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یزدی زاده

:مقدمه
ب و آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چه کس

کاری را راه اندازی کنید،اگر عالقه دارید که با 
یدی تکیه بر خالقیت و دانش یک کسب و کار تول

د تا راه اندازی کنید این فصل به شما کمک می کن
.با اصول این کار آشنا شوید
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فصل  اول 
اصول انتخاب در کسب و کار 

کسب و کار و کار آفرینی:درس اول 

انتخاب نوع کسب وکار:درس دوم 

اصول انتخاب درست:درس سوم 

مرز امکانات تولید:درس چهارم 



یزدی زاده

درس اول

ی کسب و کار و کار آفرین



یزدی زاده

:موقعیت

واهر و داستان این کتاب با زندگی امیر علی و ستایش خ
د برادر دوقلویی که با پدر و مادرشان زندگی می کنن

ته ،شروع می شود پدر یک کسب و کار تولیدی راه انداخ
و در این راه با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می 

ین کند و بچه ها دوست دارند به پدر کمک کنند تا در ا
.کسب و کار موفق شود
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:دگفت و گو کنی
آیا تا به حال به فکر کسب درآمد بوده اید؟ -۱

عالقه شغلی شما در چه زمینه ای است؟ چه توانایی هایی دارید؟ -۲

چه شغلی را برای خودتان مناسب می دانید یا آن را می پسندید؟-3

دام را اگر در تعارض بین عالقه بیشتر و درآمد بیشتر گرفتار شدید، ک-۴
انتخاب می کنید؟ 

آیا به کارمندی و شغل های دولتی عالقه دارید یا اینکه دوست دارید (5
خودتان مالک یک کسب و کار باشید و وقتتان را به کسی نفروشید؟
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نقشه راه 
:ما در این درس 

سبک،کار آفرین :با مفاهیم اصلی مثل
آشنا زیان وسود،درآمد،هزینه،کارو 

.می شویم 

زی با نقش کار آفرینان در راه اندا( الف
.یک کسب و کار آشنا می شویم 

در باره ی ویژگی های یک کسب و (ب
.کار و کا رآفرینان بحث می کنیم

سود وزیان یک کسب و کار را (ج
.شناسایی می کنیم
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:طرح مسئله 

علت ایجاد کسب
و کار

تولید کاال و 
خدمات

رفع نیاز ها و 
خواسته های 

مردم
کسب سود

روزانه هزاران کسب و کار •
جدید در دنیا متولد می شود

و هزاران کسب و کار می 
ز در ایران ساالنه بیش ا. میرد

صد هزار شرکت ثبت می 
ان این شرکتها کارآفرین. شود

ا یا مؤسسهایی دارند که آنها ر
.تأسیس می کنند 
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می کارآفرینان با کار و تالش خود از کسب و کارها مراقبت

یاری از کنند که البته این کار چندان آسان نیست، چرا که، بس

ا کسب و کارهای نوپا عمر کوتاهی دارند؛ به طوری که تنه

ارشان نیمی از آنها می توانند از شش سالگی عبور کنند و به ک

.  ادامه بدهند
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رش چگونه انگیزه برای شروع فعالیت اقتصادی و پذی

خطرات توسط کار آفرینان ایجاد می شود؟

گرچه احتمال 
شکست در یک
کسب و کار 

.وجود دارد

احتمال کسب 
سود و موفق 
بودن نیز وجود

دارد

انگیزه برای 
شروع فعالیت
اقتصادی و 

پذیرش خطرات
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!!پلکان کارو رشد

یک کارآفرین موفق ضرورتا از ابتدا حتی
از حرکت با چشم بکارآفرین نبوده است، اما 

اقات اتفور مبنای شناخت ظرفیتهای خود بو 
، او را قدم به قدم از سطوح ابتدایی اطراف

کار به درجه های باالی آن می رساند مصداق
میر مصطفی عالی نسبجذاب این موضوع 

و اولین تولید کننده سماور و بخاری.)است
اولین مدیر عامل شرکت ایران ناسیونال 

.....(  ایران خودرو فعلی و
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:نقش کارآفرینان
زه در امرو. بیست سال پیش هیچ کس درباره شبکه های اجتماعی چیزی نشنیده بود

