جوانان همراهیسومین گام :  -3

ا مشاغل و کسب و کار و بیزینس های آنها می باشد .چه بسیار مشاغلی که در ساله

گذشته جز بهترین و درآمدزاترین کسب و کارها بوده اند ولی آرام آران از زمزه ی 

 خارج شده و یا در حال خارج شدن می باشند.طبق گزاراشات هاکسب و کار

از حیطه کسب و کارها میلیون شغل برای همیشه  800حدود  2030رسمی تا سال 

ر تغییرات بنیادین گردیده و احذف می شوند و یا با مشاغل دیگر ادغام شده و یا دچ

صاحبان آنها نیز اگر خودشان را برای آن تغییرات بزرگ مهیا نسازند همراه با کسب 

حضور سامانه و و کار خود برای همیشه حذف خواهند شد .مثال واضح و روشن آن 

سایت هایی از جمله دیوار و شیپور که کسب و کار های دست دوم فروشی و 

سمساری را برای همیشه از  میدان کسب و کار و درآمد حذف نموده و دیگر کمتر 

کسیر ا رمی بینید که بخواهد سرماهی گذاری خود را در جهت ایجاد و راه اندازی 

را در این طرح با مباحث و دانشجوی موفقیت یک مغازه سمسماری بنماید.بنابراین 
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سرفصل های آینده پژوهی و روش های مواجه با تغییرات بزرگ  به او گشزد نموده 

 و آموزش های تخصصی را برای وی برگزار می نماییم .

خص شگام چهارم : طراحی و راه اندازی کسب  کار بر اساس شخصیت فردی هر  -4

صرفا به دلیل قرار گرفتن در شغل و یا کسب و  می باشد.چه بسیار انسان هایی که

این تصمیم اشتباه موجب  استبوده  اشانکاری که در منافات با تیپ شخصیتی 

 شانق وی و چه بسا انزوای وی از اجتماع و محل کاریسرکوب استعداد ها و عال

شده است.یکی دیگر از مراحل این طرح نه تنها آشنایی کامل دانشجو با این مرحله 

احی کسب و کار می باشد بلکه مشاوره و اجرای واقعی و تفسیر و رز فرآیند طمهم ا

نتایج / تست شخصیت فردی برای ایشان در راهبری وی تا سر حد انتخاب شغل و 

 کسب  و کاری مطابق با تیپ شخصتی وی می باشد.

 نکته :

چهار مرحله مراحلی پشت سر هم و بصورت سری نمی باشند بلکه این  4و3و2و1مراحل 

باید بشکل تواما و همراه با هم انجام گردد.و نتایج آن نیز باید با هم و همزمان تفسیر 

رداشتی منطقی و صحیح را به دنبال داشته می تواند بگردند.چراکه تفسیر همزمان آنها 

گام اساسی وارد  4و این تازه ابتدای راه می باشد.دانشجو پس از طی نمودن این باشد

 کار می شود. مراحل طراحی )بیزینس پالن ( برای طراحی تخصصی کسب و

 طراحی بیزینس پالن :
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یک کسب و کار می باشد که هر گام  Zتا  Aبیزینس پالن در حقیقت برنامه اجرایی از 

خبره دارد . هر مرحله آن شاوره و کوچینگ تخصصی توسط یک کارشناس آن نیاز به م

 را باید با صبر و حوصله و با آگاهی و مهارت کافی اجرا نمود.

 نکته :

می باشد  تمامی این مطالب تا این مرحله مفاهیم و مراحل سخت افزاری و بیرونی طرح

.مقاهیم بیرونی یا سخت افزاری به موضوعاتی اطالق می شود خارج از شخص و بصورت 

 تخصصی بیرون از او باید اتفاق بیفتد.

