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مطالبمطالبمطالبمطالب
داريم؟ قرار موقعيتي چه در چه موقعيتي قرار داريم؟در
به دنبال چه اهدافي هستيم؟

مالحظات اصلي در تأسيس بنگاه كسب و كار چيست؟
چرا تحقيقات بازار ضرورت دارد؟

ويمچگونه با كارفرما مواجه شويم؟ ج و ر ر ب و چ
چگونه بفهميم به عنوان يك مجموعه كاري رو به رشد هستيم؟
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نتيجه گيري و پرسش و پاسخ
3

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا
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داريم؟ قرار موقعيتي چه داريم؟در قرار موقعيتي چه در چه موقعيتي قرار داريم؟در چه موقعيتي قرار داريم؟در
يمدر حال تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي هستيم ي ر و ي ر ع ر يل ر
درس ما تمام شده و آماده ورود به بازار كار هستيم

شاغل هستيم و در ذهن مان سوداي تحصيالت
در مقاطع عالي داريم
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داريم؟ قرار موقعيتي چه داريم؟در قرار موقعيتي چه ))ادامهادامه((در ))ادامهادامه((در چه موقعيتي قرار داريم؟در چه موقعيتي قرار داريم؟

هستيم كارشناس و كاردان مقطع در تحصيل حال در حال تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي هستيمدر
انگيزه ما از ورود به دنياي كسب و كار چيست؟

كسب درآمد و امرار معاش
ل ت شته ا ط ت تاز فاه الت اع اخت كشف و اختراع محصوالت و مفاهيم تازه مرتبط با رشته تحصيليكشف

سرگرمي و لذت بردن از هيجانات دنياي كسب و كار
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.وقتي در حال ادامه تحصيل هستيد به هيچ چيز فكر نكنيد جز اتمام تحصيالت

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا
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داريم؟ قرار موقعيتي چه داريم؟در قرار موقعيتي چه ))ادامهادامه((در ))ادامهادامه((در چه موقعيتي قرار داريم؟در چه موقعيتي قرار داريم؟

هستيم كار بازار به ورود آماده و شده تمام درس ما تمام شده و آماده ورود به بازار كار هستيمدرسما
انگيزه ما از ورود به دنياي كسب و كار چيست؟

كسب درآمد و امرار معاش
ل ت شته ا ط ت تاز فاه الت اع اخت كشف و اختراع محصوالت و مفاهيم تازه مرتبط با رشته تحصيليكشف

سرگرمي و لذت بردن از هيجانات دنياي كسب و كار
كسب موقعيت و منزلت اجتماعي باالتر نسبت به آنچه در گذشته داشته ايم

آ
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به هنگام ورود به بازار كار وضعيت ساير مسائل حاشيه ساز زندگي و نقش آنها
...خدمت سربازي، ازدواج، تفريح با دوستان و : را در ادامه مشخص كنيد
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داريم؟ قرار موقعيتي چه داريم؟در قرار موقعيتي چه ))ادامهادامه((در ))ادامهادامه((در چه موقعيتي قرار داريم؟در چه موقعيتي قرار داريم؟

داريم عال مقاطع در تحصيالت سوداي مان ذهن در و هستيم شاغل هستيم و در ذهن مان سوداي تحصيالت در مقاطع عالي داريم شاغل
انگيزه ما از ورود به دنياي كسب و كار چيست؟

كسب درآمد و امرار معاش
ل ت شته ا ط ت تاز فاه الت اع اخت كشف و اختراع محصوالت و مفاهيم تازه مرتبط با رشته تحصيليكشف

كسب موقعيت و منزلت اجتماعي باالتر نسبت به آنچه در گذشته داشته ايم

در حال تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكترا هستيد به هيچهنگاميكه
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.چيز بيش از كسب مراتب علمي و اتمام تحصيالت اهميت ندهيد حتي كار

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا
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هستيم؟ اهدافي چه دنبال هستيم؟به اهدافي چه دنبال به دنبال چه اهدافي هستيم؟به دنبال چه اهدافي هستيم؟به

داريم؟ مان تحصيلي رشته و كار به نسبت ديدگاهي چه كلي طور به طور كلي چه ديدگاهي نسبت به كار و رشته تحصيلي مان داريم؟به
.رشته تحصيلي مهم نيست و كسب درآمد از هر راهي مجاز است

