
تجربههایخواندنی

واژهشناسی

مصاحبهبادانشجویکارآفرین

اساسیقانونقانونهایکارآفرینیدر

سخنمدیرمسئول

منابع

1

11

2

3

7

14

راههایارتباطی
تلفنهمراه:09376806361

نوآوری و تولید

کارآفرینیدانشگاهگاهنامه
یعلومکشاورزیومنابعطبیع

سالنخست،شماره/خوزستان
1401فروردین،سال25اول،

علومنخستیننشریهکارآفرینیدانشگاه
کشاورزیومنابعطبیعیخوزستان



1

مسئولمدیرسخن

بهنوت،کلمهمیکنیم،تصورکهچیزیخالفبربزنیم؛لغتفرهنگبهرسیاگر
(نوشته)noteحتیوموسیقینتبهربطیهیچواستپولاسکناسمعنای
!ندارد
کلمهکهاینبگویم؛شامبهدیگریچیزمیخواهمونیستداستانمتاماینالبته
نایکهمیدهدنشانگفتههامتام.استتولیدونوآوریعبارترسواژهینوت
ایندرآموزشیمسائلاز.بپردازدکارآفرینیوکارمسائلبهاستقرارنرشیه
تاگرفتههحوزاینقدیمیانازعزیز،کارآفرینانبامصاحبهوخربتاگرفته،بخش

قهایاتفادیگر،گروههایهمکاریباکهمیکنیمراتالشامنمتامما.دانشجویان
وباشیدماهمراههمشامکهداریمنیازخبوبزنیمرقمهمهبرایخوبی
نرشیهجلدرویارتباطیراههای.دهیدانتقالمابهراانتقادیوپیشنهادهرگونه
.استموجود
.هستیمشاممنتظرماهمباشیدمامنتظرشامهمپس

دارمانیسشام،ارادمتند
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شناخت:شاملنوآوریعمدهفاکتورچهار
اجراارزش،خالقیت،مسئله،
پایداریبهکارآفرینیونوآوریترکیب
.میکندکمککاروکسبمدتطوالنی
-ادارینوآوری:استنوعچهارشاملنوآوری
نوآوری-فرآیندنوآوری-تولیدنوآوری

تکنولوژیکی

خالقیت
حسطدرکهاستگسرتهایموضوعخالقیت
دررازیادیکاریبازههایاجتامعیوفردی
.میگیردبر

یاجراازاستعبارتکارآفرینانهخالقیت
هیبرنامیاکارتشکیلبرایمفیدایدههای
.جدید
تمحصوالمیکند؛حلرامشکالتخالقفرد

ارائهشیوههاییومیدهدارائهجدید
نظردرمعمولغیرابتدادرکهمیدهد
ازگروهیبیننهایت،درامامیشودگرفته
.میگیردقرارپذیرشموردمردم
القخافراددرکارآفرینانهونوآورانهرفتار
خالقیتمیدهدنشاناینواستبیشرت
.داردنوآوریبامثبتیارتباط

واژهشناسی

Entrepreneurshipکارآفرینی

هبجدیدارزشایجادفرآیندبهکارآفرینی
نظردروتالشبامعنوییامادیصورت
رایهاولایدهییکمیتواندآن،ریسکگرفنت
.کندتبدیلاقتصادیفعالیتیکبه

هارائسازمانهابهراجدیدایدههایکارآفرین
مطرحکارکنانبرایراایدهاینومیدهد
.میپذیردراآنریسکخطرومیکند
فرصتهایمیتوانندکارآفرینیمدیران
راسخعزمهمچونویژگیهاییبارامحیطی
درریفکاستقاللکار،برقویمترکزداشنت،
کار،درقویانگیزهیوقویمترکزکار،

اییشناسبودنآیندهنگرنوآوری،وخالقیت
هایایدموجود،امکاناتازاستفادهباوکنند
.منایندعرضهجامعهبهجدید
عهدت:شاملکارآفرینیشایستگیهایشاخص

