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  مولف مقدمه

دانم یم گویم.تبریک میجعبه ابزار کارآفرینی بابت تهیه کتاب  عزیز به شما دوست

را  کسب و کار فعلی خود یا اندازي کنید واید تا کسب و کار موفق خود را راهکه آماده

همچنین این کتاب  این کتاب را تهیه کردید. است که توسعه دهید. به همین علت

  بخش اول از مجموعه ایجاد کسب و کار اینترنتی از صفر تا صد است.

که اکنون و همین شرایط موجود کشور،  بر خالف نظر عموم مردم، من عقیده دارم

کسانی که از تغییرات شرایط و  کسب و کار شماست.و توسعه اندازي بهترین زمان راه

راهکارهاي نوین موفقیت در کسب و کار آگاهی ندارند، براي توجیه نتایج ضعیف خود 

ارآفرینان و برند. اما در همین شرایط و همین بازار، کاز انواع مشکالت و موانع نام می

قرار مندي که در نهایت موفقیت و بهره هستندصاحبان کسب و کار هوشمندي 

  .دارند

مهمترین تفاوت این دو دسته در دانستن نکات اساسی موفقیت کسب و کارهاي 

  امروزي و به کارگیري آنهاست. 

همین نکات اساسی موفقیت و آموزش  معرفی جعبه ابزار کارآفرینی هدف کتاب

ترین و ترین، کاربردياین کتاب شامل مهم. استدر شرایط امروزي ارها کسب و ک

 صاحب کسب و کارو  کارآفرین هرها و مطالب آموزشی است که ترین ایدهاثربخش

   ها را بداند و به کار گیرد.باید آنموفقی 

محتواي این کتاب عالوه بر اینکه کامل است.  MBAاین کتاب به تنهایی یک دوره 

من بوده است، اي اي، آموزشی و مشاورههاي حرفهها تجربه فعالیتسالنتیجه 
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هاي منبع دسته اول در حوزه 50ترین نقطه نظرات بیش از اي از اساسیمجموعه

  باشد.کار، بازاریابی و موفقیت شخصی می و  کارآفرینی، کسب

بلکه شیوه  خوانید،کلمه نمی 46000، شما تنها به این ترتیب با خواندن این کتاب

توانید صدها گیرید و به این وسیله خودتان میتفکر و نگاه به مسائل نوین را یاد می

  کار ارائه دهید.ایده و راه

توانست یک کتاب جعبه ابزار کارآفرینی شامل هشت فصل است که هر کدام می

شرایط جدید محیط کسب و کار و تحلیل کتاب کامل باشد. در فصل اول به بررسی 

هاي کسب و کارهاي موفق امروزي توضیح گیري آن ویژگیداخته شده و در نتیجهپر

  ي اساسی آن، داده شده است. در فصل دوم تعریف کاملی از کارآفرینی و اجزا

اندازي کسب و کار طور مراحل راهو همین ان موفقهاي کارآفرینی و کارآفرینگیویژ

نوین به عنوان یک سیستم معرفی  جدید ارائه شده است. در فصل سوم کسب و کار

توضیح داده شده است. در  امروزي هاي موفقیت در کسب و کارهايشده و استراتژي

چه که یک کارآفرین نوپا در مورد بازاریابی باید بداند با زبانی ساده فصل چهارم هر آن

 هاي انتخاب یک نام تجاري موفقو پر از مثال آورده شده است. در فصل پنجم روش

هاي زیادي توضیح داده شده است. در فصل ششم به براي کسب و کار به همراه مثال

داري که هر کسب و کاري باید آنها را پیاده کند اشاره اصول صحیح و کاربري مشتري

هاي رقابی در بازار شده است. در فصل هفتم به مفهوم رقابت و انواع استراتژي

ترین سرمایه هر کسب و کار یعنی نیروي بزرگنهایتاً در فصل هشتم  و پرداخته شده

  شده است. ارائهو انگیزش آن  جذب هايراه معرفی شده و انسانی فرهیخته
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آوري مطالب در چهارچوب فصول فوق نیست. بلکه این کتاب صرفاً بازگویی و جمع

  هاي فوق تألیف شده است.مطالب آموزشی از منظر نیاز یک کارآفرین در سرفصل

توانید هایی قرار داده شده است که می QRcodeهاي از کتاب در قسمتهمچنین 

  از طریق آنها وارد سایت شده و مطالب تکمیلی آموزشی را دریافت نمائید. 

 Me@alikhademoreza.irخود را به آدرس  از شما خواننده گرامی تقاضا دارم نظرات

  مند شویم.هاي بعدي کتاب از آنها بهرهها براي چاپمائید تا با اعمال آنارسال ن

در اینجا کمال تشکر را از جناب آقاي دکتر محمد آکوچکیان، کارآفرین برگزیده ملی 

این  تألیفدر شان من را و مؤسس آکادمی مجازي ایرانیان دارم که با نظرات سازنده

  را فراهم نمودند. آنبهتر  یاري کرده و امکان ارائه هر چهکتاب 

 گذارم که با همکاري و تالش فراوانهمچنین از سرکار خانم سحر آقایاري سپاس

  .ایفا کردندبهبود مطالب کتاب در اي نقش سازنده خود،

ترین تشکر از شما دوست عزیز و خواننده گرامی است که با تهیه و آخرین و مهم

  کنید.استاي موفقیت خود و جامعه تالش میخواندن کتاب، ما را دلگرم کرده و در ر

  

  الرضا علی خادم

  نویسنده، مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار

    