.خواسته قلبي ما اين است كه متناسب با رشته تحصيلي خود كار  كنيم
م.مي خواهيم از فقط مدرك تحصيلي براي كسب رتبه شغلي استفاده كنيم ي ب ي م و ي

.مي خواهيم تحصيالت و مدرك خود را كنج ديوار آويزان نماييم
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هستيم؟ اهدافي چه دنبال هستيم؟به اهدافي چه دنبال ))ادامهادامه((به ))ادامهادامه((به دنبال چه اهدافي هستيم؟به دنبال چه اهدافي هستيم؟

كار و كسب به نسبت ها ديدگاه انواع ديدگاه ها نسبت به كسب و كارانواع
)رسمي(ديدگاه كارمندي
)كارآفريني(ديدگاه خالقانه 

الل گ(گا ط )ا )واسطه گري(ديدگاه داللي

/289
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هستيم؟ اهدافي چه دنبال هستيم؟به اهدافي چه دنبال ))ادامهادامه((به ))ادامهادامه((به دنبال چه اهدافي هستيم؟به دنبال چه اهدافي هستيم؟

تچه زماني نگاه ما به آينده و كسب و كار از نوع كارمندي است؟ ي ر وع ز ر و ب و ي ب ي ز چ
  و پذير ريسك اصطالحاً و نداريم را روزانه امور در گيري تصميم شهامت وقتي

.نيستيم پذير مسئوليت

فشكاق الظ ااشخف اا اكك ا   انجامبهوكرده تكرار بارهارامشخصفعاليتووظيفه رشتهيكداريمدوستوقتي

.نماييممباهاتآنها

  بيشتري اهميت  شب آخر تلويزيوني سريال تماشاي مانند فرعي هاي پديده وقتي

/28

.داردكارمانوتخصصيزمينه  در كاوشوجستجوبهنسبت

.داريمدوستگذاريسرمايهازبيشترراكردناندازپسوقتي 10

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا

.داريمدوستگذاريسرمايهازبيشترراكردناندازپسوقتي28/ 10



هستيم؟ اهدافي چه دنبال هستيم؟به اهدافي چه دنبال ))ادامهادامه((به ))ادامهادامه((به دنبال چه اهدافي هستيم؟به دنبال چه اهدافي هستيم؟

تچه زماني نگاه ما به آينده و كسب و كار از نوع كارآفريني است؟ ي ري ر وع ز ر و ب و ي ب ي ز چ
  در و كند مي خطور مان ذهن به خوبي خالقانه هاي ايده و هستيم پذير ريسك وقتي

.هستيم بررسي و تحقيق انجام حال در دائماً آنها مورد

اق فا الظا ااف اااالك اا آ   آنهاانجاماز و برد ميسربهراماحوصلهتكراريهاي فعاليتووظايفانجاموقتي

.كنيمميخاليشانه

  اشتراك به آنها با را هايمان ايده افراد با مواجهه در و داريم خوبي اجتماعي روابط وقتي
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.نماييمميبهترياستفادهبحثنتيجهازوگذاشته

.داريمدوستكردناندازپسازبيشترراگذاريسرمايهوقتي 11

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا

.داريمدوستكردناندازپساز بيشترراگذاريسرمايهوقتي28/ 11



هستيم؟ اهدافي چه دنبال هستيم؟به اهدافي چه دنبال ))ادامهادامه((به ))ادامهادامه((به دنبال چه اهدافي هستيم؟به دنبال چه اهدافي هستيم؟

تچه زماني نگاه ما به آينده و كسب و كار از نوع داللي است؟ ي وع ز ر و ب و ي ب ي ز چ
  نوسانات كشف دنبال به رسمي مجاري و اخبار از دائماً و هستيم پذير ريسك وقتي

.هستيم خدمات و كاال بازار

اظااق افاشخ ككاا   كمتركاري ساعات صرفبابعدشوبخوابيمظهرحدودتاداريمدوستوقتي

.باشيمداشتهوقت تمامافرادبابرابردرآمدي

 به كمتر و كرده  سنگين و سبك مالي معيارهاي با را مان كاري شركاي و افراد وقتي
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.داريمتوجهايشاناخالقيخصوصيات

