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 سالم ؛

را  خانگی هايهمه چیز درباره کسب و کاربا عنوان ،  مجموعه دانش و زندگیاز  14کتاب شماره 
  .امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیرد.می نمایم  تقدیم به شما خواننده محترم

تشکر و قدردانی می کنم،خوشحالم ، ي محبت آمیز و تشویق کننده بخاطر ارسال ایمیل ها قبل از هر چیز مجدداً از دوستان عزیزم

با اینکه مدت زیادي نیست که شروع به گردآوري و ارائه این کتابها نموده ام ولی به لطف خدا و هدفی که براي ارائه این کتابها داشتم، 

نی که بارها از من می خواهند که به این راه ادامه دهم مورد توجه و استقبال شما عزیزان قرار گرفته است،در پاسخ به آن دسته از دوستا

م مجدداً اعالم میکنم تا زمانی که فرصت،انگیزه و از همه مهمتر استقبال شما عزیزان از مجموعه کتابها باشد ، که خود عامل مهم انگیزه ا

عرض کرده ام هدف من ارائه کتابهاي واقعاً مفید و  است ، به ارائه کتابهاي بهتر و مفیدتر با همین روش ادامه خواهم داد و همانطور که

 قابل استفاده براي اکثر افراد می باشد وگرنه همانطور که همه اطالع داریم دنیاي اینترنت مملو از مطالب و کتابهاي متفرقه وبدرد بخور 

به  رابهاي دانش و زندگی کتا مفید بوده باشد ، برایتان امیدوارم که کتابهاي ارائه شده تاکنون !!است  و تکراري بدردبخور و بدردنخور

 نظر کتابهاي دانش و زندگی را دانلود و مطالعه نمودیدهر زمان که  دوستان عزیز، " .معرفی کنید دیگرانهر طریق ممکن به 

نده شما عزیزان منتظر نظرات ، پیشنهادات و انتقادات ساز، یا دیگر کتابها به من اعالم نمایید  خود را درباره همان کتاب و

                                                           "هستم

ترین و از جدید استفاده نمایید  www.dzbook.irآدرس مستقل   از این پس می توانید از  ؛کاربران محترم
 .کنیددانلود  رایگانو آنها را  شدهمطلع وبالگ کتابهاي 

  کتابهاي ارائه شده چیست؟ر این کتاب و دیگنظر شما در مورد 
  آرزوي موفقیت و سالمتی براي شمابا 

  رضا فریدون نژاد

  

  

http://www.dzbook.ir
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 کسب و کار خانگی در یک نگاه  
 کسب و کار خانگی

 تعاریف و مفاهیم کسب و کار خانگی

 اهمیت کسب و کار خانگی
 سابقه کسب و کارهاي خانگی

 دالیل انتخاب کسب و کار خانگی
  مزایاي کسب و کار خانگی

 مشاغل خانگی کلی ت مزی
 قابلیتهاي پیاده سازي کسب و کارهاي خانگی

 براي راه اندازي کسب و کار خانگی موارد زیر را باید در نظر بگیرید
 کسب و کارهاي اقتصادي مبتنی بر خانه را به سه دسته تقسیم می کنند

 انواع مشاغل خانگی
 عوامل موثر بر مشاغل خانگی

 دردسرهاي شغل خانگی
 وشراه و ر

  فروش محصوالت
 سیاست هاي حمایتی از مشاغل خانگی در ایران و دیگر کشورها

  موازنه بین کار و زندگی
  رشد و بقاي کسب و کارهاي خانوادگی

  خانگیراهکارهایی مناسب براي درآمد زایی از کسب و کارهاي 
  

 نکات مهم براي راه اندازي کسب و کار خانگی 

 اصول کلیدي در کسب و کارخانگی 

 نه کسب و کار خانگی راه اندازي کنیم ؟چگو  

 چگونه کسب و کار خانگی خود را مدیریت کنیم؟ 

 ؟ در کسب و کار خانگی با انگیزه باشیم چگونه  

 راز موفقیت کسب و کارهاي خانگی     

 در نظر که باید  تانبراي رشد کسب و کار نکاتی
  داشته باشید

 مشاغل خانگی درباره هاي متداول  پرسش  

  

 10 ه براي انتخاب یک کسب و کار خانگینکت 

 9  روش براي باال بردن کارایی کسب و کارهاي
  خانگی

 6 گام موفقیت اقتصادي کسب وکار خانگی 

 چک لیست مهم قبل از شروع کسب و کار خانگی  

 پردرآمد  مشاغل خانگی آشنایی با برخی از   

 مقدمه اي بر کسب و کار اینترنتی  

 ادي و مناسب براي کسب و کار آنالین ایده اي اقتص
 خانگی فعالیت

 مراحل تبدیل ایده به کسب و کار 

 کسب و کار کوچک چیست؟ 

 ؟چگونه کسب و کار کوچک راه اندازي کنیم  

 فهرست کسب و کارهاي کوچک 

 10 ورشکستگی کسب و کارهاي کوچکدلیل  

 افراد خوداشتغالی و کارآفرینی ارزیابی تست  

  اندازي کسب و کار ارزیابی آمادگی براي راهتست 

 کتاب جمع بندي 

 سخن پایانی 

  کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگیمجموعه 
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  کسب و کار خانگی در یک نگاه
کسب و کار خانگی از نظر ایجاد ایجاد . ب میشوندامروزه کسب و کارهاي خانگی از بخشهاي حیاتی و ضروري فعالیتهاي اقتصادي کشورهاي پیشرفته محسو

 .موجب تنوع و دگرگونی زیادي در اجتماع و اقتصاد هر کشور میشوند... رفع محدودیت ها ، رفع بیکاري جوانان و شغل ، نوآوري در عرضه محصول یا خدمات ، 

کسب و کارهاي خانگی نقطه شروع مناسبی براي راه ... رئیس خود باشند و ، افرادي که می خواهند ) خصوصاً خانه دار ( خانم ها همچنین براي جوانان ، 

  .تر و کم هزینه تر می باشداست، زیرا راه اندازي آن در مقایسه با دیگر انواع کسب و کار ساده  و ثروت آفرینی اندازي کسب و کار شخصی

د در جهت رفع نو فرصت هایی است که این مشاغل می توان خانگی هايکسب و کار مبحثبا  معرفی و آشنایی شما عزیزان تهیه و ارائه این کتاباز  من هدف

حقیقت آن است که مشاغل خانگی به دلیل مزایاي خاص خود در جهت رفع بیکاري بسیار موثر بوده . بیکاري از سویی و تولید ثروت از سوي دیگر ایجاد نمایند

ایجاد اشتغال با حداقل سرمایه، امکان کار کردن . غل به کار گرفته اند به نتایج موفقیت آمیزي نیز رسیده اندو کشورهایی که برنامه هایی را براي تقویت این مشا

قابلیت هاي انکارناپذیري است که این گونه مشاغل داشته و ضرورت توجه جدي  ...به صورت پاره وقت، دوره آموزشی کوتاه مدت، عدم نیاز به فضاي خاص و 

  .شکارتر می سازندبه این مسئله را آ

 کسب و کار خانگی

هایی است که توسط عضو یا اعضاي خانواده در فضاي  وکار خانگی، آن دسته از فعالیت بر قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مشاغل و کسببنا :تعریف

مجوار شکل گرفته و منجر به تولید خدمت و یا محصولی وکار بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهاي مسکونی ه مسکونی در قالب یک طرح کسب

   .شود قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می

  تعاریف و مفاهیم کسب و کار خانگی

یتهاي گردد که امرار معاش خانواده از طریق یکسري فعال به آن گروه از فعالیتهاي اقتصادي اتالق می: Home Business)( فعالیت اقتصادي خانگی  •

  .اقتصادي در فضاي موجود زندگی تأمین گردد

کننده و تا درب منازل متقاضیان بدون توجه به  هرگونه جابجایی و تحویل کاال و خدمات به دست مصرف):  Home-based Business( تجارت خانگی  •

جویی در وقت و  هاي خرید همچون ترافیک و صرفه ، کاهش هزینهاز مهمترین محاسن تجارت خانگی. شود محل تولید کاال یا خدمات، تجارت خانگی نامیده می

  .کننده اصلی و شبکه توزیع است هاي غیرضروري و در نتیجه تقسیم ارزش افزوده کاالها بین تولیدکننده اصلی، مصرف انرژي جسمی و روحی، حذف واسطه

، امکانات فیزیکی ) HC(فعالیت اقتصادي با استفاده از سرمایه انسانی  تبدیل یک ایده به):  Home-based Entrepreneurship( کارآفرینی خانگی  •

هاي تبدیل ایده به محصول در فضاي خانه با استفاده از منابع  با توجه به اینکه زمان و هزینه. شود و فضاي کاري موجود در خانه، کارآفرینی خانگی نامیده می

شکست فعالیتهاي کارآفرینانه در منازل کاهش یافته و بسترسازي مناسبی براي فعالیتهاي بعدي فراهم یابد، ضریب خطرپذیري و  موجود به حداقل کاهش می
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  .گردد می

وقتی میزان گردش مالی و نقدینگی یک کسب و کار خانگی به علت موفقیت در فعالیتهاي اولیه اقتصادي ):  Family Workshop( هاي خانوادگی  کارگاه •

هاي صنعتی یا سایر جاها منتقل  هاي کوچک در شهرك کشش فضاي خانگی فراتر رود، فضاي فعالیتهاي اقتصادي از منزل به کارگاهدر منزل از حد ظرفیت و 

  .شوند هاي خانوادگی نامیده می شوند کارگاه هایی که تمامی کارکنان آن اعضاء خانواده و بستگان درجه یک فامیل محسوب می چنین کارگاه. گردد می

کسب و کارهاي روستایی نیز امروزه به عنوان یکی از فعالیتهاي محوري در راستاي توسعه متوازن مناطق ):  Rural Business( ر روستایی کسب و کا •

سازي جریان مهاجرت داخلی از کالن شهرها به شهرهاي کوچک و مناطق روستایی در کانون توجه  روستایی، کاهش نرخ بیکاري در مناطق غیرشهري و معکوس

  .هاي کالن اقتصادي دولتها، هم در کشورهاي توسعه یافته، هم در کشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است سیاست

  اهمیت کسب و کار خانگی

 کسب و کار خانگی از نظر ایجاد شغل ،. امروزه کسب و کارهاي خانگی از بخشهاي حیاتی و ضروري فعالیتهاي اقتصادي کشورهاي پیشرفته محسوب میشوند 

همچنین براي جوانان ، کسب و کارهاي خانگی . نوآوري در عرضه محصول یا خدمات ، موجب تنوع و دگرگونی زیادي در اجتماع و اقتصاد هر کشور میشوند

به عنوان نمونه شما  .نقطه شروع مناسبی براي راه اندازي کسب و کار شخصی است، زیرا راه اندازي آن در مقایسه با دیگر انواع کسب و کار ساده و آسان است

راه براي خود درآمد  میتوانید با یک دستگاه رایانه و یک خط تلفن ، یک کسب و کار اینترنتی راه بیندازید و کارها و خدمات مختلفی را به مردم عرضه و ازاین

   .کسب کنید

 سابقه کسب و کارهاي خانگی

بطور . از صنایع دستی که امروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سکونت افراد تولید میشده اند بسیاري. کسب و کارهاي خانگی در ایران سابقه دیرینه دارند 

اجتماعی امروز به وجود آمده به آن توجه  -کلی کسب و کار خانگی پدیده جدیدي نیست ،بلکه در نتیجه تغییرات و تحوالتی که در فعالیتهاي اقتصادي 

  .به روز گسترش و توسعه می یابند رها روزبیشتري شده است و این نوع کسب و کا

  دالیل انتخاب کسب و کار خانگی

کارکردن در . امروزه اکثر صاحبان کسب و کار هاي خانگی بر این باورند که کار کردن در خانه، کیفیت زندگی آنان را بهبود میبخشد: باال بردن کیفیت زندگی

ه اختصاص یابد و به دیگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبیل تربیت و پرورش فرزندان توجه بیشتري خانه باعث میشود که وقت بیشتري به خانواده و خان

  .به طور کلی امروزه کار و زندگی بیش از پیش در همدیگر ادغام شده اند.شود

کاراتري براي کسب و مده، محیط خانه محل مناسب و امروزه با پیشرفتهاي زیادي که در زمینه علوم رایانه و دیگر وسایل ارتباطی به وجود آ: توسعه فن آوري

  .کار شده است
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   مزایاي کسب و کار خانگی

به هر حال آرامش . هاي رفت و آمد و مهدکودك است هاي شغلی در منزل خصوصا براي زنان، شامل مراقبت از فرزندان و در واقع کاهش هزینه مزایاي فرصت

دهند خارج از منزل  هایی هستند که بۀخاطر مناسبات اجتماعی ترجیح می البته خانم. افیک و رفت و آمد داردبیشتري نسبت به درگیر شدن با مشکالت تر

شان در منزل وجود  ها هم هست که اصال امکان انجام بعضی از کارها و فعالیت. دانند کننده و غیرقابل تحمل می کارکنند و تبدیل منزل به محیط کار را کسل

 .ندارد

ها و  ها مزایاي کار در منزل عبارتند از کسب پایگاه و نقش اقتصادي در خانواده بدون حضور در بیرون از منزل، کاهش بعضی فشار شناس ضی جامعهبه گفته بع

پنجاه تا دویست اي  توانید با یک شغل خانگی کامال زنانه هفته بر اساس یک برآورد شما می. تر براي انجام کار ها و حضور در محیطی به نسبت آرام استرس

  .هزارتومان درآمد داشته باشید

. تواند براي تغییر و بهبود کارش قدم بردارد به طوري که فرد با هزینه بسیار اندکی می. یکی دیگر از مزایاي مشاغل خانگی انعطاف پذیري این نوع کارها است

کنند، اهمیت کسب و کار را از  فرزندان از حضور مادر در خانواده احساس امنیت میدر عین حال که .شود نادیده گرفت توسعه فرهنگ کار در خانواده را هم نمی

  .گیرند نزدیک یاد می

  :هاي مشاغل خانگی  مزیت

  آزادي و استقالل عمل بیشتر -1

  ساعات کاري انعطاف پذیر-2

  ایجاد تعادل و موازنه بیشتر بین کار و زندگی-3

  پایین بودن هزینه راه اندازي-4

  ودن میزان ریسکپایین ب-5

  امکان کارکردن پاره وقت- 6

  راحت تر بودن تربیت بچه ها-7

  داشتن فرصت و زمان بیشتر-8

  تناسب با ویژگیهاي جسمی افراد معلول و کم توان-9

  احتمال موفقیت بیشتر-10

  تناسب با اقشار مختلف-11

  احساس راحتی بیشتر-12

  در بیشتر مشاغل عدم نیاز به مجوز-13

  از نیروي کار سایر اعضاي خانوادهاستفاده  -14
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  حذف هزینه هاي مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه -15

  احتیاج به آموزشهاي ساده و کوتاه مدت -16

 توسعه فرهنگ کار در خانواده -17

  کاهش چشمگیر قیمت تمام شده محصول خانگی -18

  تبدیل شاغلین مزدبگیر به خویش کارفرمایان جدید -19

  فعال و موثر زنان در افزایش تولید ناخالص داخلی مشارکت -20

  کاهش چشمگیر قیمت خرید، فروش و اجاره واحدهاي اداري و تجاري -21

  استفاده بهینه از انرژي -22

  افزایش ضریب امنیت ملی -23

  کاهش شکاف فقر و ثروت -24

  ارتقاء ضریب خودباوري و فرهنگی کار -٢٥

  کاهش جرم، بزه و اعتیاد -26

  سازي جریان مهاجرت داخلی معکوس -27

  ارتقاء رقابت پذیري بازار کاال -28

  تبدیل فعالیتهاي قاچاق و غیرقانونی به فعالیتهاي رسمی -29

  افزایش رضایت شغلی -30

 .و بیشمار مزایاي دیگر که برحسب زمان و شرایط و افراد فرق خواهد داشت

  

  قابلیتهاي پیاده سازي کسب و کارهاي خانگی

  :عامل بستگی دارد 5اي پیاده سازي کسب و کارهاي خانگی به ظرفیته

  مقیاس تولید -1

  وضعیت و ساختار فناوري مورد نیاز -2

  سطح تخصصی مورد نیاز -3

  تهیه مواد اولیه مورد نیاز -4

  بازارشناسی و بازاریابی -5
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  براي راه اندازي کسب و کار خانگی موارد زیر را باید در نظر بگیرید

  .ه ایده کسب و کارتان تحقیق کنیددربار- 1

  .درباره محصول یا خدماتتان نیز اطالعات کسب کنید- 2

  .محل کار خود را تعیین کنید- 3

  .مشارکت دیگر اعضاي خانواده را جلب کنید- 4

  .اسم مناسبی براي کسب و کارتان انتخاب کنید- 5

  .اسیاب و تجهیزات مناسبی براي کسب و کارتان تهیه کنید-6

  .مناسب و درخور براي کسب و کارتان فراهم کنیدپوشش - 7

  .یک صندوق پستی به کسب و کارتان اختصاص دهید- 8

  .با دوستان و همسایگانتان رك و صادق باشید- 9

  .حساب بانکی براي کسب و کارتان باز کنید-10

  .ارتباطات بیشتري با دیگران برقرار کنید-12

  .نداشته باشید، بلکه به آن افتخار کنید از داشتن کسب کار خانگی واهمه و خجالتی-13

  :کسب و کارهاي اقتصادي مبتنی بر خانه را به سه دسته تقسیم می کنند

  (Home business) کسب وکار خانگی:1

د در منزل خود ، کـار و توان هـاي زیادي براي اجاره یا خرید ساختمان بدهد، می آورد و به جاي این که هزینـه در این شیوه ، فرد شغل خود را به منـزل می

  .شود صاحب خانه می  در این نوع کسب و کار ، ارزش افزودة کاالها و خدمات تولید شده، نصیب. شغل خود را به انجام برساند

  (Home based business) کسب وکار مبتنی بر خانه: 2

در این نوع روش کسب و کار ، مهم نیست که . دهند منازل دیگران تحویل میدر این روش ، افراد کاالها و خدمات تولیـد شده خود را در درب و یا در داخل 

در این نوع کار خانگی ، ارزش افزودة کـاالها و . شود کنندگان تحویـل داده  مصرف  کاالها در کجا تولید شده ، بلکه معیار این است که کاالها و خدمات در منازل

  .آورد کاالها را می شود که از بیرون این خدمات ، نصیب کسـی می

  (home based entrepreneurship) آفرینی مبتنی بر خانه کار: 3

  .گیري از فرصتها آفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد اشتغال در خانه از راه تشکیل مجموعۀ منحصر به فردي از منابع به منظور بهره این نوع کار
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  :انواع مشاغل خانگی

  :شاغل خانگی را در چهار دسته تقسیم بندي نمودبه طور کلی می توان انواع م

  (handicrafts ) رشته هاي صنایع دستی .1

چرا که اینگونه صنایع احتیاج به فضاي زیاد و یا دستگاههایی خاص نداشته و به راحتی می . می توان خانه ها را به محلی براي تولید صنایع دستی تبدیل نمود

کشور ما به دلیل پیشینه فرهنگی و تاریخی خود، کشوري توانمند در زمینه صنایع دستی ارزیابی می . ی کوچک تبدیل نمودتوان اتاقی از منزل را به کارگاه

رشته صنایع دستی وجود دارد  240در کشور ما حدود . گردد به نحوي که ایران به همراه هند و چین ، سه قطب برتر صنایع دستی در جهان شناخته می شوند

  .بیشتر به این بخش را نمایان می سازد که لزوم توجه

  :از ویژگی هاي تولید صنایع دستی می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 امکان فعالیت در فضاهاي محدود .

 استفاده از مواد اولیه در دسترس .

 ابزار و تکنولوژي ساده و ابتدایی .

 مهارت مبتنی بر آموزش سینه به سینه.

 نیاز به سرمایه محدود .

  تبلیغ و انتشار فرهنگ بومی .

هایی  هاي غیرقانونی دارند، مانند تولید اجناس تقلبی، یا فعالیتهایی که انگیزه غالباً، افراد شاغل در این گروه انگیزه : فعالیت هاي به اصطالح زیر پله اي.2

مثال می توان از بسته بندي هاي مختلف مواد غذایی یا دارویی در منازل و  به طور . مثل گریز از مالیات، عوارض، نظارتهاي بهداشتی و دالیلی از این قبیل دارند

  ....نام برد

. و البته برخی مشاغل به صورت سنتی و با محوریت خانواده در خانه ها انجام می گیرد... نظیر آرایشگري، خیاطی و  :خدماتی که در منزل قابل ارائه است.3

  ... نی سازي، خشک نمودن سبزي، پخت انواع رب، تولید مرباهاي خانگی، ترشی سازي ونظیر برگزاري دوره هاي آموزشی، شیری
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این گونه مشاغل بر پایه استفاده از فضاي . یکی از شاخه هاي مهم مشاغل خانگی، مشاغل مرتبط با اینترنت است : خدمات اینترنتی قابل ارائه در منزل.4

گسترده بوده و خود نیازمند کتابی کسب و کارهاي اینترنتی زمینه  دراطالعات بیشتر (  .ر استمجازي اینترنت براي کسب درآمد در منزل استوا

در این کتاب ،اینترنتی را جهت آشنایی شما عزیزان با این نوع کسب و کار و فرصت هاي موجود کار ،لذا بنده فقط مقدمه اي بر کسب و جداست

 )فریدون نژاد. آورده ام

  انگیعوامل موثر بر مشاغل خ

  :مودتحقیقات بسیاري درباره کسب و کار خانگی و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته است که به طور کلی می توان این عوامل را به سه دسته تقسیم ن

  ....) ریسک پذیري، مهارت هاي مدیریتی، گرایش به نوآوري و( عوامل مربوط به امورشخصی

  ...)نواده براي پیوستن به کسب و کار، حاکمیت خانواده، تأثیر روابط خانواده بر روابط کاري وتمایل اعضاي خا( عوامل مربوط به امور خانگی

 ...) محیط فرهنگی، اجتماعی، محیط قانونی و محیط کسب و کار، محیط فنی و اقتصادي و( عوامل محیطی

  :مشکالت شاغلین این بخش

وجه براي ایجاد اشتغال می باشند ولی مشکالتی نیز گریبانگیر افراد مرتبط با این مشاغل می هر چند مشاغل خانگی داراي ظرفیت ها و توانایی هاي قابل ت

نظیر (شاید دلیل برخی از این مشکالت، نبود قانونی براي ساماندهی و شناسه دار کردن این مشاغل و عدم اعطاي مشوقهاي حمایتی و نظارتی دولتی . باشد

  .در این زمینه باشد... ) بیمه ها و اعطاي تسهیالت، تعریف جوایز، تعیین 

  :به هر تقدیر مهمترین مشکالتی که شاغلین این بخش با آنها درگیر هستند شامل

 .تداخل کار و زندگی ممکن است برخی اوقات خوشایند سایر اعضاي خانواده نباشد.

 .ارتباط با بازار و فروش محصوالت محدود می شود.

 ا سطح خدمات قابل ارائه به دلیل محدودیت تعداد نیروي انسانیژ تولیدات و ی پایین بودن تیرا.

 )البته بستگی به نوع کارش دارد(  .معموالدرآمد محدودتري دارند .

