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و  یزمان، انرژو فایل های آموزشی، چاپ و انتشار کتاب  ه،یته یبرا، خواننده محترم

یا  کتاب نهیشود. از شما سپاسگذارم که با پرداخت هز یصرف م یادیز اریبس ی نهیهز

 تیو مترجمان حما سندگانیاز نو نیو همچن زیعز رانیدر ا ی، از فرهنگ کتابخواندوره

 .دیکن یم

. شما اجازه دیکرد یداریخرچون آن را  دیدار در اختیاررا  یکیکتاب الکترون نیشما ا

 ای تیکتاب در وب سا انتشارشما اجازه  ،دینداررا  یکتاب به کس نیدادن ا هیهد

 گردیپ تحت ی. در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بصورت جددرینداکانال و... را 

 قرار خواهد گرفت. یقانون

دوست خوبم خرید این فایل برای استفاده شخصی شما است، به اشتراک گذاری این فایل با 

است. مجموعه علم ما با کامال غیر قانونی و از منظر معنوی و قانونی  شرعی حرامدیگران بصورت 

توجه به زحماتی که برای این فایل کشیده شده، به هیچ وجه )نه شرعی، نه عرفی و نه قانونی( 

ندارد که فردی بدون پرداخت وجه از این فایل استفاده کند. اگر برای فایل هزینه ای  رضایت

 پرداخت نکردید، لطفا به شماره واتس اپ روبرو پیام بدهید و وجه آن را پرداخت کنید.

  09164052373 :مجموعه علم ما پشتیبانی واتس اپ
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 مقدمه 

  ک ی  یزاند اه  ادر ر  ییان اتو  د اجیابمنظور    راکسب و ک  یس اس ا  م یهامف  اب  اشم  ییاشناس  ین درادر    اهدف م

دی به  ا، کمکی زیار شماف کسب و کاهد ای  استایه شده در رارالب  ارم مطامیدواست.  ا   یر به صورت علماکسب و ک

ر در  امور کسب و کای کلیه  ان، برار مرزبا، به مدیریت دکتر شهریاموزشی علم مای و  اوره  اکند. گروه مش  اشم

 ست. ا اخدمت شم

 

 ز اپیش نی

 ر امدیریت هزینه در کسب و ک

ی اهم هزینه اشوند، بلکه تمد نمی ایجابه خودی خود    اهست که هزینه ار  استواین نگرش  امدیریت هزینه بر  

  ز ا  دهاستفا  چگونگی  به  معطوف است که عمدتای مدیریت  اهگیری ت محصول و نتیجه تصمیم ام خدمانجا  اتولید ی

  د ایجا  سویبه   نامدیر  تاتصمیم   دنادجهت   در  مهمی  نقش   هزینه   مدیریت  نگرش .  ستا  نازماس   محدود   بعامن

ی اهنفع فع ذی اکوشد بین منرد و می امعه( به عهده دان و جارکنان، کان، مشتریارادما)سه  اهنفع ذی ی همه  ارب  رزش ا

ست که  اریزی و کنترل  مه اسیستم مدیریت هزینه نوعی سیستم برن،  د کند ایجانه  اقسب و خل امختلف، تلفیق من

 کند:ل می ادنب ا ف زیر راهد ا

 گیرد. ر میاده قراستفادی مورد اقتصاحد اصلی وای  اه لیتام فعانجاه اکه در ربعی  ام شده منای تم ایری بهگزهاندا – 1

 کنند.د نمیایجافزوده ارزش از هزینه که امی قل اتشخیص و حذف  - 2

 دی. اقتصای احدهام شده در وانجاصلی ای اهلیتاثربخشی فع ایی و اراتعیین ک - 3

 بهبود بخشد.  ان رازم اینده ساند عملکرد اتومیی جدیدی که  ا هلیتابی فع ارزیاتشخیص و  - 4

 

 ر  ا مدیریت ریسک در کسب و ک

شد. مدیریت اببی و کنترل ریسک می ارزیای تحلیل،  اهلیت امدیریت ریسک مربوط به فع  ای مدیریت خطر

که  ست  ایی  ارهارگیری معیاکیی و به اس اذ شده و شناتخایی  ات نهازی تصمیمایند مستندس از فرارت  اریسک عب

 د.  ده کراستفابل قبول اسطحی ق ات ندن ریسکاجهت رس  اهن از ان اتومی 
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 رابوم مدل کسب و ک_ 1بخش

س کسب  انواک ار یابوم مدل کسب و ک  ای Business Model Canvas حصطلا  اب رابحث مدل کسب و ک

  ا مارد،  ار وجود داکسب و کن مدل  احی و ترسیم و بیاطر  یایی متعددی برالگوها گر چه  ا.  ستار گره خورده  او ک