.داريمدوستاندازهيكبهراكردناندازپسوگذاريسرمايهوقتي 12

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا

.داريمدوستاندازهيكبهراكردنانداز پسوگذاريسرمايهوقتي28/ 12



هستيم؟ اهدافي چه دنبال هستيم؟به اهدافي چه دنبال ))ادامهادامه((به ))ادامهادامه((به دنبال چه اهدافي هستيم؟به دنبال چه اهدافي هستيم؟

يوقتي نگاه ما به آينده و كسب و كار از نوع كارمندي است ر وع ز ر و ب و ي ب ي و
.كنيد متمركز كار به را خود حواس و بزنيد را دوستان بيشتر با معاشرت قيد

.دهيد انجام زيادتري دقت با را خود آتيه تأمين و اي بيمه مسائل هاي پيگيري

.باشيدنداشتهنظردرايپيچيدهبرنامه خانوادهتشكيلوازدواجبراي

ث بازاربهورود براي كميهايفرصتچوننياندازيدتأخيربه را سربازيخدمتانجامبحث مب تج زيد زيديربررب د تچوني يميير ربورودبر ز ب

.شوند مي اشغال سرعت به كه داريد اختيار در كار
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 كار و كسب محيط در و بياييد كنار خوبي به هستيد دوم نفر هميشه شما كه واقعيت اين با

تازغلطلا هنشانخازك 13

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا

.دهيدنشانخود از كمتريبازيدغلوطلبيجاه28/ 13



هستيم؟ اهدافي چه دنبال هستيم؟به اهدافي چه دنبال ))ادامهادامه((به ))ادامهادامه((به دنبال چه اهدافي هستيم؟به دنبال چه اهدافي هستيم؟

است داللي نوع از كار و كسب و آينده به ما نگاه وقتي نگاه ما به آينده و كسب و كار از نوع داللي استوقتي
  در كساني با كنيد سعي هميشه و بزنيد را خود از تر متمول بسيار افراد با شراكت قيد

.دارندتواناييخودتاناندازهبهكهباشيد داشتهمشاركتكاروكسب
 كه دهيدانجام اي گونهبهراخودريزيبرنامهوبيانديشيدپاياننقطهبههميشه
.نماييد عوض را خود شركاي يا و كار و كسب موضوع سريع خيلي بتوانيد
يبدون  بحثدرو نكنيد آغازرافعاليتيبازاردراعتباربرتكيهباواوليهسرمايهبدون يرم ربريبواو ب زاردرا يب زراي ثدرويدآ ب

.داريد مبذول را احتياط نهايت همكاران با مشاركت
قائل اااطقاق افكاا ااشاشاش
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  يا وباشيدداشته اشرافكاربازاردرتجارتبامرتبطقانونيوحقوقيمسائلبهنسبت
.سازيد برطرف را خود نقيصه اين وكيل استخدام با

14

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا
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هستيم؟ اهدافي چه دنبال هستيم؟به اهدافي چه دنبال ))ادامهادامه((به ))ادامهادامه((به دنبال چه اهدافي هستيم؟به دنبال چه اهدافي هستيم؟

يوقتي نگاه ما به آينده و كسب و كار از نوع كارآفريني است ري ر وع ز ر و ب و ي ب ي و
.ايده هاي خالقانه خود را با ديگران به مشورت بگذاريد

ات قلز نق كتاندازاكاكتأقان اهاش دف اكن  با وكنيدفراهم را شركتاندازيراهوكاروكسبتأسيسقانونيوحقوقيملزومات
 عرصه وارد شود مي گذاشته تان عهده بر شركت ثبت ازاي در كه تعهداتي از كامل آگاهي
.شويدشويد
 زمانبندي و ريزي برنامه فكر به بيشتر منابع صرف جاي به كاري مجموعه گرداندن براي
هاانجام دكا اش .باشيدكارهاانجام
 چه روي بدانيد حساس مواقع در تا نماييد تعريف تان همكاران با را خود كاري روابط
ان انهازكنازااك ظاك هان اش اشن
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.باشيدنداشتهانتظاركسانيچه از و كنيدبازحساببايدكساني
 خوبي به هستيد دلسوز شخص تنها مواقع بيشتر و اول نفر هميشه شما كه واقعيت اين با

