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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار
پیش گفتار:

 بسیاری از مردم معتقدند فقط کسانی که شخصیت آنها مدیر و ریسک 
 پذیر است پتانسیل راه اندازی یک کسب و کار شخصی را دارند اما به

 نظر من اگر افراد در راستای عالیق، شرایط و نوع شخصیت خود با ایده
 ای برخورد کنند به بهترین نحو ممکن آن را اجرا کرده و به ثمر مینشانند.
 پس اینکه بگوییم فالن شخص به علت نوع شخصیتش لزوما باید کارمند

بماند درست نیست
 البته افرادی که به سمت خوداشتغالی یا کارآفرینی گام برمیدارند نیاز به

 ترک بعضی عادات غلط و جایگزین کردن عادات درست دارند و همچنین
 باید به یادگیری مهارت های مربوط به ایده کسب و کار مورد نظرشان

بپردازند تا آماده خوداشتغالی یا کارآفرینی شوند
 ناگفته نماند که گاهی نوع شخصیت هم میتواند دلیل عدم تمایل به
خوداشتغالی و کارآفرینی باشد اما درصد آنها بسیار بسیار کم است

 تیم رازپرش با تحقیق و پژوهش به صورت میدانی و مجازی از حدود
 200 نفر و پرسش های عمیق و موشکافانه دالیل اصلی عدم حرکت افراد

 به سمت خود اشتغالی را به این صورت درصد بندی کرده است
نداشتن ایده مناسب کسب و کار: 67%

مشکل تامین سرمایه: 21%
محدودیت های زندگی شخصی، نوع شخصیت، نداشتن زمان کافی: 12%

 اکثر کسانی که در اولین سوال بالفاصله نداشتن سرمایه را مطرح میکردند
 در سواالت بعدی مشخص میشد که نداشتن ایده مناسب اصلی ترین مشکل
 آنهاست و تامین سرمایه صرفا اولین تالش مغز آنها برای ماندن در نقطه امن
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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

 شما زمانی باید مشکل نداشتن سرمایه را مطرح کنید که ایده و طرح
 کسب و کار شما آماده باشد. در این صورت شما میتوانید دقیقا سرمایه

مورد نیاز را برآورد کرده و برای تامین آن راهکار مناسبی بیایید
 هرکدام از شما میتوانید یک کارآفرین باشید و فراموش نکنید همه

 کارآفرین های بزرگ در ابتدای کسب و کارشان با مشکالت متعددی
 دست و پنجه نرم کرده اند. پس زمان را تلف نکنید و همین حاال با مراحل

راه اندازی کسب و کار جذابتان آشنا شوید
محمدعلی زارعی

 در این کتابچه کوتاه سعی کرده ایم تا تمامی مراحل راه اندازی کسب وکار
 جدید را به سرعت بررسی کنیم و هر مرحله را به طور جداگانه توضیح

مختصری دهیم. برای شروع به سراغ تعریف اولیه کسب وکار می  پردازیم
کسب وکار چیست؟

     و  واژه نامه آکسفورد، کسب وکار را به معنای خرید و فروش و تجارت
می داند

 ه   همچنین واژه  نامه           کسب و کار را فعالیت پولساز و تجارتی  
که از آن پول حاصل شود، تعریف می کند

 ب به طور کلی کسب  وکار را می توان حالتی از مشغولیت که شامل
 فعالیت هایی از قبیل تولید، خرید کاال و ارائه خدمات با هدف فروش و

کسب درآمد، دانست
 ا   ارویک و هانت، کسب وکار را عملی می داند که در آن، خدمات و یا

محصولی با هدف خدمت به افراد جامعه ارائه می شود
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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

 ا    از نظر پترسن و پلومن، هر مبادله ای که منجر به خرید و فروش
 می شود را نمی توان کسب وکار دانست. بلکه، کسب وکار همان تبادل

تکراری و تجدید شونده است

 پ پرفسور اون، کسب وکار را یک نوع کاسبی می داند و معتقد است که
طی این کاسبی، کاال و خدمات به بازار عرضه می شوند

 شاید بسیاری از افراد خود بپرسند که چرا باید یک کسب وکار جدید راه
بیندازیم؟

 بسیاری از مواقع، یک ایده در ذهنتان شکل می گیرد و یا با آن برخورد
 میکنید که نمی توانید به راحتی از آن بگذرید و آن را یک فرصت میدانید.