  تعریف نشدن بیمه هاي اجتماعی خاص این مشاغل.
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 دردسرهاي شغل خانگی

اما نگران نباشید؛ بر اساس قانون مشاغل خانگی؛ . حصوالت استهاي خانگی فروش م ها که در خصوص شغل ترین نگرانی ترین و بزرگ شاید یکی از مهم

در هاي محلی که  مثل بازارچه. کنند، مکانی را براي فروش اجناس ارائه کنند هایشان به تولید اقدام می  ها موظف هستند تا به افرادي که در داخل خانه شهرداري

درصد  20داري،  مواد اولیه و بازار مصرف را هم بر عهده دارد؛ در خیلی از کشورهاي سرمایهستاد مشاغل خانگی وظیفه تأمین  و همچنین شهر وجود دارد

 .شود در ایران هم اجرا می کنونمشاغل به موضوع مشاغل خانگی اختصاص دارد که گویا این قانون، همین ا

 کسب و کار خانگی راه و روش

مثال باید درباره محصول یا خدماتی که . شود ها، انجام کار با سختی همراه می ر نظر گرفتن آنکسب و کارهاي خانگی به راه و رسمی نیاز دارد که بدون د

ب براي خواهید تولید کنید و یا ارائه دهید اطالعات درست و حسابی کسب کنید، تعیین محل کار، جلب مشارکت دیگر اعضاي خانواده، تعیین اسم مناس می

  .هاي مورد نیاز در کسب و کار است جمله ویژگیکسب و کار و تهیه تجهیزات مناسب از 

کنند و ضرورت  تر با افرادي که در همان صنف فعالیت می روند بعد از مدتی متوجه نیازهایی مثل تبلیغات، ارتباط گسترده کسانی که به سراغ مشاغل خانگی می

 .و تخصص کافی براي انجام شغل خانگی مورد نظر داشته باشید تر بودن کارتان باید از مهارت براي موفق. نظام حسابداري در کار خواهند شد

  فروش محصوالت

گیرد و بر اساس قوانین مشاغل خانگی، عرضه  طبق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، عرضه محصول تنها در بازار خارج از محیط مسکونی صورت می

به همین منظور بازارهاي محلی موقت به تناسب، براي عرضه محصوالت خانگی اختصاص داده . ستدر منزل مسکونی ممنوع ا) کاال و خدمات(و فروش محصول 

  .شوند می

 سیاست هاي حمایتی از مشاغل خانگی در ایران و دیگر کشورها

ي کاهش بیکاري در مناطق کمتر توسعه به طور مثال کشور ایتالیا برا. با نگاهی به کشورهاي توسعه یافته می توان به اهمیت این دسته از مشاغل بیشتر پی برد

 .یافته، سیاست توسعه و حمایت از کارهاي کوچک و خانگی را در پیش گرفته است

 .درصد کاهش دهد 12به  22این کشور توانسته با حمایت هاي خود بویژه از تولیدات کفش و کیف هاي چرمی، نرخ بیکاري را از 

 .امتیازات مالیاتی را براي واحدهایی که اقدام به صادرات محصوالت خود می کنند در نظر گرفته استدولت این کشور همچنین براي حمایت بیشتر، 

عملی کردن سیاست هاي تشویقی و حمایتی از صنایع کوچک . ، شعار کشور تایوان پس از جدایی از کشور چین بود)هر خانه، کارخانه و هر کارخانه، خانه است(

راهکارها و راهبردهاي توسعه صادرات تولیدات خانگی، حمایت در بازاریابی، بازارشناسی و تبلیغات در سطح جهانی، گسترش  بخصوص تولیدات خانگی، اتخاذ

حصر به فرد، توانمندي هاي فنی و فناوري، تشویق و ترغیب کارآفرینان خانگی به استفاده از تکنیک هاي نوآوري و خالقیت هاي تولید محصوالت ویژه و من
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خانگی  ازهاي مالی و اعتباري براي تأمین نیازهاي مالی و بازنگري در مورد سیاست هاي مالیاتی بخشی از سیاست هاي این کشور در حمایت از مشاغلتأمین نی

 .است

تا هفت درصد افراد شاغل در در استرالیا نیز شش . درصد از اقتصاد تایوان رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با مشاغل خانگی دارد 80شاید باورتان نشود که بیش از 

درصد سود می  25هزار دالر فروش دارند که پس از کسر مالیات حدود  80این عده به طور متوسط ساالنه بیش از . بخش کسب و کارهاي خانگی، اشتغال دارند

 .می توان مثال هاي فراوانی از موفقیت کشورهاي توسعه یافته در این حوزه ذکر کرد. برند

به  ز با توجه به دیرینگی مشاغل خانگی، قابلیت هاي فراوان آن در مناطق مختلف کشور و همچنین نیاز ویژه براي حمایت از این دسته از مشاغلدر ایران نی

فعاالن مشاغل خانگی و ز دلیل نرخ باالي بیکاري وجود دارد، اما تاکنون حمایت ها بیشتر در قالب قوانین بروز یافته اند و شکل اجرایی آن مورد انتقاد بسیاري ا

  .کارشناسان این حوزه قرار دارد

 موازنه بین کار و زندگی

پذیري فرزندان  عالوه بر منافع مادي که به دلیل مشاغل خانگی متوجه اقتصاد خانواده می شود این دسته از کسب و کارها به لحاظ اجتماعی و همچنین جامعه

اگر پدر و مادر به طور مستقیم خود درگیر کار باشند به مثابه یک الگوي تالشگر و موثر در عرصه کار . داشت نیز نقش موثر و مستقیمی بر شخصیت آنها خواهد

کارکرد مثبت ناشی از فعالیت آنها، فرزند را به سمت و سویی ترغیب می کند تا ذهن خود را به طور منسجم و . و تولید در ذهن کودکان نقش خواهند بست

 .والدین یا حرفه اي جدید سوق دهدثمربخش به ادامه شغل 

گر وسایل به طور کلی در سال هاي اخیر کار و زندگی بیش از پیش در همدیگر ادغام شده است و این در حالی است که با دسترسی داشتن به رایانه و دی

ل عمل، ساعات کاري انعطاف پذیر، ایجاد تعادل و آزادي و استقال. ارتباطی به وجود آمده، محیط خانه محل مناسب و کاراتري براي کسب و کار شده است

 .ردموازنه بیشتر بین کار و زندگی و پایین بودن میزان ریسک از موارد بسیار مهمی است تا در عصر حاضر توازن را بین کار و زندگی برقرار ک

حمایت دولت در موفقیت . هر فرد را به خود مشغول می کندآیا این مشاغل به لحاظ اقتصادي به صرفه است؟ بی تردید این مهم ترین پرسشی است که ذهن 

ار و شناخت رقبا کار هرچند امري انکارناپذیر است، اما پاسخ به این پرسش به انتخاب نوع شغل، تخصص و تجربه، نحوه معرفی کاال یا خدمات، نیاز سنجی باز

زمانی را به شنیدن درد دل کسبه و مشتریان . کاري خوب مطالعه و تحقیق کنید چنانچه می خواهید یک شغل خانگی انتخاب کنید پیش از هر. بستگی دارد

به هر حال و به هیچ وجه دو عنصر کیفیت و تبلیغ را در . با این وجود کار خانگی و کارآفرینی در خانه به شما امکان ابتکار و ابداع را می دهد.اختصاص دهید

  .کار خود فراموش نکنید

 رهاي خانوادگی رشد و بقاي کسب و کا

شد بایستی یک برنامه ریزي دقیق و اصولی براي کسب وکار از سوي ي نسل هاي بعدي نیز بقا داشته بابراي اینکه یک کسب و کار خانوادگی رشد نماید و برا

ع و براي اقتصاد ملت ها حمایت هایی نیز عالوه براین به دلیل اهمیت روزافزون این نوع کسب و کار هم براي جوام. مالکان و مدیران کسب و کار انجام گیرد

ترکیب چندین عامل براي توضیح و تشریح موفقیت ، رشد و بقاي کسب و کارهاي خانوادگی الزم است از آن .بایست از سوي دولت ها در این راستا انجام شود
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اده ، عوامل محیطی و اجتماعی ، نوع کسب و کار ، خصوصیات جمله می توان به مواردي مانند فرهنگ خانواده ، شخصیت و خصوصیات هرکدام از اعضاي خانو

  .در شکل زیر ترکیبی از عوامل فوق مشاهده می شود. کسب وکار و بسیاري موارد دیگر اشاره نمود) بنیانگذار(کارآفرین 

  خانگیراهکارهایی مناسب براي درآمد زایی از کسب و کارهاي 
  انتخاب یک بازار هدف مناسب؛   -
  ها و رفتارهاي مشتریان بازار هدف؛ ازها و خواستهدرك نی   -
  هاي مشتریان؛ ها متناسب با خواسته سفارشی کردن، محصوالت، خدمات و پیام   -
  ریزي دقیق بازاریابی و عملیاتی براي ورود به بازار؛ برنامه   -
  اجراي برنامه و اصالح مستمر آن متناسب با تغییر شرایط بازار؛   -
  ها؛ و مستمر با مشتریان و واسطه ارتباط مستقیم   -

 نکات مهم براي راه اندازي کسب و کار خانگی
 درباره ایده کسب و کارتان تحقیق کنید 
 درباره محصول یا خدماتتان نیز اطالعات کسب کنید  
 محل کار خود را تعیین کنید  
 مشارکت دیگر اعضاي خانواده را جلب کنید  
 نیداسم مناسبی براي کسب و کارتان انتخاب ک  
 اب و تجهیزات مناسبی براي کسب و کارتان تهیه کنیدباس  
 پوشش مناسب و درخور براي کسب و کارتان فراهم کنید  
 یک صندوق پستی به کسب و کارتان اختصاص دهید  
 با دوستان و همسایگانتان رك و صادق باشید  
 حساب بانکی براي کسب و کارتان باز کنید  
  کنیدارتباطات بیشتري با دیگران برقرار  
 از داشتن کسب کار خانگی واهمه و خجالتی نداشته باشید، بلکه به آن افتخار کنید 

 
 

  اصول کلیدي در کسب و کارخانگی
  برنامه ریزي نیازمند نظم است

یل هوشمندانه و بررسی مداوم برنامه ریزي نیازمند تجزیه و تحل. براي انجام برنامه ریزي موثر و کارآمد باید نظم و انضباط را در دستور کار خود قرار دهید

در حقیقت، . هاي توسعه و اجرایی باید با نظم در کنترل، ارزیابی، اصالح و حفظ طرح کسب و کار ترکیب شود نظم در برنامه. ها، اهداف و راهبردها است ایده

  .ها براي حفظ اعتبار و به روز بودن آنها ضروري است ها و برنامه بررسی مداوم طرح
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  ریزي نیازمند مشارکت استبرنامه 

همه بیشتر از هر "بنابر یک ضرب المثل قدیمی، . برنامه ریزي زمانی در بهترین شرایط خود انجام می شود که یک تیم در شکل گیري آن نقش داشته باشند

بی شک، افرادي که در شکل گیري طرح و . اي دارد یژهمندي از منافع پشتیبانی افراد دیگر نیز اهمیت و افزون بر توجه به دیدگاه دیگران، بهره. "کس می دانند

  .اند، تعهد و تالش بیشتري در اجراي آن نشان خواهند داد برنامه نقش داشته

  برنامه ریزي نیازمند اهداف است

کسب و کار شکل می گیرند و از این  هدف برنامه خود را چه می دانید؟ قصد دارید تا به چه نتایجی دست یابید؟ برنامه و طرح براي کمک به هموار کردن مسیر

در دنیاي کسب و کار امروز، . هاي منسجم و جامع هستند اهداف بلندپروازانه نیازمند برنامه ریزي. رو، باید اهداف مشخصی را براي کسب و کار خود تعریف کنید

  .ن و بجا بودن باشنداهداف باید داراي پنج ویژگی خاص بودن، سنجش پذیر بودن، دست یافتنی بودن، واقعی بود

. بدون سنجش پذیري قادر نیستید تا جریان پیشرفت خود را دنبال کنید. برقراري ارتباط، کنترل و دستیابی به هدفی که خاص و ویژه نیست دشوار است

اهداف بجا آنهایی هستند . دازي نمی شونداهداف واقعی گرفتار توهم و رویاپر. اهدافی که قابل دستیابی نیستند تنها موجب هدر رفتن زمان و هزینه می شوند

  .ها می شوند هاي موجود هماهنگ شده، پاسخگوي نیازها بوده و شامل نقاط عطف دست یافتنی و ضرب العجل که با فرصت

  برنامه ریزي نیازمند تجزیه و تحلیل است

اي برخوردار بوده و در مقابل، شناسایی و  ن نقاط قوت از اهمیت ویژهشناسایی و تقویت ای. هاي منحصر به فرد است هر کسب و کار کوچکی داراي برخی ویژگی

همچنین، با . هاي الزم در آنها انجام شود ها باید شناسایی شده و سرمایه گذاري به همین ترتیب، فرصت. محدود کردن نقاط ضعف نیز همین گونه است

ها و تهدیدها فرآیندي براي  تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت. از آنها ارائه شودشناسایی تهدیدها باید راهبردهایی براي محدود کردن یا پیشگیري 

  .هاي محیط درونی و بیرونی کسب و کار محسوب می شود کشف و ثبت واقعیت

  برنامه ریزي نیازمند داده است

مینه کافی نبوده و باید براي موفقیت کسب وکار همواره به جمع آوري حدس و گمان در این ز. ها استوار باشند مفروضات برنامه ریزي شما باید بر اساس داده

  .در حقیقت، برآوردها زمانی خوب و کارآمد هستند که از اساس و معیار مناسب برخوردار باشند. هاي مورد نیاز اقدام کرد داده

  برنامه ریزي نیازمند خالقیت است

ها از زاویه و  از این رو، برنامه ریزي کارآمد به مشکالت و چالش. تند تا به پیشرفت کسب و کار منجر شوندها نیازمند اهدافی دنباله دار هس ها و برنامه طرح

  پذیر را مورد توجه قرار دهید هاي جدید و امکان همواره باید ایده. دیدگاهی جدید نگاه می کند
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  چگونه کسب و کار خانگی راه اندازي کنیم ؟
 اندازي کسب و کار خانگی براي راه گام هاي اساسی 

 
 برگزیدن نوع فعالیت کسب و کار خانگی: گام نخست

برخی از کارجویان بنا بر عالیق خود و برخی نیز ممکن است با توجه به . گمان، عوامل متعددي در انتخاب نوع فعالیت کارجویان و کارآفرینان مؤثر است بی
 .گزینند را برمیرشته تحصیلی و یا عوامل دیگري نوع کسب و کار خود 

  :توان عوامل زیر را در انتخاب کسب و کار خانگی کارآمد دانست به طور خالصه می
 ـ عالقه 1
 ـ مهارت و رشته تحصیلی 2
 ـ تجربه فردي 3
 ـ تجربه و سوابق خانوادگی 4
 ـ وجود امکانات اولیه 5
 ـ انگیزه کسب سود 6

  گزینند؟ الیت در بخش مشاغل، چگونه نوع فعالیت خود را با توجه به عوامل نامبرده برمیاکنون پرسش این است که کارجویان و داوطلبان فع هم
 :نسبت به اقدامات زیر اقدام کنند ،هاي مورد نظر رشته هگیري از مشاوره افراد متخصص و خبر بهتر است با بهره

ساماندهی مشاغل خانگی و تطبیق مهارت، تجربه و  (http: //www. mashaghelkhanegi. ir) ـ با مراجعه به لیست مشاغل خانگی در و سایت 1
  .امکانات خود نسبت به انتخاب و نوع فعالیت اقدام نمایید

پشتیبان مشاغل خانگی را شناسایی نموده و ضمن  (/http: //www. mashaghelkhanegi. ir) ـ با مراجعه به سایت ساماندهی مشاغل خانگی 2
 .ز به صورت تحت پوشش یک پشتیبان فعالیت کندهاي مورد نیا فراگیري مهارت

اي، سازمان صنایع  هاي اجرایی همانند سازمان تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ـ براي انجام مشاوره و انتخاب کسب و کار مناسب به دستگاه 3
  .هاي نامبرده شغل مورد نظر خود را انتخاب نمایند شناسی دستگاه هاي کار گیري از دیدگاه مراجعه و ضمن بهره) ع(دستی، بهزیستی و صندوق مهر اما رضا 

 )برنامه ریزي کسب و کار(تهیه طرح کسب و کار : گام دوم
ها، انتظارات و  این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی، نیاز. کند طرح کسب و کار سندي مکتوب است که جزییات کسب و کار پیشنهادي را مشخص می

  .ج پیش بینی شده را شرح دهد و همه جوانب آن را ارزیابی کندنتای
  :طرح هم براي صاحب آن و هم براي حمایت کنندگان مالی آن، به دالیل زیر است

مورد نیاز به وي  این موضوع در برآورد میزان سرمایه. ـ مهم این است که درباره هدف خود از کسب و کار و منابعی که براي آن نیاز دارد، به دقت فکر کند 1
  .کمک خواهد کرد

گذاران  ها یا سرمایه حمایت کنندگان مالی ـ بانک. رسد که همه کارجویان و کارآفرینان، براي راه اندازي آن سرمایه کافی داشته باشد ـ بعید به نظر می 2
  .گذاري در کسب و کار جدید، منطقی و درست است ریسکی ـ باید متقاعد شوند که سرمایه

ر مرحله ـ فرض بر این است که اگر کسب و کار ایده خوبی نداشته باشد، هم براي صاحب آن و هم براي حمایت کنندگان مالی آن، باید این موضوع را د 3
  .ریزي و پیش از هدر رفتن مقدار بسیاري از زمان و هزینه، شناسایی کنند برنامه

  :اجزاي طرح یک کسب و کار
 ـ اهداف کلی 1
 ت مجري طرح و همکارانـ مشخصا 2
 ـ تعریف و توصیف کسب و کار 3
 ـ تحلیل استراتژي بازار 4
 ـ تحلیل مالی 5
 ـ خالصه 6
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 هدف طرح
نیز ) محرز(همان اندازه که براي راه اندازي مهم است، براي یک کسب و کار برقرار    نظر از اندازه کسب و کار آن، به وجود یک طرح کسب و کار رسمی، صرف

  .مهم است

  :دهد این طرح چهار عمل اصلی را به صورت زیر انجام می

  .کند که جوانب و پیشرفت پروژه یا کسب و کارش را مشخص، متمرکز و بررسی کنند ـ به مدیر یا کارآفرین کمک می 1

  .کند آن حرفه را در چند سال آینده دنبال میکند تا در آن یک حرفه بتواند توسعه یابد و تدابیر مربوط به  ـ یک چهارچوب منطقی و حساب شده ایجاد می 2

  .رود به کار می... گذاران و ها، سرمایه تر نمایندگی، بانک ـ به عنوان مأخذ و مبنایی براي مذاکره با اشخاص ثالث مانند سهامداران، دفا 3

  .دده ـ معیاري را براي سنجش وضعیت واقعی کسب و کار در برابر آنچه باید باشد، ارائه می 4

ها  هاي کسب و کار مانند هم نیز وجود ندارد و از آنجا که برخی موضوعات در طرح به یک طیفی از کسب و کار همان گونه که دو شغل مثل هم و نیز طرح

یک ساختار آزموده شده و نظر ها از  با این حال، بیشتر طرح. ها با امور فردي متناسب باشد مرتبط هستند، بنابراین این امر مهم است که مفاد و مندرجات طرح

  .کنند سازي طرحی که به طور وسیعی قابل اجراست، پیروي می آماده) در مورد(عمومی بر روي 

آورد که  این دید و نگرش چهارچوبی را به وجود می. ها و مقاصد بلند مدت داشته باشد بینی بین از پیش در اینجا باید گفت، طرح کسب و کار باید نگرشی واقع

براي مدیران و یا کارآفرینانی که به دنبال حمایت خارجی هستند، آماده کردن . خورد شود یا شکست می ح باید در آن فعالیت کند و سرانجام، یا موفق میطر

واهد کرد؛ بنابراین، گمان، شکست را حتمی خ نبود یک طرح منطقی، بی. ها یا تجهیز پشتیان ضمانت نخواهد کرد یک طرح جامع، موقعیت را در افزایش بودجه

بتوانند نظر حامیان الزم است کارجویان و داوطلبان کسب و کار خانگی نسبت به تهیه طرح کسب و کار اقدام کنند تا با اطمینان از سودآور بودن طرح انتخابی، 

  .ها جلب نمایند مالی و بانک

 تأمین مالی طرح: گام سوم

گذاري نخست نیازمند تأمین  هر سرمایه. گذاري است تصادي، فارغ از بزرگی و کوچکی فعالیت، مستلزم سرمایههاي اق آغاز هر فعالیت اقتصادي در همه بخش

 .گذاري تا مرحله تثبیت است مالی از بدو سرمایه

شان، کمبود منابع مالی براي براي راه اندازي کسب و کار) خوداشتغالی و خانگی(هاي کارآفرینان و شروع کنندگان کسب و کارهاي خرد  یکی از بزرگترین چالش

  .اي است تأمین نیازهاي سرمایه

 .ها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه خود منصرف کند شاید فرآیند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، ماه

ي، عاملی مؤثر در شکست بسیاري از کسب و گذار کمبود سرمایه. از سوي دیگر، بدون تأمین مالی کافی کسب و کارهاي نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید

ها  گذاري در آن با این حال به دلیل نرخ باالي مرگ و میر کسب و کارهاي کوچک جدید، مؤسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه. کارهاست

  .ستعد شکست خواهد کردرها ساختن بر بنیان مالی ضعیف، م   نبود سرمایه کافی، کسب و کار نوپا را با. ندارد

  :کنند کارآفرینان و متقاضیان مشاغل خرد و خانگی براي تأمین سرمایه جهت راه اندازي کسب و کار، معموالً از دو منبع زیر استفاده می

هاي  ها، حساب انداز، فروش دارایی پس(هاي اولیه راه اندازي هر فعالیت نوپا، باید کارآفرینان، خوداشتغاالن از طریق وجوه درونی  در سال: ـ وجوه درونی 1
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  .کنند تأمین ...) دریافتی و

 . ...شامل وام، فروش سهام و: ـ وجوه بیرونی 2

  :تند که عبارتند ازاما به طور کلی براي تهیه سرمایه ابتدایی جهت راه اندازي یک کسب و کار به غیر از استفاده از منابع داخلی و یا وام، منابع دیگري هس

  .سرمایه نزدیکان، دوستان و اقوامـ  1

  .ـ فرشتگان نجات کسب و کار 2

  .ـ تهیه کنندگان و مشتریان 3

  .ـ مؤسسات وام دهنده 4

  .گذاران مخاطره پذیر ـ سرمایه 5

  .هاي تجاري ـ بانک 6

  .ـ مؤسسات مالی تخصصی 7

  .ـ عرضه سهام 8

  .هاي دولتی ـ کمک 9

هاي حمایتی خوبی را براي ایجاد و حمایت از مشاغل خانگی  به تصویب قانون حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی، دولت سیاست در سالیان اخیر با توجه :نکته 

  در پیش گرفته است،

 تطبیق منزل با شغل انتخابی: گام چهارم

  .هاي زیر مثبت است، احتماالً خانه شما براي فعالیت انتخابی مناسب است اگر پاسخ شما به پرسش

  شود؟ ها نمی ـ کسب و کار من مزاحم همسایه 

  کنم؟ ـ من بیش از اندازه سر و صدا و زباله تولید نمی 

  شوند در امان هستم؟ پرتی می ـ من به اندازه کافی فضا دارم، به طوري که از سر و صدا و عواملی که موجب حواس 

  ـ من تحوالت و سفارشات آخر و یا دیروقت ندارم؟ 

  استخدام افرادي خارج از افراد ساکن در خانه ندارم؟ـ نیاز به  

  ـ کسب و کارم به بیشتر از نیمی از مساحت خانه نیاز ندارد؟ 

  کاهد؟ ـ کسب و کارم بیشتر از اندازه مصرف خانگی به گاز، آب و برق نیاز نداشته و از جذابیت نماي منطقه نمی 

  برپایی یک فضاي کاري جداگانه: گام پنجم

  .ن حالت این است که یک اتاق و با یک ساختمان جدا براي کسب و کارتان انتخاب کنیدبهتری

چنانچه مشتریان شما نیاز به یک ورودي جداگانه دارند، بایستی با پارتیشن بندي تغییرات . توانند فضاي کار مناسبی باشند ها می ها و انباري ها و پارکینگ گاراژ
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 )  بیشتر کسب و کارهاي بزرگ جهان از همین نقطه شروع کرده اند:  یادآوري(  .الزم را انجام دهید

  ایجاد تعادل شغل و زندگی خانوادگی: گام ششم

ها بوده و اکنون به محل  خانواده شما باید با این قضیه که جایی که قبالً فضاي زندگی آن. دهد وکار خانگی، زندگی خانوادگی را تحت تأثیر قرار می یک کسب

  .شما تبدیل شده کنار بیایند وکار کسب

  .براي جلوگیري از مشکالت، فضاي کار و ساعت کار را جدا کنید

  .ساعت کاري خود را برنامه ریزي کنید تا شما و دیگران بدانند که چه موقع مشغول کار هستید

  .براي حفظ تمرکز خود، کار خود را از کارهاي روزانه منزل جدا کنید

  .تر از حالت خانه به حالت کار درآیید کند تا سریع ابزار و لوازم تحریر مخصوص به خود به شما کمک مییک فضاي کار جدا با 

  .هاي مکالمات خانگی و کاري را به صورت جدا کنترل کنید کند تا مکالمات، زمان و هزینه یک خط تلفن مجزا به شما کمک می

 مدیریت زمان: گام هفتم

  .ها در کنترل شماست کنید که کار کنید، احساس می وقتی شما زمان را مدیریت می

  .کند هاي مدیریت زمان بازدهی شما را زیاد و از اضافه کاري و بیهوده کاري جلوگیري می مهارت

  :هاي مدیریت زمان عبارتند از برخی از تکنیک

  .تر قابل دستیابی تقسیم کنید هاي کوچک هدف هاي بزرگ را به هدف. هاي کوتاه انتخاب کنید، بگویید براي هفته یا ماه بعد ـ هدف 

  .برد دهد و انرژي مثبت روانی را باال می رسانید یک احساس رضایت به شما دست می وقتی که کاري را به پایان می. ـ کاري که شروع کردید به اتمام برسانید 

تر  هر چه تعلیق طوالنی. قتی که در حال انجام کاري باشد که نیاز به تمرکز باال داردـ همه پس از تعلیق یا تعطیلی براي تمرکز نیاز به زمان دارند، به ویژه و 

  .باشد به زمان بیشتري براي تمرکز دوباره احتیاج خواهد بود

  .شود انجام چند کار با هم که به تمرکز زیاد احتیاج دارند موجب خستگی و کار ناشیانه می. ـ در هر زمان یک کار انجام دهید 

را درك ) اولویت پ(کارهایی که خوب است انجام شوند ) اولویت ب(کارهایی که باید انجام دهید ) اولویت آ(تفاوت میان کارهایی که حتماً باید انجام دهید  ـ 