 .ستاهن اترین شدهخته اترین و شنیجار رابوم مدل کسب و ک تردید بی

 راب خلق مدل کسب و کادر کت لدراسترواندر  الکس ار  ای نخستین بابر  ار راز بوم مدل کسب و کاده  استفا

ده  استفان مورد  اسر جهاشد و در سرگیر  ا ربردی بودن به سرعت فراده و کار به علت س ابزاین  ا  .د کردامطرح و پیشنه

   .ر گرفتاقر

ست، یک مدل تصویری و  امشخص  ( Canvas س انواک  ا)یبوم   یژه از واکه  نا چنر، هم ابوم مدل کسب و ک

 .ستاترسیمی 

هم در بخش    ار  اهسخاین پاز  اسخ بدهید و هر یک  ار پای کسب و کپرسش کلیدی در زمینه   9ید به  اب  اشم

 .ر بنویسید اکسب و ک بوم زامشخصی 

 :ن به سه دسته تقسیم کرداتومی  ار رات مطرح شده در بوم مدل کسب و کاموضوع

 را دی کسب و کارزش پیشنها و  فرینیارزش  ا ی مربوط بهاهبخش مرکزی بوم: بحث  

 ر ای کسب و کی هسته افضی مربوط به اهو دغدغه  اهسمت چپ: بحث 

 مشتری  اط با رتبامشتری و  ی مربوط به اهو پرسش اهبحثست: اسمت ر 

 

 ر اکسب و ک  یزانداه  ادر ر را بوم کسب وک تیهما

ید در کسب و اب  اچر "   سخ دهیمال پاین سواست به  ازم  نیم الابد   ا ر راهمیت بوم کسب و کاینکه  ای  ابر

قعی بوم کسب  ارزش واهمیت و  ال  این سواسخ به  اینکه پاتوجه به    اب  "شیم؟اشته بار د ار خود بوم کسب و کاک

 خت. اهیم پردار خواید بوم کسب و کاز فواین بخش به توضیح برخی ا کند، در مشخص می  ار راو ک

سی  اسات  الان به سواز  ارگیری  ابک   ا ن باتوشود که میده میاستفار  اپ و کسب و ک ارتاستای توضیح  ار برابوم مدل کسب و ک .1

 د. اسخ دامحصول پ لی و ابع ماره مشتری، منادرب
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یده و نقشه اند ار میتوایه گذاکه سرم اشد چرابمری ضروری میار نیز ایه گذای جذب سرمار حتی براحی بوم کسب و کاطر .2

  ترغیب   عثاب   معار جاشتن بوم کسب و کاید. در نتیجه داهده نمانیز مش  ازدهی ران بابررسی نموده و میز  ان رارتاکسب و ک

 . شد هداخو ریاگذ یهاسرم یابر ناراگذ یهاسرم

د و  ان تغییر داتومی  ا صر راز عنام  اشد بدین صورت که هر کدابن میاف پذیری  ا نعطار  ای بوم کسب و ک ایاز مزایکی دیگر   .3

 بررسی نمود. اثیر هر تغییر ران تامیز

 ب نمود. انتخا اتجسم کرده و بهترین مسیر ر ای رسیدن به موفقیت رامی مسیرهان تماتور میاز بوم کسب و کاده استفا اب .4

 

 یالگوهان از اده ا ستف ا یچگونگ

  ن یابرابن  شد،ابی وت مامتف  یر اهر کسب و ک  یاو محصول بر  نایتوجه به هدف و نوع مشتر  ار بابوم کسب و ک

  ا بتد است  ازم  ر الانوشتن بوم کسب و ک  ی ابرشد.  اشته باد  ا ر خود رابوم مدل کسب و ک  ی راست هر کسب و کازم  ال

  ی وراجمع    ا. بد یش اشته بار خود د اکسب و ک  تیهاره ما درب  ی فات کاعطلاکرده و    قی ر خود تحقاره کسب و کادرب

و   ده یا سپس  .د ییانم یحاطر  شتر یدقت ب  اب ا ر خود رابوم کسب و ک د یناتوی ر مازاو ب ارقب  ن، ایره مشترات درباعطلا

بوم    ه ی ولار نمونه  اک  نیام  انج ا  ا. بد ییامشخص نم  د یرانچه که در سر داکرده و هر    شتا ددایغذ  اک  یبر رو   ان راهدفت

بوم    یاهز بخش ام  اهرکد   م یت  یاعضا  یهمفکر  اب  ستیابی م  هیول انمونه    هیز تها  پس  .شودی ده مامار  اکسب و ک

م  اهر کد   د یناتوی که سپس م  شودی م   یحاطر  را، بوم کسب و کارهاک  نیا  یمام تمانجا  اب  شود.  لیر تکماکسب و ک

 . د یبایر دست بابوم کسب و ک نیبه بهتر ات د ییا نم یبررس  ا ت مختلف رالاحتماده و اد  رییتغ ار  از بخش ها
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