 همانطور که میدانید کسب وکار نمادی از استقالل است و با راه  اندازی
کسب وکار خود می توانید از کار کردن زیر نظر دیگران رها شوید

 قبل از اقدام به کارآفرینی، دلیل خود را از راه اندازی کسب وکار پیدا کنید.
 سپس کشف کنید که چگونه می توانید با کمترین کسب مهارت یک کاسبی

پولساز راه بیندازید

 البته همیشه برای شروع به فعالیت، نیاز به مهارت های جدید نیست. بلکه
 در بسیاری از موارد می توانید با همان مهارت هایی که دارید، کسب وکار

 خود را شروع کنید و در طول مسیر مهارت های خود را بهبود ببخشید یا
مهارت های جدید بیاموزید
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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

مراحل راه اندازی کسب و کار:

یک ایده مطمئن و عالی پیدا کنید
 ممکن است در رویای مستقل بودن و رهایی از زندگی کارمندی

 و یا فرار از کابوس بیکاری باشید،  اما ایده ای مناسب برای شروع
 کسب وکار نداشته باشید. در چنین حالتی خارج از چهارچوب
 فکر کنید. سعی کنید با سوال های متعدد از خود، به یک ایده و

 الگو کامل از کسب وکار برسید. اگر شخصیت ایده پردازی ندارید
 و این کار را دشوار میدانید شروع به پژوهش کنید. بسیاری از ایده

 های کسب و کار در هنگام پژوهش ها بدست می آیند. کسب و
 کار ها و استارتاپ های جدید کشورهای دیگر را بررسی کنید،

 بازارهای مختلف را بسنجید، با کارآفرینان صحبت کنید، نیاز مردم
 را بررسی کنید، مشاوره بگیرید تا بهترین ایده را متناسب با شرایط

خود بیابید
 یافتن ایده نو شاید آنقدرها هم که فکر میکنید ساده نباشد. درآمد

 آینده تان، کارهایی که باید انجام دهید، چالش هایی که برسر راهتان
 قرار میگیرد همگی متاثر از ایده ای است که انتخاب میکنید. در واقع

 مهم ترین رازپرش مالی شما، انتخاب ایده درست  پس ساعت ها،
 روزها و حتی هفته ها زمان بگذارید تا بهترین ایده را بیابید و یا با

  یک ایده پرداز همراه باشید تا سریعا شما را به ایده دلخواهتان برساند

-۱:

.

.



7

مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

 سپس به بررسی جزئیات ایده بپردازید. در صورتی که آن ایده از
 جهات مختلف باب میل شما بود، برای عملی کردن آن لحظه ای

درنگ نکنید

بازار را با دقت بررسی کنید  
 قبل از دنبال کردن ایده کسب وکار، باید مطمئن شوید که برای آن
 تقاضا وجود دارد و ایده شما یک ایده منحصر به فرد است. اگر
 شما اولین فردی نیستید که آن خدمت را ارائه می دهید، ممکن
 است در بازار رقبایی برای شما وجود داشته باشد. پس باید به

دنبال شیوه متفاوت تری از سایرین باشید
 انجام یک مصاحبه با افراد جامعه و یا افراد فعال در آن حوزه ،

 می تواند در بهتر فهمیدن نیاز مردم و انتخاب شیوه متمایز به شما
کمک کند

 تحقیقات بازار یکی از جدی ترین مراحل برای راه اندازی کسب
 و کار است که کمک شایانی به نوشتن طرح اولیه کسب و کار

شما میکند

.
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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