ا اطاك ظا ااخا 15

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا

.نماييدمديريتراخود انتظاراتسطحوبياييدكنار28/ 15



چيست؟ كار و كسب تأسيسبنگاه در اصلي چيست؟مالحظات كار و كسب تأسيسبنگاه در اصلي مالحظات اصلي در تأسيس بنگاه كسب و كار چيست؟مالحظات اصلي در تأسيس بنگاه كسب و كار چيست؟مالحظات

كار و كسب اصلي هاي استراتژي انواع استراتژي هاي اصلي كسب و كارانواع
)Differentiated(تكيه بر ايده هاي نوآورانه و ارائه كاال و خدمات متمايز 
)Low Cost(كاهش هزينه توليد و ارائه كاال و خدمات به مشتريان

آيا مي توان هر دو استراتژي را تؤامان در پيش گرفت؟: سئوال
خ شاخا ا خ ا آنك گ ن ا الً فا ااك
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امريراكيفيتاصوال چنين امري ميسر نيست مگر آنكه ما بخواهيم شاخص :پاسخ
بدانيم كه بيشتر بازي با كلمات است تا يك واقعيت تجاري نسبي 

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا
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چيست؟ كار و كسب تأسيسبنگاه در اصلي چيست؟مالحظات كار و كسب تأسيسبنگاه در اصلي ))ادامهادامه((مالحظات ))ادامهادامه((مالحظات اصلي در تأسيس بنگاه كسب و كار چيست؟مالحظات اصلي در تأسيس بنگاه كسب و كار چيست؟

يمچه زماني كسب و كارمان را بر روي تمايز نسبت به رقبا بنا كنيم؟ ب ب ر ب بت يز روي بر ر ن ر و ب ي ز چ
  هاي ايده به خوشبختي توهم از پرهيز و گرايي واقعيت با را خود خام هاي ايده وقتي

  انجام آنها سازي پياده براي را اي جانبه همه مطالعات و ايم كرده تبديل بخور درد به

ايمداده  .ايمداده

  كاالتوانيممي كه باشيمبردهپيحقيقتاينبهمشتريان ساليقوبازارمطالعهباوقتي

.اند نداشته وجود اصالً قبالً كه كنيم عرضه و حلق را خدماتي يا و
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  شهامتوكنند مي فكرگرانهواسطهنهوكارآفرينانه مانهمكارانوشركاءوقتي

.دارندرانابهايطرحرويگذاريسرمايهوپذيريريسك 17

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا

يريي28/ يپ بيرحيير 17



چيست؟ كار و كسب تأسيسبنگاه در اصلي چيست؟مالحظات كار و كسب تأسيسبنگاه در اصلي ))ادامهادامه((مالحظات ))ادامهادامه((مالحظات اصلي در تأسيس بنگاه كسب و كار چيست؟مالحظات اصلي در تأسيس بنگاه كسب و كار چيست؟

يمچه زماني كسب و كارمان را بر روي استراتژي هزينه پايين بنا كنيم؟ ب يين پ زي ژي ر روي بر ر ن ر و ب ي ز چ
 است گرانه واسطه نوع از كار و كسب به ما نگاه اما داريم دسترس در زيادي سرمايه وقتي

  .ايم نشده كار بازار وارد پردازانه ايده خيلي و

اطالاق االا قاش شاكاشق شف  بيشترفروش براي كه باشيمبردهپيحقيقتاينبهمشتريان ساليقوبازارمطالعهباوقتي

 غيربهاست الزم كار و كسبشئونهمهدرجوييصرفهو داد انجامبيشتريتبليغاتبايد

.خدمات و محصوالت معرفي از
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 آنچهازمتمايزي نمونه بهرسيدنجهتآنهاپرورشياوناب هايايدهيافتنامكانوقتي

.نباشد فراهم تكنولوژيوكاروكسبهايمحدوديت دليلبهاستموجودبازاردر 18

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا

و28/ وو مو 18



چيست؟ كار و كسب تأسيسبنگاه در اصلي چيست؟مالحظات كار و كسب تأسيسبنگاه در اصلي ))ادامهادامه((مالحظات ))ادامهادامه((مالحظات اصلي در تأسيس بنگاه كسب و كار چيست؟مالحظات اصلي در تأسيس بنگاه كسب و كار چيست؟

