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بظى انهّّ انزدًٍ انزدیى 

ِ اَذاسی یک کظب و کار يوكن  اؿول جٓاین بزای را
بزای راِ اَذاسی یک کظب و کار يوكن چّ يزادیل را بایذ عی 

کُى؟ در ایٍ يوانّ یم خواْى پاطخی جذاب، ػهیم و کاربزدی بّ 
ػًا بذْى و گاو بّ گاو ػًا را بزای راِ اَذاسی یک کظب و کار 

در ابتذا بّ دو اؿم بظیار يٓى کّ بایذ . يوكن ْذایت کُى
ايّ ْا و كؼانیتٓای تجاری ػًا هزار بگیزد،  طزيؼن تًاو بَز

 :اػاِر یم کُى

َوؼّ راِ کارآكزیین : 1اؿم 
تا بّ دال كکز کزدِ ایذ کّ چزا بظیاری اس تجار : بشرگ كکز کُیذ

هذییم باسار ایزاٌ ػهیزؿى درآيذ بظیار باال، کظب و کارػاٌ بّ 
ًْاٌ اَذاِس و ػکم گذػتّ باهی ياَذِ اطت و بّ طًت رػذ و 
توطؼّ و دیت بیٍ انًهیل ػذٌ دزکت َکزدِ اَذ؟ ییک اس دالیم 

ای ایزاین ْذف اونیّ  يٓى ایُظت کّ يانکاٌ کظب و کاْر
اس راِ اَذاسی کظب و کارػاٌ كوظ و  (وػایذ تُٓا ْذف ػاٌ)

كوظ کظب درآيذ بودِ اطت و بزای کظب و کارػاٌ ْیچ 
ًایی را يتـور َبودِ اَذ بّ ًْیٍ جٓت ػهیزؿى درآيذ  دوَر

بظیار باال، َوذیُیگ خود را بجای طزيایّ گذاری در کظب و 
ای ايالک و يظتـالت بزدِ  کارػاٌ و توطؼّ آٌ، بّ طًت باساْر

و یا ایُکّ آیٍ راؿزف خزیذ يـاِس ْای دیگز و اجاِر آَٓا بّ 
يجًوع تـور آَٓا اس کظب و کارػاٌ كوظ یک . دیگزاٌ کزدِ اَذ

. چٓاردیواری بّ اطى دجِز و کظب درآيذ اس آٌ بودِ اطت
ػًا بزای کظب و کاری کّ یم خواْیذ راِ اَذاسی کُیذ چّ 

تـوری داریذ؟ آیا یم خواْیذ آٌ را بّ بشرگتزیٍ كزوػگآْای 
جیِز ای در تٓزاٌ، ایزاٌ و یا دیت يُغوّ خهیج كارص بکُیذ؟ یا  َس
ایُکّ یم خواْیذ بّ بزگتزیٍ تونیذ کُُذِ کاالْای يتُوع در سيیُّ 

تجٓیشات ؿویت و تـویزی در طغخ ایزاٌ و یا خاور يیاَّ 
ػویذ؟ آیا يتـور ْظتیذ کّ روسی کظب و کار ایُتزیُیت ػًا بّ 

 در طغخ يُغوّ تبذیم ebayػزیک تجاری اول آياسوٌ و یا 
ػود؟ توؿیّ يٍ ایُظت کّ آیُذِ ای بشرگ بزای کظب و کارتاٌ 

ايّ تاٌ را در راطتای پیادِ  تزطیى کُیذ و تًاو كؼانیتٓا و بَز
بّ آرسوْا و آريآَای تجاری . طاسی ایٍ آرياٌ جٓت گیزی ًَائیذ

تاٌ ایًاٌ و اػتواد داػتّ باػیذ بظیاری اس يانکیٍ يیهیاردر 
ذْای يؼزوف دَیا با آرسوْای بشرگ ػزوع کزدِ اَذ .  بَز

كکز بشرگ خود را اس یک جای کوچک ػزوع : کوچک ػزوع کُیذ
تجزبّ، طزيایّ، روابظ تجاری و )در ابتذا کّ يُابغ يذذودی . کُیذ
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داریذ بز روی باسار کوچیک يتًزکش ػویذ تا بتواَیذ يارک  (....
ذ تبذیم کُیذ، ؿادب اػتبار ػویذ،  تجاری خود را در آَجا بّ بَز
روابظ تجاری خود را گظتزدِ کُیذ، اس اػتبار بذطت آيادِ بزای 