ایجاد طرح اولیه کسب وکار  
 حاال که یک ایده برای شروع فعالیت خود دارید، باید یک طرح

 و نقشه راه تهیه کنید تا بتوانید ایده کسب وکار خود را به واقعیت
 تبدیل کنید. وجود یک طرح اولیه برای همه ی استارت  آپ ها و

کسب وکارهای جدید، امری ضروری است

 برای دریافت حمایت های مالی، الزم است که طرح کسب وکار
 را تهیه کنید و به موسسات مالی ارائه دهید. بعد از ارزیابی طرح،
 ایده مورد توجه سرمایه گذاران، بانک ها و یا موسسات مالی قرار

می گیرد
 همچنین طرح کسب و کار به شما کمک میکند تا برخی از چالش

 ها و پیش آمدهای کسب و کار خود را بررسی کنید تا در طول
مسیر کمتر دچار بحران شوید

ارزیابی سرمایه اولیه کسب وکار 
 هر کسب وکاری بسته به مقیاس، هزینه های متفاوتی را در پی

 دارد. بنابراین الزم است از همان ابتدا، هزینه ها را پیش بینی کنید؛
 زیرا در ماه  های اول ممکن است سودی دریافت نکنید. پس باید
 بدانید که از دست دادن چه میزان هزینه، لطمه ای به زندگی شما

وارد نمی کند

.
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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

 سنجش ایده به شما این امکان را می دهد که بتوانید میزان سرمایه
 مورد نیاز در زمان سودآوری را بررسی کنید. سپس برآورد کنید

که این هزینه ها را از چه راهی می خواهید تامین کنید
 ابتدا مقداری هزینه برای شروع کاسبی خود پس اندازی کنید تا در

مسیر کارآفرینی به مشکالت جدی برنخورید

 وام های تجاری بانک، یکی از مناسب ترین گزینه ها برای تامین
 مالی هستند. اگر شرایط وام گرفتن و یا قسط دادن را ندارید، به

 سراغ یک سرمایه گذار ریسک پذیر بروید. در چنین حالتی رعایت
 دو  مورد باال بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا طرح شما باید قوی

باشد تا سرمایه گذار را متقاعد به سرمایه گذاری کند

 به طور کلی روش های متفاوت تامین بودجه به شرح زیر است
گ گرفتن وام

ج  جذب سرمایه گذار 
ش شراکت 

س سرمایه گذاری جمعی 
ا    اجرای یک ایده کوچکتر برای تامین سرمایه ایده اصلی 

.
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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

.

بررسی ساختار قانونی کسب وکار  
 قبل از راه اندازی کسب وکار، الزم است یک ساختار اولیه برای آن

 تعریف کنید. البته این ساختار در طول زمان دستخوش تغییراتی
 اساسی خواهد شد. با این حال الزم است ساختاری ابتدایی برای

خود تعریف کنید
 انتخاب ساختار اولین گام قانونی و سخت ترین تصمیم مدیریتی

برای شروع کسب وکار جدید است
انواع مختلف ساختار یک کسب وکار به شرح زیر است

ش  شراکتی

م    مالکیت انحصاری

م    مسئولیت محدود

م    مسئولیت نامحدود

س  سهامی
   

-۵:
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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

یک نام مناسب برای کسب و کار خود انتخاب کنید 
 انتخاب نام مناسب برای راه اندازی کسب وکار جدید، بسیار مهم
 است؛ زیرا نام همه جنبه  های کاری شما را در بر می گیرد. پس

الزم است نام را متناسب با ویژگی های کسب وکارتان انتخاب کنید

 بهتر است قبل از اتمام مراحل راه اندازی کسب و کار جدید،
 چند نام در نظر بگیرید. سپس مطمئن شوید که نامی مشابه با نام

انتخابی شما وجود ندارد
نام مناسب می تواند به خوبی در میان مخاطبان جای بیفتد

در گام بعدی، باید نام تجاری خود را ثبت کنید

مجوزهای مربوطه را دریافت کنید  
 هر کسب وکاری بسته به نوع فعالیتی که دارد، نیاز به تعدادی

 مجوز دارد. بنابراین الزم است که در همان ابتدا روند کاغذبازی را
طی کنید و قوانین مربوطه را مطالعه کنید

 انواع مختلفی از مجوزهای کسب وکار وجود دارد که شما باید
بسته به نوع فعالیت تان، آن ها را دریافت کنید

.
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.
.