ت،صداقفرصتگرایی،هوشیاری،انگیزش،و
،شکستپذیرشموانع،بارویاروییمهارت،
بهگرایشویادگیریروحیهیپذیری،ریسک
.استدیجیتالکاروکسبوفناوری

Innovationنوآوری

یکپیادهسازیوایجادمعنیبهنوآوری
یفیتعردر.استجدیدفعالیتییانوایدهی
ازاستفادهمفهمومبهنوآوریدیگر،

.استنوارزشهایایجاددرجدیدایدههای
ودهشمنایانخالقیتینوآوریدیگربیانبه
یکارگیربهباکهرسیدهاجرامرحلهیبه

.جدیدفکرایجادبرایذهن،تواناییهای
جدیدایدهیهر،میتوانرانوآورینهایتا
جهانیاملتیاسازمانیکبهنسبت
.کردتعریف
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کارآفریندانشجویبامصاحبه

فخریمحمد
زادامیعلوممهندسیکارشناسیدانشجوی
طبیعیمنابعوکشاورزیعلومدانشگاه
خوزستان
بهبهاندر1378متولد

شد؟رشوعحرفهاینچگونهوکجااز
القهعخیلیرشتهاینبهدبیرستاندوراناز

دورانازمنحرصاطیورکارولی.داشتم
بهشدیدعالقمندیخاطربهدانشگاه
هایستگادرفیزیکیوحضوریفعالیت
ابوپرورشیفارموطیورودامتحقیقات

برایارشد،دانشجوهایپروژههایانجام
.شدعرشوگسرتدهترابعاددرکار،باآشنایی

هچکاررشوعبرایشامانگیزهیمهمترین
ازدرآمدکسبوکارآفرینیوتولیدبود؟
قطریازنهیدی،کاروفیزیکیکارطریق
.نشینیمیزپشتواداریکار

میبینید؟کجاراکاراینآیندهی
درومجهزمتامسولهچندیایکساخت
داخلبازارازبزرگیبخشگرفنتدست
ارکابتدایهامنازبندهاصلیهدفکشور،
رازاییاشتغالهمتولیدهمکهاست؛بوده
.دارددنبالبه

د؟هستنکاربهمشغولکارگاهدرنفرچند
5حدوداکشتارایامدرونفر3ثابتطوربه
.هستندکاربهمشغولنفر

کاروکسبدرموفقیتکلیدیفاکتورهای
چیست؟شام

پذیریریسکوجسارتنشدن،ناامید
همهدرروزعلمازاستفادهکار،درعقالنی
ادهاستفوفناهلافرادبامشورتزمینهها،

االبوکاردرنگذاشنتکمتجهیزاتشان،از
تناسبرعایتعیندرکارکیفیتبردن
.مداریمشرتیوقیمت
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اینمیخواهندکهکسانیبرایتوصیهایآیا
دارید؟کنندرشوعراکار

کاروکسببهورودعدمتوصیه،بزرگترین
یمطالعهوشناخت.استعلمداشنتبدون

نحوههمینطورزحامتش،وکارچالشهای
ادیاقتصتوجیهازبودنبرخورداروبازدهی
.کارابعادبامناسب

راهایندرآموزندهایوجذابخطرهی
دارید؟
اینازآموزندهایوجذابخاطرهیحقیقتا

.نیستخاطرمدرراه

امشمیافتاداتفاقیچهاگرمیکنیدفکر
بودید؟حاالازموفقتر

یشپاالنتاممکنحالتبهرتینمننظراز
کسبخانواده،حامیتبوده؛منروی
بایتعاونکاررشوعکوچک،ابعاددرتجربه
.وسیعابعاددرکاررشوعمناسب،رشیک
کارتجربهییکبرایروالمنطقیتریناین

