
 دانشجوی کارآفرین
 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دوستان هم به فکر راه اندازی کار شخصی افتاده             
بودند و بعضی از دوستان همان دوران کارهایی را             

 شروع کردند.  

اما متأسفانه در دانشکده مدیریت کالً چنین روحیه ای 
 وجود نداشت.

ای که بنده شروع به تحصیل کردم در           اولین رشته 
رشته فنی برق بود. بعد از مدتی که از               3131سال

تحصیل گذشت به عدم عالقه خودم پی بردم اما تا            
تصمیم   6ترم طول کشید. در ترم    6گیری  زمان تصمیم 

نهایی خودم را گرفتم و از آن رشته انصراف دادم.              
های مدیریت  قصد داشتم که در یکی از گرایش           

دانشگاه تهران تحصیل کنم و خدا روشکر به هدف           
خودم رسیدم و قبول شدم. به دید همه نزدیکان من           
ترک تحصیل من از رشته برق به نوعی شکست بود           
و غیر از یکی دو نفر از دوستانم همه من را شکست             

کردند دانستند و آنقدر در اطرافم تکرار می       خورده می 
شد. خصوصاً اعضای    که گاهی خودم هم باورم می       

ام که هنوز هم بعد از این که مسیر زندگی من           خانواده
گویند شود می تغییر کرده وقتی صحبت آن دوران می      

دادی. روزهایی که برای کنکور        نباید انصراف می   
خواندم روزهای بسیار سختی بود چرا که         مجدداً می 

ام تالش داشتند من را برای برگشتن و ادامه          خانواده
دادن متقاعدکنند و این مسئله گاهی باعث بحث             

ها، شد. تعلق خاطر من به حفظ سنت            هایی می  
 فرهنگ و محیط زیست منطقه زندگی خودم.

در    3161بنده سیدمجید حسینی، متولد سال            
باشم. دوران  شهرستان آزادشهر استان گلستان می     

کودکی خود را در شهر آزادشهر گذراندم و برای             
تحصیل در مقطع متوسطه به شهرستان گنبدکاوس       
مراجعه کردم و در دبیرستان نمونه دولتی آن شهر           
تحصیل نمودم. پدر من در مدرسه ابتدایی معلم            
بودند و از همان کودکی قبل از آنکه به سن مدرسه           

رفتم و این مسئله    برسم گاهی با پدرم به مدرسه می      
باعث عالقه زیاد من به مدرسه و درس خواندن             
شده بود. تازه کالس اول ابتدایی بودم که یک              
نقشه کوچک از خاورمیانه پیدا کردم، از روی آن            
پایتخت همه کشورهای خاورمیانه رو یاد گرفته           
بودم و این سرآغاز مطالعه کردن های زندگی من           

های من دانشجو   بود. در همان مقطع یکی از خاله       
بودند و آن زمان برای من یک اطلس گیتاشناسی           
تهیه کردند و من در دوم ابتدایی تقریبًا آن کتاب را            

های بعد با    کامال حفظ بودم. همان خاله در سال         
های دیگری که برای من تهیه کردند عالقه         کتاب

 به مطالعه در من را بیش از پیش کردند.
خانواده پدری من یک خانواده بسیار بزرگ بوده و           

عمه دارم.    31عمو و     9هست. به طوری که من       
این مسئله همیشه در دوران کودکی برای من از            
جهت این که متعلق به یک خانواده بزرگ و سنتی           
هستم مورد توجه بوده است. پدر بزرگ من کشاورز         
و در عین حال دامدار بودند و من هم از کودکی               

زدیم و خصوصاً در ایام      همراه پدرم به گله سر می      
بردند ما هم هر از     تابستان که گله را به ییالق می       

رفتیم و این مسئله از همان         چندی به آنجا می     
کودکی پیوند من را با طبیعت بسیار محکم کرد به           
طوری که زمانی که در شهر مشهد دانشجو شده            

گذاشت بودم به شدت این مسئله روی من تأثیر می        
کیلومتری را تنها برای    055شد مسافت   و باعث می  

 یک روز گردش در طبیعت طی کنم.
در دوران نوجوانی بیشترین وقت من را کتاب              

گرفت. از این مسئله بعدها خیلی احساس خوندن می
کنم از دوران نوجوانی     رضایت نداشتم و فکر می      
ام. شاید اگر در کنار        خودم به خوبی سود نبرده       

مطالعه کارهایی همچون ورزش و گردش با            
کردم به بلوغ روانی من       دوستان را تجربه می    

 کرد.کمک زیادی می
قبل از پایان دوره کارشناسی شروع به کار کردم.         