ستان دا. ایران از هر ده نفر، شش نفر از یکی از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند
بیست سال پیش هیچ شبکه : جواب ساده استاین تفاوت چشمگیر چیست؟ 

نکه برای ای. اجتماعی ای وجود نداشت؛ چون کسی هیچ شبکه ای راه اندازی نکرده بود
. شبکه ای وجود داشته باشد، کسی باید نقش کارآفرین را بازی کند
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ت؟کارآفرین کیس

الت ، محصوخطرپذیریو نوآوریکارآفرین کسی است که با •
جدیدی تولید و عرضه می کند یا راههای جدیدی برای 

.  تولید کشف می کند

فاطمه دانشورعلی رضا نبیزهره صداقت
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:کار آفرینان
د که بینشی برای دیدن فرصتهای کسب و کار دارن

دیگران از مشاهده آن ناتوان اند و یا به ذهنشان 
آنها شجاعتی برای شروع یک . خطور نمی کند

سرمایه گذاری جدید دارند که دیگران فاقد آن 
و آنها ایده های خود را امیدوارانه به کسب. هستند

.کارهای سودآور تبدیل می کنند
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ن کار آفریکسی که می خواهد 

:باشد باید
د با باید مهارتهای ابتکار عمل را داشته باشد تا بتوان

ا جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، کاال یا خدمتی ر
کار تالش وبه کارآفرینیبه همین دلیل . تولید کند

. زیادی نیاز دارد تا کسب و کار را زنده نگه دارد
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:الزم استکار آفرین 
تا آگاهی و دانش زیادی برای اتخاذ 

، تصمیمات مناسب درباره موقعیت شرکت
ات و پیشنهاد محصول، قیمت گذاری، تبلیغ
. استخدام نیروی کار داشته باشد
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:دبایکار آفرین همچنین 

ب توانایی مالی الزم را برای راه اندازی کس
و کارش داشته باشد و بداند که در آغاز 

دم کارش ممکن است با موفقیت کمتر یا ع
.موفقیت روبه رو شود
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شهدو شکر 
!!!تجارت بوق حمام می کند

ی در قدیم رسم بود که هنگام سحر، با آماده و گرم شدن حمام عمومی محل، استاد حمامی در پوست صدف
وق مردم با شنیدن صدای ب. می دمید که صدایی خوش از آن بر میخاست و مردم را به حمام دعوت می کرد

جر بازرگانی پسری داشت که او هم دلش می خواست تا. حمام، متوجه می شدند که حمام گرم و آماده است
ینکه روزی پسر قصد خود را به پدر گفت و پدر از ا. شود و مثل پدرش کسب و کاری پررونق داشته باشد

ا پسر بار سفر ر. پسرش بزرگ شده و می خواهد خودش تجارت کند، شاد شد و مقداری سرمایه به او داد
وقتی پسر. رفت و رفت و رفت تا به سرزمینی رسید که دریایی زیبا و ساحلی پر از صدف داشت. بست

جوان ساده دل، از رهگذری قیمت. صدفها را دید، متوجه شد که با این صدفها بوق حمام درست می کنند
هاد رهگذر که مردی رند و حیله گر بود، وقتی ساده لوحی جوان را دید، قیمتی پیشن. صدف ها را پرسید

از جوان شادمان پول را به مرد عابر داد و مقدار زیادی صدف جمع کرد تا با خود به شهرشان بیاورد و. کرد
. جوان هم صدف ها را به شهر خود آورد تا با آنها بوق حمام بسازد. فروش آنها سود بسیار به دست آورد

غافل از اینکه هر حمام، فقط یک بوق می خواهد و هر حمامی هم بوقی برای خودش دارد و چند سال طول 
می کشد تا یک حمام جدید ساخته شود که به بوق نیاز داشته باشد؟

(3۲۸، ص ۱فوت کوزه گری، ج 
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موفقکارآفرینانویژگی های مشترک 
.فرصت های کسب و کار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند می بینندتیز بین 

.ایده هارابه محصوالت جدیدفرایندها ویا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنندنوآور

.دپس انداز وخوشنامی شان را با شجاعت وتدبیر به میدان می آورند تا فعالیت اقتصادی جدیدی را راه اندازی کننریسک پذیر

.کارآفرینان واقع بین هستند اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستندخوش بین

.نظم، انضباط پایداری اشتیاق و توانایی حل مسئله رادارندپرانگیزه

.از کارشناسان، همکاران و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط بازار وفق می دهندیاد گیرنده

.منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگ می کنندسازمان دهنده
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(:بر عهده دانش آموزان )فعالیت گروهی در کالس 
ید به فرض کنید شما پس ازچندین سال درس خواندن و تالش توانست

عنوان یک متخصص به همراه چندتن از متخصصین بیمارستان 
ویروس خصوصی تاسیس کنید ودر ابتداب راه بودید که سر و کله یک

پیدا شد و دولت به همه بیمارستان های ۱9کوویدمرموز به نام 
یانه خصوصی دستور داده یا بیماران کرونایی را پذیرش کنند یا ماه

و شما با چالش های .مبلغ زیادی پول به حساب دولت واریز کنند
ت زیر با توجه با شرایط شما کدام یک از تصمیما.زیادی روبرو هستید

.را می گیرید؟و دالیل تصمیم خود را بنویسید
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:تصمیم اول 
ما در شبکه های مجازی تبلیغ می کنم که بیمارستان-۱

ن محیطی کامال امن و سالم دارد و هیچ بیمار کرونایی در آ
وجود ندارد و هر کسی که نیازمند خدمات درمانی است، می

سپس. تواند با خیال راحت به بیمارستان مراجعه کند
ر، به متناسب با مبلغ کمک ماهیانه به بیمارستانهای دیگ

نیتیزبی.مبلغ ویزیت های درمانی خود اضافه می کنم
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:تصمیم دوم 
بالفاصله یک بیمارستان صحرایی را در -۲

ه انتهای حیاط بیمارستان تأسیس می کنم ک
ا ورودی جداگانه داشته باشد و هیچ ارتباطی ب

ار از برای این ک. محیط بیمارستان نداشته باشد
ننوآوربود.ارتش نیز درخواست کمک می کنم 
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:تصمیم سوم 
با مصاحبه در یکی از بخش های خبری به -3

یم شرح اتفاقات هیئت مدیره می پردازم و می گو
به حکم انسان دوستی و عالقه به هم میهنانم

رش تصمیم گرفته ام تا بیماران کرونایی را پذی
کنم و در آخر هم از مردم درخواست دعای خیر 

ریسک پذیری.دارم
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:تصمیم چهارم
ی از میدانم که با پذیرش کرونایی ها خیل-۴

، از موفقیت هایی که تاکنون کسب کرده ام
ت بین می رود، اما امید دارم که بعد از گذش

از بحران اوضاع بهتر می شود؛ این یک 
خوش بین بودن . ندای قلبی است
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:تصمیم پنجم
با وام گرفتن از بانک، بخش تحقیق و توسعه -5

حقیق بیمارستان را تقویت می کنم تا روی این بیماری ت
و به یک راه حل برای شکست آن دست پیدا کنند و

ارستان البته تا رسیدن به نتیجه ترجیح می دهم به بیم

پرانگیزه بودن.های دیگر کمک مالی ارائه کنم
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:تصمیم ششم
عی پس از کسب تجربه های بیمارستانهای دیگر س

و می کنم با توجه به ظرفیت ها و تواناییهای خودم
هم از)همکارانم و نیروهایم، به صورت کامال محدود 

ا بیماران کرونایی ر( نظر زمانی و هم از نظر مکانی
بهتر پذیرش کنم تا شرایط بعد از پذیرش را بتوانم

یاد گیرنده .ارزیابی کنم
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:تصمیم هفتم 
موفقیت من در گرو رضایت همه همکاران و نیروهای

ن من است؛ پس تالشم را می کنم تا جایی که ممک
ه است به سرمایه گذاران و پرستاران و هیئت مدیر

رایم اطمینان خاطر ببخشم و به آنها اثبات کنم که ب
سازمان دهنده .مهم هستند 
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هر کدام از جواب ها به یکی از ویژگیهای 
بر ( ۶در صفحه )مشترک کارآفرینان موفق 
.می گردد