ز خود را فقط براي کارهاي بعضی از مردم اولین ساعت رو. و غیره رتبه بندي کنید 2ب 1ب 2آ 1ها را به صورت آ ها را رعایت کنید و آن سپس اولویت. کنید

  .گذرانند مهم می

 .ـ بعد از پایان هر روز کاري، براي روز بعد برنامه ریزي کنید 

 توجه به امنیت و سالمت شغلی: گام هشتم 

  .منظور از امنیت و سالمت شغلی، شناسایی و مدیریت خطرهاي احتمالی محل کار و جلوگیري از بیماري، آسیب و مرگ و میر است

به همین سبب شما موظف به بیمه کردن خود و همکارتان هستید و قانون حمایت ساماندهی مشاغل خانگی . کسب و کار خانگی داراي یک محل کار استیک 

  .نماید مجلس شوراي اسالمی و تخفیفات در نظر گرفته شده شما را در این امر یاري می 1389مصوب سال 
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  .یت دهید، زیرا کسب و کار شما بدون شما قادر به ادامه نخواهد بودتان اهم لذا به سالمتی خود و خانواده

تواند در  می) ارگونومی(رعایت بهداشت کار، رعایت زمان استاندارد کار، ایمن سازي تجهیزات و ابزار آالت، رعایت تناسب بین ابزار کار انتخابی و فیزیک بدنی 

   .کاهش فطرت و سالمتی یک شاغل خانگی مؤثر باشد

  :شود هاي زیر پیشنهاد می راي جبران ضررهاي احتمالی انجام بیمهب

  )در صورت وجود(ها  ـ بیمه آتش سوزي انبار) صنعتی(ـ بیمه آتش سوزي و حوادث محل زندگی  

 ـ بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی 

 ـ بیمه درمانی 

  .دـ بهتر است در این زمینه از مشاوره یک متخصص بیمه استفاده نماین 

 ساختار کسب و کار خود را انتخاب کنید: گام نهم

  .هاي مربوطه چهار نوع مشاغل خانگی به شرح ذیل وجود دارد بنا بر قانون حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی کشور و دستورالعمل

 مشاغل خانگی مستقل .1

 مشاغل خانگی تحت پوشش .2

 یمشاغل خانگی تعاونی و تهیه و توزیع مشاغل خانگ .3

 خوشه .4

 .هاي فوق براي فعالیت انتخاب کنید شمامیتوانید براساس عالیق وامکانات خود یکی از ساختار

 انتخاب و ثبت یک برند یا نام تجاري: گام دهم

افزایش تکرار خرید مصرف  ها به عنوان ابزاري در راستاي دستیابی به اهداف بازاریابی، نظیر توسعه سهم بازار یا در دنیاي کسب و کار به طور معمول، برند

  شوند؛ کنندگان قلمداد می

تواند با افزایش تمرکز و آگاهی مصرف  براي نمونه، برند می. شود بنابراین، به مدیریت برند بیش از هر چیز به عنوان یک فرایند نظاممند بازاریابی نگریسته می

اگرچه برند . ها شود ساس تعلق و نزدیکی در مصرف کنندگان، زمینه ساز تکرار خرید آنکننده نسبت به یک محصول، موجب رشد سهم بازار شود و با ایجاد اح

طلبد و اغلب،  تر، تعهد و استقامت زیادي را می گاه خلق برند بر. تر از بحث بازاریابی است تر و گسترده ها را ایفا کند، استراتژي برند فرا تواند تمامی این نقش می

  .کند ایجاب می هاي دشواري را تصمیم گیري

هاي بازاریابی  ممکن است در پس یک برند، فعالیت. اگر استراتژي بازاریابی کامالً منطبق با استراتژي کلی کسب و کار نباشد، احتمال شکست آن بسیار باالست

رو خواهند  رچه نشده باشند، ناگزیر با شکست روبهها و فعالیتهاي شرکت در جهت پشتیبانی و حمایت از آن یکپا مناسبی انجام شده باشد اما تا زمانی که تالش

باشند که این امر را با ائتالف و یا جذب شدن در شبکه و یا یک  شد؛ بنابراین، دارندگان کسب و کار خانگی براي حفظ و گسترش بازار نیازمند یک برند می

  .پشتیبان قومی به انجام رسانند
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 ر خانگیثبت رویدادهاي مالی کسب و کا: گام یازدهم

 .بسیاري از دانشمندان بر این باورند که چشم اسفندیار کارآفرینان، حسابداري و مسائل مالی است

  .ها و درآمدهاي کسب و کار خود هستید شما نیز براي شناسایی سود واقعی نیازمند ثبت هزینه

 .نه براي کسب و کار افتتاح کنیدبراي تحقق این امر مخارج خانه و کسب و کار را جدا کنید و یک حساب بانکی جداگا

  .توانید به صورت دستی و یا توسط یک نرم افزار و با استفاده از یک حسابدار پاره وقت عملیات مالی خود را شامل موارد ذیل انجام دهید شما می

 ها و خرید ـ درآمد، فروش، هزینه 

 ـ قیمت تمام شده 

 ـ ثبت و ضبط موجودي کاال 

 کیـ صورت مغایرت بان 

 ـ صورتحساب سود و زیان 

 ـ تراز نامه 

 بازاریابی، تبلیغات شبکه: گام دوازدهم

هاي  ها و خدمات براي رضایت مشتري گذاري، ترویج و پخش کاال ریزي و اجراي عقیده، قیمت ها وجود دارد بازاریابی یعنی برنامه بازاریابی در همه کسب و کار

  .شما

تواند به  یک استراتژي ساده بازایابی می. شود و معموال تا خدمات پس از فروش و پس از آن ادامه دارد کاال و خدمات آغاز میبازاریابی پیش از در دسترس بودن 

روش آن ها به چه چیز نیاز یا آرزوي آن را دارند سپس آن را بوجود آورده و بهترین راه براي ترویج، پاکش و ارائه و ف بگردید و ببینید آن: صورت زیر نوشته شود

  .را بیابید

  .دهند اگر عملی است رویکردهاي گوناگونی را همزمان امتحان کنید تا ببینند کدام بهتر نتیجه می. اگر بازاریابی شما مؤثر نیست یک رویکرد جدید بیابید

  .باشد ها یا خدمات می تبلیغات منظر عمومی شما است تبلیغات ترویج عمومی کاال

دهد؛ بنابراین، براي یک کسب و کار خانگی با سرمایه محدود باید با دقت تحقیق کرده و دید که چه تبلیغاتی  ها نتیجه نمی ی وقتتبلیغات گران است و بعض

یابند اما بعد از صرف یک  براي نمونه، بسیاري از کسب و کارهاي خانگی یک وب سایت را بهترین تبلیغات می. واقعاً موثر است و سپس آن را خریداري کرد

  .هزینه باال براي اینکه وب سایتشان در وب قابل یافت باشد

کنید براي شکار  وقتی که شروع می. ها کمک هستید یا بطور ساده سهم شدن در منابع چرا شبکه؟ شبکه یعنی مالقات با مردمی که براي شما و شما براي آن

  .مردم با همفکر زمان در نظر بگیرید هاي صنعتی براي مالقات هاي کسب و کار محلی و گروه ها با شبکه فرصت

هاي خود را گسترش  کند که روندهاي صنعتی درك کنید، کسب و کار خود را ترویج کنید، اعتماد به نفس به دست آورید و مهارت این قاضی به شما کمک می

  .و رشد دهید
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  .شما ممکن است قصد ایجاد مشاکت استراتژیک با کسب و کارهاي دیگر داشته باشید

براي نمونه، . دهد اگر شما شریک مناسب انتخاب کنید، هدفهاي واضح و عملی مشخص کنید، یک شرکت استراتژیک به شما در مقابل رقیبانتان یک امتیاز می

خود اطمینان همچنین از تنظیم سند شراکت واضح با شریک .توانید قیمت بهتري بگیرید ید میاگر شما در خرید سهم با یک کسب و کار دیگر شریک شو

  .حاصل کنید

 چگونه کسب و کار خانگی خود را مدیریت کنیم؟

، رهایی از فشار عصبی و استرس محیط کار شرکت ها و لذت بردن از یکی از دالیلی که افراد را به آغاز کسب و کار شخصی و خانگی ترغیب می کند

 .آزادي روح کارآفرینی است

اما کسب موفقیت . اجازه را می دهد تا برنامه کاري انعطاف پذیرتري داشته و منبع درآمد خوبی براي خود فراهم کنندمدیریت کسب و کار خانگی به افراد این 

در ادامه چند نکته که می توانند در مدیریت کسب و کار خانگی موثر باشند را معرفی . در این مسیر چندان هم آسان نبوده و نیاز به پشتکار و دقت فراوان دارد

افرادي که در خانه کسب و کار خود را مدیریت می کنند با عوامل مختلفی که . نخست، تنظیم یک برنامه دقیق از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. یممی کن

موفقیت ضروري  در نتیجه، اگر زمان انجام فعالیت هاي کاري مشخص نباشد، انجام وظایفی که براي کسب. می توانند موجب حواس پرتی شوند، مواجه هستند

از سوي دیگر، برخی مواقع افراد بیش از اندازه به کار مشغول بوده و ساعات بسیاري از شبانه روز را براي پیشرفت کسب و کار . هستند نیز چالش زا خواهد بود

با ایجاد فرسودگی شغلی می تواند شکست  تداوم این روند نه تنها کسب موفقیت و تحقق اهداف کارافرین را تضمین نمی کند، بلکه. خود اختصاص می دهند

. از این رو، تنظیم برنامه روزانه و اختصاص ساعات مشخص براي انجام فعالیت هاي کاري ضروري و بسیار مهم است. کامل کسب و کار را نیز در پی داشته باشد

موجب حواس پرتیتان می شود، تا حد ممکن باید این عوامل را محدود اگر از آن دسته افرادي هستید که به راحتی تمرکز خود را از دست داده و عوامل دیگر 

خص کرده اید، همچنین، اگر از آن دسته افرادي هستید که به کار کردن زیاد تمایل دارند، به زمان پایان فعالیت هاي کاري روزانه که در برنامه خود مش. کنید

در واقع، اگر به برنامه کاري روزانه تان پایبند باشید پس . وري کسب و کار این افراد ضروري است هرهاختصاص زمان هاي استراحت براي افزایش ب. پایبند باشید

آغاز پروژه هاي مختلف با . دوم، مدیریت پروژه هاي خود را به صورت کارآمد انجام دهید. از مدتی متوجه می شوید که به یک روند عادي مبدل شده است

عوامل ایجاد حواس پرتی می توانند موجب دوري شما از انجام . ، اما نکته کلیدي به پایان رساندن تمامی آنها محسوب می شودفواصل زمانی اندك دشوار نیست

برخی ترجیح می دهند کارهاي خود را به صورت لیست هاي . از این رو باید یک نوع سیستم سازماندهی وظایف و پروژه ها را فراهم کنید. پروژه هاي مهم شوند

می توانید شیوه هاي مختلف را آزمایش کرده و مناسب ترین گزینه را . افزارهاي مدیریت پروژه استفاده می کنند انه سازماندهی کنند، و برخی دیگر از نرمروز

سوم، شرایط . می کند نسبت به این مساله اطمینان حاصل کنید که چیزي وجود دارد که شما را در مسیر انجام پروژه هایتان کمک و همراهی. انتخاب کنید

باید از هرینه و درآمد خود . این چالشی بزرگ براي افرادي است که کسب و کار خانگی خود را مدیریت می کنند. مالی و حسابداري خود را به دقت دنبال کنید

استفاده از نرم افزارهاي . را بهتر مشخص کنیدآگاه باشید تا بتوانید حاشیه سودتان را حفظ کرده، صورت هاي مالی خود را تهیه کنید و شرایط مالیاتی 

همانند هر کسب و کار دیگري، رسیدگی و مدیریت کسب و کار خانگی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار . حسابداري می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد

براي کسب موفقیت و تحقق اهداف خود در این مسیر باید . ی شوندبرخی این موضوع را جدي نگرفته و در نهایت از شکست و یا ضررهاي خود متعجب م. است
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تنظیم برنامه، مدیریت وظایف و پروژه ها و رسیدگی به امور مالی و : پس این نکات را به خاطر بسپارید. زمان، تمرکز و پشتکار فراوانی اختصاص دهید

  .کار خانگی خود شکل دهید بدین ترتیب می توانید بنیان استواري براي موفقیت کسب و. حسابداري

 ؟  در کسب و کار خانگی با انگیزه باشیم چگونه

شاید سالها یا دهه هاي زیادي . چون خودتان رئیس هستید و فقط به خودتان پاسخگویید. اگر در خانه خود به کسب و کار مشغولید انسان خوشبختی هستید

دیگر نیازي نیست با . که خود وضع می کنید و ساعاتی را که خود تنظیم می نمایید کار می کنید اما حاال شما طبق قوانینی . یک شغل یکنواخت داشته اید 

نباید در باره اینکه در . چون رئیس خودتان هستید .. ساعت زنگدار خود هر صبح سرجنگ داشته با شید یا دلیلی وجود ندارد که سر شب به رختخواب بروید

  . از دست بدهید یا اخراج شوید، نگران باشید موردتان گزارش بدهند یا کارتان را

مسئول همه جنبه هاي کسب و کار خود هستید به این معنا که   شما. به دلیل اینکه تمام منافع کارتان نصیب خودتان می شود ، تمام مسئولیت آنرا می پذیرید

  . برگترین چالشهایی که با آن روبرو هستید انگیزه استیکی از . باید تمام بدي ها را همراه با خوبیها تحت کنترل خود داشته باشید 

اگر گاهی . کنندخیلی از افرادي که درخانه کارمیکنند فقط بدست آوردن پول آنها را راضی می کند و هیچ تالشی براي توسعه کارخود به سطح باالتر را نمی 

 . افزایش انگیزشی خواهید داشت اوقات متوجه می شوید که در کار خود سست شده اید پس نیاز به تقویت و

  . در اینجا به نکته هایی می پردازیم که به حفظ انگیره کاري شما کمک می کند

باعث شروع اینکار گردید فکــــــر کنید و این سواالت را  گاهی اوقات در مورد اینکه چرا شما یک کسب و کارخانگــــی را انتخاب کرده اید و چه انگیــزه اي

  :پرسیداز خود ب

بخاطر پول بود؟ پیدا کردن شغل برایتان مشکل بود؟ به عبارت دیگر، انگیزه اي که باعث شروع این کار  آیا به این دلیل بود که می خواستید آزاد باشید؟ 

  . سعی کنید دوباره از همان احساسات یاري بگیرید تا انگیزه الزم را مجدداً بدست آورید شد ، چه بود ؟

  . ف تعیین کنیدبراي خود هد

هر روز یک ساعت . از اولین قدم شروع کنید . نیازي نیست که هدفها خیلی بزرگ باشند در واقع بهتر است هدفهاي کوچک و قابل دستیابی را انتخاب کنید 

  .بر میزان درآمد خود بیفزاییدسعی کنید هر هفته . بیشتر از روز قبل کار کنید 

  . یک تابلوي تجسم خلق کنید

 . ن تابلو می تواند یک کاغذ دیواري یا یک تصویر از هر چیزي که در زندگی می خواهید، باشدای

 . می توانید تصویري از یک اتومبیل رویایی ، خانه و زمین رویایی شما باشد یا مکانهاي مشهوري که آرزوي دیدن آنها را دارید و غیره

این کار به شما یادآوري می کند که اگر سخت کار کنید، هر چیزي را می . ه تابلوي خیال خود بنگریدهر لحظه شما نیاز به تقویت انگیزه خود دارید فقط ب

 )این کار را جدي بگیرید ( . توانید بدست آورید
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وید کمتر انگیزه پیدا هر چقدر بیشتر عصبانی ش. از احساستان الهام نمی گیرید و حس خالقانه شما برانگیخته نشده است خودتان را مجبور نکنید   اگر خیلی

  .الزم است به خودتان استراحت دهید. اگر عصبانی باشید نمی توانید کیفیت الزم در کار را بوجود آورید. خواهید کرد 

گر مجبور شدید دراز ا. بعضی اوقات نداشتن انگیزه لزوماً به این معنا نیست که هیچ کاري نمی کنید بلکه می تواند به این معنا باشد که شما سخت کار می کنید

  .گاهی اوقات کمی استراحت تمام چیزي است که براي پایداري انگیزه نیاز است. بکشید و کتاب بخوانید یا یک خواب کوتاه داشته باشید

انید هم کار کنید و هم می تو. شاید کار کردن براي رسیدن به هدف و استراحت دو امر متناقض باشد اما هر دو نقش مهمی در ایجاد انگیزه ایفا می کند 

اگر به سختی . تنبلی زمانی است که حتی براي ایجاد انگیزه سعی نکنید . چرت زدن لزوماً به معناي تنبلی نیست . وقت براي هر دو کافی است .استراحت کنید 

از استراحت دوباره به کار بر می گردید ، خواهید دید که همه زمانیکه بعد . درگیر شده اید پس نیاز دارید مقداري تجدید قوا کنید  کار می کنید و بــــــــا آن

  . چیز در مغز شما مرتب شده و قبل از اینکه متوجه شوید تمام کارها انجام خواهد شد

شما . واهید داشت در وهله اول شما نیاز به انگیزه خ. مهم نیست که چقدر از کسب و کارتان در خانه درآمد خواهید داشت و مهم نیست که چقدر موفق است

  .نیاز دارید که در باره علت شروع این نوع کسب و کار فکر کنید، وضعیت فعلی خود را ارزیابی کنید و براي آینده برنامه ریزي کنید

جبور نیستید هر روز براي شما از بیشتر مردم خارج از موقعیت شما خوشبخت تر هستید و م. هرگز فراموش نکنید که چرا این نوع کسب و کار را شروع کرده اید

 شکرگزار باشید از اینکه آزادي و استقالل دارید ، چیزي که بیشتر مردم ندارند. رفتن به محل کار به زحمت بیافتید و براي یک رئیس ناسپاس سخت کار کنید 

دارید خیلی ها آرزوي آنرا  است که شیوه زندگی که شما هر اندازه بتوانید خود را با انگیزه حفظ کنید، توانایی کسب درآمد شما نامحدودمی شود و زمانی .

  .خواهند

     کسب و کارهاي خانگیدر راز موفقیت 

بعضی کارها .اند نداشتند و با استفاده از ذهن اقتصادي خود پول زیادي به دست آوردهآنچنانی اند از روز اول این همه سرمایه  هایی که پولدار شده تمام آن

پس نگران نباشید، کمی . تر از آن عجول نبودن است شان داد اما الزمه آن تحقیق کردن، وقت گذاشتن و مهم شود انجام سرمایه اولیه میهستند که حتی بدون 

و تان بچرخید  براي این کار باید مدتی در محل زندگی. دنبال نیازهاي منطقه بگردید به. هاي شغلی منطقه زندگی خود را بشناسید وقت بگذارید و فرصت

 100به هر حال یادتان باشد که شما . اند حاصل تجربه کسانی است که با همین سرمایه شروع به کار کردهاین رازها  .هاي کسبه و مشتریان را بشنوید درددل

ها و  ها، محدودیت شته باشید، فرصتگذاري را هم بدانید، اگر دانش کافی آن کار و تجربه در آن زمینه را ندا میلیون هم پول داشته باشید و بهترین شیوه سرمایه

هاي  اگر تخصص و سواد کافی براي انجام برخی از فعالیت.دهید بلکه سرمایه اولیه خود را هم بر باد میکنید،  رقباي آن بازار را نشناسید نه تنها سود نمی

و سپس دانش آنها را فرا  و مکان محدودتر نیاز دارند، تحقیق کنید در نخستین قدم کمی درباره کارهایی که به تخصص کمتر. اقتصادي را ندارید، نگران نباشید

  : به این نکات هم توجه کنید . بگیرید

  انتخاب یک بازار هدف مناسب؛   -
  ها و رفتارهاي مشتریان بازار هدف؛ درك نیازها و خواسته   -
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  هاي مشتریان؛ ها متناسب با خواسته سفارشی کردن، محصوالت، خدمات و پیام   -
  ریزي دقیق بازاریابی و عملیاتی براي ورود به بازار؛ برنامه   -
  اجراي برنامه و اصالح مستمر آن متناسب با تغییر شرایط بازار؛   -
  ها؛ ارتباط مستقیم و مستمر با مشتریان و واسطه   -

  در نظر داشته باشیدکه باید  تانبراي رشد کسب و کار نکاتی

توان گفت که این مساله نیاز چندانی به مجوز و یا مدرك  می. شود ي به نوعی یک تمرین خالقیت و نوآوري محسوب میهاي تجار رشد کسب و کار و فعالیت

شوند، نیازمند  هاي مورد نیاز پشتیبانی می دانشگاهی نداشته بلکه بیشتر به صفاتی مانند کنجکاوي، ممارست، تخیل و اشتیاق که با اطالعات، دانش و مهارت

  .کنیم تواند در رشد کسب و کارتان نقش مهمی را ایفا کنند، معرفی می رو در ادامه این مطلب، هفت نکته کلیدي که می از این. است

 بازار خود را گسترش دهید

اي  در گسترهها قصد دارند تا نقش پررنگ تري  در واقع آن. دهند هاي که خواهان رشد هستند، همواره گسترش و رشد بازار خود را مد نظر قرار می شرکت

در . دهند هایشان و یا پیدا کردن پایگاه مشتري جدید انجام می هاي مختلفی مانند گسترش حوزه نفوذ و فعالیت کرده و این کار را به شیوه تر را تجربه وسیع

 .دهند هاي مختلف در دستور کار خود قرار می نتیجه افزایش سهم از بازار نام فعالیتی است که شرکت

 ار خود نوآوري داشته باشیددر کسب و ک

هاي در حال رشد به خوبی از این نکته آگاه هستند که نوآوري و خالقیت دائمی در کسب و کار، عامل کلیدي براي موفقیت  مدیران و روساي شرکت

باشد بلکه به توانایی در تغییر، چگونگی  ت نمینوآوري همواره به معناي تولید یک کاالي جدید و یا ارائه خدمات متفاو. شود هایشان در آینده محسوب می فعالیت

  .معرفی و ارائه محصوالت و خدمات و میزان انعطاف پذیري این مساله نیز بستگی دارد

 طرح فروش انحصاري خود را مشخص کرده و به یک برند مبدل شوید

هاي فعال در زمینه حوزه کاري خود  د، تنها شرکتی مانند دیگر شرکتدهید، خاص و منحصر به فرد نباشن اگر فعالیت تجاري، محصوالت و خدماتی که ارائه می

   .کنند ها هستند که تمایز را در ذهن مشتریان ایجاد می بدون شک این برند. اگر به یک برند مبدل نشوید، تنها همانند یک کاال خواهید بود. هستید

 رهبري را در تمام سطوح ایجاد کنید

ساختار سازمانی و هم ترازي که به صورت هماهنگ . هستند را به افرادي پاسخگو، مسئولیت پذیر، منظم و فعال مبدل کنید کارمندان خود در هر سطحی که

  .هاي خود، مد نظر قرار دهید کنند را براي دستیابی به اهداف تعیین شده در فعالیت عمل می

 ته باشیددیدگاه مشخصی نسبت به آینده، دانش گذشته و آگاهی از حال حاضر داش

در این . توانند تا حدود زیادي شرایط آینده خود را شکل دهند هایشان دارند، می هایی که دیدگاه و چشم انداز روشن و مشخصی نسبت به آینده فعالیت شرکت
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ی نشده ناتوان ظاهر شده و به مرز هاي دیگر که از ایده و دیدگاه خاصی نسبت به آینده برخوردار نیستند، ممکن است در برابر شرایط پیش بین شرایط شرکت

  .فروپاشی نیز برسند

 بر روي منابع انسانی خود سرمایه گذاري کنید

ها  ها با بازارهاي دیگر از طریق همایش هاي آموزشی و مواجه ساختن آن ها، کارگاه هاي در حال رشد، نیروهاي انسانی خود را بوسیله آموزش ایجاد مهارت شرکت

  .دهند سیر رشد و ترقی قرار میها در م و نمایشگاه

 به سازمانی مشتري محور مبدل شوید

شود که خدمات و  ها نیز زمانی ایجاد می ها و شرکت رشد فعالیت. شوند هاي تجاري و کسب و کارهاي مختلف براي جلب مشتري ایجاد می تمام فعالیت

از این رو، . جاري تابعی از کسب، حفظ، افزایش و ارائه خدمات به مشتري هستنداکثر عملکردهاي ت. هاي بیشتري ارائه کنید محصوالت خود را به مشتري

  .دهند گیرند، افزایش می هایشان در نظر می هاي در حال رشد ارزش خود را از طریق ارزش بیشتري که براي مشتري شرکت

چه چیزهایی مورد عالقه شماست از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و آن گیرد، اینکه  زمانی که بازار و سهمی که قصد دارید از آن بدست آورید را در نظر می

 .ها قرار دارد از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است خواهند و مورد توجه آن ها می چیزي که مشتري

ها  ري که مشتاق به ارائه خدمات به آنهایتان و نیروي کا توانید در کنار مشتري هاي شرکت خود را می توان گفت که فعالیت در پایان به صورت خالصه می