.

.

.

: -۶

-

-

-

-

-
-



12

مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

در صورت نیاز یک تیم قوی تشکیل دهید 
 موفقیت به تنهایی امکان پذیر نخواهد بود. یکی از مهم ترین

 اقدامات در مراحل راه اندازی کسب و کار جدید، استخدام یک
   تیم قوی است. در این راستا، جو زاوادزکی، مؤسس شرکت

 توجه می کنند، به افراد نیز توجه کنند. محصول شما توسط افراد
 تولید می شود. از این رو پیدا کردن یک تیم خوب، شناختن

 کمبود ها، خألها و پر کردن آن ها باید در اولویت باشد. تعیین
 نحوه همکاری اعضای تیم با یکدیگر، تقسیم وظایف، تعیین نقش

 و وظیفه هر یک از اعضای تیم نیز از اهمیت باالیی برخوردار
است

 اگر خدمات شما دیده نشود، شانسی برای رشد و موفقیت وجود
 نخواهد داشت. شما باید تالش کنید که با افراد بسیاری در ارتباط

باشید و تنها به اطرافیان خود بسنده نکنید
 قبل از عرضه محصول به بازار و برند سازی، باید تصویری

 مشخص و دقیق از محصول یا خدمات در ذهن مردم بسازید.
 طراحی یک برند و انتخاب نام مناسب می تواند تاثیر زیادی در

ثبت استارت آپ شما در اذهان عمومی داشته باشد

.

.

.
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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

در انواع شبکه های اجتماعی صفحه یا کانال بسازید  
 رسانه های اجتماعی می تواند یک ابزار تبلیغاتی نسبتا ارزان و گاها
 رایگان برای معرفی خدمات و کاالهای شما به حساب بیاید. سعی
 کنید که در شبکه های اجتماعی مناسب، حضور پررنگی پیدا کنید

و ارتباطی موثر بین سایت و شبکه های اجتماعی برقرارکنید
 در هر برهه از زمان شبکه های اجتماعی خاصی در کشور رواج
 دارد اما در حال حاضر: تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و حتی گاها

لینکدین و آپارات محبوب ترین ها میباشند
 البته لزوما شبکه های اجتماعی برای تمامی کسب و کارها

 ضروری نیست ولی بودنشان یک مزیت بزرگ در امر بازاریابی
 است و همانند یک پل ارتباطی قوی بین مخاطبین هدف و کسب

 و کار ما عمل میکنند و افراد را درگیر با کسب و کار ما نگه
 میدارند اما به هرحال اگر کسی عالقه ای به این مدل بازاریابی
 ندارد اجباری برای وجودشان نیست و میتوانند از روش های

دیگر بازاریابی بهره ببرند

کاال یا خدمات خود را آماده کنید 
 بعد از آماده سازی کانال های ارتباطی در شبکه های اجتماعی و

 یا بررسی پلن های بازاریابی شروع به آماده سازی کاال یا خدمات
 خود کنید. فراموش نکنید شما باید به اولین مشتریان خود بهترین

.

.

.