هستمجاییهامنمنپس.استتولیدی
که

.باشمبایدکه
.ممکنحالتبهرتیندر

رشوعکجاازکاراینانجامبهشامعالقه
شد؟
یولراکاراینداشتمدوستکودکیایاماز
خیلیکنکورزمانودبیرستاندوراندر

ینابهتصمیمکهدانشگاهدروشدجدیتر
مینهعلمیلحاظازتخصصیمرشتهگرفتم
.باشددامعلومیعنیرشته،

است؟شامالگویخاصیشخص
عوضدرولیندارمراهمبرایالگوییمن
مقایسهخودمگذشتهباراخودمحال

الگویراکسیاگرمعتقدممن.میکنم
رسیدنمیشودهدفنهایتابدم؛قرارخودم
برایمحدودیتیاگراما.شخصآنبه

چی؟نباشمقائلپیرشفت
روزهرکهکنمنهادینهرااینخودمبرای
روزیاقطعاینجوری.باشمدیروزازبهرتباید

.مشوالگویکبهتبدیلخودمکهمیرسد
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چیست؟کارآفرینیبهعالقمندانبرایشامتوصیه
کهکسیعنوانبهولی.هستمراهاولهنوزچونندارم؛خاصیتوصیهی
راههدف،این.میگویمجملهیکدارمرابزرگهدفیبهرسیدنبرنامهی
کار،اینواسطهیبهشامچون.استمقدسیهدفتولیدی،کاراندازی
راامشچیزهیچنگذارید.میکنیدپارسراخانوادهچندخیمهیعلموستون

.کنددلرسدمقدسهدفاینبهرسیدناز

کجاست؟کارگاهآدرس
اهوازقدیمجادهیابتدایدامدارانفلکهیبهبهان

است؟چقدرمیشودانجامتولیدآندرکهکارگاهیابعاد
حدوداکشتارگاهفضایهمراهبهکهاستمربعمرت65حدودکارگاهابعاد
.میشودمرت90
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؟استچقدرساالنهوماهانهتولید
یچیزساالنه.داریمتولیدماهدربلدرچینقطعه3000تا2500حدودمتوسط
.میکنیمتولیدبلدرچینقطعه33000حدود

است؟چقدرکاراینازدرآمدتان
هتجدرآنبیشرتکهداریمکارایناززاییدرآمدمیلیون50تا30بینحدودا

زاییاشتغالرشایطبهبودجهتدرآنازدیگریبخشوکارتوسعهی
.میشوداستفاده

:پایانیسخن
وعملارابتکنوآوری،با.بازمیگرددقبلحالتبهتولیدبافقطمااقتصاد
همیشه.زدرقمتولیدزمینهیدرراخوبیخیلیحوادثمیشودخالقیت
انعمقطعاپسمیشود؛آجرنانشانراهاینافتادنراهباکههستندکسانی
هیسفروجیبازافرادایندستکردنکوتاهاصلی،هدفاما.میشوندشام
کنندگانتولیدمافقطبازگرداندمردمبهراامیدمیتواندکهکسی.استمردم

امیدانوادهخیکزندگیبهشدهحتیوقفهبدونتالشبابیاییمپس.هستیم
برگردانیمرا
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اساسیقانوندرکارآفرینیهایقانون

:اساسیقانون۴۴اصلاجرایوکارآفرینیاهمیت
افزایشبهمنجرکارآفرینیآموزشهایومهارتهاگسرتشوارتقا

تحقیقاتانجاموایدهخلقزمینههایدرانسانیمنابعتوانایی
تایراسدرماکشوردراینکهبهتوجهباوبودخواهدایدههاکاربردی
درتحولهدفبااساسیقانون۴۴اصلکلیسیاستهایاجرای
دیلتبراهکارراخصوصیبخشتوسعهفعالیتواقتصادیساختار
تصدیگریکاهشبارقابتی،وتوسعهایپویااقتصادبهکنونیاقتصاد
وبودخواهدچالشهاییبروزسببوداشتخواهددنبالبهدولت
کارآفرینیواقتصادیکالنوخردعرصهدرکشورنجاتراهتنها

