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کاروفناوری هفتم   16  تهیه و تنظیم : بهمن نوری 

 نوریبهمن    )کاروفناوری هفتم( کسب و کار پودمان 

 تالش و کوشش فکری و بدنی برای کسب روزی حالل و درآمد ، که هدف آن تولید کاال یثا به هر گونه :   کار    تعریفف

 ارائه خدمت باشد ، کار گفته می شود .

 فردی است که با شناسایی نیازها و فرصت ها ، کسب و کثاری را راه انثدازی کنثد و از ایثن راه کارآفرین  :   تعریف

 درآمدی به دست آورد .

 فرآیندی که طی آن کارآفرین تالش می کند تا فعالیتش را به نتیجه ای مثبت برساند.کارآفرینی  :   تعریف 

 :معرفی برخی از عناوین کسب و کار 

هر نوع اقتصاد مجاز در منزل است که با استفاده از امکانت و وسایل ساده راه اندازی می شود  : کسب کار خانگی ✓

 مانند: بافتنی دستی و...

به کسب و کار هایی گفته می شود که افراد یک خانواده و خویشثاوندان آن را تشثکیل  :کسب وکار خانوادگی  ✓

 می دهند مانند: نساجی و..

کاریست که در روستا با امکانت موجود راه اندازی می شودو مانند: پرورش زنبثور  :کسب و کار های روستایی  ✓

 عسل و..

فروش کاالها یا خدمات در شبکه های اینترنتی کسب و کار اینترنتی گفته می به خرید و  :کسب و کار اینترنتی  ✓

 شود مانند فروشگاه اینترنتی و ...

  : درآمد و پس انداز 

بخشی از درآمد خود را پس انداز می کنند این کار موجب برای جلوگیری از بروز مشکالت مالی بیشتر خانواده ها  ✓

 آرامش خانواده می شود 

 انداز می توان برای خرید برخی از وسایل یا برای راه اندازی یک کسب و کار استفاده کرد.از پس  ✓

 خریداران و فروشندگان برای مبادله ی کاال و خدمات در بازار گرد هم می آیند.بازار   :    تعریف 

 : برای خریدد و فدروش فدراهم مدی امروزه سالوه بر بازار های سنتی فروشگاه های اینترنتی  نیز مکان هایی را نکته

 آورند

 انسان برای تامین نیازهای گوناگون خود همواره تالش می کند ، زیرا برای ادامثه زنثدگی بثه مثواد خرید   :   تعریفف

خوراکی ، پوشاک ، ابزار و وسایل و .. نیاز دارد و با شناسایی کاالها و خدماتی که به آن ها نیاز دارد آن ها را خریداری مثی 

 کند .
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  : روش های پرداخت وجه 

 وجه نقد و چک پول  ث چک ث پایانه های فروش ث پرداخت اینترنتی 

    48صفحه پرسش

 مزایای خرید اینترنتی : 

 در وقت صرف جویی می شود  ✓

 تنوع محصوالت زیاد است  ✓

 می شود در انرژی صرفه جویی ✓

 معایب خرید اینترنتی : 

نمی توان پیش از خرید ، کاالهثا را از نزدیثک  ✓

 بررسی کرد

 مشتریان برای واریز پول اعتماد ندارند . ✓

  : نکات ایمنی در استفاده از کارت های بانکی 

زیرا هنگام خرید اینترنتی ممکن است کاله بثرداری هثای زیثادی  ,اینترنتی معتبر خریداری کنیداز پایگاه های  ✓

 انجام شود.

 رسید خریدار دریافت کنید و مبلغ آن را برسی نمایید.  ,هنگام خرید با دستگاه کارت خوان  ✓

 ( خبر دهید 11۰اگر سایتی از شما کاله برداری کرده است به مرکز فوریت های پلیسی ) ✓

)مرکثز توسثعه تجثارت  WWW.ENAMAD.IRبرای اطالع از فروشگاه های مجازی معتبر خرید کالال به سایت  ✓

 الکترونیکی ایران( مراجعه کنید.

  فروش : 

 میتوانیم کاال و خدماتی را که ارائه می کنیم به افرادی که نیاز دارند بفروشیم.ما 

  : کند راهنمایی درستی به را او, بشناسد را او نیاز و کند برقرار ارتباط مشتری با بتواند که است کسی فروشندهنکته 

 .بفروشد او به انصاف با را خود کالی و

  بازاریابی  : 

 شناسایی نیاز مشتریان ، پیدا کردن راه های برای فروش کاال و خدمات ، تامین نیاز مشتریان است.بازاریابی 

 : این بازایاب سنوان به افرادی امروزه .شد خواهند موفق دهند می انجا  درست را یابی بازار که هایی شرکتنکته 

 .کنند می شناسایی را ها راه

  تبلیغ  : 

 .کنیم تبلیغ باید کاال معرفی و توجه جلب برای ✓

 .افزاید می خدمات و ها کاال مصرف چگونگی بر تبلیغ ✓

می توان فرآیند یاددهی  .نبرد بین از را تبلیغات مثبت اثر خدمات و تولید پایین کیفیت که کرد توجه باید البته ✓

 و یادگیری را آسان تر و جذاب تر کرد .

http://www.enamad.ir/
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 عوامل موثر در افزایش فروش یا ارائه خدمات   : 

 

 

    33صفحه پرسش 

 نمونه یک کسب و کار 

 تهیه ترشی،خیارشور،مربانام طرح : 

 از راه تهیه و تولید ترشی،شور،مربا حاللایجاد کار و به دست آوردن درآمدهدف از ایجاد کسب وکار: 

 و بهداشتی می توانم از رقیا پیشی بگیرمبا تولید فراورده های مختلف مزیت های رقابتی: 

خوشبختانه با توجه به فرهنگ استفاده از ترشیجات و مخلفات با غذا در ایران هرچه تولید ما بیشتر باشد وضعیت بـازار: 

 تقاضا نیز زیاد است و وضعیت بازار عالی است

 نفر 5 میزان اشتغال زایی طرح:

 همه ی افراد و خانواده ها مشتریان:

 ماهتولید فراورده های مختلف در ت تولید: ظرفی

 روز 1۰ مدت زمان پیش بینی شده برای را ه اندازی کار:

 ..... اجاق گاز و -شکر  -نمک  - وهانواع می -سبزیجات  مواد و ابزار الزم :

http://suherfe.blogfa.com/
http://suherfe.blogfa.com/
http://suherfe.blogfa.com/



