
 دانش آموخته كارآفرين
 دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران

طراحي و توليد پكيچ مناسب كودكان، تجربه ناتمامي        
داشتم كه برايم خيلي آموزنده بود. من در اين تجربه           
به برخي از نقاط ضعفم  پي بردم و در صدد رفع آنها              

 برآمدم.  
 اين موضوع چند درس مهم برايم داشت:      

مديريت مالي داشته باشم و نقدينگي ام را مديريت           -
 كنم به همين خاطر در دوره هاي مالي شركت كردم.

در يك حوزه متمركز و عميق شوم، مانند ذره بين             -
كه وقتي يك جا قرار بگيرد با نور ضعيف هم گرما              

 توليد مي كند.

باورهاي مالي غلطم   مهم ترين درس اين بود كه           -
 را اصالح كنم.

بيش از گذشته به خدا توكل كرده و به خودم                  -
 بيشتر متكي باشم.

آموزش كارآفريني را در قالب         1387از سال           
همكاري با مراكز كارآفريني شهرداري و به عنوان           

شهرداري در كنار     21مشاور مركز كارآفريني منطقه      
در همايشي با     1388آقاي برزگر شروع كردم. سال       

خانم مقيمي از كارآفرينان و مديران تاثير گذار كشور          
آشنا شدم كه اين آشنايي تأثير شگرفي در زندگي             
كاري من داشت. آغاز كسب و كار شخصي از طريق           

كارآفرينان توسعه هزاره   ”راه اندازي موسسه آموزشي     
از تصميمات مهم من بعد       يكي  1389در سال   “  سوم

در اين موسسه، خدمات    از ارتباط با خانم مقيمي بود.       
آموزشي به افرادي كه مي خواهند كسب و كاري             
ايجاد كنند و يا كساني كه مي خواهند وارد يك شغل           
تازه اي بشوند ارائه مي شود. افراد براي ورود به حوزه           
كسب و كار الزم است مهارت هايي را ياد بگيرند. ما            
در اين موسسه به آنها ياد مي دهيم چگونه با آمادگي           
وارد شغل شوند. همچنين اين موسسه دوره ها،              
سمينارها، همايش ها و كارگاه هاي آموزشي در زمينه         

 .كارآفريني و كسب و كار و بازرگاني برگزار مي كند

من از كودكي همواره مي خواستم متفاوت و                
واسطه   خاص باشم و به طور خاص زندگي كنم. به         

اين كه پدر بزرگم در تنكابن باغي داشت، تجربه            
فروش ميوه هاي باغ به دوستان و آشنايان را داشتم          
و االن هم تجربه يك كار تجاري از دغدغه هاي            
شخصي من هست ولي هنوز به طور عملي وارد            
اين حوزه نشده ام. يك ويژگي ديگرم اين بود كه            
دوست داشتم كسب و كاري داشته باشم كه جهاني         
باشد. هميشه به زندگي و فعاليتي جهاني مي              
انديشيدم. من عالقه زيادي به رشته شيمي در             
دوران دبيرستان داشتم و هيچوقت هم اين رشته را         
نخواندم و به مسير ديگري رانده شدم. خصلت             
پيگيري و ارتباط با انسان هاي تأثيرگذار و بزرگ را          
هميشه در زندگي دنبال كردم. اين بزرگ انديشي و         
فراتر از سن و دوران نوجواني موضوعي است كه            
هميشه در خون من بوده و به شدت مرا به حضور             
در محافل علمي خاص عالقمند كرده و سوق داده          
است. عالقه به ارتباط با افراد بزرگ و خاص در              
زندگي هم باعث يادگيري من بوده و هم باعث             

 شده در مسيرهاي خاصي قرار گيرم.

دوران تحصيل بنده هميشه دوست داشتم                
دانشمند شوم و البته در مسابقات علمي نيز هميشه          

 شركت مي كردم.

من در دوران تحصيل تمامي كتب موفقيت و               
ثروت آفريني را خوانده بودم. از دوران دبيرستان به          
فكر ارتباط با محافل علمي دنيا بودم. مثالً براي            
انجمن رياضي و شيمي و نجوم آمريكا نامه نوشتم          
و آنها هم به من پاسخ دادند و برايم كتاب و بروشور     

فرستادند. حتي اولين دانش آموزي بودم كه عضو        
انجمن شيمي و مهندسي شيمي ايران شدم و در         
اولين كنگره شيمي و مهندسي شيمي ايران            
دعوت شدم. همچنين به دعوت دبير انجمن            
شيمي ايران در يك سفر علمي به همراه پدرم از          

 پتروشيمي بندر امام خميني ديدن كرديم. 
كارشناسي    1380تا      1375سال هاي           

رياضي را در دانشگاه مازندران گذراندم. از سال          
در يك همايشي كه از سوي جهاد                1380

دانشگاهي دانشگاه تهران برگزار شده بود با            
تا   1381موضوع كارآفريني آشنا شدم. از سال         

حضور در انديشكده صنعت و فناوري و            1386
فعاليت در اين مجموعه براي من به عنوان              
دوران قبل از شروع كسب و كار بود و زمينه              
آشنايي بيشتر مرا با كارآفريني فراهم كرد. من در         
اين مجموعه خصوصي كه فعاليت هاي پژوهشي       
و آموزشي بين رشته اي داشت، پژوهش و              

 آموزش در حوزه كارآفريني را آموختم.
در دوره هاي مربيگري            1386سال        

كارآفريني آقاي دكتر فيض بخش شركت كردم        
و همان سال در زمينه كارآفريني كودك و              
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داشتن كسب و كاري متعلق به خودم 
چيزي بود كه مرا به سمت ايجاد 

 كسب و كار سوق داد.