يمچه زماني كسب و كارمان را بر روي استراتژي هزينه پايين بنا كنيم؟ ب يين پ زي ژي ر روي بر ر ن ر و ب ي ز چ
بدون داشتن اطالعات كافي از خريداران و نيازهاي آنها محصول و يا سرويسي عرضه 

.  مي شود كه مشتريان را به خود جلب نخواهد كرد

ا اضاآش ثا اقا اااف اافاق   از بسياريرفتن دستازورقباازافتادنعقبباعث بازاروضعيتباآشناييعدم

.شودميگذارانسرمايهحتيياودرآمديمنابع

  عرضه ميان بازار در تجاري اطالعات گردش چگونگي از اطالعات داشتن بدون
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  يا وماكار و كسب بهتجارياطالعاترفتنلواست ممكنمشتريانوكنندگان

.سازدوارد لطمهبازاردرمانهمكاران 19

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا

ب28/ 19



دارد؟ ضرورت بازار تحقيقات دارد؟چرا ضرورت بازار تحقيقات   چرا تحقيقات بازار ضرورت دارد؟چرا تحقيقات بازار ضرورت دارد؟چرا
كدامند؟ بازار شناسايي و تحليل در اصلي هاي گام هاي اصلي در تحليل و شناسايي بازار كدامند؟گام

.  بررسي اندازه فيزيكي و منطقي بازار و چگونگي تقسيم بندي آن

بررسي و شناسايي محدوديت هاي قانوني حاكم بر بازار

.شناسايي كاربردها و كاركردهايي كه مشتريان بازار به دنبال آنها هستند

ا ااااا قاآ   قالبدرآنها حل  برايتكاپودرماكاروكسبكهنيازهايي ومشكالتكردنمشخص

.استخدماتومحصوالت

/28

.بازار در فعالين ساير با رقابت و همزيستي كارهاي و ساز تبيين
20

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا
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شويم؟ مواجه كارفرما با شويم؟چگونه مواجه كارفرما با چگونه با كارفرما مواجه شويم؟چگونه با كارفرما مواجه شويم؟چگونه

شويم؟ هدايتمي كارفرمايان سمت به هايي كانال چه از چه كانال هايي به سمت كارفرمايان هدايت مي شويم؟از
)درصد موارد اينگونه است 80در ايران (دوستان و آشنايان 

مناقصه ها و مزايده هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي

مشاركت در نمايشگاه هاي صنعتي و تخصصي

ا ا حضور در سمينارها و كنفرانس هاي علمي و تخصصيا

.اينترنتوها رسانهنظيرارتباطيهايكانال

/28

ييل ب روريرر ي

....
21

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا
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شويم؟ مواجه كارفرما با شويم؟چگونه مواجه كارفرما با ))ادامهادامه((چگونه ))ادامهادامه((چگونه با كارفرما مواجه شويم؟چگونه با كارفرما مواجه شويم؟

انواع كارفرمايان
كارفرمايان پيشرو

 اين به.اندزده تخمين هم راكارانجامبودجهحتيودارندنيازيچهدانند ميدقيقاًكارفرمايانازبعضي
 هموارهومانند نمي در هيچگاهكارشانوكسبمشكالتحلبرايچونشود ميگفتهپيشروافرادازدسته
.هستند خود سازمان وضعيت تحليل حال در

ايان انكارف از سازمانيكارفرمايان
 معاونان و دولتي مديران اغلب .هستند اصلي كارفرماي و پيمانكار بين اي واسطه كارفرمايان دسته اين

 ادارهدروهستند ها بخشنامهودستورالعملهامجريمعموالًكارفرمايان اين .انددستهاينازهادستگاه
آورندميرويمخاطرهازاستقبال وابتكاربهكمترخودمجموعه

سردرگم كارفرمايان
ً
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 فني دانشسطح معموالً و هستندداراراتعدادبيشترينسردرگميمختلف درجاتباكارفرمايانازدستهاين
 مشكالت همه كه است ميزاني از كمتر كار و كسب اي حاشيه داليل به كارشان و كسب به آنها احاطه و