ولی برای جوانی که بتازگی می خواهد اولین و مهمترین تجربه زندگی خود را رقم بزند 

ارتقای سطح اعتماد بنفس و  زمینهنیاز به تغییرات و تحوالتی درونی نیز دارد . تحوالتی در 

فس / افزایش مهارت فن بیان و اصول و فنون مذاکره جهت ایجاد افزایش سطح عزت ن

 عد سازی / افزایش کیفیت باورهایمهارت متقا فزایشتریان / اارتباطاتی حرفه ای با مش

قویت کننده جهت تحقق رویاهای شخصی/ تعیین رسالت فردی / آموزش سازنده و ت

اری یا تغییرات روش های هدفگذاری و .... همه این مباحث را در زمره موضوعات نرم افز

 درونی نام می برند.

 مثال (

یکی از آموزش های نرم افزاری )درونی( که در این طرح به شخص داده می شود و از 

یافتن نکات قابل تمایز طرح می باشد تعیین رسالت فردی برای شخص می باشد.یعنی 

پاسخ این پرسش که خداوند مرا برای چه کاری خلق نموده است؟ یا اساسا من برای انجام 
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.در واقع پاسخ به این پرسش که هان تعیین  چه کاری خلق شده ام  و یا مامور شده ام

رکتی آن جوان رسالت فردی برای دانشجو می باشد مثل قطب نمایی می باشد که مسیر ح

را برای ادامه راه و مراحل بعدی یعنی طراحی بیزینس و کسب و کار خود و پس از آن 

 هدفگذاری می باشد.

 

در واقه مهمترین پرسش دهنی تمامی دانشجویان پیش از حرکت بسوی طراحی شغل 

در واقع این طرح یک برنامه کامل در راستای همین پرسش و پاسخ به آن می باشد.

موفقیتی جامع و تضمینی تا رسیدن به درآمدی مکفی و در نهایت رسیدن به استقالل مالی 

با استفاده از تفکر و اندیشه کارآفرین می باشد .نه تفکراتی که فکر می کنند شغل و 

 درآمد فقط و فقط در کارمندی خالصه می شود.

ل های آن نکته قابل توجه و وجه تمایز این طرح با هر طرحی دیگر در کامل بودن سرفص

و بی نیازی دانشجو از هر آموزش دیگر می باشد .و دانشجو می تواند در میان گام های 
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اجرایی خود از امکان مشاوره های تلفنی یا حضوری با دکتر فرشید قنبرپور بهره برده و در 

ایان طی نموده و لحظه تحقق با اعتماد بنفس کامل تمامی گام های طرح را تا پ این میان

 رویای خود را با اطمینان کامل جشن بگیرد.

زیرا در واقع یک حقیقتی که بسیاری از جوانان از آن بی اطالع هستند این است که قوانین 

رآفرینی دقیقا شبیه قوانین دو موفقیت در زمین بازی کارمندی با قوانین بازی در زمین کا

 بازی فوتبال و بسکتبال هستند .

 

 

خیلی از جوانان فکر می کنند به صرف آنکه دارای معدل باالیی از دانشگاه هستند می 

توانند در بازارکار و در دنیای کارآفرینی هم به موفقیت برسند و این امر باعث می شود 

زمین که نادانسته دست به اقدامات ناشیانه ای بزنند که همین تصمیم باعث سقوط اشان و 

 خوردن و ناامید شدن برای همیشه می باشد.
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چه بسا با گرفتن مشاوره هایی که در این طرح وجود دارد می توانستند براحتی از این 

 چالش بزرگ عبور کنند.