هایپیرشفتسببجدیدمحصوالتدرنوآوریبرعاالوهوبودخواهد
عیاجتامنیازهایحلواشتغالایجادوسودآوریافزایشوتکنولوژی
.بودخواهد
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:شدهتدوینبند۵دراساسیقانون۴۴اصلکلیسیاستهای
دهشمنعحوزهازخارجفعالیتهرگونهوترشیحفعالیتحوزه(الف
(تعاونیوخصوصیبخش)داردقدرمتندوجدیدرشیکودولت(ب
شدهسازیخصوصیبهموظفدولت(ج
واگذاریکلیسیاستهای(د
بهآنهاابالغاعضایازپرهیزوحاکمیتاعاملکلیسیاستهای(ه

وشکوفاسازیواخرتاعاتونوآوریهاسازیتجاریبهکمکمنظور
ونوآوریصندوقعنوانوکردصندوقفنیدانشمنودنکاربردی
نظرروزیفناوریوتحقیقاتعلومعالیشورایبهوابستهشکوفایی

.شدهتاسیسشورارئیس

:صندوقمالیمنابع
oدولتکمکهای
oساالنهبودجهدرمندرجاعتبارات
oحقوقیوحقیقیاشخاصگذاریهایرسمایه
oوابستهودولتیرشکتهای
oغیردولتیعمومینهادهای
oشهرداریها
oپیرشوکارآفرینانازحامیتوتشویقاجراییسیاستهای
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:میروندکاربهمربوطمرشوحمعانیدرزیراصطالحات:۱ماده

:پیرشوکارآفرین.1
ازکییدرمیتواندپیرشواولینصادراتوفروشاشتغال،ترکیبیشاخص

:باشدزیرزمینههای
شاخصارتقاءگامیکحداقلموجبکهخدمتییامحصولتولید(الف

.شودمحسوب
رقابتیوجدیدبازارهایبهدستیابی(ب
(فرملی)برندناممنابهدستیابی(ج
شافزاییاوزنجیرهکلهزینهکاهشموجبکهکاریوسازپیادهسازی(د

.شودصنعتآنکیفیت

کارآفریندوحداکرثمعرفیوانتخابجهت:۱تبرصه
توسطکارآفرینانسالهررشتههردرپیرشو

ینامزایایازاستفادهبرایمربوطهاجراییدستگاههای
.دمیشواعالمناظرکمیتهدبیرخانهبهنامهتصویب

تصادراوفروشاشتغالترکیبیشاخصرشد:۲تبرصه
دخواهتعیینناظرکمیتهتوسطسالهررشتههردر
.شد
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:ارزیابیتخصصیهیئتهای.۳
بخشهایخربگانازمتشکلهیئت
کارهایوسازطریقازکهمختلف
راوپیرشکارآفرینانتخصصیوعادالنه
دبیرخانهاعضایومیمنایندارزیابی
دستورالعملطبقمنایندگانانتخاب
میتهکتصویببهکهنامهتصویباجرایی
.میشودتعیینمیرسدناظر

:ناظرکمیته.۲
برنظارتواشتغالعالیشورایتشکیلقانون۳ماده۴بندتحققبرایکمیتهای
گزارشائهیارواجراپیگیریوپیرشوکارآفرینانانتخابوشناساییفرایندهایصحت
:استزیردستگاههایمنایندگانازمتشکلوداردبرعهدهراساالنهعملکرد