 .هستند، گسترش دهید و از طریق نوآوري و خالقیت پایدار سهم خود را در بازار افزایش دهید

  مشاغل خانگی متداول دربارهپرسش 

وزارت کار .اجتماعی به این پرسشها اعالم شداز ثبت نام تا دریافت تسهیالت همراه با پاسخ وزارت کار و امور  مشاغل خانگیمتداول ترین سئواالت مردم درباره 
  .و امور اجتماعی در آستانه آغاز پذیرش طرحهاي اشتغالزایی کسب و کار خانگی، متداول ترین سئواالت مردم و پاسخ آنها را اعالم کرده است

  :متداول ترین سئواالت و پاسخ آنها به شرح ذیل است

  می شود؟شامل چه رشته هایی   مشاغل خانگی چیست و.1

الب ، این گروه شامل آن دسته از فعالیت هایی است که توسط عضو یا اعضاي خانواده در فضاي مسکونی در قمشاغل خانگیمطابق قانون ساماندهی و حمایت از 
ه بازار خارج یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحد هاي مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید و یا کاالي قابل عرضه ب

 .از محیط مسکونی خواهد شد

یع دستی، فرش، کشاورزي، دامپروري، شیالت، بر اساس مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، رشته هاي مشاغل خانگی در حوزه هاي صنا
است و بر همین اساس، انواع مشاغل خانگی در هر یک از زیر بخش ها ارائه شده که فهرست و همچنین ( IT) خدمات، تولیدي، صنعت و فناوري اطالعات

  .اطالعات هر یک از مشاغل مذکور در سایت وزارت کار و امور اجتماعی موجود است
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  هاد عنوان شغلی جدید چه باید کرد؟براي پیشن.2

مشاغل . در صورت عدم وجود شغل مورد نظر متقاضی در فهرست مشاغل خانگی، متقاضی می تواند در فرم ثبت نام شغل مد نظر خود را پیشنهاد کند
  .پیشنهادي متعاقبا بررسی و در صورت تصویب، به فهرست مشاغل خانگی اضافه خواهند شد

  مشاغل خانگی چگونه است؟نحوه فعالیت در  .3

متقاضی تحت (انجام فعالیت به صورت کارمزدي براي کارفرماي خارج از محیط مسکونی  -الف :صورت امکان پذیر است 3فعالیت در حوزه مشاغل خانگی به 
  )پوشش

  )تقلمتقاضی مس(انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی  - ب

ورت کسب و کار انجام فعالیت به صورت تعاونی و یا مشارکت با بنگاه هاي باال دستی تامین کننده مواد اولیه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجیحا به ص -ج
  )پشتیبان(خوشه اي 

  نحوه ثبت نام براي مشاغل خانگی به چه صورت است؟.4

. متقاضیان می توانند به صورت حضوري ثبت نام کنند) تا پیش از تکمیل و راه اندازي سامانه ثبت نام(نگی به منظور تسریع در ثبت نام متقاضیان مشاغل خا
  .بدیهی است پس از تکمیل و راه اندازي سامانه مذکور، ثبت نام فقط از طریق سامانه انجام خواهد شد

  :به سایت ذیل مراجعه نمایند) پشتیبان  - تحت پوشش  -تفکیک مستقل  متناسب با شرایط خود به(ثبت نام  برايمتقاضیان مشاغل خانگی می توانند 

http://mashaghelkhanegi.ir    

 ت؟آیا براي شروع فعالیت در مشاغل خانگی نیاز به مجوز اس.5

  .زه مشاغل خانگی نیاز به دریافت مجوز دارندکلیه متقاضیان مستقل و پشتیبان براي انجام فعالیت در حو

  شرایط الزم و مراحل دریافت مجوز چیست؟ .6

متقاضیان واجد شرایط، فرم تکمیل شده ثبت نام و مدارك الزم را به دستگاه اجرائی . شرایط الزم براي دریافت مجوز شامل شرایط عمومی واختصاصی است
ی هاي الزم و در صورت تائید طرح در دستگاه اجرائی، مجوز مربوطه توسط اداره کل کار و امور اجتماعی استان صادر پس از انجام بررس. ذیربط ارائه می نمایند

به سایت وزارت کارو امور اجتماعی مراجعه ) شرایط عمومی و اختصاصی، مدارك مورد نیاز و مراحل صدور مجوز(جهت اطالع از ضوابط صدور مجوز.خواهد شد
 .شود

  یان مشاغل خانگی وام و تسهیالت دریافت می نمایند؟آیا متقاض.7

  .متقاضیان داراي مجوز کسب و کار خانگی که مورد تایید دستگاه اجرائی ذیربط باشند، می توانند از این تسهیالت بهره مند شوند

  آیا شاغلین کسب و کار خانگی مشمول حمایت بیمه اي خواهند شد؟.8

مشمولین صندوق بیمه اجتماعی . و کار خانگی می توانند نزد صندوق تامین اجتماعی بیمه و از مزایاي آن برخوردار شوند مشمولین قانون با ارائه مجوز کسب
  .روستائیان و عشایر تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود
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  از شاغلین خانگی چه حمایتهایی به عمل خواهد آمد؟ .9

بازارهاي محلی جهت عرضه محصوالت   بودن از انواع گوناگون حمایتها نظیر حق بیمه خویش فرما، تسهیالت و متقاضیان مشاغل خانگی در صورت واجد شرایط
  .خانگی و غیره برخوردار خواهند شد

  عرضه و فروش محصوالت خانگی به چه صورت است؟ .10

) کاال و خدمات (مسکونی صورت گرفته و عرضه و فروش محصول  بق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، عرضه محصول تنها در بازار خارج از محیطط
  .به همین منظور بازارهاي محلی موقت به تناسب، جهت عرضه محصوالت خانگی اختصاص داده می شوند. در منزل مسکونی ممنوع است

  شیوه نظارت بر مشاغل خانگی به چه صورت است؟ .11

جهت اطالع از چگونگی نظارت به . ز پرداخت، حین پرداخت و پس از پرداخت تسهیالت تقسیم بندي می شودمرحله قبل ا 3نظارت در حوزه مشاغل خانگی به 
  .سایت وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه شود

  آیا امکان فعالیت همزمان در چند رشته وجود دارد؟.12

 44چنانچه مجموع ساعات کار خانگی توسط هر یک از شاغلین خانگی از  انجام فعالیت همزمان در چند شغل خانگی در صورت تائید دستگاه اجرایی ذیربط و
  .ساعت کار در هفته بیشتر نشود، بالمانع است

  شرایط و استاندارد هاي الزم براي مشاغل خانگی کدام است؟ .13

ت کار و امور اجتماعی قسمت مشاغل خانگی فهرست رشته هاي مشاغل خانگی و نیز اطالعات مربوط به تعدادي از رشته هاي مشاغل خانگی در سایت وزار
  .موجود و قابل مشاهده است

  شرایط انجام کسب و کار خانگی چیست؟ .14

احد مسکونی براي انجام کسب و کار خانگی الزم است کار صرفا توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی انجام شود و حجم تولید با شرایط و فضاي و
چنین آلودگی هاي زیست محیطی، صوتی و بصري ایجاد نکند، حقوق همسایگان به صورت کامل رعایت شود، عرضه و فروش محصول هم.تناسب داشته باشد

شغل . در نهایت، تردد غیرمتناسب با فضاي محل سکونت به ویژه در مجتمعهاي مسکونی انجام نشود. در خارج از واحد مسکونی صورت گیرد) کاال و خدمات)
  .ط مسکونی تناسب داشته باشدمجاز و با محی
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 نکته براي انتخاب یک کسب و کار خانگی 10

خواهید یک تجارت شخصی به هر دلیل شخصی داشته باشید شاید شما بخواهید از نظر مالی مستقل شوید و یا رئیس خودتان باشید  شما تصمیم گرفتید و می

  .خواستید کار کنید  و یا هر زمانی که خواستید کار کنید و یا هر زمانی که

دانید براي شروع یک فعالیت تجاري از کجا باید شروع کرد، انتخاب نوع درست فعالیت تجاري براي هر کارآفرین تازه کاري یک فرآیند سخت  اما آیا شما می

د چه چیزهایی را دان انند براي اینکه کارآفرین نمیم زده باقی می بسیاري از رویاهاي شکل گرفته در آغاز یک فعالیت تجاري متأسفانه عمدتاً به صورت یخ. است

  .باید یاد بگیرد

هایی است راجع به نوجوانانی که به مراحل باالیی از نظر مالی رسیدند تنها و به سادگی  هایی که پر از داستان رسد فراوان باشد، روزنامه هاي خوب به نظر می ایده

نکته براي انتخاب یک فعالیت خانگی  10در پایین  .افتد الیت اقتصادي مشابه آنها نیز به طور کامل گیر شما نمیمتأسفانه نمونه فع. با درك درست مفهوم تجارت

  .براي شما عرضه شده است

تجاري را  هاي ها و نظرات سایر فعالیت ایده. فرصت هاي دیگر قرار دهیدرسد وقت بیشتري را صرف کشف  در عوض انتخاب اولین فعالیتی که به ذهنتان می  -1

همچنین . هاي کوچک فراهم کند هاي تجاري خانگی و یا فعالیت هایی را مطالعه کنید که نظراتی براي شما در مورد فعالیت کتاب. نیز مورد بررسی قرار دهید

قابل مالحظه در اینترنت باید اطالعات شما  براي رشد. هاي اقتصادي را در مورد چیزهاي باب و مد روز و تقاضاهاي داد و ستد در بازار بخوانید ها و مقاله مجله

  .تقریباً در تمام وجودتان رخنه کند

هاي خود را تعیین کنید  ها و ظرفیت اهداف، عالیق، خواسته. کشف کردن این مطلب که کدام نوع فعالیت اقتصادي گیرایی و جذابیت بیشتري براي شما دارد -2

هاي مینیاتوري و یا مهارت و خبرگی خود را در  تی مناسب سوق دهید حتی مثالً با ساختن نوعی کوچک از کفشتوانید شیفتگی و عالیق خود را به سم شما می

دهند هستند شما  اغلب کارآفرینان موفق داراي احساسات پرشوري در مورد فعالیتی که انجام می. کار، به کار ببندید طراحی گرافیکی به عنوان یک کارآفرین تازه

  .اره فعالیتی که دوست ندارید داراي شور و احساس باشیدتوانید درب نمی

 هایی را انتخاب کنید که به خوبی از تفکر سوددهی و منفعت بتواند شما را شخصاً راضی کند شما زمانی که در حالت هیجان از انجام یک کار فعالیت  -3

اقتصادي در نظر بگیرید آیا تا به حال فکر کردید تقاضایی براي آن وجود داشته باشد؟ سرگرمی مانند و یا هنري قرار گرفتید آن را بالقوه به عنوان یک فعالیت 

هاي اقتصادي هستید؟ پس یک فعالیت اقتصادي را زمانی  شود؟ آیا شما داراي سیاست گردد؟ چطور یک بازار داد و ستد اشباع می آیا درآمدتان دوباره برمی

  .داراي یک نیروي بالقوه محکم هستید کنید از لحاظ سوددهی شروع کنید که فکر می

همچنین موشکافی داد و ستد انجام شده و هدایت زمان تساوي . تان نیز احتیاج پیدا خواهید کرد جهت برآورد میزان موفقیت فعالیت مشاورشما به یک  -4

  . شود ف اولیه و نیاز شما محسوب میشود از وظای هاي مالی اولیه و همچنین سود سهامی که عایدتان می دخل و خرج با برآورد هزینه
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به خاطر داشته باشید شما فعالیتی را در خانه آغاز . طرحی را پیاده کنید که محدوده و فضاي خانگی شما از نظر فضاي اشغالی مناسب فعالیت شما باشد -5

خواهید یک فعالیت آشپزي و تهیه  ان استفاده کنید، اگر شما میت از هر گوشه و کنار اتاق براي انجام فعالیت. هاي خودتان را سرشکن کنید کردید که هزینه

  .صدا نیاز دارید خواهید باشگاه بدنسازي داشته باشید شما به یک آپارتمان بی کیک داشته باشید نیاز به آشپزخانه بزرگ دارید و یا اگر می

هایی که  براي فعالیت. د کوچک در خانه دارید این مورد بسیار ضروري و ویژه استویژه اگر فرزن تان داراي ضریب ایمنی باالیی باشد به مطمئن شوید فعالیت - 6

کنید حتماً در  هاي مبلی استفاده می شما با مواد شیمیایی و یا سایر موارد مضر سر و کار دارید، به عنوان مثال موادي را که براي تمیز کردن فرش و پارچه

  .رزندتان نگهداري کنیدتان دور از دسترس ف انباري پشت حیاط خانه

گذاري روي  این بسیار خوب است تا خطر سرمایه. اي را که براي فعالیت تجارتی مورد نیاز است را با عامل شرکت بیمه بررسی کنید نوع پوشش بیمه  -7

لیت، سالمت، غرامت، کارگران و بیمه عمر هاي تحت پوشش شامل بیمه سرمایه، ضمانت، مسوو بندي بیمه طبقه. تان و جلوگیري از آن را تعیین کنید فعالیت

  .است

  .بندي و نوع قوانین و فرامین موجود حقوقی در محدوده خود مطمئن شوید از طبقه  -8

به دقت . تان جلوگیري نخواهند کرد اي خاص جهت فعالیت ریزي مالقاتی داشته باشید و آگاه شوید که آیا آنها از انتخاب منطقه با شهرداري و یا سازمان برنامه

  .هاي تجاري که اجازه فعالیت در مناطق مختلف را دارند را یادداشت کنید قوانین دولتی کار و نظرات و انواع فعالیت

ونی خواهید بعد از آنکه خیلی هزینه صرف دکور و تجهیزات فعالیت خود کردید که از شهرداري بیایند و از شما درباره نوع فعالیتی که غیرقان گاه شما نمی هیچ

  .است سؤاالتی بکنند

شما فعالیتی را باید انتخاب کنید که از نظر . سازي کامالً مطابق شئونات خانوادگی شما باشد فعالیتی را انتخاب کنید که از نظر سازماندهی و شخصیت  -9

کند باید فعالیتی  ان تمام وقتش را صرف نگهداري از آن میاگر شما یک کودك تازه متولد شده در خانه دارید و همسرت. تان باشد زمانبندي کامالً مناسب خانواده

  .که به مراقبت کودك مربوط باشد انتخاب کنید

هر کار که در خانه انجام شود رویاهاي . تان کنید و یک محیط شاد را براي رسیدن موفقیت با یکدیگر ایجاد کنید تان را نیز درگیر فعالیت اعضاي خانواده  -10

این همواره ساده نیست . هر مقام و منصبی در خانه در تالش براي رسیدن به سعادت با هم هماهنگی خواهند داشت. پیوندد انه را به حقیقت میالحاق اداره و خ

ان نوجوان بخواهید بندي محصوالت کمک بگیرید و یا پسر توانید از کوچکترها در بسته در تابستان می. تان کنید تان را درگیر فعالیت توانید خانواده ولی شما می

  .سایت به شما کمک کنند اما مهمترین چیز براي شما لذت بردن اعضاي خانواده از انجام کار باید باشد در طراحی وب
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  روش براي باال بردن کارایی کسب و کارهاي خانگی 9
ضعیت بیکاري، کسب وکار خانگی براي خود دارند و با کار اما بسیاري از افراد هم هستند که در همین و. این روزها داشتن شغل مناسب آرزوي خیلی هاست

درست است که کسب و کارهاي خانگی لزوما از قوانین بعضا دست و پا گیر اداري پیروي نمی کنند، اما دانستن .کردن در خانه براي خود در آمد زایی می کنند

  .تواند مفید و راه گشا باشدنکاتی براي داشتن بازده و کارایی بهتر در کسب و کار کوچک خانگی می 

  :با به کار گیري راهکارهاي ساده زیر می توانید، بازده بهتري در کار خود داشته باشید

  وقت طالست.1

درست است که در کسب و کار خانگی محدودیت هاي بعضا دست و پا .ش آمده که در مفهومش دقیق شویماین جمله را زیاد شنیده ایم، ولی احتماال کمتر پی

زمان در دستان شماست و این شما هستید .ر اداري وجود ندارد، اما در نهایت هدف انجام کار است و یکی از مهمترین فاکتورهاي انجام کار وقت و زمان استگی

  .بر عهده بگیردکه با هنر خود زمان را مدیریت می کنید، پس بهتر است براي اینکه هم به کارتان برسید و هم به تفریحتان، مدیریت زمان را خود 

  حواستان را بیشتر جمع کنید. 2

اگر احساس کردید، تمرکزتان .کار چندان سختی به نظر نمی رسد در نظر گرفتن محدودیت زمانی براي انجام کارها، به ویژه کارهایی که با چالش همراه است،

ام کار و پروژه دو چندان این کار انگیزه شما را براي انج. از انجام کار فکر نکنید روي کار را از دست داده اید، زمانی را معین کنید و در آن مدت به هیچ چیز غیر

  .دامه دهیداگر تعیین محدودیت زمانی هم راه به جایی نبرد، به کار دیگري برسید و زمانی که احساس کردید تمرکز بهتري پیدا کرده اید، به کارتان ا.می کند

  ضرب االجل را فراموش نکنید.3

انجام یک کار ور است که ما آدم ها وقتی با ضرب االجل براي انجام کاري مواجه می شویم، کارایی و بازده خوبی داریم، در حالی که ممکن است براي تعجب آ

ا ما آن را طول می شد یکارها معموال براساس زمان پیش می روند، یعنی هرچه زمان بیشتري در اختیارمان باشد، کار هم بیشتر طول می ک.ساده درمانده شویم

ید که بازده کارتان بهتر می امتحانش ضرري ندارد، خواهید د. براي اینکه به این مشکل غلبه کنید، براي خود ضرب االجل یا تاریخ پایان کار تعیین کنید.دهیم

  .کار آید تعیین ضرب االجل می تواند براي کارهاي سختی یا کارهاي به مراتب ساده تري مثل فرستادن ایمیل به.شود
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 ورود به دهکده جهانی موقتا ممنوع.4

تیر ترکش هاي این دنیاي عجیب و در عین حال جداب، بسیاري از ما را وادار می کند تا وقت زیادي . دنیاي مجازي فقط محدود به فیس بوك و یوتیوب نیست

دي هستید که بدون وبگردي چرخ روزگار برایتان نمی چرخد، می توانید طور اگر جزو آن دسته از افرا.یمرا صرف ایمیل هاي تفریحی یا وبگردي هاي بی ثمر کن

اول زمانی براي گشت و گذار در دنیاي مجازي تعیین کنید و پس از اینکه خیالتان از این موضوع .تا بهره وري بیشتري داشته باشیددیگري برنامه ریزي کنید 

  .تان هم برنامه ریزي کنیدراحت شد، با آسودگی خاطر براي رسیدگی به کسب و کار

  کار جدا، زندگی هم جدا. 5

اما اگر نشد، . در صورت امکان اتاق کار جداگانه اي براي انجام کارهایتان در نظر بگیرید، این بهترین حالت ممکن براي انجام کسب و کارهاي خانگی است

ایجاد مرز بین کار و زندگی به شما کمک می .خود بر مشکل کمبود جا فائق آییدی می توانید با ایجاد مرزهایی بین زندگی کاري و شخص. چندان نگران نباشید

  .کند که هم در زندگی کاري بازده بهتري داشته باشید و هم در زندگی شخصی به مشکالت کمتري برخورد کنید

  آب و هوایی عوض کنید! خسته شدید. 6

قدم زدن، بیرون رفتن .یه می کنیم آب و هوایی عوض کنیدد که کلنجار رفتن هم فایده اي ندارد، توصاگر در انجام کار به مشکل یا مانعی برخورد کردید و دیدی

سید و تمرکزتان نیز یا انجام هرکاري که فکر می کنید می تواند آشفتگی ذهنتان را کمتر کند، باعث می شود پس از مدتی هر چند کوتاه به ایده هاي تازه اي بر

  .بیشتر شود

  اشیدحسابگر ب. 7

اگر ازجمله افرادي هستید که .در زندگی با مشکل مواجه می شویماین واقعیتی است که اگر آن را نپذیریم، هم در کار و هم . زمان مثل برق و باد می گذرد

که انجام می دهید و نیز زمان گاه گاهی به بررسی کارهایی .یازمند برنامه زمانی دقیق هستیدسرتان خیلی شلوغ است و وقت سرخاراندن هم ندارید، به شدت ن

به این ترتیب می توانید دیدگاه و بینشی کلی نسبت به کارها و زمان مورد نیاز آنها به دست آورید و وقت خود را بهتر تنظیم . صرف شده براي آنها بپردازید

  .کنید
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  بنویسید، حتی اگر نویسنده خوبی نیستید. 8

  .برنامه ریزي تان هم بهتر می شودبا این کار می توانید تمرکز بیشتري داشته باشید و البته . ر روي کاغذ بنویسیدکارهاي روزانه خود را به صورت فهرست وا

د، امروز چه منظور از روي کاغذ آوردن کارها و وظایف روزانه نوشتن مثنوي هفت من کاغذ نیست، بلکه یادداشت کردن عباراتی است که به یاد شما می آور

  .ید انجام دهیدکارهایی را با

  استراحت هم حدي دارد. 9

مل بازده هی بیشتر کسب استراحت یکی از عوا. استراحت خود بخشی از کار است، فرقی هم نمی کند که شما کارمند اداره هستید یا کسب و کار خانگی دارید

پس مطمئن باشید که حساب ساعت هاي . شما ضربه وارد می کنداما همین عامل و فاکتور مهم هم حد و اندازه اي دارد که تجاوز از آن به کار .وکار است

  .استراحت از دستتان در نمی رود

 گام موفقیت اقتصادي کسب وکار خانگی 6
 

 .وکار موفق در شگفت نباشد ایم که از دالیل موفقیت یک مدیر اقتصادي، یک کارآفرین، یا یک کسب با هیچ کسی تاکنون برخورد نکرده

توانند به  چه چیز نزد این اشخاص موفق، بسیار متفاوت است؟ این اشخاص چگونه می دلیل موفقیت یک مدیر یا شرکت خاص چیست؟گویند  همگان می 

 اما حقیقت این است که هیچ کسی. اند تر است اگر باور کنیم که این اشخاص بنا به تصادف به این جایگاه رسیده تر و ساده خواهند دست یابند؟ راحت آنجا که می

 .تواند به هیچ موفقیتی دست یابد هاي شایسته هرگز نمی هاي پرمخاطره و بدون گرفتن تصمیم بدون پیمودن مسیرهاي گوناگون، بدون حرکت در راه

اي مالی ه اینجا دیگر چندان اهمیتی ندارد که شخص مزبور واجد موفقیت. هایی براي رسیدن به موفقیت بردارد تواند گام هر شخصیت موفق و شایسته می

هایش به آن دست  مهم تنها آن موفقیتی است که هر شخص شایسته آن است و باید به خاطر توانایی. یابد شود یا به مراتب باال در کسب و کارش دست می می

سط در جهان یاري برسانند تا او را وکار متو ها و مسیرهایی را معرفی کنیم که بتوانند به هر کسی در هر موقعیت اقتصادي در یک کسب خواهیم راه ما می. یابد

هایش را از طریق پستچی  شود و موفقیت هیچ کسی یک روز صبح از خواب بیدار نمیواقعیت محض این است که . به جانب موفقیت سوق دهند

روزه از آسمان، بلکه محصول  اي یک موفقیت نه هدیه. موفقیت هرگز شانسی نیست. شود هیچ موفقیتی تصادفی به دست کسی داده نمی. کند دریافت نمی

این نکته را باید در مورد هر کارمند یا هر مدیري در هر شرکتی صادق . و رفتار مناسب آنها است  ها، مخاطره ها، تصمیم برداشتن راه ها، قدم پیمودن ها،  تالش

  .اند تا به آنچه دوست دارند دست یابند تی کار کردهاند و به سخ شان را کرده پس باید گفت که اشخاص موفق در عرصه اقتصاد تمام تالش. بدانیم

اندازه خود فنون گوناگون شنا را تمرین  او با تالش بی. براي نمونه کافی است تا قهرمان بزرگ المپیک و جهان در عرصه شنا، مایکل فیلیپس، را در نظر بگیرید

هاي مشخصی برداشت تا به  او قدم. د مدال طال در مسابقات شناي المپیک دست یابداي دست یافت تا دست آخر بتواند به چندین و چن کرد و به فنون تازه
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بنابراین شما نیز به عنوان یک کارمند یا مدیر خالق و شایسته نیاز دارید تا مسیرهایی را طی کنید که شما را به سرمنزل مقصود رهنمون . موفقیت برسد

  .سازند می

براي نمونه این . این اهداف باید در زمان مشخصی نیز به اتمام برسند. کنند اشخاص موفق اهداف مشخصی را براي خودشان تعیین می: تعیین اهداف. 1

اول یک هدف و   در جمله. »در طی سال قدري از وزنم خواهم کاست«. 2؛ »از وزنم را کم خواهم کرد کیلوگرم 5طی شصت روز «. 1: ها را لحاظ کنید جمله

حتی مشخص نیست که چقدر باید . اما در جمله دوم هیچ هدفی تعیین نشده است. وزن باید طی دو ماه کم شود کیلوگرم5: ریزي مشخص وجود دارد مهبرنا