 حی و راه اندازی کسب و کارخالصه طرح جامع طرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعیین رسالت فردی

 هدفگذاری )کوتاه مدت/میان مدت.بلند مدت(

 طراحی بیزینس پالن

  های مربوط به هر گام همراه با دریافت مشاوره ها و آموزش  بیزینس پالن اجرای گام به گام 

 آموزش اعتماد بنفس

 شخصیت شناسی مشتریانآموزش 

 یانفن بآموزش 

 مذاکرهآموزش 

 مذاکرهآموزش 

 متقاعد سازیآموزش 
 رسالت فردیآموزش 

 بنفس عزت آموزش 
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 نکته :
طرح بیزنس پالن طرحی ست جامع که تمامی فعالیت های مربوط به چگونگی راه اندازی کسب و کار از 

 ابتدا تا پایان را در بر دارد.موضوعاتی از قبیل :
 معرفی کسب و کار -1

 معرفی محصول یا خدمت -2

 خالصه اجرایی )مدیریتی( -3

 انتخاب نام کسب و کار -4

 انتخاب محل -5

 اعضا و نفرات هیات مدیره و .... -6

 کسب و کار تیمامور انیب -7

 روش استخدام کارکنان  -8

 چگونگی به ثبت رسانیدن کسب و کار -9

 ساختار سازمانی  -11

 روش برنامه ریزی و تشخصی نقاط ضعف و قدرت و تهدید ها و فرصت ها -11

 کسب و کار شما چیست یرقابت یها تیمز -12

 یابیبازار یانواع استراتژ -13

 :متیق یرهبر یاستراتژ -14

 تمرکز: یاستراتژ -15

 :یزسازیمتما یاستراتژ -16

 نفوذ در بازار: یاستراتژ -17

 توسعه بازار: یاستراتژ -18

 توسعه کاال: یاستراتژ -19
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 کسب و کار اهداف -21

 یگذار متیق یازهاین نییتع -21

 نفوذ یاستراتژ -22

 یاقتصاد یگذار متیق -23

 (نگیمی)اسک متیق یکار دست یاستراتژ -24

 باال یگذار متیق -25

 دیخط تول یگذار متیق -26

 یشناخت  روان یگذار متیق -27

 (یقی)تشو یجیترو یگذار متیق -28

 یانتخاب یگذار متیق -29

 یا دسته یگذار  متیق -31

 رکنندهیاس یگذار متیق -31

 ییایجغراف یگذار متیق -32

 یمشتر یشده برا جادیارزش ا هیبر پا یگذار متیق -33

 )تعداد رقبا، رقبای بالقوه، توان رقبا( تحلیل رقبا -34

 رقبای بالفعل شما چه کسانی هستند؟ -35

 هستند؟ یبالقوه شما چه کسان یرقبا -36

 چگونگی انجام تبلیغات و بازاریابی -37

 روش های برند سازی -38

 لی در کسب و کارمدیریت ما -39

 موضوعات مالکیت معنوی  -41

 مالکیت فکری لوگو و آرم کسب و کار -41
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 یمال یصورت ها -42

 هزینه های ثابت -43

 در گردش( هی)سرما یجار یها نهیهز -44

 ندهیسال آ 5 یط ریمتغ یها نهیهز ینیب شیپ -45

 ساله ترازنامه 5اطالعات  -46

 و ....( یمال یتحلیل های مالی )شامل تحلیل نقطه سر به سر، نرخ بازگشت سرمایه، نسبت ها -47

 ریسك ها ، مشکالت و مفروضات اساسی -48

 

همانطور که پیشتر نیز عنوان نمودیم همه این فعالیت ها بعد از آمادگی های 

درونی ) نرم افزاری ( براحتی و در حد تضمینی شدنی ست و تا کنون جوانان و 

هموطنان زیادی توانسته اند با استفاده از همین طرح براحتی و با اعتماد بنفس باال 

زی نموده و امروز یکی از موفق های کسب و کار مورد عالقه خود را راه اندا

وعه مکشور عزیزمان ایران هستند و حتی عده ای دیگر از هموطنان نیز در مج

بیزینسی ایشان در حال فعالیت بوده و موجبات سربلندی خود و خانواده و 

 کشورشان می باشند.

 

 آریال تحقیقاتی  –مدیر عامل موسسه آموزشی 

 دکتر فرشید قنبرپور
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