اجتامعیرفاهو،کارتعاونوزارت(الف
تجارتومعدنصنعت،وزارت(ب
داراییواقتصادیاموروزارت(پ
کشاورزیجهادوزارت(ت
دستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثوزارت(ث
اطالعاتفناوریوارتباطاتوزارت(ج
پرورشوآموزشوزارت(چ
کشوربودجهوبرنامهسازمان(ح
جمهوررئیسفناوریوعلمیمعاونت(خ
ایراناسالمیجمهوریمرکزیبانک(د
ایرانبهرهوریملیسازمان(ذ
ایرانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاق(ر
ایرانتعاوناتاق(ز
ایراناصنافاتاق(ژ
کارفرماییصنفیانجمنهایعالیکانون(س

2
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خواندنیتجربههای

گراسبیل
برخیشامبهکهدارمرااینهیجان

آنچهمورددرکنندهمتعجبیافتههای
دهشکمپانیهاموفقیتباعثهمهازبیش
بیشعواملیچهاینکه.بگذارماشرتاکبهرا
تاثیرآپهااستارتموفقیتدرهمهاز

...دارند
ازیکیآپاستارتموسساتمناعتقادبه

بهرتمکانبهجهانتبدیلدرچیزهابهرتین
انگیزهباراآدمهاازگروهیاگر.هستند
آپاستارتیکدروبگیریمنظردربرابر

کردنبازبهقادرکنیمسازماندهیشان
راگامابود؛خواهیمبرشپتانسیلقفل

هستندعالیانقدرآپاستارتموسسات
ودبچیزیاینناموفقند؟آنهاازبرخیچرا
مهمترینمیخواستم.بودمآنپیدرکه

نمکپیداآپهااستارتموفقیتدرراعامل
ودشانجامسیستامتیکهمجستجواینو
ازمنغلطتصوراتتحمیلوغرایزازتا

هاسالطولدرکهکمپانیهاییازبسیاری
کنمخودداریبودمکردهنظارتآنهابر

۱۲ازچونبدانمرااینکهبودممشتاق
درکهوقتیامشدهکاربهمشغولسالگی
نباتآباتوبوسایستگاهدرراهنامییمقطع

دستگاههایدبیرستاندرومیفروختم
ییییییی.

کالجدرمیساختمخورشیدیانرژی
رغفاکالجازوقتیمیساختمبلندگو
راافزارینرمرشکتهایشدمتحصیل
راldealabقبلسال۲۰.کردمرشوع
ازبیشاخیرسال۲۰دروکردمرشوع
ازخیلی.کردمرشوعراکمپانی۱۰۰
ندخوردشکستخیلیبودندموفقآنها
یادچیزهاخیلیشکستهاآنازو

رسیبربهکردمرشوعبنابراین.گرفتم
دررنگتریپرنقشبهمنجرکهعواملی
پسداشتندکمپانیشکستیاموفقیت

در:ایدهنخست.رسیدمموردپنجاینبه
زچیهمهایدهکهمیکردمفکرگذشته
آزمایشگاه)Idealabرارشکتماسم.است
رفکاینبهزمانگذرباگذاشتم(ایده

اجرائیمدیریتتیمشایدکهرسیدم
تاهمیایدهازبیشحتیپذیرتطبیق
کهمنیکردمرافکرشهرگز.باشدداشته
ازقولینقلبخواهمTEDصحنهروی
یکبارامادهم؛انجامرابوکسوریک
تاامامیانجلوبرنامهباهمهگفت

شونصورتبهمشتکهلحظهای
ارتتجدربارهشدیدامیکنمفکر!بخوره
یپذیرانطباققابلیتداردمصداقهم
ممحکمشتدریافتازپساجراییتیم
...دارداهمیتخیلیمشرتیطرفاز
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درموردشانکهزیادیامیدهایرغمعلی
مکردسعیپس.نشدندموفقداشتیم
فکرکهخصیصههاییازدستهآنهمه

ادابعتکتکدرکمپانیهااینمیکردم
بعدوکنمبندیرتبهراکردهاندتکمیل
،ldealabغیرکمپانیهایرساغرفتم