مان دور  مانیکند، اما دومی ما را از وضعیت آر مان نزدیک می حالت اول ما را به موفقیت. وزن کم شود و البته مدت زمان آن نیز به خوبی تعیین نشده است

  .هاي زمانی مشخص نخستین گام براي رسیدن به آن اهدافی هستند که باید به آنها دست یابید پس برقراري اهداف انضمامی همراه با بازه. سازد می

. کنند به شتاب و سرعت فکر میرسانند، بلکه هرچه بیشتر  آنها خودشان را به کندي و جمود نمی. کنند درنگ شروع به کار می افراد موفق بی :شروع فوري. 2

اندازه در  اندازه حرکت تا چه دانند که در واقع آنها می. برند شوند، زیرا آنها به قدرت لحظه پی می شان خیلی سریع دست به کار می آنها پس از تعیین اهداف

حتی ممکن است که . هاي بزرگی براي شروع کار خواهند برداشت باره و یکجا انجام ندهند، اما قطعا قدم چه بسا همه کارهایشان را یک. اقتصاد اهمیت دارد

شاید به . هاي انتقادي به خودشان اختصاص دهند هاي مشخصی را به عنوان دوره شاید وهله. هاي قرارها و مالقات پر کنند ها و تاریخ شان را از برنامه تقویم

ترین مساله در این نکته است که آنها خیلی زود پس از تعیین  در هر صورت مهم. آورند کسانی دیگر اطالع دهند و از آنها براي روزي خاص دعوت به عمل

  .دهند شوند و زمان را هدر نمی اهداف دست به کار می

. رسد نظر می خالی به پر و گاه نیمه اندیشی بیش از همه یک سندروم است که گاه نیمه مثبت. اند اندازه صحبت کرده در مورد این نکته بی: اندیشی مثبت. 3

آنها با نومیدي، تردید و ترس به . پر است کنند لیوان همواره نیمه بینان هستند، یعنی کسانی که، بنا بر همان مثال معروف، گمان می اشخاص موفق همان خوش

شان  کنند و به توانایی فرصت را به خوبی رصد میبینند، بلکه سویه مثبت و ایجابی در هر موقعیت یا  نگرند و همچون بدبینان نیمه خالی لیوان را نمی جهان نمی

  .براي رسیدن به اهداف مشخص و کسب موفقیت ایمان دارند

ترین  ترین و جزئی اهمیت شوند عمال همان کسانی هستند که همواره، حتی در کم هاي بلندمدت و همیشگی محسوب می آنهایی که اهل موفقیت :گرایی عمل. 4

هاي  ها معطل باشند و مدت ایم که باید ساعت اشخاص زیادي را دیده. دهند کنند و به قول معروف، کاري انجام می ایانه برخورد میگر امور نیز، به نحوي عمل

ا چه ام. کنند تا ابتدا به پاسخ صحیح برسند آنها هیچ کاري نمی. اي مشخص در مورد سواالت خود دست یابند شان را تلف کنند تا بتوانند به نتیجه مدیدي وقت

اختالل «اینجا دیگر مساله بر سر توانایی تحلیل و تفکر نیست، چون دیگر نه با یک تحلیل مناسب و دقیق، بلکه با ! بسا مجبور شوید تا آخر عمرتان صبر کنید

موفق با چشمان بسته نیز به پیش  رود که افراد البته یادمان نمی. شما باید پیش از همه اهل تجربه، عمل و آزمونگري باشید. طرف هستیم» فکري و تحلیلی

 دانند که باید به سرعت تصمیم خود را بگیرند، جزئیات انتقادي و عملی را مشخص کنند، اهداف را مقرر و مسیر را تعیین سازند و در نهایت روند، بلکه می نمی

  .هایشان دست به عمل بزنند طبق برنامه

هاي عملیاتی به درد  شود، دیگر نقشه ه حین جنگ واقعی، وقتی اولین گلوله به یکی از دو طرف شلیک میرسد ک مان می طور به گوش گاه این :بودن مصمم. 5

قطعا متغیرهاي . گویم که شما نیز باید به این گفته عمل کنید، بلک منظورم این است که نکته در آن مستتر است نمی. شان را باید دور ریخت خورند و همه نمی
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این نکته به سادگی در . دهند تا همه چیز را از ابتدا تا انتهاي مسیر به صورت کامال مشخص و صددرصد قطعی ترسیم کنید اجازه نمیزیادي وجود دارند که 

ل توانید به طور کام شما هرگز نمی. تعیین کنید کاملد مسیر حرکت خود را به صورت یتوان هرگز نمی. مورد تک تک لحظات زندگی هر یک از ما نیز صادق است

ترین نکته نیز دیگربار همین جا  اما مهم. شوید انتظار شماست یا با چه چیزي مواجه می تشخیص دهید که مثال پس از برداشتن نخستین گام چه اتفاقی چشم

ر هر صورت باید مصمم باشید دانید که به کجا خواهید رسید، اما د دانید که چه چیز در انتهاي مسیر در انتظار شماست و گرچه نمی گرچه شما نمی: نهفته است

کافی . شود همواره قدري خطا وجود دارد که با تجربه حل می. تري ببینید بار به نحو روشن اي را که قبال به نحو دیگري متصور شده بودید این تا بتوانید مسیر تازه

  .هاي خود باور داشته باشید است در مسیرتان مصمم باشید و به نقشه

اما جذبه اینجا به معناي جذب اشخاص مختلف به سمت خود نیست، . کنند تا به موفقیت برسند اص بسیاري از قانون جذبه استفاده میاشخ :داشتن جذبه. 6

این است همان جذبه واقعی هر . توانند موفقیت را تقدیم شما کنند هاي شما می اندیشه  .بلکه حاکی از بینشی روشن نسبت به خواست و توانایی شما است

ترین عنصر سازنده جذبه  بینش شما مهم. زنم که گمان کنید این ادعاها در عرصه عمل برخطا است اینجا به زبانی جادویی حرف نمی. آفرین یا مدیر شایستهکار

شوید که ببینید  یدرست وقتی متوجه جذبه خود م. دهد تان را شکل می ها و اعمال اندیشه شود و شماست، یعنی آنچه باعث موفقیت و پیشبرد شما نیز می

تواند آنها را به جلو هل  اند که بینش شما در قبال کسب و کار بیش از سایرین می کنند، چراکه بسیاري به این نتیجه رسیده بسیاري دارند از شما پیروي می

  .بدهد، زیرا بینشی پیشرو یا بصیرتی جذاب است

ما به همان چیزي بدل خواهیم شد که به آن . همه چیز همان ذهن است. هاي ماست اندیشه حصولسرتاسر وجود ما م«بودا روزگاري گفته بود که  :گیري نتیجه

هاي مشخصی را پیمود  براي رسیدن به موفقیت باید کاري کرد، باید دست به کار شد، قدم. گیرد طور ناگهانی دامن هیچ کسی را نمی موفقیت به» .کنیم فکر می

   .اي وارد شد تا به مسیرهاي تازه

  چک لیست مهم قبل از شروع کسب و کار خانگی
اگر تصمیم دارید یک کسب و کار خانگی راه اندازي کنید بهتر . راه اندازي یک کسب و کار خانگی در عین کوچک بودن و سادگی، تا حدودي نیز پیچیده است

 .در کسب و کارتان حتماً مد نظر داشته باشید  است براي موفقیتاست چک لیست زیر را که در بر گیرنده نکات مهم و الزامات اولیه یک کسب و کار خانگی 

 )Business Plan(تهیه کردن طرح کسب و کار  -1

در هر  "وضعیت فعالیتها"داشتن طرح براي شناخت بهتر خود و کسب و کارتان و مهمتر از آن دانستن ! حتی اگر شما تنها کسی هستید که آنرا می خوانید
 .مهم استمرحله از کسب و کار 

 تعیین ساختار کسب و کار-2

ل از راه اندازي می خواهید تنها کار کنید یا شریک داشته باشید؟ کارتان را در قالب ایجاد یک شرکت با مالکیت خصوصی انجام دهید یا به صورت تعاونی؟ قب
  .کار باید ساختار و نوع کسب و کار خود را مشخص کرده باشید
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   قوانین حقوقی -3

حتی در صورت . کار بهتر است از قوانین حقوقی و مسائل مربوط به قوانین مرتبط با آن کسب و کار آشنایی الزم را پیدا کرده باشید  و  راه اندازي کسبقبل از 
 .نیاز باید مجوزها و گواهینامه هاي الزم را تهیه کنید

 آگاهی از قیمتهاي خدمات مشابه شما -4

ل عدم آشنایی با قیمت محصوالت یا خدمات مشابه و قوانین مرتبط با آنها ناگهان به مشکل برخورد پیدا کند بهتر است قبل از اینکه کسب و کارتان به دلی
    .ببینید در منطقه مورد نظر شما، کسب و کارهاي مشابه، خدمات خود را با چه قیمتی به خریداران عرضه می کنند

  سر و سامان دادن به دفتر کار - 5 

    .تمرکز مناسبی بر روي کسب و کارتان داشته باشید سعی کنید دفتر کار مجزایی با حداقل مزاحمتها براي خود در نظر بگیرید اگر می خواهید

 خرید تجهیزات - 6

  .کلیه تجهیزات مورد نظرتان را به موقع تهیه کنید تا در صورت نیاز فوري به آنها دستپاچه و دچار مشکل نشوید

   راه اندازي سایت - 7

 .راه اندازي توأم سایت و کسب و کار می توانید بهتر براي معرفی محصوالت یا خدمات خود برنامه ریزي و اقدام کنید با

  تهیه برنامه زمانبندي -8

ی به اهداف الزم حتی اگر کار شما به صورت پاره وقت و در ساعات غیر اداري و در زیر زمین یا پارکینگ منزل شماست، داشتن برنامه زمانبندي براي دستیاب
 .االجرا و بسیار ضروري است

 در نظر گرفتن انبار کاالها -9

 .اگر شما محصوالتی براي ارائه دارید حتماً باید جاي مناسب، تمیز، بی خطر و منظمی را براي انبار کردن آنها در نظر بگیرید

 مشخص کردن نحوه ارسال کاالها -10

قبل از شروع کار بدانید چگونه آن را را براي مشتري ارسال می کنید و چه ملزوماتی مورد نیاز است؛ جعبه، پاکت  اگر محصولی براي ارسال دارید باید حتماً
 .همه چیز باید از اول تدارك دیده شده باشد... راهنما، برچسب و  CDنامه، پاکت حبابدار، دفترچه یا 

   !!ي مشتریان باز کنیدحال که همه مقدمات را فراهم کرده اید می توانید در را بر رو
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   پردرآمد  مشاغل خانگی آشنایی با برخی از
  صنعتگري .1

با ارائه  در زمینه صنایع دستی از جمله ساخت جواهر آالت ،سفالگري و یا ساخت لوازم دکوري مهارت دارید می توانید تجارت کوچکی به راه انداخته و  اگر که
وسایلی را که می خواهید درمعرض فروش بگذارید آماده کرده و از هر کدام  . ودتان را در معرض فروش بگذاریددست ساخته هاي خ،بصورت اینترنتی    آنها

و قیمت آن را به حساب     بازدید کنندگان سایت کاالهاي شما را خواهند دید . فروش بر روي وب سایت قرار دهید  عکس گرفته و این عکسها را به همرا قیمت
با این روش می توانید در کارتان به عنوان یک تجارنت کوچک خالقیت  . و سپس شما پس از دریافت وجه اقدام به ارسال کاال می نمایید شما واریز می کنند

 .بخرج دهید 
  

 وبالگ نویسی .2
براي شروع . ل تمام وقت دارند و ستونهاي مختلف در وبالگ هاي مختلف درآمدي معادل درآمد یک شغ  وبالگ نویسان موفق از طریق نوشتن مستمر مقاالت

به نوشتن می توانید با عضویت در وب سایتهایی فارسی براي خودتان وبالگی طراحی نمایید و در یک حوزه تخصصی و یا موضوعاتی که عالقه دارید شروع 
ت در بعضی سایتها می توانید بر روي وبالگ تان آگهی با عضوی د و یاو یا دیدگاههاي خودتان در مورد آن موضوعات را به اشتراك بگذاری  آخرین اخبار نموده

بر روي آن آگهی مبلغی به شما پرداخت می شود و با این کار میزان درآمد خود را   بازدید کنندگان وبالگ  تبلیغاتی درج نمایید ،در صورت کلیک هر یک از
    . افزایش دهید

 
 خدمات مشتریان بصورت تلفنی.3

ائه خدمات به مشتریانش با بعضی از شرکتهاي دیگر قرار دادي منعقد می کنند و یا اینکه این کار را به بعضی کارمندانی که به دنبال اکثریت شرکت ها براي ار
اس مشتریانی که در مورد خرید یک کاال سواالتی دارند مستقیماً با شما تم. کار در منزل هستند می سپرند تا بصورت تلفنی پاسخگوي مشتریانشان باشند 

 . تنها ملزومات مورد نیاز براي این کار یک خط تلفن ویا دسترسی به اینترنت می باشد. گرفته و جواب سواالتشان را از شما می گیرند 
  

 و حسابداري   دفترداري.4
ید از این مهارت تان به خوبی استفاده اگر که با اعداد رابطه خوبی دارید و در فصل پرداخت مالیات همواره در حال کمک کردن به دوستانتان هستید می توان

براي این کار . و حسابداري خود را به افرادي که در منزل کار می کنند، قرارداد ببندید   می توانید با افراد و یا شرکتهاي کوچکی که کارهاي دفتر داري. نمایید 
با ارسال ایمیل و یا ارسال پستی آگهی به درب شرکتها می توانید خود . نیاز دارید تنها به یک کامپیوتر خوب و یکی از نرم افزارهاي حسابداري موجود در بازار 

    . و مهارتهاي کاري تان را معرفی نموده و بدین ترتیب با شرکتهاي زیادي قرارداد ببندید
 معلم خصوصی .5

هم می توانید به منزل شاگردانتان رفته و یا اینکه در منزل خودتان  .اگر که به تدرس عالقه دارید می توانید در رشته تخصصی تان به تدریس در منزل بپردازید
براي جذب شاگرد می توانید با مدارس محل سکونت تان و یا . این کار را انجام دهید و کتابخانه هاي عمومی هم محل خوبی براي تدریس خصوصی می باشد 

 . ترنت به آموزش از راه دور بپردازیدهم چنین می توانید از طریق این. تماس بگیرید   گروههاي محلی
  

  ترجمه.6
قادر به مکالمه و یا ترجمه در چند زبان دیگر هستید با شرکتهایی که نیاز به ترجمه اسناد و مدارك و یا یک مترجم شفاهی دارند   اگر غیر از زبان مادري تان

  . و آیین نگارش تسلط داشته باشید   را با موفقیت پشت سر گذارید و در گرامر براي این کار تنها می بایست امتحان تسلط در مکالمه. قرارداد ببندید 
 
 فروش کاال بصورت مزایده و حراج .7

به این حراجهاي .راه بیاندازید eBay فروشگاهی شبیه  براي خودتان یک حراج  اگر که به یافتن مشتري در مغازه هاي فروش امانی و یا حراج عالقه مندید
  و  موارد مورد فروش را لیست کرده   در حراجها می توانید. خشید و با فروش آنها به مشتریان آن الین و اینترنتی خود سود خوبی کسب کنید خوب رونقی بب

دار در زمانی که خری. به فروش برسانید و هر کاال قیمت خاص خودش را داشته باشد   برایشان یک قیمت ثابت در نظر بگیرید و یا اینکه بصورت فهرستی
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مبالغ به حساب شما اینترنت بانک  از طریق و مشخصات کاال را وارد می کند کاالهاي شما در معرض دید قرار می گیرند، فروشگاه  ي قسمت جستجوي کاال
   واریز می گردد و شما هم کاال را مستقیماً براي خریدار ارسال می نمایید

  نویسندگی.8
رونق ناگهانی دنیاي . این روزها نویسندگان با دسترسی به اینترنت از آن مثل یک کتابخانه استفاده می کنند. نه قابل انجام بوده استنویسندگی شغلی است که از قدیم در خا

 .مجازي سبب باال رفتن تقاضا براي نویسندگانی شده که می توانند مطالب خواندنی را در وبالگ ها وبسایت هاقرار دهند
 نظر سنجی ها .9

کار شرکت هاي . می توانید در خانه بنشینید و به ازاي انجام کار نظرسنجی براي شرکت هاي مختلف پول بگیرید. گر از رهاوردهاي قرن بیست و یکم استاین یکی دی
غذایی یا لوازم آرایشی و شرکت هاي تولیدي و خدماتی همچنین با فرستادن نمونه مواد . نظرسنجی پرسیدن نظر مردم درباره بازار و محصوالت شرکت هاي مختلف است

 .به این ترتیب این افراد با ابراز نظر، براي خود درآمد کسب می کنند. بهداشتی خود به منزل مسووالن نظرسنجی از آنها نظرخواهی می کنند
  شمع سازي.10

این شمع ها معموال پاي ثابت . مده فروشی ها تهیه شده اندشمع را می توان در خانه و از مواد خامی ساخت که از ع. این کار ویژه کسانی است که طبع هنري دارند
این کار نو آوري هایی هم دارد از جمله ساخت شمع .بسیاري از مردم دوست دارند به جاي المپ از نور مالیم شمع استفاده کنند. دکوراسیون جشن ها و مراسم ها هستند

 .ی می توان از اینترنت براي نمایش محصوالت و در نتیجه سفارش آنها بهره گرفتچنین محصوالتی بازار داغی دارند و حت. شناور و شمع معطر
 آموزش ها.11

این روش تدریس خصوصی همچنین با عث . کالس هاي پاره وقت می توانند براي بچه هایی که براي حضور در کالس یا تمام کردن تکالیفشان مشکالتی دارند، مفید باشند
از این نوع آموزش ها می توان براي . این کالس ها از ارزش درمانی بسیار باالیی برخورداند. انش آموزانی می شود که در کالس خجالتی هستندباال رفتن اعتماد به نفس د

  .افرادي که در سطوح باالتر تحصیل می کنند هم استفاده کرد
 

  انجام معامالت روزانه.12
با . می توانید با داشتن اینترنت در خانه و دسترسی به تابلو معامالت، کارگزار فرعی یک معامله ملکی باشید. م باشدهرکسی می تواند با وجود کامپیوتر یک معامله گر سها

. را گرفتآموزش عملی استراتژي هاي سرمایه گذاري را هم می توان با داشتن اینترنت در خانه ف. آموزش و مقدار کمی پول می توان معامالت خوبی را در بازار سهام انجام داد
. نمی توان پایانی براي این نوع آموزش متصور بود. اکثر کارگزاران براي توانمند سازي کارگزاران فرعی خود در جهت داشتن معامالت امن و سود ده آنها را راهنمایی می کنند

زنامه بخوانید، اطالعات آماري بنیادین را آنالیز کنید و چارت هاي فنی را شما می توانید با بهره گیري از این نوع آموزش از ساز و کار همه شرکت هاي دنیا آگاه شوید، ترا
 .مطالعه کنید

  ترشی و مربا .13
درست کردن ترشی و مربا و فرستادن آنها به فروشگاه هاي مختلف براي فروش، یک کسب وکار خانگی . برخی از خانم ها در درست کردن ترشی و مربا استاد هستند 

  .می توان با تمیز و استرلیزه کردن بطري هاي قدیمی از آنها براي این کار استفاده کرد. داي راهی است که می تواند نتایج شگفت انگیزي داشته باشداین ابت. عالیست
 

 صابون سازي  .14
. ساده ایست و می توان آن را در خانه هم انجام داد صابون سازي کار. این هم فرصتی است هیجان انگیز و خوب براي کسانی که می خواهند کسب و کار خانگی داشته باشند 

می توانید صابون خام را از بازار تهیه کنید و با رنگ و لعاب دادن به آن، به دوستان و آشنایان . براي شروع این کار مقداري روغن با کیفیت، کلورانت و رایحه نیاز دارید
 .بفروشید

 میزان سازي پیانو  .15
براي انجام این کار باید بتوان به خوبی نت ها را شنید و میزان کننده الکترونیکی یا تجهیزات . نی است که پاي خود را از خانه بیرون نمی گذارنداین کار مختص کسا  

لفن براي دریافت تماس هاي شناخت تجارت میزان سازي پیانو و قطعات استفاده شده براي نگهداري آن، در کنار یک شماره ت. کالسیک میزان سازي نیز مورد نیاز است
  .کاربران براي این کار کافیست

 
 نقاشی  .16
اگر االن زمانی براي ماندن در خانه دارید، نقاشی بر روي بوم یا حتی پیاده کردن این هنر بر کاغذ با . شاید شما از جمله کسانی هستید که همواره سرتان شلوغ بوده است  

خیلی ها عالقه مند به جمع آوري آثار هنري هستند و . بی داشته باشد، البته به شرطی که در انجام این کار مهارت الزم را داشته باشیدآبرنگ می تواند براي شما در آمد خو
  .شما می توانید با کمی هوشمندي آثار خود را با قیمت باال بفروشید
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  پاسخ به نامه ها.17
وبسایتی بسازید و در آن از کسانی که با مشکالت مختلف . ، می توانید از این هنر براي درآمد زایی استفاده کنیدتبحر دارید و موضوع خاصی اگر در نصیحت کردن دیگران

  .دست و پنجه نرم می کنند، سواالتی بپرسید، بعد با استفاده از تجربه خود به آنان پاسخ دهید و راهنماییشان کنید
  

 ...شما  یک ایده جدید و خالقانه از طرف . 18

  "اینجا کلیک کنید وزارت کار و امور اجتماعی لیست کامل مشاغل تایید شده خانگیهت مشاهده ج"

  مقدمه اي بر کسب و کار اینترنتی
  کسب و کار اینترنتی چیست؟

خرید . پیشرفت کرده است این نوع کسب و کار به سرعت در اقتصاد امروز رشد و. کسب و کار اینترنتی به فروش محصوالت یا خدمات در اینترنت گفته می شود

. یدا کنندو فروش اینترنتی به کوچکترین کسب و کارها نیز این امکان و فرصت را می دهد که به مخاطبان خود در سطح جهانی با حداقل هزینه دسترسی پ

روز، دست کم یک خرید از اینترنت داشته  90درصد از این جمعیت، در طول  69. میلیون نفر در سطح دنیا از اینترنت استفاده می کنند 900امروزه بیش از 

 .اند

اگر محصول خاص و منحصر . یک سایت اینترنتی، تنها براي فروش محصول یا خدمات به کار نمی رود، بلکه می تواند نقشها و کارکردهاي مختلفی داشته باشد

در سایت خود، دیگران را از وجود آن مطلع کنید و از این طریق به اهداف  به فردي دارید که در دیگر نقاط دنیا وجود ندارد، می توانید با معرفی آن محصول

 .خود دست یابید

این نوع بازار، هیچ . اشدزیبایی اینترنت در این است که مخاطبان آن در سرتاسر دنیا پراکنده اند و این امر می تواند به معناي وجود مشتریان بالقوه براي شما ب

شما نیز می توانید هر چند بار و با هر . ساعته به اطالعات کسب و کارتان دسترسی پیدا کنند 24ان شما می توانند به صورت مشتری. موقع بسته نمی شود

مهمتر از این، شما می توانید کاتالوگی از . فاصله اي که بخواهید ، اطالعات مورد نظرتان را درباره ي فعالیتها و فروشگاهتان در صفحات اینترنت جاي دهید

در این صورت، مشتریان بالقوه ي شما می توانند آنها را مشاهده کنند و حتی . محصوالت و خدماتتان را همراه تصویر و حتی فیلم در صفحات اینترنت قرار دهید

به عنوان یکی از سریع ترین  این نوع کسب و کار با پیدایش کامپیوتر ، اینترنت، و توسعه ي جامعه ي خدماتی.در هر ساعت از شبانه روز، سفارش خرید دهند

  .کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح هستند

  تفاوت کسب و کار اینترنتی با تجارت الکترونیکی

این دو مبحث با یکدیگر اشتباه می گیرند در حالیکه  ( E-Commerce ) را با تجارت الکترونیکی ( E-Business ) بسیاري از افراد، کسب و کار اینترنتی

به مجموعه فعالیتهاي مربوط به کسب و کار از جمله مباحث بازاریابی، مالی، خرید و فروش، ارتباط با مشتریان، خدمات  E-Business به عبارتی .متفاوتند

تنها شامل مسائل مربوط به  E-Commerce حالیکهشود در  گیرد اطالق می که از طریق شبکه اینترنت انجام می... پس از فروش، همکاري با سرمایه گذاران و

 .است E-Business خرید و فروش از اینترنت می باشد و خود، زیرمجموعه اي از

 

http://www.mcls.gov.ir/fa/mashaghelekhanegi
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  انواع کسب و کارهاي اینترنتی

 :گروه عمده تقسیم بندي کرد 10توان آنها به  اما به طور کلی آنها را می. امروزه، کسب و کارهاي اینترنتی بسیار متنوعند