: -۱۰

-۹:

MediaMath



14

مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

 کاال را عرضه کنید  پس آزمون و خطای شما نباید در اختیار
 مشتریان قرار گیرد. حساسیت خاصی در آماده سازی محصوالت
 خود به خرج دهید زیرا اولین مشتریان شما میتوانند با بازاریابی

 ارجاعی یا ریفرال مارکتنیگ کسب و کار نوپای شما را چند قدم
به جلو هدایت کنند

یک وبسایت قوی بسازید 
 ساخت وبسایت در فضای مجازی، آخرین مرحله از مراحل

 راه اندازی کسب و کار جدید است. برای ساخت سایت باید
ویژگی های زیر را در نظر بگیرید

 و  وب سایت، ویترینی از کسب وکار شما است. پس، الزم است  
که وبسایت شما زیبا و کامل باشد

ب برای محتوای سایت از یک یا دو فونت خوانا استفاده کنید 
 ا   اگر قصد فروش محصوالت خود را از طریق وبسایت دارید، 

فرآیند خرید را ساده طراحی کنید
 ب برای جذب بیشتر مخاطبان، می توانید با سازمان ها و یا 

 مشاغل دیگر همکاری کنید و تخفیفاتی برای آن ها در سایت خود
قرار دهید
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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

ویژگی های شخصیتی یک کارآفرین موفق

اعتماد به  نفس باال
 کارآفرینان موفق به خودشان باور دارند و می دانند هر کاری را

 که بخواهند انجام می دهند. آن ها به توانایی هایشان ایمان دارند و
 می دانند حتی اگر گاهی شکست بخورند دوباره می توانند ادامه
 دهند و به هدف اصلی ای که دارند برسند. به زودی در رسانه
 رازپرش آموزش های رایگانی در حوزه اعتماد به نفس ارائه

 میکنیم تا اگر شما این مشکل را دارید با استفاده از آموزش ها به
طور کامل این مشکل را حل کنید

عزت نفس باال
 یک کارآفرین نمونه عزت نفس باالیی دارد. به عبارتی می توان

 گفت خودش را به قدر کافی دوست دارد و برای وجود
 خودش ارزش قائل است. افرادی که عزت نفس باالیی دارند

 به خواسته هایشان اهمیت می دهند و خودشان را شایسته مدارج
 باالی موفقیت و رسیدن به هدف می دانند و بنابراین برای رسیدن

 به آن تالش می کنند. داشتن احساس ارزشمندی جزء اولین
سوخت های شروع یک کسب و کار موفق است
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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

شخصیت مستقل
 کارآفرینان شخصیت های مستقل برای خود میسازند و مایل

 هستند دیگران را رهبری کنند. آن ها از این  که مدت بسیار طوالنی
 به طور کامل تحت تسلط کسی باشند یا به دیگران تکیه کنند
 احساس خرسندی نمی کنند و میل دارند خودشان گروهی را

 هدایت کنند و با استفاده از پتانسیل گروه به هدف هایی که دارند
 برسند. این نوع شخصیت میتواند کامال اکتسابی باشد و صرفا

برای همه افراد ذاتی نیست

صبر و تحمل زیاد
 رسیدن به هدف های خاص، صبر و تحمل زیادی می خواهد که

 در کارآفرینان موفق این میزان از بردباری دیده می شود. آن ها
 آدم های پرحوصله  ای هستند که برای رسیدن به موفقیت عجله

 نمی کنند و می دانند این مسیر پرپیچ  وخم و ناهموار است و
موفقیت های بزرگ یک  شبه به  دست نیامده اند

شجاعت
 دست به یک کار جدید زدن و پذیرفتن خطرات آن خیلی

 شجاعت می خواهد که کارآفرینان موفق این میزان از جسارت و
 شجاعت را دارند. درست است که همه جوانب را در نظر
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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

 می گیرند و ریسک ها را می سنجند ولی در هر حال شروع طوفانی
و از صفر شروع کردن فقط کار افراد شجاع میتواند باشد

روابط اجتماعی باال
 دست زدن به یک کار جدید مستلزم برقراری ارتباط با افراد

 زیادی است از دوست و آشنا و فامیل گرفته تا همکاران و خالصه
 هر کسی که بتواند مشورت بدهد و یا حتی کمک کوچکی به فرد