عنوان یک کارمند   همزمان هم در یک شرکت به     
بازاریابی ساده وارد شدم و همزمان با یکی از             

اندازی کردیم تا در    دوستانم یک آتلیه عکاسی راه    
زمینه عکاسی صنعتی و تبلیغات کار کنیم. بعد از         
مدتی وضعیت شغلی من در شرکت بهتر شد و به     
من مدیریت بازاریابی و فروش دفتر تهران آن           
شرکت واگذار شد این مسئله تا حد زیادی جلوی         

گرفت و به مرور باعث     حضور من در آتلیه را می     
گذاری و زمانی   شد که آن آتلیه با وجود سرمایه       

ی تالش  که برای آن صرف کرده بودیم با همه        
 های دوستم با شکست مواجه شود. 

رشته مدیریت      3131ورودی کارشناسی سال    
کسب و کارهای کوچک دانشکده کارآفرینی          
دانشگاه تهران هستم که بعد از مدتی ما را به             
دانشکده مدیریت منتقل کردند. با وجود اینکه          

عنوان زمان کمی در دانشکده کارآفرینی به           
دانشجوی کارشناسی بودیم اما رابطه خودمان را        

ها با دانشکده حفظ کردیم و در تمامی          تا مدت 
سمینارها و جلساتی که از کارآفرینان دعوت            

کردیم. محیط دانشکده      شد شرکت می     می
ای بود که نه تنها من بلکه اکثر  گونهکارآفرینی به

 

 اقامتگاه بوم گردی قلعه ماران 

 شرح حال سیدمجید حسینی، دانشجوی کارآفرین دانشکده کارآفرینی
Email: majid.hoseyni@gmail.com  
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پیدا کردن بازارهای مناسب زمینه فرروش خروبری      
 برای اهالی روستا ایجاد نمایم.

با توجه به فضای کسب و کار حاکم در کشرور مرا     
ترین عناصر مروفرقریرت     ترین و کلیدییکی از مهم

کسب و کار نوبنیاد داشتن شبکه گسترده ارتباطرات  
است. تمامی دوستانی که در دوران تحرصریرل یرا        
دوران کار با آنها در ارتباط هستیم شاید یک روزی   

کرنرم   بتوانند به ما کمک کنند، بنابراین توصیه مری 
توانیم گسترش بدهیم همان روابط خودمان را تا می

 ایجاد شبکه اجتماعی می باشد.

 اقامتگاه بوم گردی قلعه ماران

ها بکر اسرتران   ای بومی و سنتی در دل جنگلکلبه

باشد. در این مکان ما برای میهمانرانری    گلستان می
که قصد تجربه زندگی روستایی و برازگشرت بره        

ها و در عین حال آشنایی با فرهنگ و هرنرر       سنت
بومی و سنتی منطقه را دارند مجموعه را فرراهرم       

 ایم.کرده
راه انردازی     3191این مجموعه در ابتدای تابستان 

 ترر شردن     شده است و همچنان در حال تکرمریرل   
نفر مشغول به فعالریرت    1باشد و در حال حاضر می

 برای توسعه کار هستند.
با توجه به نوع بازار هدف ما نوع برازاریرابری بره         
صورت دهان به دهان بوده و مشتریان راضی باعث 

شوند. این مجمروعره    تر شدن مجموعه میشناسانده
دومین بوم کلبه استان گلستان و یکی از اولین بروم  

شرود.  های در شمال کشرور مرحرسروب مری         کلبه
همچنین در این مکان ما تورهای تخصصری نریرز      

مند به پرنده نگری، آشنایی برای عزیزانی که عالقه
با تاریخ استان گلستان، آشنایی با قروم تررکرمرن،       

 کوهنوردی، صخره نوردی و ... برگزار می کنیم.