 ایجاد اجتماعات آنالین؛.1

 خرید، فروش و حراج کاالهاي مختلف؛.2

 تبلیغات اینترنتی؛ .3

 ارائه خدمات تخصصی به دیگران؛.4

 ایجاد امپراطوري اطالعات، اخبار و آموزش؛ .5

 تهیه و ارائه نرم افزارهاي مختلف؛ .6

 چند رسانه اي یا مالتی مدیا؛ .7

 پیوستن به شبکه هاي واسطه گري؛.8

 خدمات مربوط به ایمیل؛.9

  .سرمایه گذاري مشترك .10

 خانگی کسب و کار آنالین ایده اي اقتصادي و مناسب براي فعالیت
 

اگر دوست دارید یک کسب و . اوري روز درست شده اند و طرفدارتن خود را هم دارندنارهاي تازه اي هستند که به مدد ففعالیت هاي مجازي و آنالین کسب و ک

 .تی خوب داشته باشید به این نکات توجه کنیدکار اینترن

موارد مختلفی مانند ابعاد این فعالیت کاري، برنامه ریزي جامع، اتخاذ . بی شک آغاز یک فعالیت تجاري و کسب و کار جدید کار آسانی محسوب نمی شود

در اکثر مواقع میزان سرمایه و . گرفته که همگی آنها نیاز به منابع مالی دارند راهبردهاي تجاري موثر و ایده هاي بازاریابی خالقانه باید در این زمینه مد نظر قرار

با . د پول هستیمچگونگی تامین آن اصلی ترین دغدغه فعاالن تجاري را تشکیل می دهد و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی براي آغاز هر کاري نیازمن

در این میان تمام چیزي که به آن نیاز . داشتن سرمایه قابل توجه و چشمگیر نیز یک کسب و کار شخصی را آغاز کرداین وجود، امروزه می توان بدون در اختیار 

اگر قصد دارید فعالیت کاري خود را فارغ از هزینه هاي سنگین معمول آغاز کنید، احتماال کسب و کار . دارید، مهارت ها، نگرش مثبت و پشتکار فراوان است

. مشاغل آنالین در سراسر جهان و در اشکال مختلف رایج بوده و افراد بسیاري نیز در این حوزه به فعالیت می پردازند. گزینه محسوب می شود آنالین بهترین

ن ها نیز به مزایاي زمامردم به فواید و امتیازهاي استفاده از اینترنت و فناوري هاي نوین براي آغاز فعالیت هاي کاري شخصی پی برده و در مقابل شرکت ها و سا

شرکت ها کارمندان مجازي را اغلب براي اموري مانند دستیار اداري، وارد . هدایت و مدیریت فعالیت هایشان از طریق ابزارها و کارمندهاي آنالین آگاه شده اند

همچنین . استخدام می کنند... ب، امور گرافیک و کننده داده ها، خدمات به مشتري، روابط عمومی، فروش و بازاریابی، ویرایش، تحقیق، توسعه و طراحی و

در حال . استخدام می شوند... کارمندان آنالین براي خدمات تجاري مانند حسابداري، منابع انسانی، حقوق و دستمزد، مشاوره حقوقی، مدیریت اطالعات و 
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در واقع از . ارمندان آنالین و مجازي در سراسر جهان انجام می دهندحاضر، بسیاري از شرکت ها بخش گسترده اي از فعالیت هاي تجاري خود را از طریق ک

به نوعی کارمندان مجازي را می توان فعاالن . زمانی که آنها متوجه مقرون به صرفه و موثر بودن دورکاري شدند، این حوزه با رشد روزافزون مواجه بوده است

این نوع کسب و کار نیاز به سرمایه گذاري چشمگیري . و خدمات حرفه اي به کارفرماها می شود تجاري آنالین دانست که فعالیتشان شامل ارائه مهارت ها

در نتیجه، اگر داراي مهارت ها و مدارك . نداشته و با کمترین هزینه ممکن براي تهیه لوازم مورد نیاز مانند رایانه و اشتراك اینترنت پرسرعت انجام می پذیرد

همانگونه که اشاره شد مبدل شدن به یک کارمند آنالین یا . ن ها هستید، از این طریق می توانید تجارت شخصی خود را آغاز کنیدمورد نیاز شرکت ها و سازما

هم  کار چندان آسانیمجازي نیازمند سرمایه اي قابل توجه نبوده اما همانند هر کسب و کار دیگري باید به این نکته توجه داشت که آغاز و مدیریت این فرآیند 

. ل کنیدپیش از آغاز کسب و کار خود باید برنامه و راهبردهاي خود را مشخص کرده و نسبت به اموري که توانایی انجام آنها را دارید اطمینان حاص. نیست

فقیت و شکست در این زمینه همچنین پیش از آغاز فعالیت خود باید به تحقیق و بررسی در زمینه کسب و کارهاي مستقل یا دورکاري بپردازید و با عوامل مو

همانند هر کسب و کار دیگري باید در پی جلب نظر مشتري ها بوده و در نهایت اگر از مهارت، نگرش درست و تجربه الزم برخوردار شوید، می . آشنا شوید

اگر همچنان از یک شغل . ن کار اختصاص دهیدنکته بعدي میزان زمانی است که قصد دارید به ای. توانید به تدریج فعالیت هاي کاري خود را گسترش دهید

مدیریت زمان یا زمان بندي در یک کسب و کار آنالین . ثابت برخوردار هستید باید مشخص کنید در چه زمان هایی به کار آنالین خود رسیدگی می کنید

د دارید تا به صورت تمام وقت به کسب و کار آنالین بپردازید اگر قص. حیاتی بوده و می تواند حداکثر و حداقل حجم کار دریافتی از سوي فرد را مشخص کند

  .باید نگرش مثبتی نسبت به فعالیتی که انجام می دهید، داشته و هیچ گاه پشتکار فراوان را براي تحقق اهداف خود فراموش نکنید

 

  مراحل تبدیل ایده به کسب و کار

 
تشخیص نوع کاالي تولیدي و شناسایی مشتریان، . شوندها و اهداف تجاري محسوب میجراي ایدهبرآورد سرمایه اولیه و ایجاد طرح، نخسین گام در ا

در واقع نوع . هـاي اصلی تولید نیز در همان راستا اجرا خواهند شدبه تبع اطالعات آماري و شاخص. دهداصلی سیاست شرکت را شکل می برنامه و چارچوب
  .کنندوکار را تعیین میها و توسعه طرح کسبدت، منابع انسانی، ظرفیتومدل کسب و کار، دوره کوتاه و بلند م

  هاي شغلی تنظیم کنید فهرستی از اولویت

بعدي   درگام. اید، باید نوع کسب و کار و سپس مــدل تجاري خودتـان را انتخاب کنید هـایی که کسب کرده ابتدا براســاس رشـــته دانشــگاهی ویا مهــارت
اید، مرحـله به مرحله طبق اســـتانداردهاي اولیه  اولیه و طرحی که براي نحوه تخصیص منابع مالی، انسانی و تجهیزات مورد نیاز ارزیابی کردهطبق سرمایه 

اگر نیازي به  .نکته قابل توجهی که باید در آغاز هر کسب و کاري به آن پرداخت، اجراي طرح کسب و کار به صورت انفرادي یا گروهی است. روید تولید پیش
  .تان را به بازار عرضه کنید، قطعا باید از تجربه و مهارت کافی برخوردار باشید شریک تجاري ندارید و قصد دارید تا به طور مستقل محصوالت

  وکار نقش موقعیت مکانی در کسب

و تبلیغات و درنهایت طیف مشتریان و مخاطبان؛ عوامل موثري هاي عرضه و تقاضا؛ تولید و توزیع؛ نحوه بازاریابی  موقعیت جغرافیایی، رقیبان تجاري، مدل
  .هاي تجاري تاثیر گذارند هستند که در اغلب پروژه

افزارهاي مرتبط، امروزه تولید کنندگان این نوع محصـوالت به دلیل تداوم روند تولید و تمرکز بر مناطق  هاي باالي خرید لوازم کامپیوتر و نرم مثال به دلیل هزینه
آموزان، دانشجویان و کاربران اینترنت، نرم  مثال در شمال کالیفرنیا با توجه به جمعیت دانش. کنند لف، نیازهـــاي هر منطقه را ارزیابی و اقدام به تولید میمخت
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  .شود المللی عرضه می افزارهاي ارزان قیمت تولید و به بازارهـــاي بین

  تمرکز

هـــاي ســـنی متفاوت محصولی یکنواخت، جذاب و مورد نیاز  توانید براي تمام طبقات جــامعه، گروه ستید که نمیقطعا تولید کننده، کارآفرین و مدیري ه
  .گذاري نمایید بنابراین باید تنها روي قشر خاصی از مخاطبان سرمایه. تولید کنید

همواره به . زاریابی مطمئن را براي معامالت تجاري به ارمغان خواهد آورداي نخواهد زد، انحصار تولید و با کردن تولید نه تنها به کسب و کارتان لطمه تخصصی
  .دهند یاد داشته باشید، مخاطبان به تنوع تولیدات، کیفیت و خدمات پس از فروش اهمیت می

حصول متفاوت هم سطح کیفیت کارتان را کنید تا با رقابت، بازاریابی و تبلیغات مناسب اعتماد مخاطبان را جلب کنید و با تولید چندین نوع م بنابراین سعی
  .تان را به اثبات برسانید افزایش دهید و هم مسئولیت و مشتري مداري

  دیدگاه مشتریان

ند تنها ساختارهاي توسعه تغییر خواه هاي تجاري معتقد است اگر از دیدگاه مشتریان به نحوه تولید و کیفیت کاالها بنگریم، نه فالکنشتاین، مدیر یکی از شرکت
  .پذیري نیز افزایش خواهد یافت کرد، تنوع و رقابت

یت، کمــیت، طبق همین اصل مشتریان و مخاطبان در جایگاه داورانی منصف به ارزش تولیدات شرکت تجاري واقفند و براساس معیارهـــایی که مبتنی بر کیف
  .کنند شرکت را تعیین می قیـمت و خدمات پس از فروش و در نهایت نحوه توزیع است، ارزش سطح کاالي هر

اگر مدیران بتوانند به این مرحله از موفقیت برسند و رضایت مخاطبان . شوند در واقـع مشــتریان و مخـاطبـان بهترین مبلـغان تولـیدات هر شرکت محسوب می
  .المللی مبدل خواهد شد را جلب کنند، قطعا نام آن شرکت به برندي بین

  خالقیت

ت و جدید با توجه به نیاز مشتریان نه تنها موجب افزایش فروش خواهد شد، درعرصه رقابت نیز بستر بهتري براي توسعه صادرات پدید تولید کاالي متفاو 
  .شود هاي علمی مدیر ناشی می در واقع این خالقیت از استعداد و ظرفیت. آورد می

ترکیب محصوالت مختلف، تنوع فروش، . اي مناسب براي ارتقاي شرکت است ر و زمینهمطالعه و تحقیق از جمله ابزارهاي پیشرفت مدیران در توسعه کسب و کا
  .هاي متفاوت و در نهایت ارائه خدمات، دنیاي مبادالت را دگرگون خواهد کرد اجراي سبک

  اهمیت طرح کسب و کار

ستی از نیازهاي برآورده شده و برآورده نشده مشتریان داشته در واقع در گام نخست باید درك در. داران اســـت کردن سهام ماهیت طرح کسب و کار، متقاعد
  .باشیم

هاي تولید، توزیع و تنوع کاالها درصد فروش را افزایش داد و با  توان در این قسمت براساس اولویت می. گام بعدي شناخت نقاط ضعف و قدرت رقیبان است 
  .جلب رضایت مشتریان سهم بیشتري از بازار کسب کرد

تواند راهکارهاي  رشته مرتبط دانشگاهی و تجربه کاري می. هــایی اســت که در جایگاه کارآفرین و مدیر شرکت دارید ها و قابلیت ـوم آگاهی از مهارتگام ســ 
  .موثري را پیش روي مدیران جوان قرار دهد
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هاي بهتر  توانید از منابع انسانی متخصص و طرح بدین طریق می. هد دادگذاران و جذب آنان نیز پشتوانه مالی و سرمایه شرکت را افزایش خوا استفاده از سرمایه
  .براي پیشبرد اهداف تجاري استفاده کنید

داران و اعضاي گروه در ارتباطی  مخاطبان، سهام  در واقع. داران اســت اي که در طرح کسب و کار باید در نظر گرفت، جلب رضایت تمام ســهام ترین مساله مهم 
همواره به . کنند اما در این میان مشتریان نیز نقش مهمی در روند توسعه شرکت ایفا می. کوشند مدیر شرکت و در جهت برآوردن راهبردهاي وي مینزدیک با 

  .یاد داشته باشید؛ خرید هر کاال نشانه موفقیت مقطعی مدیر شرکت در رضایتمندي مشتریان است

المللی و مشــتریان، گـامی موثر در جهت پیش بردن اهداف کسب و کار  گاهی وي نســـبت به بازارهـــاي بینعالوه بر این، وضعیت خاص هر مدیر و میزان آ
رح خود را به آنان ها خواهند داشت، به همین دلیل باید ارزش ط گذاران را مطمئن کنید که بازده بیشتري نسبت به دیگر طرح باید سرمایه. شود محسوب می
  .نشان دهید

  و کار موانع کسب

هاي کسب و کار با آن مواجه خواهید شد، پذیرش و اهمیت آن از ســوي مخاطبان؛ و در گام بعدي تضمین  ترین مانعی که در آغاز اجراي طرح شاید مهم
  .موفقیت و سودآوري طرح باشد

کنید  کسب چه اهدافی تولید و توزیع خواهند شد؟ تصور می شما نیاز دارند؟ کاالي تولیدي بر اساس چه معیارهایی و با هدف  هاي تجاري به محصول آیا بازار 
  تان را خریداري خواهند کرد؟ چه قشر خاصی از افراد جامعه محصول

چه مراحلی باید سپري شود، . هاي معتبر و صاحب سبک متمایز خـواهند کـــرد هایی کاالي شمارا از دیگر شرکت باید به طور مفصل توضیح دهید چه ویژگی 
باید مشخص کنید چگونه و با چه ســـبکی قصـد دارید تا وارد بازار شـــوید و . هـــا از دنیاي تئوري به فضاي واقعی و کاربردي برسند ار، تصورات و ایدهتا افک

  .چه افرادي رقباي اصلی شما خواهند بود

در صورتی که همه این . تان افزوده خواهد شد ند درصد به سرمایهگذاري چقدر خواهد بود و درعوض چ در طرح مقدماتی، باید مشخص شود که میزان سرمایه 
هاي افراد کارشناس بهـره  ها و انتقاد ها، پیشنهاد از دیدگاه. داران، مشاوران و اعضاي گروه بررسی کنید ها را با سهام موارد را ارزیابی و تحلیل کردید، بار دیگر آن

  .مالی مطمئن به اجرا درآورید بگیرید و طــرح را آگاهانه و با پشـــتوانه

  ارزیابی

دهد، تزریق مقدار اندکی سرمایه به طرح  دار طرح انجام می کاري که سرمایه. هاي مناســب در طول زمان به وجود خواهند آمد واقعیت این است که فرصت
  .یابد یی و ظرفیت منابع مالی و انسانی طرح ادامه میدهند که وارد فضاي بازار شود و سپس با توجه به کارا در واقع به کارآفرین اجازه می. است

. سال، نقاط ضعف و قدرت طرح از طریق نمودارهاي فروش مشخص خواهد شد 1ماه تا  6معموال پس از اجراي هر طرح تجاري طبق یک زمان مشخص پس از 
ند و با توجه به نیازهاي مشتریان، انتقادها و پیشنهادها، طرحی ک هاي موجود را بررسی می ها و فرصت دراین مرحله مدیر با تشکیل گروهی متخصص، چالش

  .گذارد جدید براي فروش آتی به اجرا می

هاي ویژه با کاهش مقدار کمی از  بدین منظور فروش فصلی و مناسبت. هاي مدیران را تحقق بخشد هاي متداول و سنتی نتواند خواسته شاید استفاده از سبک
در نهایت باکنار هم قراردادن نمودارهاي عرضه، تقاضا و فروش وضعیت تجاري خودتان را تحلیل کنید و . طبان را مشتاق به خرید کندتواند مخا قیمت اصلی می

 .بهترین راهکار را به اجرا گذارید
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  کسب و کار کوچک چیست ؟

هر صنعتی بر اساس درآمد و . اراي قوانین اجرایی تجاري استبه منظور تحلیل آماري و با قاعده در خصوص کسب و کار کوچک ، باید گفت که این مقوله د

شود تا تحت قوانین  هاي دولتی تعریف می در بیشتر موارد این تعریف به واسطه نمایندگی. کند میزان استخدام ساالنه ، اندازه استانداردي را براي خود تعریف می

کسب و . باشد هایی که در خصوص کمک بهبود به امور مالی است کارا می ین استانداردها براي برنامهبه عالوه ، ا. هایی را صورت دهند تغییرپذیر دولتی تحلیل 

در آمریکا . این اندازه مرسومترین استاندارد تعریف شده است. گیرد پرسنل در این حیطه قرار می 500کار کوچک بصورت مستقل است و هر شرکتی با کمتر از 

  . آیند به حساب می (Small Business) درصد آن کسب و کار کوچک 99مستقل از کشاورزي و زراعت وجود دارد که میلیون کسب و کار  5/22حدود 

  ؟چگونه کسب و کار کوچک راه اندازي کنیم
 .خت را خواهید آموراهکارهاي راه اندازي موفق کسب و کارهاي کوچک  در اینجا.سوال خیلی هاست ،چگونه کسب و کار کوچک راه اندازي کنیم

  راهنماي شروع یک کسب و کار کوچک
یک کسب و کار  این راهنما به منظور آن تدوین شده است که بتواند با بیان تمامی نکات و در عین حال حفظ سادگی و قابل فهم بودن، به شما در راه ایجاد

 . موفق کمک کند

 ارزیابی اولیه: گام اول ▪
 آیا کارآفرینی براي شما ساخته شده است ؟ -

بنابراین بهترین نقطه . توان شانس موفقیت را باال برد بدیهی است که شروع یک کسب و کار جدید ریسکهاي زیادي را به همراه دارد که البته با برنامه ریزي می
 . شروع آن است که نقاط قوت و ضعف خود را بعنوان دارنده یک کسب و کار بشناسید

 آیا شخصیتی مستقل و خودجوش دارید؟ -
ونه ین را همیشه در نظر داشته باشید که در صورت شروع یک کسب و کار کوچک ، این خود شما هستید و نه شخص دیگر که باید تصمیم بگیرید که چگا

 . ها و زمان خود را مدیریت کنید ها ، برنامه پروژه
 توانید ارتباط برقرار کنید؟ تا چه حد با شخصیتهاي متفاوت و افراد گوناگون می -
در جهت منافع ... کنندگان، کارکنان و  توانید با مشتریان، تامین آیا شما می. حبان کسب و کار ناگزیرند که با افراد و اقشار مختلفی سرو کار داشته باشندصا

 . کسب و کار خود ارتباط برقرار کنید
 گیري دارید؟ تا چه حد قدرت تصمیم -

 . گیري کنند تصمیم "به سرعت و در شرایط بحرانی بتوانند مستقالصاحبان کسب و کار کوچک بایستی بطور متداوم ، 
 آیا شما استقامت فیزیکی و احساسی الزم براي اداره یک کسب و کار را دارید؟ -

روز و هفت روز در  ساعت در 12توانید  آیا شما می. باشد مالکیت یک کسب و کار عالوه بر چالش و هیجان ، مستلزم فشارکاري زیاد ، ساعتهاي کاري زیادي می
 هفته را کار کنید؟

 ریزي و سازماندهی کنید؟ توانید برنامه تا چه حد می -
 . ریزي صحیح ، به وجود نمی آمد دهد بسیاري از شکستها در صورت برنامه تحقیقات نشان می

  آیا انگیزه الزم را براي تحمل مشقات را دارید؟ -
احساس کنید که در برخی مواقع توانایی تحمل تمامی مشقات و زحمات را به تنهایی ندارید و فقط داشتن ممکن است شما در حین اداره یک کسب و کار 

 . تواند در این مواقع سختی ، دلگرم و امیدوار سازد انگیزه قوي است که می
 سازد؟ این کسب و کار چگونه خانواده شما را متاثر می -

در عین حال ممکن است خانواده شما تا به سوددهی . هایی را براي خانواده و زندگی شخصی شما ایجاد کند ختیتواند س سالهاي اولیه شروع یک کسب و کار می
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 . بنابراین حمایت و یا عدم حمایت خانواده نقش مهمی در شروع و ایجاد یک کسب و کار دارد. رسیدن کسب و کار ، دچار مشکالت و فشارهاي مالی شوند
زیادي براي عدم شروع یک کسب و کار کوچک و مستقل وجود دارد ، اما براي افرادي که واجد شرایط فوق هستند ، مزایاي زیادي این حقیقت دارد که دالیل 

 . از ریسکهاي آن بیشتر است "وجود دارد که قطعا 
 ! شوید اینکه شما خادم و مخدوم خود می

 ! خص دیگربه نفع شماست و نه ش "زحمت و تالش و ساعتهاي کاري زیاد مستقیما
 . امکان کسب درآمد و رشد ، محدودیت کمتري دارد

 . یابد چالش و هیجان کار براي شما افزایش می
  . آورد اداره یک کسب و کار مستقل امکان فراگیري زیادي را براي شما فراهم می

 
 برنامه ریزي کسب و کار: گام دوم ▪

اطالعات زیر براي تهیه طرح کسب و . ریزي صحیح دارد همچنین نیاز به تحقیقات وسیع و برنامه. داردشروع یک کسب و کار نیاز به انگیزه ، عالقه و استعداد 
 : تواند بسیار مؤثر واقع شود می ( Business Plan ) کار
 : مثالً. خواهید بخاطر آنها وارد دنیاي تجارت شوید ، تهیه کنید قبل از شروع به کار لیستی از تمامی دالیلی که می -

 . خواهید رئیس خود باشید ا میشم
 . خواهید استقالل مالی داشته باشید شما می
 . خواهید آزاد باشید شما می
 . هاي خود را به کار ببرید خواهید آزادانه تمامی تواناییها و دانسته شما می

 : از خود بپرسیدلذا این سؤاالت را . چه کسب و کاري براي شما مناسب است "سپس بایستی تعیین کنید که اصوال -
 من دوست دارم با وقت خود چه کاري انجام دهم؟

 ام؟ چه مهارتهاي تکنیکی من تا به حال آموخته
 به نظر دیگران من در چه کارهایی مهارت دارم؟

 من چقدروقت آزاد براي اداره یک کسب و کار موفق دارم؟
 شدن را داشته باشند ، دارم؟ اي که قابل تبدیل شدن به کسب و کار آیا من هیچ سرگرمی یا عالقه

 : پس از تعیین کسب و کار مناسب تحقیقات الزم را جهت پاسخ به سؤاالت زیر به عمل آورید -
 آیا ایده من کاربردي است و آیا نیازي را برآورده خواهد کرد؟

 رقبی من چه کسانی خواهند بود؟
 مزیت رقابتی شرکت من نسبت به شرکتهاي موجود چیست؟

  توانم خدمت بهتري ارائه دهم؟ آیا من می
 توانم براي کسب و کار جدید خود تقاضا ایجاد کنم؟ آیا من می

 : آخرین مرحله قبل از تهیه طرح کسب و کار این است که چک لیست زیر را تهیه کنید و پاسخ دهید -
 من عالقه به شروع چه کسب و کاري دارم؟

 کجا قرار است این کار را انجام دهم؟چه خدمتی یا کاالیی قرار است ارائه دهم؟ در 
 اي براي این کار دارم؟ چه مهارت و تجربه

 ...) سهامی عام، خاص و( ساختار قانونی شرکت من چگونه خواهد بود؟ 
 اسم کسب و کار چه چیزي باشد؟

 چه امکانات و تجهیزاتی نیاز خواهم داشت؟
 اي نیاز خواهم داشت؟ به چه تسهیالت و امکانات بیمه

  . کند خ شما به تمامی سؤاالت باال شما را در طراحی یک کسب و کار کامل جامع یاري میپاس
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 تامین منابع مالی: گام سوم

اطالعات زیر تکیه بر . اندازي یک کسب و کار کوچک است یکی از کلیدهاي اساسی موفقیت و پیشرفت در شروع کار ، جذب و تامین منابع مالی کافی براي راه

منابع زیادي براي . دهد یاري می ( Loan Prposal ) همچنین شما را در تهیه درخواست وام. وري پول براي شرکتهاي کوچک داردآ روشهاي جمع

 : گیري ، تمامی منابع ممکن را جستجو کنیم باید توجه داشته باشیم که قبل از تصمیم. آوري سرمایه وجود دارد جمع

 اندازهاي شخصی پس -

 نوادهدوستان و افراد خا -

 بانکها و مؤسسات اعتباري -

 شرکتهاي سرمایه گذاري مخاطره آمیز -

 تهیه کنیم؟ ( Loan Prposal ) چگونه یک درخواست وام

کنند که  گذاري می بخاطر داشته باشید که وام دهندگان در کاري سرمایه. مورد قبول واقع شدن درخواست شما بستگی به نحوه تنظیم درخواست شما دارد

 : شامل اطالعات زیر باید باشد یک درخواست وام خوب بنابراین. ه بازگشت سرمایه خود مطمئن باشندنسبت ب

 : اطالعات کلی راجع به شرکت :1

 ... اعضاي هیئت مدیره و  نام و آدرس شرکت ، نام مدیر ، -

 . مورد مصرف وام و ضرورت آن دلیل نیاز به وام ، -

 . ه اهداف مربوطهمبلغ دقیق موردنیاز براي رسیدن ب -

 : تاریخچه کسب و کار:2

 . هاي آن تاریخچه و طبیعت کار ، توضیح کامل در مورد نوع کار ، قدمت و کارکنان و دارایی -

 . اطالعات کامل راجع به نحوه مالکیت و ساختار قانونی شرکت -

 : اطالعات راجع به مدیریت :3

 . ت ، تجربیات و مهارتهاي آنان تهیه کنیدنوشته کوتاهی راجع به مدیران ، سوابق ، تحصیال

 : اطالعات بازار :4

 .به وضوح محصول و یا خدمت شرکت خود و بازار آن را تشریح کنید  -

 . بازار رقابت و رقباي خود را شناسایی کرده و مزیت رقابتی خود را بیان کنید -

 . کند ، تهیه کنید اي آنها را برطرف میاطالعاتی راجع به مشتریان و اینکه چگونه کسب و کار شما نیازه -

 : اطالعات مالی :5

 . بینی شده را ارائه کنید در صورت شروع یک کسب و کار جدید درآمدهاي پیش. سال گذشته خود را ارائه کنید 3صورتهاي مالی و سود و زیان  -
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 . اطالعات مالی راجع به خود و سایر سهامداران عمده شرکت را بیان کنید -

 . در آخر سوگندي مبنی بر تعهد نسبت به وام یاد کنید و امضاء نمائید و -

 سنجند؟ وام دهندگان بر چه اساسی شما را می

 : باشند دهند که به شرح زیر می کنند شش فاکتور را مدنظر قرار می وقتی وام دهندگان درخواست شما را بررسی می

 : مالیاطالعات  6

1) Character : ده و میزان تعهد و جوانی و اخالقی وي مبنی بر بازگشت وام در زمان مقررشخصیت وام گیرن . 