 نگاهي به تجارب دانشجويان و دانش آموختگان دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
 مي كشاند. 

مهم ترين تصميم و يا شايد نقطه عطف زندگيم               
سفرهاي كاري اي بود كه به تنهايي به خارج از ايران    

اين سفرها باعث شد حس ريسك پذيري در           داشتم.
من تقويت شود. با انجام اين سفرها، صد در صد               
تصميم گرفتم كسب و كارم را شروع كنم. تا قبل از            

 آن نوعي ترس و عدم خودباوري داشتم.
براي آينده يك استارتاپ كسب و كار اجتماعي               

در حوزه سالمت و بهداشت سالمندي را در حال اجرا           
هستم. تا كنون چند همايش ترويجي كسب و كار            
اجتماعي در حوزه سالمندي برگزار كرده ايم كه با            
استقبال خوبي روبرو شده است. مهر ماه سال جاري          
با همكاري شهرداري به مناسبت روز سالمند همايش        

 بزرگي با موضوع پوكي استخوان در پيش داريم. 
ارتباط با شبكه هاي كارآفريني اجتماعي فعال               
 خارج از كشور نيز از برنامه هاي آتي ما مي باشد. در

 شعار ما در اين موسسه اين است:
 “حل مسائل اجتماعي با كسب و كار”

 بزرگ بينديشيد و با انسان هاي بزرگ 
 معاشرت كنيد. 

 مثبت انديشي و اميد را هرگز فراموش نكنيد.

 باورهاي محكم داشته باشيد:  
اگر يك نفر در جهان توانسته پس من هم ”

 “مي توانم.

يك سال بعد از شروع كسب و كارم در حوزه                 
خدمات آموزشي، تصميم گرفتم به صورت              
تخصصي در يك حوزه فعاليت كنم. به همين دليل         
فرصت مطالعاتي كسب و كار اجتماعي در ژاپن و           
بنگالدش را دنبال كردم. اين اقدامات براي فعاليت        
واقعي و عميق در حوزه كسب و كار اجتماعي زمينه     
را برايم فراهم كرد. اين سفرها باعث شد من در             
اين حوزه متخصص شوم. به همين خاطر باز هم به          
تنهايي به اين كشورها سفر كردم و حتي مدتي در           
ژاپن زندگي كردم. با كارآفرينان اجتماعي اين            
كشور مصاحبه داشتم و از فعاليتشان ديدن كردم.          
اين آشنايي ها باعث شد كه من قاطعانه موضوع            
كسب و كار اجتماعي را انتخاب كنم. موانع ذهني           
من در راه اندازي كسب و كارم، مربوط به چالش            
ها و باورهاي نادرست مالي و برخي نگرش هاي           
منفي بود. در كنار دوره هاي آموزشي، تقويت              
خودباوري و اعتماد بنفس و برطرف كردن باورهاي        
منفي و مثبت انديشي و مهم تر از همه اميد و                
توكل به خداوند باعث شد تا مسير روشني را براي           

 كسب و كارم پيدا كنم.
دانشجوي كارشناسي ارشد رشته      1391از سال        

كارآفريني شدم و در دانشكده كارآفريني با فضاي         
علمي كارآفريني و موضوع آموزش كارآفريني           
بيشتر آشنا شدم و شبكه ارتباطي اجتماعي خودم را         
گسترش دادم. با تعدادي از دانشجويان فعال             
دانشكده نيز برنامه هايي در قالب انجمن علمي            
دانشجويي كارآفريني برگزار كرديم كه تجربه           

 خوبي بود.

هميشه اعتقاد دارم براي موفقيت نهايي شايد              
يك قدم مانده باشد و اگر اين يك قدم را بر دارم              
موفق مي شوم و اگر بر ندارم زمينه را براي نفر               
بعدي مهيا مي كنم كه با يك قدم بر نداشته من،             
او پيروز شود. حاضر نيستم اين لطف را در حق              

 كسي بكنم!
من به عنوان اولين اقدام عملي براي راه                   

انتخاب تيم رفتم.    اندازي كسب و كار، به دنبال          
سركارخانم مهندس مقيمي از جمله افراد تأثيرگذار        
در زندگي و در راه اندازي كسب و كار من بودند.             
ايشان جسارت و شهامت شروع يك كسب و كار را          

 در من زنده كردند.

مهم ترين چالشم اين باور غلط بود كه براي                
انجام يك كار موفق، حتماً نياز به حمايت يك فرد          
است. اين حمايت هم مالي مي تواند باشد و هم             
غير مالي. گذشت زمان به من آموخت كه خودم            
بايد مسئوليت كامل زندگي و كارهايم را بر عهده           
بگيرم و تنها به خودم متكي باشم و توكل به                
خداوند در اين راه هادي و حامي من است. اكنون           

 قويا بر اين باورم.
ويژگي پيشبرنده من استقامت و ريسك                  

 پذيري است. من همواره از تغيير استقبال مي كنم.        
ويژگي باز دارنده ام از اين شاخه به آن شاخه                
پريدن و بيش از اندازه خالق بودن است. چون             
كنجكاو هستم و هميشه دنبال يادگيري و اين            
 يادگيرنده بودن بعضي وقت ها مرا به حاشيه              

 زادهخاني، مجيد حسينتهيه كنندگان: محمد حسين
 با نظارت: دكترمحمدرضا زالي(رئيس دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران)

 استقامت و پايداري 
با وجود چالش ها در موفقيت يك 

 كسب و كار بسيار مهم است. 
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