ه شما به کدام یک نزدیک ترید؟به گزین
.های جدید هم فکر کنید
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سودو درآمد ،تولیدهزینه های 

موفق برای انتخاب کارآفرینیک 
صحیح و درست، باید هزینه ها و 

.درآمدهایش را محاسبه کند
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:هزینه های تولید
ید برای تولکارآفرینشما به عنوان 

محصوالت خود اعم از کاالها یا 
. خدمات به ناچار باید هزینه کنید
ازه باید محلی را به عنوان کارگاه، مغ
د و یا دفتر کار خریداری یا اجاره کنی

ها همچنین ماشین آالت و سایر ابزار
و سرمایه های فیزیکی را تهیه 

همچنین باید مواد اولیه . کنید
مند بخرید و نیز تعدادی کارگر و کار

رای پولی را که شما ب. استخدام کنید
هزینه های، تولید صرف می کنید

.می نامند« تولید
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:مثال برای هزینه های تولید
ی و خرمن، برای مثال اگر تولید کننده گندم باشید، تا قبل از رسیدن به عاید

ه این هزینه ها در واقع همان پول هایی اند ک. هزینه هایی را متقبل میشوید
را در برای خرید یا اجاره عوامل تولید به صاحبان آنها می پردازید؛ مثال زمین

ه صاحب در مقابل، ب. اختیار می گیرید تا در آن به فعالیت کشاورزی بپردازید
می « اجاره»زمین که ممکن است یک شخص، یا سازمان یا دولت باشد، 

و پردازید یا نیروی انسانی را به کار می گیرید و در مقابل، به کارگران
سرمایه فیزیکیهمچنین از . می پردازید« حقوق»یا « مزد»کارمندان خود، 

کنید و مثل تراکتور یا گاوآهن و گاو، برای فعالیت تولیدی خود استفاده می
.قیمت یا اجاره ابزار تولید را نیز به صاحبان آن می پردازید
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:در پایان تولید
زیان به این ترتیب در پایان تولید، همه محصول و سود و

د، کار هستی( یا صاحبان)هرچه باشد، به شما که صاحب 
شما با فروش محصوالت خود، درآمد به دست . می رسد

اگر میزان درآمد از هزینه بیشتر باشد، می. می آورید
سود گوییم شما به عنوان تولید کننده، از فعالیت خود

. برده اید
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:فرمول میزان سود
آمد میزان سود برابر است با تفاوت در

:و هزینه
درآمد= قیمت کل محصول

(یا زیان)سود = هزینه ها -درآمد 
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ار یک تولید کننده چه زمان دچ

می شود؟ضرر و زیان 

به دست درآمدهایاگر 
هزینه های آمده از 

تولید کمتر باشد، 
کسب و کار شما دچار 

. ضرر و زیان می شود
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چه راهکارهایی برای جلوگیری از ضرر وجود دارد؟
ا شم. از وضعیت زیان دوری کنیدکاهش هزینه ها و افزایش درآمد با 

یز از ، مثل پرهافزایش بهره وریو صرفه جویی ممکن است بتوانید با 

یا استخدام نیروی کار غیرالزم، با صرفه جویی در مواد اولیه و انرژی

جلوگیری از ریخت و پاش ها، هزینه تولید را بدون اینکه از میزان

والت از سوی دیگر می توانید برای محص. تولید کم کنید، کاهش دهید

.وشیدبفرقیمت مناسب را با کاالهایتان خود، بازار خوبی فراهم کنید و 



یزدی زاده

:کسب درآمد حالل 
اد ممکن است در محله و یا روستای خود افرادی را بشناسید که درآمدشان زی

اگر . است و خانه و خودروی گران قیمت دارند؛ اما در میان مردم بدنام اند
سراغ آنها را از مردم درستکار بگیرید، به شما هشدار می دهند که با آنها 

د که می این دسته از انسانها معموال راه هایی را بلدن. نشست و برخاست نکنید
موال از آنها مع. توانند به قول خودشان از کاه، کوه بسازند یا از آب، کره بگیرند