چندان زیاد شاهد های نهمتأسفانه طی همین سال 
طور از بین ها و همینتخریب بیش از پیش جنگل

های روستایی خود هسرتریرم.    رفتن خیلی از سنت
انگیزه اصلی من کمک کردن به اهالی یک روستا 
برای افزایش سطح رفاه از طریق درآمدزایی از راه 

های قدیمی و توسعه ترولریردات    بازگشت به سنت
 باشد.بومی محلی و صنایع دستی می

آوری اطرالعرات     عنوان اولین اقدامات به جمرع به
مرتبط با حوزه گردشگری پرداختم. خوشبخرترانره     

گذشت همزمان بعد از مدتی که از تصمیم من می
شد با برگزاری نمایشگاه صنعت گردشگری ایران. 
در نمایشگاه با افرادی که در نقاط دیگر کشور کار 

مشغول به انجام کار مشابه من بودند آَشنا شدم و   
آن عزیزان به خوبی تجربیات خودشان را در اختیار 
 من قرار دادند. فرد خیلی تاثیرگذاری وجود نداشت.

ترین مسئله موانع مالی و همچنیرن آمروزش     مهم
روستاییان است. موانع مالی درمرحله اول از منابرع   
شخصی که پس اندازهای خودم بود و در مررحلره   
دوم کمک گرفتن از پدرم حل کنم و البته در ادامه 
راه نیازمند دریافت وام هم هستم. برای آمروزش     
روستاییان سعی کردم ابتدا برا برزرگران روسرترا          
صحبت کنم و نظر مساعد آنان را جلب کنم تا در   

 زمان نیاز از حمایت بزرگان ده برخوردار باشم.
دانش و مطالعات و تجربه کارهرای قربرلری در          

طور ذاتی آدم ها بسیار موثر بودند. به پیشبرد برنامه
تنبلی هستم و کارها را به قول معروف دقیقه نرود  

دهم و این باعث کندشدن روند کرارهرا     انجام می
گیری بنده در این شود. و گام های مهم تصمیم می

 مراحل:
(آشنایی با یکی از دوستان دانشگاهی که ایشران   3

کردند و برعرد از       در زمینه گردشگری فعالیت می
مدتی که از این آشنایی گذشت برگزاری نمایشگاه 
گردشگری تهران به من بررای بردسرت آوردن        

اطالعات بسیار کمک کرد. ترالش خرودم برا           
هرای  مراجعه به سازمان گردشگری و مشرورت     

بسیاری که از آن سازمان گرفتم به این نتریرجره    
رسیدم که تصمیمم شدنی است و حاضرر شردم     

 ریسک رها کردن شغلم را بپذیرم.
(رها کردن کارم در تهران و برگشتن به شهررم   2

ای که بیرن  بعد نزدیک به ده سال. همیشه فاصله 
رها کردن شغل فعلی و شروع شدن کار جردیرد     
نگران کننده است و همراه با اضطراب است. بره   
هر حال برای من رها کردن شغلم بره مرعرنرای       
پشت کردن به تجربیات به دست آمده و سوابرق  
کاری خودم در تهران بود و اگر روزی کار حرال    
حاضرم با شکست مواجه می شد برگشتن من به 

 نمود.تهران بسیار سخت می
(تحقیق بسیار کردم تا قبل از اقدام به کرار از       1

هرای  هایی را از سرازمران      لحاظ قانونی موافقت
مربوطه بدست بیارم و بعد اقدام به کار نرمرایرم.    
بدین منظور از طریق سازمان گردشرگرری کرل      
کشور اقدام کردم و با نظر مساعد مواجه شدم و   
از طریق سازمان گردشگری کل کشور بره اداره    
میراث فرهنگی استان گلستان معرفی شدم تا برا  

 من  همکاری کامل داشته باشند.

های بسیار پدرم هم در هرمره     طور حمایتهمین
 مراحل بسیار اثرگذار و تعیین کنند بود.

قصد دارم در کنار این کار تمرکز خود را بر توسعه 
محصوالت روستایی و ارگانیک قرار دهم و برا      

 زادهخانی، مجید حسینتهیه کنندگان: محمد حسین
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