تازه کار بکنند

 همین طور یک کارآفرین باید توجه سرمایه گذاران را جلب پروژه
 خود بکند و تاجایی که می تواند برای ادامه مسیر، جذب سرمایه
 کند و همه این ها احتیاج به یک روابط عمومی باال دارد که یک
کارآفرین نمونه این خصوصیت را به میزان کافی در خود دارد
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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

نکات مهم در راه اندازی کسب و کار جدید

 شروع کسب وکار جدید یکی از دغدغه های کارآفرینانان است.
 اگر شما هم در فکر راه اندازی استارت آپ مخصوص خود هستید،

 توصیه می کنم که نکات زیر را با دقت مطالعه کنید تا در طی
کردن مراحل راه اندازی کسب و کار جدید به شما کمک کند

 آنچه که در ادامه می خوانید، حاصل زحمات “جان اوشر” است.
 او بیش از 100 کاال را ابداع یا بهینه سازی کرده است. همچنین،

 موسس چندین کمپانی موفق است که یکی از این کمپانی ها،
           م          می باشد

این کمپانی موفق به فروش 125 میلیون دالر در سال بود 
 آشنایی با نکات زیر، به شما کمک خواهد کرد که در تمام مراحل

راه اندازی کسب و کار جدید موفق شوید

زودتر شروع به راه اندازی کسب وکار خود کنید
 ممکن است بسیار ایده در ذهن خود پرورش دهید. اما هربار که

 تصمیم به عملی کردن آن می گیرید، بخاطر ترس و افکار پوچ آن
را به تعویق می اندازید
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مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

 شروع کردن کسب وکار نیاز به هزینه، زمان و فضای کافی دارد.
 شاید هنوز زمان مناسب برای شروع کسب وکارتان فرا نرسیده

 باشد اما اگر زیادی صبر کنید احتمال دارد فرصت های خود را از
دست دهید

کسب  وکارتان را با سایر کارآفرینان مقایسه نکنید
 شما در جایگاه مناسب خود قرار دارید. پس دائمًا خود را با سایر
 کارآفرینان به خصوص کارآفرینان قدیمی و موفق مقایسه نکنید؛
 زیرا شما از میزان سختی کشیدن و تالش آن ها برای رسیدن به
 این نقطه آگاهی ندارید. آن ها تنها می توانند الگویی برای شما

باشند

اطالعات خود را افزایش دهید
 قبل از شروع کسب وکار، تا می توانید تحقیق کنید و تمامی منابع
 موجود را مطالعه کنید تا علم تان در آن حوزه افزایش پیدا کند؛

 زیرا هرچه علم شما در زمینه کاری تان باالتر برود، قدرت تان
بیشتر خواهد شد

.

: -۳

.

.

-۲:

Cap Toys



20

مراحل راه اندازی سیرع کسب و کار

قانون ۲۰-۸۰ را در تبلیغات رعایت کنید
 فراموش نکنید که اغلب کاالها و خدمات به خودی خود فروش

 نمی رود. برای فروش کاال، نیاز به تبلیغات است. در این رابطه نام
ویافردو پارتو اقتصاددان معروف، قاعده 20-80 را معرفی می کند

 طبق این قاعده در صورتی که 20درصد کسب وکارها به ارائه خدمات
مشغول باشد،80 درصد مابقی باید به خدمات فروش و تبلیغ بپردازند

سخن پایانی

 مسیر کسب  وکار جدید می تواند پر از چالش و ریسک باشد. اما با در
 دست داشتن اطالعات مناسب می توانید در این مسیر، موفق شوید و

سود زیادی کسب کنید

 برای راه  اندازی یک کسب  وکار موفق باید از انگیزه و اشتیاق باال
 برخوردار باشید؛ در غیر این  صورت مشکالت و موانعی که در سر

راه تان قرار دارند، شما را از ادامه مسیر پشیمان می کنند
 اگر هنوز ایده  ای برای راه  اندازی کسب وکار یا استارت  آپ ندارید،

 می توانید با عضویت در “ کانال ایده های پولساز” به
استقبال مسیر جذاب خوداشتغالی یاکارآفرینی بروید
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