که با فریب و ظاهرسازی به دست می آورند سوء موقعیت هایی و رانت ها 
ال ارزان معموال به دنب. استفاده می کنند و به درآمدهای کالنی دست می یابند

.  تآنهاسانحصارخریدن و گران فروختن اند و خریدوفروش برخی از کاالها، در 
ز پای اگر کسی بخواهد با آنها وارد رقابت اقتصادی شود، با انواع شگردها او را ا

.  در می آورند و سود خودشان را حفظ می کنند



یزدی زاده

:راه های کسب درآمد حرام
مثال با احتکار کاالهای مورد نیاز مردم در مواقع ضروری و گران فروختن آنها، 

.سودهای سرشار می برند 

تشر می یا برای سود بیشتر، کتاب ها یا فیلم های مبتذل و غیراخالقی را تولید و من

.کنند 

. دهندیا کاالیی را برخالف آنچه هست، به مشتری نشان می دهند تا مشتری را فریب

.اهل رشوه دادن و رشوه گرفتن اند 

. با رباخواری امورشان را می گذرانند



یزدی زاده

:افراد حرام خوار 
از آنجا که معموال دست این افراد در 

روستاها و محله های کوچک زود رو می 
شود، آنها ترجیح می دهند به شهرهای 

تهای بزرگ کوچ کنند تا آسان تر به فعالی
.  یا از کشور خارج می شوند.خود بپردازند



یزدی زاده

:منتایج کسب درآمد حرا
ونی و این افراد نه تنها با فعالیت های غیرقان

، می کنندظلم غیرشرعی به همنوعانشان
ر را نیز از زندگی خودشان دوبرکتبلکه 

خود و جامعه را در اقتصاد می کنند و
.قرار می دهندسقوطسراشیبی 



یزدی زاده

:سفعالیت فردی در کال
آیا به نظر شما، هدف، وسیله را توجیه می

ن باال کند؟ چه نسبتی بین این پرسش و مت
(جواب به عهده دانش آموز)وجود دارد؟



یزدی زاده

درس زندگی
اگر خواستید این شغل را برای آینده . به نظرم کم فروشی شغل بدی نیست. من یک کم فروش بودم! کم میفروشم تا مشتری شوید

اول اینکه در جنستان آب ببندید؛ مثال به ازای یک بطری شربت یا شیر، یک استکان . کاری خود انتخاب کنید، چند پیشنهاد دارم

یا اگر خواستید مغز گردو بفروشید، چند ساعت مغز گردوها را در . آب اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یکدست شود، بعد بفروشید

اگر خواستید شیرینی! به این ترتیب می توانید آب را به قیمت مغز گردو بفروشید. آب بخیسانید تا وزن بگیرد، بعد بفروشید

و اگر خواستید کاالهایی مثل گندم. بفروشید، شیرینی را با جعبه اش با هم روی ترازو بگذارید و سعی کنید جعبه ها سنگین باشند

در کنار همه این روش ها می توانید ترازویتان را هم دست کاری کنید تا . را بفروشید، پیمانه را کامال پر نکنید... برنج و حبوبات و

اگر . روش های متنوع زیادی هست که من همه آنها را تجربه کرده ام. مثال کاالی یک کیلویی را یک کیلو و دویست گرم نشان دهد

. من مرده ام. چرا؟ چون . راهنمایی های بیشتری خواستید در خدمتم؛ فقط باید زحمت بکشید یک توک پا تشریف بیاورید جهنم

من یکی از کم فروشهای قوم حضرت شعیب بودم که به مردم ستم فراوانی روا . من قرنها پیش مرده ام. یادم رفت بگویم.... آها

ویا قوم أوفوا المخیال . پیامبر ما بارها گفته بود که کم فروشی آخر و عاقبت ندارد؛ گوش ندادیم و شد آنچه نباید میشد. داشتم

والمیزان بالقسما وال تنسوا اال أشیاءهم وال تتوا في األرض مفسدین

:ترجمه 

ای قوم در سنجش وزن اجناس عدالت کنیدو آن را تمام دهید و به مردم کم نفروشیدو در زمین به فساد بر نخیزید

(۸۵سوره هود، آیه )

