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 کسب و کار 
 ت یموفق ر یدر مس

 و انواع آن ینیکارآفر 
از آن در    پسشاااام     ز یو کاار ممااا  کسااااب  ایا کننام  راااارماا  نیاز تامم  نیاولین باار در ررن جدامجب دود کاا کاارآفر 

دور     نیشااام  در ا ف یتعر  ینیکارآفر   یبار با عنوان جزو اصااا   نیارااات با ا یا نا ینوآور  سااامبیاوارااار ررن د
را د ق کننم    یتوانساادنم موالااو خ و دممات  یبا کسااب و کار دود م  میجم  یجا یژگیبا افزودن و نانیکارآفر 

در    یا  ژ یو  گاا یجاا  ینیرآفر کاا  معااصاااار   دوران  در داشاااات     یدود و فروش دهمر   یرراابم  تیا مز   یکاا در باازار دارا
موتور مورکا توراعا  ینیررار گرفت  کارآفر   ز یکرد و مورد توجا جامعا شاناراان و روانااناراان ن مایارمالااد  
 ن یکارآفر  رایدوانم  ز  یم دالق تخریب را ینیارمالااااددان درجساااما، کارآفر  مر،یارااات  فوزو شاااوم  یارمالااااد 
 مگا  یارات از د  یارمالااد   کنم کا  زما توراعا  یم داد یرا ا  ییایو تعادل  و  بیدر ارمالااد را تخر   سامایتعادل ا

  ینیارزش نسااااهات باا رآار کاارآفر   شیافزا  یجاا درا  ییدارا  ر یو رااااامواد  ،  کاار   یرویمنااد،، ن  بیا ترک  یارمالاااااد 
 م یا ن مخ وق جامید ق کنام و رشاااام ا  یو باا ارزشاااا   میا جام  ز یکنام    یتالش م  نیکاارآفر    شااااود   یموسااااو  م

و    مانمیم ینیکارآفر   ر یناپذ ییرا جزء جما یدراکرنوآور  دجم ر ییارمالااد و جامعا را ت  یتوانم راادمار را م  یم 
  م:کن یتوصیف م ر یرا با شکر ز نانیکارآفر 
 دجنم   یم ر ییارزش جا را ت  نانیکارآفر 
   رنمیمخاطر  پذ نانیکارآفر 
   سدنمیگذار ن ایررما چگا یجسدنم اما ج ایررما ازمنمین نانیکارآفر 
 دجنم  یم اندام صویح یر یگ بیتالا نانیکارآفر 

 کننم    یم ییجسدنم و فرصت جا را شنارا ر ییبا دنآال ت  نانیکارآفر  
ام توار ادهام انعطاو و ابمکار را ن ،یر یریسااپ پذ ،یتوان رااخت کوشاا  یم نیافراد کارآفر  یجا یژگیو گر یاز د 

را از درات نمجم، یپ  تیموفق  یو فرصات جا با عمم تعادل دردورد کنم یبموانم با دود  میبا نیدرد  یپ کارآفر 
، ریساپ یشاامر ریساپ مال یشاخالا   یدر کار دود جاوار  با دو دراما ریساپ مواجا ارات  ریساکها  نیکارآفر 
گردد و    یدرم یو یشاخالا   یزنمگ یکا با جنآا جا یو روان یریساپ رو  ،یو اجمااع یدانوادگ  ساپیر  ،یشا  
   شهرخ و اعمآار  ستیو ر  یاتیکار جاچون ریسپ بازار، ریسپ اعمااد، ریسپ عا  کسب و یکهاریس

با    : ی نوآور   قیاز طر  ینیکارآفراز آنها اشاااار  شااام  ارااات:   یدارد کا در اداما با بعضااا  یانواع ممفاوت ینیکارآفر 
توانام    یم یرا گساااامرش داد  نوآور یمیا توان باازار جام  یم نیو ارائاا داممااخ باا موالااااو خ نو  یر نوآورد  ایا تک
در    نانیدر نوو  کار کارآفر   :یراااازمان   ینی آفرکاررشااام باشااام       یکساااب وکار درا میفرصااات جم ای یررابم تیمز 

http://www.kermanbabak.com/


 

2 
kermanbabak.comwww. 

@kermanbabak 

کنم و با توجا با مناد،  یرا کاااف م میجم  یفرصاات جا  ،یرااازمان نیکنم  کارآفر  یدزرگ تارکز م  یرااازمان جا
 کنم   یم داد یرشم رازمان ا ر یجاگام با مس میجم یرادمارجا

کساااب و    یمهایفعال  قیو انساااان دورااامانا از طر  یاجمااع  یجا تی: با دنآال اندام مممور یاجمااع  ینی کارآفر
  ینیان اراااات : کاارآفر موروما   از یا و در پااراااان باا ن  ردواجاانااید  ینیرااااآاک از کاارآفر   نیاراااات  اجاماو ا  یکاار

 ی باا جاکاار میا جام یهااشاااارکم دااد یدر داناااااگاا ، ا یتداار یمهاای: باا دنآاال فعاال کردن بساااامر فعاالیداناااااگااج
   منآ،: جام جبارت یدر بازار وارع یع ا یجا م یا یراز یو تدار یارمادان، انمقال فناور
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