.شوندمواجه آنهاباودركراخودمجموعه
22

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا
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شويم؟ مواجه كارفرما با شويم؟چگونه مواجه كارفرما با ))ادامهادامه((چگونه ))ادامهادامه((چگونه با كارفرما مواجه شويم؟چگونه با كارفرما مواجه شويم؟
؟بدهيمهنگام مواجهه با كارفرما چه كارهايي انجام 

  در كهاستتقصيري عذر خيابانشلوغيو ترافيكبهانه.باشيمحاضر كاريهايمالقاتقراردروقتسر
 به  آنها است بهتر بدهد، پول ما به كاري انجام براي است قرار كه كسي خصوص به و ها غريبه با مواجهه
.بياورندزبان
 از ساعت نيم از بيشتر ندارند دوست پيشرو كارفرمايان اغلب .برويم مطلب اصل سر وقت فوت هيچ بدون
.دهند اختصاص ديگران با مذاكره و بحث به را خود وقت

 به ندارد،همراه به آوردي رهاينكهضمنكليهايصحبت.باشيممواجه ايشانبابرنامهوطرحباهميشه
  قائل مقابل طرف براي مذاكره هنگام به امتيازي هيچ و بزنند دور را ما مؤدبانه دهد مي را اجازه اين ايشان
.نشوند و

  .نماييم استفاده جدول و نمودار از نياز فراخور به )پروژه پيشنهاد پروپوزال يا RFP( نوشتاري اسناد در
.كند مي جلب را كارفرمايان توجه بيشتر تصويري هاي جنبه تصور، خالف بر زيرا
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 نفر 2مقابلنقطه در وقتي مثالبراي.باشيمداشتهمشاركتكارفرما جلساتدرمتناسبيتعدادباهميشه
 را تناسب اين داريد برخورد كارفرما با نمايشگاه يا و سمينار در اگر .باشد نفر 3 حداكثر ما تيم دارند، قرار
.كنيدرعايتدهند،ميانجام مذاكرهايشانباكهافراديمياندر 23

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا

نر28/ يي نبر مري ييج ير 23



شويم؟ مواجه كارفرما با شويم؟چگونه مواجه كارفرما با ))ادامهادامه((چگونه ))ادامهادامه((چگونه با كارفرما مواجه شويم؟چگونه با كارفرما مواجه شويم؟
؟ندهيمهنگام مواجهه با كارفرما چه كارهايي انجام 

وباشيمداشتهقبلآشنايكارفرمابااينكهمگرنشويمظاهرپروژهجلساتدرهاتوريستشبيه   و باشيمداشته قبلي آشناييكارفرمابااينكهمگر.نشويمظاهرپروژهجلساتدرهاتوريستشبيه
.داشت نخواهد ما به راجع قضاوتي ما شكل و سر روي از باشيم مطمئن

ربوورمب  چنينمستقيماً اينكه مگر ندهيم،قرارباالترموضعدرراخودمانكارفرماباگفتگوومذاكرههنگامبه نر عررو رو رب ينييريمر چ
.كنيم بيان را صحبتي مشاور عنوان به باشد قرار و بشود ما از درخواستي

مم برايآورديره مقابل طرفكردنسردرگمجزچون.نپريمشاخه آنبهشاخهاينازصحبتهنگام مپ
.خواند مي را ما دست سريع نباشد سردرگم نوع از كارفرما اگر و ندراد ما
  حقيقتازدور بسيار كارفرماذهنيتاستممكن.ندهيمدرتنكارفرمامنطقيغيرهايخواستهبه

.باشيم داشته نظر در را خود منافع مباحثه در وي احترام حفظ با كه است اين ما وظيفه .باشد
 به مباحثه در را كار انجام زمانبندي و قيمت به راجع صحبت و نرفته پول بحث سراغ صحبت اول
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  به راكاروكنند مشخصرازمانوهزينهخواهندميفقطكارفرمايانازبرخي.بياندازيدتعويق
  را خود هاي قابليت مذاكرات مدت طي در كه است ضروري لذا .بدهند ديگري اعتماد مورد شخص
نماييمدودلراايشانوكردهعرضه 24