.می باشدکسب درآمد حالل مربوط به سوره هود و حضرت شعیب داستان قوم 



یزدی زاده

“

”

:نبرای تفکر و تمری

مشخص کنید از موارد زیر، کدام مورد کارآفرینی است؟ برای پاسخ خود -
. دلیل بیاورید و از آن دفاع کنید

کار در مغازه ساندویچ فروشی شخصی ❑

تدریس در مدرسه دولتی ❑

عضو نیروی فعال در ارتش شدن ❑

راه اندازی خدمات باغبانی در منزل❑
ی پخش کار در مغازه پیتزا فروشی می توان با خالقیت و نو آوری روش های جدیدی را برای پخت پیتزا ،نحوه سرو آن،چگونگ❑

وچک مثل  مک دو نالد بزرگترین فست فود زنجیره ای درجهان که از یک مغازه ک.به کار برد که همراه با ریسک است .....آن و
.شروع شد

چون میتوان با خالقیت و نوآوری روش های جدیدی را به کار برد که همراه با ریسک:راه اندازی خدمات باغبانی در منزل ❑
.است



یزدی زاده

.اقداماتی که در باغبانی می توان انجام داد
ساخت ایوان های سنتی و مدرن، پاسیو و بسیاری ایده های فوق العاده در زیبا : محوطه سازی و زیباسازی ❖

. سازی باغچه شماست 

از میان  برداشتن علف ها ی هرز نه تنها زیبایی را به باغچه شما   باز : مراقبت از باغ و هرس علف های هرز -❖

. می گردانند بلکه قدرت رویش و سالمت گیاهان باغچه را نیز دوچندان خواهد کرد 

نصب سیستم آبیاری چمن ها و گیاهان : نصب و راه اندازی سیستم آبیاری و آب پاشی و تعمیرات آن ها ❖

.  یکی از اولویت ها برای حفظ و نگهداری باغچه در تمام فصول سال به خصوص فصل های گرم سال می باشد❖

.می باشد... شامل نرده های چوبی و فلزی، سایبان، ورودی باغ، حصارکشی و : حصارکشی ❖



یزدی زاده

وجه به با ت. فرض کنید دوست شما عالقه مند به راه اندازی کارگاه ساخت اسباب بازی برای کودکان است-۲
کمک ویژگی های او و ویژگیهای کارآفرین موفق، در مورد اینکه این ویژگیها چگونه به او در حل مشکالتش

. خواهد کرد، توضیح دهید
یگرن می زیرا زمانی که د.آمادگی و اشتیاق برای ریسک یک مزیت رقابتی برای کارآفرین است :خطرپذیری

که دیگران ترسند  کارآفرینان با قابلیت ریسک حساب شده، میتوانند وارد میدان شده واز فرصتهای پنهانی
.  قادر به   درک آن نیستند، استفاده بهینه کنند 

ند اما ناامید بسیاری از کارآفرینان برتر دنیای ما افرادی بوده اند که بارها با شکست مواجه شده ا: خوش بینی
کی از بنابراین میتوان چنین ادعا کرد که ی. نشده و  خوشبینانه پیش به سوی هدف خود حرکت کردهاند

ه در زمان مهمترین  خصوصیت های کارآفرینان برتر خوشبینی و مثبت اندیشیاست درواقع  یگانه عاملی ک
شکست به   کمک کارآفرین آمده و او را مجددا به عرصه کار سوق میدهد امیدواری و خوشبینی است  

. مل کنندانگیزه، نیروی محرکه ای در افراد است که آنها را به نحوی پیش می راند که بتوانند ع:پرانگیزگی
انگیزه های   کارآفرینی گام های الزم برا ی  تبدیل شدن افراد به کارآفر ی ن است 

محول کردن وظایف و اختیارات متعدد به افراد مختلف و هماهنگ کردن روابط آنها در جهت :سازماندهی
تامین هدف مشترک سازمان



یزدی زاده

ه پدر و امیرعلی و ستایش بعد از اتفاق آن شب دست به کار شدند و تصمیم گرفتند که به هر قیمتی ب-3

.  ی گیرندمادرشان نشان بدهند که آنها دیگر بچه نیستند و شاید در برخی موارد بهتر از بزرگ ترها تصمیم م