2) Capacity to pay :  ظرفیت بازپرداخت وام گیرنده که بر اساس تجزي تحلیل و بررسی درخواست وام ، صورتهاي مالی و سایر مدارك مالی وي تعیین

 . شود می

3) Capital : المقدور کمتر باشد  دهند که نسبت بدهی به دارایی شرکتها حتی باشد که وام دهندگان ترجیح می ا میه ها و دارایی شامل مجموع کل بدهی

 . چرا که نشانگر پایداري مالی شرکت است

4) Collateral : ، وام بیشتر خواهد وام داده شده کمتر ، اطمینان خاطر وام دهنده از بازپرداخت   میزان وثیقه که هر چه بیشتر باشد و اختالف آن با مبلغ

 . بود

5) Conditions : شرایط کلی اقتصادي ، جغرافیایی وسعتی شرکت ... 

6) Confidence : مورد قبلی جلب کند و وي را به وام دادن ترغیب نماید 5کند که اطمینان وام دهنده را از   یک وام گیرنده موفق سعی می . 

 .کنیم که البته برخی از بندها بنابر نوع و ماهیت کسب و کار قابلیت تغییر و یا حذف دارند یبندي چک لیست زیر را ارائه م و در آخر براي جمع

 : چک لیست کلی شروع یک کسب و کار کوچک

 ها انتخاب کسب و کار بر اساس عالقه و توانایی -

 هاي الزم در مورد ایده کیب و کار انجام تحقیقات و بررسی -

 اریابیتهیه طرح کسب و کار و طرح باز -

 انتخاب یک نام براي کسب و کار -

 آن نام  چک کردن حق استفاده از نام انتخاب شده و کسب اجازه براي استفاده از -

 ثبت کسب و کار با نام انتخاب شده -

 تعیین مکان مطلوب براي شروع کسب وکار -

 ) ارمنطقه انتخاب شده براي احداث کسب و ک( اي  چک کردن و بررسی قوانین منطقه -

 تعیین نوع ساختار قانونی شرکت و مستندسازي -

 هاي مورد نیاز اخذ اجازه ها و لیسانس -

 ( Copy right ) ثبت حقوق انحصاري -
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 Patent در صورت کارآفرینی و یا خلق محصول جدید ، ثبت -

 انجان تبلیغات و نشر اعالمیه هاي الزم مبنی بر شروع کسب وکار جدید -

 کاري و سایر تجهیزات موردنیازتهیه خطوط تلفن  -

 انجام کارهاي مربوط به بیمه -

 اخذ اطالعات مربوط به مالیات شرکت -

 آوري اطالعات راجع بع قوانین کار کردن کارکنان و جمع بیمه -

 ) در صورت وجود( تعیین سیستم دستمزد حقوق و نحوه جبران خدمات کارکنان  -

 ارافتتاح یک حساب بانکی براي کسب و ک -

 چاپ کارتهاي تجاري براي شرکت و ایجاد آرم براي شرکت -

 خرید تمامی لوازم تجهیزات موردنیاز -

 براي شرکت Website و E-mail ایجاد -

 ... تر در نشریات و تلویزیون و انجام تبلیغات وسیع -

 دتماس با تمامی افراد ممکن اعم از خانواده و غیر هم ، مبنی بر شروع کسب و کار جدی -

  سایر موارد -

  فهرست کسب و کارهاي کوچک
  کشاورزي حوزه مشاغل

 )انگور و کشمش تولید( انگور محصوالت فرآوري  

  منزل در دامپزشکی خدمات  

  دار ریزوم دارویی یاهانگ ریشه فرآوري خدمات  

  آپارتمانی و زینتی هاي گل پرورش  

  کشاورزي و صنعتی محصوالت بازار تحقیقات خدمات  

  گیاهان و ها گل کلینیک  

  دارویی گیاهان فرآوري سیار خدمات  

  گلخانه مشاوره خدمات  

  زینتی پرندگان پرورش  

  خوراکی قارچ پرورش  
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  خوراکی ارچق تولید آموزش و مشاوره  

  هنري حوزه مشاغل

  فرش تابلو بافت  

  قیمتی نیمه و قیمتی هاي سنگ تراش  

  جواهرات مخملی هاي جعبه تولید  

  سنگی هاي حجم تولید  

  بازرگانی و تبلیغاتی هاي کلیپ تولید  

  سنتی هاي پوش پاي تولید  

  چرمی و بلندر مصنوعی، هاي گل تولید  

  سنتی چرمی جلدسازي  

 )نقره و طال جز به( فلز روي حکاکی  

  کاري خاتم و سازي خاتم  

  عکس ترمیم خدمات  

  اینترنت طریق از تبلیغاتی هاي کارت و ویزیت کارت طراحی خدمات  

  نشرکتاب سازي آماده و طراحی خدمات  

  دیجیتال آلبوم تهیه و مونتاژ میکس، برداري، فیلم خدمات  

  سازي ماکت خدمات  

 ... و ترحیم حج، آمدگویی، خوش هاي پرده خدمات  

  پالستیکی ظروف و کاغذ مقوا،سلفون، روي بر چاپ خدمات  

  تبلیغاتی بنرهاي طراحی و گرافیکی خدمات  

  دوزي تکه و گلدوزي خدمات  

 )اي شیشه باغ و گیاهی آکواریوم( تیواریوم و ویواریوم ساخت  

  کاشی طراحی  

  هالبس و لباس طراحی  

  کفش و لباس طراحی  

  جاجیم و گلیم فرش، نقشه نقاشی و طراحی  



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                  فهرست                                         خانگی              هايهمه چیز درباره کسب و کار
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 49

 

  شرت تی روي چاپ و طراحی  

  منزل مبلمان و اثاثیه چیدمان و طراحی  

  طالسازي  

  هنري آثار و تابلو مرمت  

  استخوان روي نقاشی  

  سفال روي نقاشی  

  چرم روي نقاشی  

  پارچه روي کاري هویه  

  زشکیپ حوزه مشاغل

  دارویی گیاهان و گیاهی داروي فروش خدمات  

  دارو اینترنتی فروش  

  گیاهی درمان خدمات  

 )منازل در دهی سرویس امکان با( اعتیاد درمان و مشاوره  

  مصنوعی دندان تولید  

  سنجی بینایی خدمات  

  اینترنت طریق از خانواده تنظیم و بهداشت مشاوره  

 )خاص هاي بیماري داراي افراد و کودکان ویژه( ژیمیر آماده غذاي تهیه  

  منزل در استثنایی کودکان آموزش  

  منزل در درمان پزشکی خدمات  

  منازل در مراقبتی و نگهداري خدمات  

  ژنتیک مشاوره خدمات  

  پزشکی مشاوره خدمات  

  نوزاد از مراقبت و زایمان مشاوره  

  یتندرست و سالمت مشاوره و خدمات  

  رشد و تغذیه مشاوره خدمات  

  منزل در توانبخشی خدمات  
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  تولید حوزه مشاغل

  عروسک و بازي اسباب تولید  

  کشاورزي محصوالت فرآوري  

  عسل فرآوري خدمات  

  خانگی چاي نمودن معطر براي گیاهی اسانس تولید  

  عطرسازي  

  زینتی هاي گل بندي بسته شفاف هاي جعبه تولید  

  قطعات بندي بسته و پلیمري هاي جعبه ولیدت  

  دستی فلوك روش به مخمل روسري و لباس تولید  

  ایرانی سنتی موسیقی سازهاي ساخت و تولید  

  مهرسازي خدمات  

  آکواریومی و زینتی ماهیان پرورش  

  زنانه شومیز و مردانه دوز پیراهن  

  خانگی لوازم اي پارچه روکش خدمات  

  اي پارچه هاي رویسس تولید  

  تزیینی هاي شمع ساخت  

  لیزري پرینترهاي کارتریج شارژ خدمات  

  کودك سیسمونی لباس دوخت  

  تابلوسازي  

  شوریجات و ترشیجات شربت، تولید  

  عمومی خدمات حوزه مشاغل

  آپارتمانی آشپزخانه  

  تلفنی و اینترنتی بازاریابی  

  هدایا و ماقال کاال، بندي بسته خدمات  

  ها شرکت و ادارات نیاز مورد اقالم توزیع و تهیه خدمات  

  کاال شبانگاهی فروش خدمات  
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  ....... و تولد هاي جشن برگزاري خدمات  

  اي کرایه خودرو خدمات  

  خانگی خرید خدمات  

  تلفنی نقل و حمل خدمات  

  ها شرکت و ادارات غذاي تامین خدمات  

  ادارات و نگیخا نظافت خدمات  

  کنی خرد سبزي خدمات  

  کفاشی و سراجی خدمات  

  عمرانی و شهري خدمات  

  آشپزي تدریس  

  ICDL و تایپ خدمات  

  تخصصی خدمات حوزه مشاغل

  مستقالت و امالك ارزیابی  

  اطالعات آوري جمع و آمارگیري خدمات  

  فلش با الکترونیک هاي کارت ساخت  

  متحرك هاي نقاشی ساخت  

  خودرو خرید مشاوره و بازاریابی  

  بندي بسته طراحی و مشاوره خدمات  

  چاپی مدارهاي فیبر تولید و طراحی  

  (GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم مشاوره و خدمات  

  سیلک چاپ خدمات  

 )خانگی و برقی لوازم تعمیرات( شهر همیار  

  نسی هفت ه سفر طراحی و آرایی سفره خدمات  

  سبز فضاي نگهداري و ایجاد ، مشاوره خدمات  

 )اطالعاتی هاي بانک در سازي ذخیره براي( تلخیص خدمات  

  کار و کسب طرح تهیه خدمات  
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  زیارتی -  سیاحتی امور و گردشگري مشاوره و خدمات  

  CNC هاي ماشین هاي برنامه طراحی و مشاوره خدمات  

  خانواده و ازدواج مشاوره  

  روانشناسی و تحصیلی مشاوره ماتخد  

  روانشناسی مشاوره خدمات  

  گذاري سرمایه و بورس مشاوره خدمات  

  ازدواج مراسم مشاوره و خدمات  

  مشاغل اي مشاوره خدمات  

  ها سخنرانی مستندسازي خدمات  

  ساختمانی هاي نقشه طراحی و تهیه خدمات  

  سنجی افکار و سنجی نظر خدمات  

  رایانه و همراه تلفن انساورژ  

 ....) و چوبی فلزي، ظروف روي( کاري پتینه  

  صنعتی هاي پروژه گذاري سرمایه و حقوقی هاي مشاوره  

  اینترانت و اینترنت تصویر و صوت خدمات  

  حیوانات و پرندگان تاکسیدرمی  

  تخصصی و عمومی متون ترجمه خدمات  

  اي رایانه ايافزاره نرم تولید و مشاوره خدمات  

  ادبی و علمی ویرایش خدمات  

  شبکه و وب خدمات  

  اندام زیبایی و الغري مشاوره  

  اي مشاوره خدمات حوزه مشاغل

  خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی اجرایی هاي دستورالعمل و قانون  

  ها نمایشگاه هاي غرفه طراحی و مشاوره خدمات  

  زینتی جواهرآالت طراحی و مشاوره  

  ترحیم مراسم مشاوره و خدمات  
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  دیواري کاغذ و آمیزي رنگ مشاوره خدمات  

  اطالعات فناوري حوزه مشاغل

  خانگی هاي رایانه فروش و اسمبل خدمات  

  هنري آثار بازاریابی خدمات  

  ایمیل بازاریابی خدمات  

  مجازي آموزش خدمات  

  اینترنتی مسکن آژانس  

  الکترونیکی شریاتن فروش خدمات  

  اینترنتی حسابداري خدمات  

  )اینترنتی و تلفنی صورت به( خودرو یدکی قطعات تامین خدمات  

  کتاب اینترنتی فروشگاه  

  خدمات و کاال تهاتري فروش مجازي خدمات  

  بهداشتی و آرایشی لوازم اینترنتی فروش  

  مدنی و جزایی حقوقی، مشاوره اینترنتی خدمات  

  اینترنتی و تلفنی شغلی، مشاوره خدمات  

  اینترنتی چاپ و صحافی  

  اینترنتی تبلیغات خدمات  

  خاص بیماران و معلوالن ویژه مجازي هاي مسافرت اینترنتی تورهاي  
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  دلیل ورشکستگی کسب و کارهاي کوچک10
   
   فقدان سرمایه کافی) 1

صاحبان کسب و کارهاي کوچک باید تخمین بزنند که به چه مقدار پول نیاز دارند تا بتوانند کار خود . تجارت باشد پول می تواند علت اصلی تمام ورشکستگی ها در
   .آن را خوب اداره کرده و سپس در سطح خوبی نگه دارند و به عنوان یک شرکت بازرگانی موفق خود را مطرح کنند. را راه اندازي کنند

با فقدان سرمایه روبرو می شوید، این موضوع می تواند خود شروع یک حرکت مارپیچی نزولی باشد که شما نمی توانید از آن زمانی که سرمایه کافی ندارید و "
  ".جلوگیري کنید

   به جریان انداختن ضعیف نقدینگی) 2
   .ا طی کرده اند، نیز سقوط می کنندهنگامی که نقدینگی نتواند هزینه ها و دیگر مخارج را جبران کند، حتی مشاغلی که مراحل نخستین رشد خود ر

این اصطالح را شرکتهاي دات کام ابداع کرده اند براي آگاهی از اینکه چه مقدار از نقدینگی به هدر رفته یا به اصطالح . باشید) rate burn(مراقب نرخ سوخته 
  ".نقدینگی تنها چیزي است که واقعا ارزش دارد": سوخت شده است، اسکاربورو می گوید 

   برنامه ریزي نامناسب و ناکافی) 3   
    .عدم برنامه ریزي صحیح در واقع، علت مشکالتی از قبیل فقدان سرمایه کافی و جریان انداختن ضعیف نقدینگی است

بسیار زمان بر باشد، زیرا یک برنامه می تواند . باید یک برنامه کاري منسجم را با در نظر گرفتن تمام امور مالی، بازاریابی، رشد و دیگر موارد خاص در نظر بگیرید
در غیر این صورت در . عقاید و نظرات شما زمانی کارساز خواهد بود که با برنامه ریزي صحیح جلو بروید. ریزي صحیح و مناسب هفته ها یا ماهها تالش نیاز دارد

  .آخر کار، سرمایه شما به هدر خواهد رفت

   در نظر نگرفتن رقابت) 4   
    .بسیار مهم است که بتوانید بهره برداري الزم را از کار خود بنمایید. بفرد را بندرت می توان یافتنظرات منحصر 

اطمینان حاصل کنید که در کار شما چیزي منحصر . بسیاري از صاحبان تجارت، کسب و کار خود را مشابه و همانند دیگران انجام می دهند": اسکاربورو می گوید 
  ".ر رقبا وجود داردبفرد و متفاوت از دیگ

    بازاریابی ضعیف) 5   
بید که چه کسانی و به چه آیا مشتریان شما از فعالیتها و کیفیت کاالي شما رضایت الزم را دارند ؟ ضروري است که استراتژي بازاریابی خود را توسعه دهید تا دریا

، مشتریان بیشتري را به سوي شما جذب می کند و به این ترتیب، شما را از دیگر رقبا اطمینان حاصل کنید که استراتژي بازاریابی شما. علتی مشتریان شما هستند
  .متمایز خواهد کرد

    نداشتن انعطاف پذیري الزم) 6   
هرگز . آنها باشد برايصاحبان کسب و کارهاي کوچک می دانند که یک رقیب بزرگتر با میزان نقدینگی باالتر و تعداد کارمندان بیشتر، می تواند رقیبی بسیار جدي 

  .کاال، روند فعالیت و بازاریابی خود را به گونه اي تطبیق دهید که بتوانید با رقباي بزرگ رقابت کنید. فراموش نکنید که انعطاف پذیر باشید

   نادیده گرفتن قدم بعدي) 7
  .خدمات به مشتري، تأکید الزم را می کنید روي حمایت و دادناجازه ندهید روند حرکت کاري شما کند و آهسته شود مطمئن شوید که شما و کارمندانتان بر 

    سعی در انجام دادن تمام امور بطور کامل و بی عیب و نقص) 8 
را  سعی نکنید که همه کارها. اما اداره کردن یک کسب و کار کوچک، پیچیدگیهاي خاص خود را دارد. اکثر بازرگانان از ذکاوت الزم براي کار و تجارت برخوردارند

اگر می خواهید دانش و آگاهی خود را در مورد کارتان افزایش دهید، کتابهاي تخصصی . خودتان انجام دهید و بخواهید که تمام کارها کامل و بدون نقص انجام شود
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    .در این زمینه را بخوانید و حتما با یک کتابدار خوب مشورت کنید
توصیه می شود یک وکیل وارد به امور . انش شخصی خود، سعی کنید از یک وکیل مجرب کمک بگیریدهنگام پیش آمدن مشکالت حقوقی، به جاي تکیه بر د

  .تجارت و بازرگانی براي امور حقوقی شرکت خود داشته باشید

   رئیس در حد عالی، کارمندان در حد معمولی) 9
ار موفق و منسجم که صاحب آن بسیار آگاه و عالقه مند به شغل خود است نمونه هایی از ورشکستگی برخی از شرکتها حاکی از این است که چگونه یک کسب و ک

اطمینان حاصل . و معلومات وي در زمینه کاري اش در سطح عالی است، با داشتن کارکنانی بی تجربه و بی انگیزه می تواند سقوط کند و دچار ورشکستگی شود
  .رخوردار هستندکنید که حتما کارکنان شما هم از دانش و مهارتهاي الزم ب

   رشد کنترل نشده) 10 
    .یک تجارت کوچک که خیلی ساده و سریع رشد می کند، می تواند موجبات ورشکستگی خود را فراهم آورد

موجودیت تجارت و  وانداگر تولید کاالي شما همگام با تقاضاي الزم در بازار نباشد، رشدي که شما به عنوان صاحب تجارت توقع دارید و از آن خشنود هستید، می ت
اطمینان حاصل کنید که هرگز کنترل رشد تجارت و کسب و . سعی کنید به رشد مورد نظر و پیش بینی شده در برنامه هاي خود برسید. سرمایه شما را تهدید کند

 .کارتان از دستتان خارج نشود

 افراد خوداشتغالی و کارآفرینیارزیابی تست 

گذاري کنید و  کند نشانه پاسخی را که بیشتر با وضعیت شما تطبیق می. که در زیر مطرح شده چند پاسخ ارائه گردیده استبراي هریک از بیست و پنج پرسش 
 .معناي برخورداري از استعداد کارآفرینی بیشتر استامتیاز بیشتر به . با هم جمع کنید) هاي راهنماي انتهاي تست گذاري براساس نمره(امتیاز آنها را 

 کاري والدین شما چگونه بوده است؟ وضعیت  -1

 .اند آند، بیشتر موارد براي خودشان کار کرده کرده هر دو کار می) الف

 .اند، فقط بخشی از کارهایشان براي خودشان بوده است کرده هر دو کار می) ب

 .یکی از والدینم بیشتر براي خودش کار کرده است) پ

 .خودش بوده استیکی از والدینم بخشی از کارهایش براي ) ت

 .هیچ یک از والدینم هرگز براي خود کار نکرده است) ث

 اید؟  آیا تا کنون از شغلی هم اخراج شده -2

 بیش از یکبار. بله) الف

 یکبار. بله) ب

 نه) پ

 روند شغلی شما چطور بوده است؟  -3

 .بوده است) کمتر از صد نفر(عمدتاً در تشکیالت اقتصادي کوچک ) الف
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 .بوده است) نفر 500تا  100(در تشکیالت اقتصادي متوسط عمدتاً ) ب

 .بوده است) نفر 500بیش از (عمدتاً در مراکز تجاري بزرگ ) پ

 اید؟  آیا قبل از بیست سالگی مرکز اقتصادیی را تأسیس کرده -4

 بسیار) الف

 کم) ب

 هیچ) پ

 اکنون چند سال دارید؟  -5

 21 – 30) الف

 31 – 40) ب

 41 – 50) پ

 ه باالب) ت

 موقعیت شما بین خواهران و برادران چگونه است؟ -6

 بزرگترین) الف

 میانی) ب

 کوچکترین) پ

 حالت دیگر) ت

 وضعیت تأهل شما چگونه است؟ -7

 متأهل) الف

 جدا شده) ب

 مجرد) پ

 باالترین سطح تحصیالت رسمی شما چیست؟ -8

 زیر دیپلم) الف

 دیپلم) ب
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 لیسانس) پ

 فوق لیسانس) ت

 دکترا) ث

 اندازي تشکیالت اقتصادي چیست؟ انگیزه اصلی شما در راه -9

 کسب پول) الف

 دوست ندارم براي دیگري کار کنم) ب

 کسب شهرت) پ

 براي فرو نشاندن انرژي اضافی) ت

 کند، چطور است؟ رابطه شما با پدر یا مادرتان که بیشتر درآمد خانواده را تأمین می -10

 )رسمی(تصنعی ) الف

 راحت) ب

 رقابتی) پ

 اي وجود ندارد رابطه) ت

 کنید؟ بین سخت کار کردن و تند کار کردن کدام یک را انتخاب می -11

 سخت کار کردن) الف

 هوشمندانه کار کردن) ب

 هر دو حالت) پ

 کنید؟ براي مشورت در مورد یک موضوع مدیریتی حساس به چه کسانی اتکا می -12

 هاي مدیریتی داخلی تیم) الف

 مدیریتی خارجیمتخصصان ) ب

 متخصصان امور مالی خارجی) پ

  هیچ کس جز خودم) ت
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 کنید؟ در مسابقات شرط بندي روي کدام یک از موارد زیر شرط بندي می -13

 1به  10) الف

 1به  3) ب

 1به  2) پ

 اندازي تشکیالت اقتصادي الزم و کافی است؟ کدام یک از عوامل زیر براي راه -14

 پول) الف

 مشتري) ب

 یده یا محصول جدیدا) پ

 انگیزه و سخت کار کردن) ت

 .یافتید با فهرمان ملی کشور یک بار مسابقه دهید گیر بودید و فرصت می اگر کشتی -15

 دهد؟ دادید، زیرا او به راحتی شما را شکست می این فرصت را از دست می) الف

 گذاشتید؟ کردید، اما بر سر آن پول نمی مبارزه را قبول می) ب

 کردید؟ وق یک هفته خود را بر سر بردن شرط بندي میحق) پ

 اي بیافرینید؟ کردید تا حادثه کردید و تالش می بستید، شرط بندي کالنی می بر احتماالت دل می) ت

 شما خیلی سریع دلبسته  -16

 شوید؟ هاي جدید براي تولید می ایده) الف

 شوید؟ کارکنان جدید می) ب

 شوید؟ میهاي جدید براي ساخت  ایده) پ

 شوید؟ هاي مالی جدید می طرح) ت

 همه موارد باال) ث

 هاي زیر است؟ شخصیت دلخواه شما صاحب کدام یک از ویژگی -17

 هوش و پر انرژي با) الف

 باهوش و تنبل) ب
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 خنگ اما پر انرژي) پ