.ورشکستهبرخیوموفقغولهای
فتهنگرسمایهفهرستکهکمپانیهایی

الگوهایهممواردبرخیدرداشتند
کردمسعی.نشدندموفقاماتجاری،

عدمیاموفقیتدرعواملمهمترین
یبررسموردراکمپانیهااینموفقیت

.کردزدهامشگفتجوابهادهمقرار
دردرصد۴۲تابودزمانبدییکشامره

.داشتنقشموفقیتعدموموفقیت
دومردیفدراجراییمدیریتوتیم

وایدهتشخیصایده،بعدوبودند
سومردهدرایدهبودنفردبهمنحرص
مطلقتعریفاینخب.گرفتقرار

ایدهبگوییمکهنیستایننیست
کهزدهامشگفتواقعااماندارداهمیت
دیزمانبگاهی.نبودچیزمهمترینایده

وداشتبیشرتیاهمیتکهبوددرست
تامینوتجاریالگویآخرراهدو

فهمقابلبرایمراستشخبرسمایه،
کنمفکر.هستند

همینبهاستمحضواقعیتمشرتی
شایدتیمکهاینفکرکهبودهخاطر

بعد.آمدذهنمبهباشدچیزمهمترین
یاآ.تجارتالگویبررسیبهکردمرشوع
ویدتولدرشفافیبسیارمسیرکمپانی

؟داردمشرتیازآمدهبدستدرآمدهای
فهرستراسدرکهشدباعثپس

کراتمتفتویموفقیتدرعاملموثرترین
دمکرنگاهرسمایهبهبعد.بگیردقرار
ازهنگفتیمبالغکمپانیهاگاهی

ازشایدکهمیکردنددریافترارسمایهها
.دیزمانبالبتهبعدومیبودمهمترهمه
جهانواستزودخیلیایدهآنبرایآیا

زودهنوزآیا؟نداشتراآمادگیشهنوز
الزموهستیدپیرشوشامچونهست
یادهید؟آموزشابتداراجهانکهاست
همحاالهمینواستدیرخیلیکه

لیخیکردمسعیپس؟هسترقیبکسی
داخلدرعاملپنچاینبهدقتبا

کمپانی۱۰۰همهوکنمنگاهکمپانیها
ldealabغیرکمپانی۱۰۰وldealabرا
هنتیجاینبهتادادمقراربررسیمورد
درنخستپسبرسمآنبارهدرعلمی
اولکمپانیپنچldealabکمپانیهایاین
دالریمیلیاردموفقیتهایمتامکه

کهفهرستقعردرکمپانیپنچوهستند



ویالگیکبدونبتوانیدشامکهاستفهمقابلجهتآناز.بودتجاریالگوی،آنهااهمیتترینکم
نطورهمیهمرسمایهتامینبرایکنیدرشوعمشرتیهاسویازتقاضاصورتدربعدکردهرشوعتجاری
الصهخپس.استآسانبسیاربودجهتامیندورهایندربخصوصداریدبودجهکمبودابتدادراگر.است
ازحتیبندیزماناهمیتامااستبرخوردارباالییاهمیتازایدهدارداهمیتخیلیقطعااجراکه،این
مشرتیهااآیببینیمواقعاکهاستاینزمانبندیواقعیارزیابیبرایروشبهرتینواستبیشرتهمآن

اینکهنهباشیم؛راسترووصادقدربارهاشواقعاکهاینوهستندمیکنیمپیشنهادآنهابهآنچهآماده
بهرودددرصهستید؛آنعاشقداریدکهچیزیاگرچون.بربیمبرسانکاردرمیبینیمکهنتایجیدرباره
فکرفتمگقبالکههامنطورباشیدصادقبسیاربسیارزمانبندیعاملدربارهباید.هستیدبردنشجلو

.دارندرابهرتمکانیبهآنتبدیلوجهانتغییرتواناییآپهااستارتمیکنم
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