:به دست آوردند ( آقای محمدی)برای همین با تالش فراوان اطالعات زیر را از کارگاه تولیدی پدرشان 

میلیون تومان۱۰۰: خرید مواد اولیه برای تولید ماهیانه

میلیون تومان۸۰۰: پول آب و برق و گاز و عوارض شهرداری و مالیات ساالنه

(  کارگر۲۰مجموعا )میلیون تومان ۲: دستمزد ماهیانه هر کارگر

میلیارد تومان ۵/ ۲: درآمد ساالنه

لطفا حساب کنید که کارگاه تولیدی آقای محمدی در طول یک سال سودده است یا زیان ده؟

مواد اولیه1200= 100×12

اب و برق،عوارض شهرداری،مالیات ساالنه800

حقوق سالیانه480=12×2×20

جمع هزینه ها2480=480+800+1200

سود 20= 2480-2500درامد -هزینه  =سود یا زیان 



یزدی زاده

:تحلیل کنید
کسب و کار و انگیزه راه اندازی آن چیست؟ -۱

دمات کسب و کار شامل فعالیت هایی است که منجربه  تولید کاال و خ
ی ویا خرید کاالها وخدمات با هدف فروش انها به منظور کسب   سود م

کا ر چند نمونه راهکار برای داشتن انگیزه در راه اندازی کسب و.   شود

باال نگهداشتن اشتیاق خود -3یافتن نقاط مثبت  -۲تعهد داشتن -۱
متمرکز بودن-5زمان دست یابی به موفقیت -۴



یزدی زاده

کار آفرین موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

. فرصت های کسب  و کار  را زمانی که  دیگران  شاید متوجه نشوند، می بینند : تیزبین 

. اید ه ها را به محصوال ت جدید ، فرایندها  و یا کسب   و کارها ی جدید تبدیل می کنند :  نوآور

ادی پس اندا ز  و خو ش نامی شان  را با شجاعت و تدبیر، به میدان می آورند تا فعالیت اقتص:  ریسک پذیر

.  جدیدی  را را ه اندازی کنند

. کارآفرینان  واقع بین هستندامامطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند : خو ش بین

. نظم،  انضباط، پایداری،  اشتیاق   و توانایی حل مسئله  را  دارند : پرانگیزه

. ا ز کارشناسان، همکاران  و مشتریان می آموزند  و خود  را با شرایط بازار  وفق می دهند : یادگیرنده

. منابع  را به شکل  کارایی مدیریت  و هماهنگ می کنند : سازمان  دهنده



یزدی زاده

:همچنین کارآفرین  باید 
کنار مهارت های  ابتکار  عمل ر ا  داشته باشد تا بتواند با جمع کردن  عوامل مختلف در❑

.، کا ال یا خدمتی  را  تولید کند (عوامل تولید)هم
(ساخت ظروف گیاهی یکبار مصرف برای اولین بارجهت محا فظت از محیط زیست : مانند )

کارآفرینی به  تالش  و کا ر زیادی نیاز  دارد تا کسب  و کار را زند ه نگه  دار د❑
عیت کاراافرین باید  آگاهی  و  دانش زیاد ی برا ی اتخاذ  تصمیمات مناسب  دربار ۀ موق❑

ته شرکت، پیشنها د محصول، قیمت گذاری ، تبلیغات  و  استخدام نیرو ی کار  داش
.باشد 

دو کارآفرین  باید توانای ی مالی  الزم را  برا ی راه انداز ی کسب  وکارش داشته باش❑
.  بداند که درآغازکارش ممکن است  با موفقیت کمتریا عدم موفقیت روبرو شود 



یزدی زاده

سواالت تشریحی درس اول

کسب و کار و کار آفرینی



یزدی زاده



یزدی زاده



یزدی زاده



یزدی زاده



یزدی زاده



یزدی زاده

چند نمونه تمرین برای حل 

مسائل مربوط به سود و زیان

تولید کننده  



یزدی زاده



یزدی زاده

از مبحث سود و زیان اقتصادی همراه با جواب9۸یک نمونه سوال کنکور 



یزدی زاده



یزدی زاده

پایان