 دلیل بهتر اجرا شدن کارهاي شما چیست؟ -18

 .شوید همیشه سر وقت حاضر می) الف

 .کنید لی دقیق سازماندهی میبه طور خی) ب

 .کنید همه چیز را به خوبی ثبت می) پ

 از بحث کردن در مورد کدام موضوع بیزار هستید؟ -19

 .مشکالت مربوط به کارکنان) الف

 مشخص کردن صورتحساب مخارج) ب

 اي مدیریتی جدید  شیوه) پ

 آینده تشکیالت اقتصادي) ت

 دهید؟ هستید، کدام یک را ترجیح میفرض کنید در انتخاب موارد زیر آزاد  -20

 3به  1انداختن تاس با شانس بردن ) الف

 .باشد 3به  1کار کردن روي مشکلی که احتمال حل شدن ) ب

 هاي رقابتی زیر یکی را انتخاب کنید، کدام یک را انتخاب خواهید کرد؟ چنانچه قرار باشد بین حرفه -21

 اي گلف حرفه) الف

 فروش) ب

 لیمشاوره پرسن) پ

 تدریس) ت

 اي که در زمینه کاري شما تخصص دارد؟ گزینید یا فرد غریبه چنانچه مجبور شوید یک نفر شریک انتخاب کنید، دوست خود را بر می -22

 دوست نزدیک) الف

 فرد غریبه متخصص) ب

 شما چه موقع از بودن با مردم خوشحال خواهید بود؟ -23

 .ام دهیدتوانید کار هدفمند انج زمانی که می) الف
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 .توانید کار متفاوت و جدیدي انجام دهید زمانی که می) ب

 .اي ندارید ریزي شده همه اوقات، حتی زمانی که کار برنامه) پ

 تر خواهند بود؟ هاي بازرگانی که نیاز به عمل وجود داشته باشد، کدام یک از افراد زیر مفید در موقعیت -24

 موافق) الف

 موافق با یک سري شروط) ب

 ناموافق) پ

 :در یک بازي رقابتی، دل مشغولی شما -25

 .بهتر بازي کردن است) الف

 .برد و باخت است) ب

 .هر دو مورد باالست) پ

  .هیچ یک) ت

 .اید پرسش ارائه شده به دست آورده 25مجموع امتیازهایی را که از 

 .هستید (Successful Entrepreneur) باشد، شما کارآفرین موفق 280تا  230اگر بین 

 .هستید (Entrepreneur) باشد، شما کارآفرین 229تا  195اگر بین 

 .هستید (Latent Entrepreneur) باشد، شما کارآفرین نهفته 194تا  180اگر بین 

 .هستید (Potential Entrepreneur) باشد، شما کارآفرین بالقوه 179تا  165اگر بین 

 (Borderline Entrepreneur) بودن شما ضعیف است باشد احتمال کارآفرین 164تا  150اگر بین 

  .آیید به شمار می (Hired Hand) باشد درصد کارآفرین بودنتان صفر است 150و اگر زیر 
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 اندازي کسب و کار ارزیابی آمادگی براي راهتست 

سپس به جدول راهنما مراجعه کرده و امتیاز خود را با ،ل کنیدهاي بله یا خیر تکمی فرماي خود باشید؛ پرسشنامه زیر را با پاسخ آیا آماده هستید که خویش
  .تحلیل کنید شده مقایسه و جدول ارائه

 .تر کار کنم تا بیشتر درآمد داشته باشم خواهم سخت می.1

 .خواهم مستقل کار کنم، رئیس خودم باشم به کسی جز خودم جوابگو نباشم می2

 .ي خوبی هستم تصمیم گیرنده4

 .بی هستمي خو سازنده 5٫

 کنید؟ بینی می آیا وقایع را قبل از وقوع پیش 6٫

 هاي کاري جدید هستید؟ آیا شما همواره درصدد کشف یا ایجاد فرصت 7٫

 دهید؟ ي انجام کارها را بهبود می آیا شما همواره نحوه 8٫

 مند تغییر و تحول در کار خود هستید؟ آیا عالقه 9٫

 کنید؟ اندازي آن اقدام می و کار خوبی را شناسایی کرده باشید، نسبت به راهآیا هنگامی که ایده یا فرصت کسب  10٫

 آیا تخصص، مهارت، محصول یا خدماتی دارید که ارزش خرید و فروش در بازار رقابتی داشته باشد؟ 11٫

 اید؟ اندازي آن هستید، کار کرده مند به راه آیا تا کنون در کسب و کاري که عالقه 12٫

 ي کافی مشتریان بالقوه دارید که محصول یا خدمات شما را خریداري کنند؟ دازهآیا به ان 13٫

 آیا به کارشناسان مالی و حقوقی که به شما کمک کنند، دسترسی دارید؟ 14٫

 برید؟ آیا شما از فروش و مذاکره با دیگران لذت می 15٫

 اندازي کسب و کار پشتیبانی کنند؟ ماه در راه 6ا براي حداقل انداز شخصی دارید یا اشخاصی دارید که از نظر مالی شما ر آیا پس 16٫

 تان یا دیگران برخوردار هستید؟ آیا از حمایت و پشتیبانی روحی خانواده 17٫

 آیا از نیروي جسمانی و فیزیکی قوي برخوردار هستید؟ 18٫

 ي خوبی برخوردار هستید؟ آیا شما از روحیه 19٫

 تان را به انجام امور کسب و کارتان اختصاص دهید؟ ت دارید ساعات زیادي از زندگی شخصیتوانید یا دوس آیا شما می .  20
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 آیا شما دوست دارید اکثر اوقات را به تنهایی و بدون کمک دیگران کار کنید؟ 21٫

 کنید؟ بندي می ي کافی وظایف کاري خود را سازماندهی کرده و زمان آیا به اندازه 22٫

 کنید، به پایان برسانید؟ ی هستید؟ آیا دوست دارید کاري را که آغاز میآیا شما فرد منضبط 23٫

 ؟“همیشه حق با مشتري است”آیا شما براین باورید که  24٫

  ؟“براي کسب پول باید پول صرف کنید“ آیا شما بر این باورید که  25٫

 سیستم امتیازبندي

 .دهید 0، امتیاز “خیر“هاي  و به پاسخ 4امتیاز “ بلی”هاي  به پاسخ

 :تفسیر امتیازات

49-0 

البته شما  .اما در حال حاضر ممکن است بتوانید براي دیگران بهتر کار کنید. اندازي کنید شما دوست ندارید در این مقطع زمانی، کسب و کاري براي خود راه
 توانید این نکته همیشه می

 .تان مناسب است کار براي اندازي شرکت یا کسب و را در بیابید که چه زمانی شرایط براي راه

69-50  

هاي خود بپردازید یا شریکی که  به پرورش مهارت. اما مأیوس نشوید. ها مناسب را ندارید ها، یا پشتیبانی ها، طرز تلقی رسد که برخی از شایستگی به نظر می
  .تواند تکمیل نماید، پیدا کنید هاي شما را می مهارت

84-70 

  .صحبت کنید و برخی از مسائل را با آنها در میان بگذارید (مانند مشاوران)اما بهتر است با چند نفر . کسب و کار هستیدشما قادر به کسب موفقیت در 

100-85  

کسب  هاي اساسی الزم براي شروع موفق و بلند مدت در ها و ویژگی رسد که نگرش به نظر می. شما به احتمال بسیار زیاد موفق خواهید بود! درنگ اقدام کنید بی
  .و کار را دارید
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 کتاب جمع بندي

عالوه بر . شود اش مشغول می هاي شغلی کند و در آنجا به فعالیت وکار خانگی نوعی از کسب وکار است که مالک آن، منزل خود را به دفتر کار تبدیل می کسب

  :دارندوکار خانگی اهمیت  هاي زیر هم در تعریف کسب وکار خانگی، معموال شاخص محل اقامت کسب

 شود؛  وکار می تعداد بسیار کمی کارمند دارد و معموالً شامل همه اعضاي خانواده صاحب کسب.1

  .فاقد فضاي نمایشگاهی، فروشگاه، پارکینگ مشتري و تابلوهاي تبلیغاتی مجاور با خیابان است .2

  .شود اندازي می ز امکانات و وسایل منزل راهبه عبارت دیگر، نوعی فعالیت اقتصادي است که در محل سکونت شخص و با استفاده ا

وکار خانگی از نظر ایجاد شغل و نوآوري در عرضه  کسب. شود هاي اقتصادي کشورهاي پیشرفته محسوب می هاي حیاتی فعالیت وکار خانگی از بخش امروزه، کسب

وکار شخصی براي  اندازي کسب خانگی نقطه شروع مناسبی براي راهوکار  کسب. شود محصول یا خدمات موجب تنوع زیادي در اجتماع و اقتصاد هر کشور می

بسیاري از صنایع دستی که . وکار خانگی در جوامع سابقه دیرینه دارد کسب. تر است اندازي آن در مقایسه با دیگر انواعش ساده زنان و جوانان است، زیرا راه

وکار خانگی پدیده جدیدي نیست، اما در نتیجه تغییرات و تحوالتی که  طور کلی، کسب به. شدند میامروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سکونت افراد تولید 

با این حال، تحوالت جدید و شرایط متغیر جامعه، بار دیگر، توجهات را به سمت این نوع . اجتماعی به وجود آمد به مرور گمرنگ شد -هاي اقتصادي  در فعالیت

وکار در خانه فرصت بازرگانی  شروع کسب. روز گسترش یابد وکار روزبه وسعه آن جلب کرده است و سبب شده که این نوع کسبکسب وکار و ضرورت توجه به ت

  .هاي ترقی را طی کنند تر پله توانند سریع برداري از آن می آمیزي است که افراد با بهره موفقیت

نتایج پژوهشگران نشان داده است که امروزه، اکثر صاحبان . صاحبان این نوع کسب وکار است وکار خانگی افزایش کیفیت زندگی ترین مزایاي کسب یکی از مهم

شود که وقت بیشتري به خانواده و  کارکردن در خانه باعث می. بخشد هاي خانگی بر این باورند که کار کردن در خانه کیفیت زندگی آنان را بهبود می وکار کسب

 . خانه اختصاص یابد

  .اند به طور کلی امروزه کار و زندگی بیش از پیش در هم ادغام شده. ینست که دیگر مسائل خانواده، از قبیل پرورش فرزندان، توجه بیشتري شودمزیت دیگر ا

بین کار و زندگی، و  پذیر، ایجاد موازنه بیشتر توان به برخورداري از آزادي و استقالل عمل بیشتر، ساعات کاري انعطاف وکار خانگی می هاي کسب از دیگر مزیت

شان را  دهد تا به صورت پاره وقت فعالیت و خودشان زمان کاري وکار این امکان را به افراد می این نوع کسب. اندازي و مخاطره اشاره کرد پایین بودن هزینه راه

  .تر خواهد شد ها راحت نتیجه این آزادي عمل این است که تربیت بچه. مدیریت کنند

توان اشاره کرد، که احتمال موفقیت آنها را  افراد معلول و کم هاي جسمی  توان به تناسب آن با ویژگی وکار می ي این نوع کسباز دیگر مزایا

  .کند دوچندان می

  وکار خانگی رهنمودهایی در مورد شروع کسب

مطمئن شوید که براي ایده شما نیازي وجود دارد و . ا مهارت داریددر آن استعداد و ی. مند هستید وکار خانگی را انتخاب کنید که به آن عالقه یک ایده کسب •

  .شما بر پایه شناخت فرصتی این ایده را مطرح کردهاید

  .ببینید چه رقبایی دارید و چگونه باید به آنها برتري پیدا کنید. وکارتان تحقیق کنید درباره ایده کسب •



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                  فهرست                                         خانگی              هايهمه چیز درباره کسب و کار
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 64

 

  .مراحل بعدي، از آنها کمک بگیرید مشارکت دیگر اعضاي خانواده را جلب کنید و در •

  .محصول یا خدمتتان را مشخص و اطالعات کافی درباره محصوالت و خدمات جانشین یا مکمل خود پیدا کنید •

  .نامه، قیمت و دیگر عناصر مهم را طراحی و مدیریت کنید بندي، طراحی رنگ، خدمات، ضمانت ها، بسته محصول یا خدمت خود را از لحاظ ویژگی •

  .استطاعت مالی خود را براي اجراي ایده بسنجید •

وکار دیگري، کسب حداکثر اطالعات ممکن در مورد مشتریان، رقبا،  وکار خانگی، همانند هر نوع کسب در یک کسب. پژوهش بازاریابی را خودتان انجام دهید •

  .ها، و زمینه بازاریابی قبل از شروع اساسی است کننده تأمین

ریزي مالی، برنامه منابع انسانی، برنامه  این برنامه شامل برنامه. خود را آماده کنید (Business plan) تأسیس کسب وکارتان، طرح کسب وکارقبل از  •

  .بازاریابی، و برنامه عملیاتی شما خواهد بود

موضوع شامل تماس با مقامات شهر، شهرك یا بخش روستایی محل  این. اندازي کسب وکار خود کنترل و کسب کنید ها و قوانین الزم را براي راه همه پروانه •

  .وکارتان از خانه قانونی است مطمئن شوید که مدیریت کسب. شود زندگی شما می

شته باشد، نشین باشد، تلفظی روان و معناي مناسب دا یک نام خوب باید ساده باشد، داراي آهنگ خوب و دل. وکارتان انتخاب کنید اسم مناسبی براي کسب •

خاطر سپرده شود، از نظر گرافیک بتوان به آن فرم مناسب داد، در تبلیغات بتوان از آن کمک گرفت، و با فرهنگ و معیارهاي ارزشی جامعه  راحتی به به

  .هماهنگی داشته باشد

وکارهایی که از خانه اداره می  اي مخصوصاً براي کسب حرفه یک ظاهر آراسته و. اي بسپارید افزار و بروشورها را به اشخاص حرفه هاي ویزیت، نوشت چاپ کارت •

  .اي دارد العاده شوند اهمیت فوق

  .هایی را که با بازار شما هماهنگی دارد بررسی کنید و هدف قرار دهید ها، مجالت و خبرنامه روزنامه .رسانی کنید و تبلیغات را از یاد نبرید اطالع •

هایی که امکان ارائه محصوالت یا خدماتتان وجود دارد بروید تا خدمات و محصول خود  ها و دیگر مکان ها، شرکت  به فروشگاه. یدخودتان بازاریابی را شروع کن •

  .تان کنید قبل از اینکه سعی کنید آنها را مجاب به خرید کنید قدري وقت صرف کسب اطالعات در مورد مشتریان بالقوه. را شخصاً به بازار عرضه کنید

  . خشی از منزلتان را به عنوان محیط کاري جدا و آن را مناسب با ملزومات فعالیتتان طراحی کنیدب •

  .وکارتان تهیه کنید و در چیدمان آنها دقت نظر کافی داشته باشید اسباب و تجهیزات مناسبی براي کسب •

  .وکارتان اختصاص دهید به کسب یک صندوق پستی. براي تلفن کاري، نمابر و اینترنت اتصاالت مجزا نصب کنید •

نامه مناسبی بیابید و مطمئن شوید که به اندازه کافی در کسب وکار خانگی شما مخاطرات وجود  بیمه. هرگونه نیازهاي اضافی را از لحاظ بیمه بررسی کنید •

  .دارد

  .وکارتان باز کنید حساب بانکی براي کسب •

  .آخرین اخبار در مورد محصول و خدماتتان را منتشر کنید. مند شوید بلیغات رایگان بهرهروابط عمومی خود را قوي کنید تا از ت •

هاي آموزشی اصول  در کالس. وکار است ترین علل شکست در کسب فقدان مهارت در مدیریت یکی از مهم. اي شوید هاي دفترداري حرفه در مدیریت و مهارت •

پس قبل از شروع کار . هاي ابتدایی نیاز دارید د، اما توجه داشته باشید حتی براي مدیریت کردن آنها به مهارتمدیریت شرکت و کارمندان ماهر استخدام کنی
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  .مبانی و اصول مدیریت را بیاموزید

  .تان صحبت کنید تا در مورد امکانات و وضعیت آن کسب وکار ایده بگیرید وکارهاي مشابه در خارج از زمینه بازاري با صاحبان کسب •

  .هاي صنفی بپیوندید تا در برقراري تماس به شما کمک شود ها و انجمن هاي بازرگانی، اتاق بازرگانی، اتحادیه به انجمن •

هاي اتومبیل، خوراك، سرگرمی، اداري و دفاتر خانگی اشخاصی که کار آزاد دارند  از مبالغ کسرکردنی مجاز براي هزینه. شرایط مالیاتی را کنترل کنید •

  .عاتی کسب کنیداطال

  .و کار خانگی واهمه نداشته باشید و به آن افتخار کنید از داشتن کسب •

به دلیل ساختار ساده، زود بازدهی و نیاز اندك به سرمایه، در جهت متعادل کردن بازار کار  و خانگی تجربه نشان داده است که توسعه کسب و کارهاي کوچک

به ترکیب جمعیتی، کسب و کارهاي کوچک خانگی می تواند بازدهی مناسبی داشته و در میان مدت و حتی در کوتاه مدت در کشور ما با توجه . مؤثر بوده است

در کشور ما فضا براي کار، کم نیست، فقط شاید همت ها براي کار کردن کم است، شاید هم مهارت نیروهاي کار، چشمگیر  .در رفع مشکل بیکاري مؤثر باشد

  .سی که در حرفه اي کارکشته است و مهارت دارد هیچ وقت بیکار نمی ماندباور کنید ک. نیست
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  . . .سخن پایانی 

از همین لحظه به فکر راه اندازي .... چهاردیواري منزل پول دربیاورید و داشته باشید و رئیس خودتان باشید و از  تانچناچه قصد دارید کسب و کاري براي خود

عده اي عمالً فقط که آسان نیست،براي همینم هست کسب و کار خانگی و حتی اینترنتی راه اندازي  بدانید،البته  اي خودتان باشیدکسب و کاري خانگی بر

با خود صادق باشید و بدانید هیچ راه  !!!و عده اي هم فقط در رویاي آن به سر می برند  و به ثروت رسیده اند وارد کسب و کار خودشان شده اند

شود ،  ساده اي براي ایجاد کسب و کاري پایدار و ثروت آفرینی دائمی وجود ندارد،در هر زمینه اي فقط با خواندن چند کتاب و مطلب مشکلی حل نمی میانبر و

ی ممکن است این رد وحتهمه می دانیم چقدر کتاب با عناوین کسب ثروت ، پولدارشدن ، تو می توانی ، راه هاي میلیاردر شدن و عناوین این چنینی وجود دا

کتابها و مطالب همگی  کتابها را داشته و آنها را خوانده اید، ولی به راستی چقدر کارساز بوده اند؟ چقدر مشکل بیکاري را حل کرده اند ؟ پس یادمان باشد این

 هفقط ب، ي مطالبی که فرا گرفته ایم فقط یک راهنماي کوچک در دنیاي بزرگ کسب و کار می باشند و عملی کردن و کسب تجربه و یا پشت گوش انداز

کسب و کارتان است را راه اندازي جدي و با برنامه براي ، اگر قدم اول را که همان تصمیم قاطع  به شما این اطمینان را می دهممن  .بستگی داردخودمان 

فرا  که راهنمایی هاییندارد که شما نتوانید،فقط باید طبق  وجود چ دلیلیانجام داده اند،هیاگر دیگران  مطمئن باشید.بردارید،ادامه کار برایتان آسانتر خواهد شد

و تالش و تالش و تالش کرد ، پس از راه اندازي کسب و کار هم  بودو پیگیر  انگیزهبا ،  ریزي کرد برنامهو داشت طرح ،  داشت ایدهباید بدانید که  ، گرفته اید

  .از کسب تجربه و ثروت آفرینی تازه اول راه هستید ولی راهی پر  بدانید که

وقت  لطفاً ، پس مفید بوده باشدراهنمایی ا دارید امیدوارم این کتاب براي شما خواننده عزیز که قصد راه اندازي یک کسب و کار خانگی یا کسب و کار کوچکی ر

تصمیم بگیرید دور تمام بهانه ها خط قرمز بکشید و به ز هم اکنون ا!! از بهانه هاي به ظاهر منطقی  است تلف نکنید و بهانه تراشی هم نکنید چون دنیا پر را

تصمیم بگیرید بجاي اینکه مدام دنبال  کنونشاهد موفقیت و ثروت آفرینی شما باشند، از همین ا آنها دهیدتوجهی نکنید ، اجازه ب هم نظرات منفی اطرافیان

  .نماییدراه اندازي  را کسب و کار خودتان ، و وقتتان را تلف کنید استخدام شدن بگردید این و آن براي

 ردم بابت آنو مد دار راارزش تبدیل شدن به یک کسب و کار  دانید، هنر ، حرفه ، تخصص و خالصه هر چیزي که می  براي ارائه کاال یا خدمات هر ایده

 زبانمثالً اگر در خیاطی ، (  بدهیدرشد را  دتانکسب و کار خو،کار و با تالش و پشت به کسب و کار تبدیلش کنیدبا برنامه  آن را ،ل بدهندپو به شماحاضرند 

و هر چیز دیگري مهارت دارید ، می توانید آن را یا مستقیم ارائه نمایید و یا  ، آرایشگري خارجی ، آشپزي ، طراحی گرافیکی ، تایپ ، صنایع دستی ، تعمیرات

رد کردن سبزي و مشاغلی از این مشاغلی مثل بسته بندي و منجمد کردن سبزیجات ، خُ( ارائه بدهید حداقل آموزش دهید ، می توانید کاال یا محصول جدیدي 

اگر هم مهارتی ندارید ، نگران نباشید،اول عالقه و استعداد خود را کشف کنید و سپس در دوره هاي آموزشی مناسبتان  ).دست ، همگی از خانه شروع شده اند

  .گذاري مطمئن روي خودتان استه یادتان باشد آموزش و فراگیري ، هزینه نیست ، بلکه سرماید ، و آن را فرا بگیری کردهشرکت 
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و برنده کسی است که این فرصت ها و ایده ها را تبدیل به کسب و .... دنیا و خصوصاً کشور خودمان پر است از ایده ها و کارهاي انجام نشده و دست اول  بدانید

در زندگی روزمره مردم وجود دارد  فتان و مشکالتی کهابا کنجکاوي بیشتر به اطراز این به بعد دست بکار بشوید و  اتالف وقت بجاي فقط کافیست.کار کند

 ،کسب و کار خانگی و کوچک خود با راه اندازيدر کشور ما کم نیستند افرادي که . براي کسب و کار تبدیل کنید طالیی به یک فرصت رامشکل  بنگرید و  آن

کسب و کارهاي بزرگ و نامی و حتی زندگی نامه افراد کارآفرین گذشته اکنون تبدیل به غول هاي کسب و کار در زمینه کاري خود شده اند ، اگر نگاهی به هم 

ولی با  نرم کرده اند، دست و پنجهفراوانی  )و حتی در برخی مشکالت جسمی (  با مشکالت مالیبیندازید متوجه خواهید شد بیشتر این افراد عالوه بر اینکه 

جدي بودن و  دهندهنشان  این .از راه اندازي کسب و کاري کوچک و خانگی به آن جایگاه رسیده اندتالش ، برنامه و انگیزه قوي ایمان به خدا ، ایمان به خود ، 

  .آینده نگر  و مدت دار به آن فکر کنید،  ا جدي بگیرید و با دیدي تجاريپس کسب و کارهاي خانگی ر.قابل رشد بودن کسب و کار خانگی می باشد

  موفق و سربلند باشید

  رضا فریدون نژاد
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  1392رضا فریدون نژاد   : گردآوري و تنظیم کننده  

 این صفحه محل اطالع رسانی و تبلیغات کسب و کار شماست

 

 

 

مناسب جهت اطالع رسانی و تبلیغات کسب و کار شما  فرصتی
یق مجموعه کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگیاز طر  

اینجا کلیک کنید جهت اطالعات بیشتر  

 

 

 

 این صفحه محل اطالع رسانی و تبلیغات کسب و کار شماست
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  :  منابع

  )   mashaghelkhanegi.irhttp//:(   و حمایت از مشاغل خانگیشرایط  ثبت نام ،  سایت

  )   www.karafarini.ir(   ایران کارآفرینان خانه رسانی اطالع پایگاه

  )   www.khabaronline.ir(  نــالیــرآنــــخب

  )   www.tabnak.ir(   اكـابنـت

 .ارسال نمایید  rezaf1390@gmail.com: ایمیل نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این کتاب به آدرس 

  .استفاده نمایید جهت دسترسی به کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگی زیر از این پس می توانید از آدرس مستقل

  

WWW.DZBOOK.IR 
  ...خاطر بسپارید این آدرس را به 

  و  خوبمنتظر کتابهاي 
  ...باشید خبرهاي خوب                           
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  کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگیمجموعه 

          

          
    

      
عات انتخاب شده،داشتن از نظر کیفیت محتواي ارائه شده،موضو( چیست ؟  الکترونیکی دانش و زندگی نظر شما درباره کتابهاي: نظرسنجی

نظرات خود را از طریق ایمیل زیر و یا نظرسنجی قرارداده شده در وبالگ به من ...) طراحی جلد مناسب،روان و قابل فهم بودن متن کتاب و 
  .اطالع دهید

      http://dzbook.blogfa.com OR          www.dzbook.ir : Weblog 

rezaf1390@gmail.com:  Email   

  با تشکر

 رضا فریدون نژاد