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا

.نماييمدودلراايشانوكردهعرضه28/ 24



هستيم؟ رشد به رو كاري يكمجموعه عنوان به بفهميم هستيم؟چگونه رشد به رو كاري يكمجموعه عنوان به بفهميم چگونه بفهميم به عنوان يك مجموعه كاري رو به رشد هستيم؟چگونه بفهميم به عنوان يك مجموعه كاري رو به رشد هستيم؟چگونه
يارائه يك تعريف براي موفقيت و ي بر ري ي ر

عملي كردن و توسعه از طريق كاربردها در بازار+  پيدا كردن ايده خوب= موفقيت

كدامند؟موفقيتارزيابي هايشاخصمهمترين رين بييصه يرزي و
هدف بازار با كار و كسب بنگاه ارتباطات گسترش
كار و كسب تكنولوژي دائمي تغييرات با بودن همگام

/28

كار و كسبادارهدرمنابعمحدوديتچالشبرغلبه
ت تكاكبنگاهضع ابهن ق 25

– JCALچگونه وارد بازار كار شويم؟ دانشگاه علوم و فنون مازندرانهمايش رقابت و فراگيري جاوا

رقبابهنسبتكاروكسببنگاهوضعيت28/ 25



چگونه بفهميم به عنوان يك مجموعه كاري رو به رشد هستيم؟ چگونه بفهميم به عنوان يك مجموعه كاري رو به رشد هستيم؟ 
))ادامهادامه(( ))ادامهادامه((

سازمان در رشد هاي استراتژي

افقي رشد
ائه لا دواوحص انهج دشت نداجد گ .گويندراجديدمشتريانبهموجود سرويسياومحصولارائه

.كند مي پيدا تحقق فروش نمايندگي هاي آژانس ايجاد با استراتژي اين معموالً

ديشد ع عموديرشد
.گويند را قبلي مشتريان به جديد سرويس يا و محصول ارئه

هاينمونهدركهمحصوالتياوخدماتعرضهامكاناستممكنتكنولوژيكهايپيشرفت  هاينمونهدر كه محصوالتيياوخدماتعرضهامكاناستممكن تكنولوژيكهايپيشرفت
قالب در رشد نوع اين .آورد فراهم را اند كرده نمي رجوع و رفع را مشتريان مشكالت تمام قبلي

.است شده مشاهده بيشتر محصوالت از مختلفي هاي نسخه عرضه

/28

 عمودي ـ افقي رشد
.گويندراجديدمشتريانبهجديد سرويسياومحصولارئه

26
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.است جديد كامالً كار يك شروع منزله به مشتريان همچنين و خدمات و محصوالت نوع تغيير

26



چگونه بفهميم به عنوان يك مجموعه كاري رو به رشد هستيم؟ چگونه بفهميم به عنوان يك مجموعه كاري رو به رشد هستيم؟ 
))ادامهادامه(( ))ادامهادامه((

رويم؟ مي انحطاط به رو داريم بودن رشد حال در توهم با زماني چه

 نوشته مختلف تجاري هاي فرصت براي مالي سال يك در كه هايي پروپوزال و RFP تعداد كه وقتي
.ايمدادهانجامسالطولدركهاستهاييپروژهتعدادبرابر3ازبيشايم .ايمدادهانجامسالطولدركهاستهايي پروژهتعدادبرابر3ازبيشايم

  مختلف فازهاي انجام سرعت ولي شده برابر چندين ما پروژه تيم استخدام در كاركنان تعداد كه وقتي
.استنداشتهمحسوسيتغيير قبليهاينمونهبهنسبتپروژه ييوپ و
  به كه هايي پروژه و شده گرفته پيش در استراتژي با كار و كسب از ما اهداف و كاري هاي اولويت
 مديرههيأتبا مجموعه مديريتاختالفبروزساززمينهلذاونباشد هماهنگايمدادهانجامآنسبب

.شوند سهامداران و
 توسعه و فني تيم توانايي از آنكه بدون هستيم كارفرما با بزرگي قرارداد انعقاد براي پيگيري حال در
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.باشيم كردهكسبخاطراطمينانخود
  به ما و است بزرگ سازمان يك به كوچك سازمان يك از گذار حال در ما كاري مجموعه كه وقتي

27
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.هستيم جديد چيزهايخلقبرايتحقيقاتيوعلميتكاپوي درهمچنانشركتمديرعنوان28/ 27
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