. ورود بّ بخغ ْای دیگز باسار اطتلادِ کُیذ
ًای : طزیغ رػذ کُیذ اكزادی کّ بزای کظب و کار خود دوَر

ذ و َیش اس جای  يؼخیص يتـور ْظتُذ و انبتّ بّ آٌ اػتواد داَر
ذ . کوچک ػزوع یم کُُذ دو ػزط اؿیل بزای رػذ طزیغ را داَر

دهوّ يکًم بزای رػذ طزیغ کظب و کار اطتلادِ اس يُابغ 
بّ ًْیٍ جٓت ايزوِس اطتلادِ اس راْبزدْایی يثم . دیگزاٌ اطت

Franchise (جیِز ای ای َس تونیذ تذت ) Licensing، (کظب و کاْر
خزیذ ػزکتٓای کوچک با هابهیت رػذ ) Acquisition، (نیظاَض

روس بّ روس در .... و  (طزيایّ گذاری يؼتزک) Joint-Venture، (باال
.  دال گظتزع اطت

 

تًزکش، تًزکش، تًزکش : 2اؿم 
ذ و ػًا تونیذ کُُذِ يبم ْظتیذ، آیا  تًاو يزدو بّ يبم َیاس داَر

یم تواَیذ بزای ًّْ يزدو يبم تونیذ کُیذ؟ ػذِ ای بّ يبم 
ذ؟ بخغ دیگزی اس باسار بّ يبم  کالطیک با هیًت باال َیاس داَر

ذ؟ گزوْی اس يـزف  کالطیک با هیًت ْای پاییٍ َیاس داَر
ذ؟ بخیش دیگز اس  کُُذگاٌ بّ يبم يذرٌ با هیًت باال تًایم داَر
باسار بّ يبم رادیت ايا کوچک بزای خاَّ ْای کوچک خود َیاس 
ذ؟ بخغ دیگزی اس باسار ًْیٍ تُوع را بزای دكاتز اداری و  داَر
ػزکتٓای خود یم خواُْذ؟ گزوْی اس باسار َیش يبیل بزای اتام 
کودکاٌ خود یم خواُْذ؟ و بظیاری دیگز اس بخؼٓای باسار کّ 

ْز کذاو با توجّ بّ يُغوّ جـزاكیایی يذم طکوَت ػاٌ، طغخ 
ذیگ و  بّ اَواػی دیگش اس .... تذـیالت، طغخ درآيذ، طبک َس

ذ آیا ػًا با توجّ بّ يُابغ يذذود اونیّ کظب و . يبم َیاس داَر
. کارتاٌ یم تواَیذ َیاس تًاو ایٍ بخغ ْای باسار را تايیٍ کُیذ

پض ػًا بایذ بّ نذاػ باسار ْذف . يظهًا پاطخ ػًا يُلی اطت
.  و َوع يذـول يتًزکش و تخـیص كؼانیت کُیذ

ا، يزبوط  جُبّ دیگز اس گظتزع اؿم تًزکش در اکثز کظب و کاْر
ايزوِس . بّ تخـؾ گزایی در كزآیُذْای کظب و کاری یم باػذ

ذیُگ و پخغ  ا در سيیُّ عزادی، تونیذ، بَز بّ تذریج کظب و کاْر
ایی . و توسیغ بّ طًت تخـیص ػذٌ پیغ یم روَذ کظب و کاْر

کّ دارای داَغ تخـیص باالیی ْظتُذ تًاو يُابغ خود را بز روی 
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ایی َیش چوٌ  عزادی يتًزکش کزدِ اَذ و در يوابم کظب و کاْر
يثم َیزوی اَظاین ارساٌ )دارای يشیت ْایی در تونیذ ْظتُذ 

بز روی ایٍ بخغ اس کظب و کار  (....هیًت، تظٓیالت دونیت و 
تًزکش کزدِ اَذ و بّ ًْیٍ جٓت باػث ػکم گیزی اػکال 

ا ػذِ اَذ کّ تخـؾ و تًزکشػاٌ كوظ  جذیذی اس کظب و کاْر
ذیُگ و پخغ و توسیغ يذـوالت یم باػذ يذل . بز روی بَز

ای يوكن ايزوسی دَیا بز ایٍ اطاص  بظیاری اس کظب و کاْر
ا َیش َٓایت ارسع  اطتوار اطت و انبتّ ایٍ َوع اس کظب و کاْر

.  اكشودِ را َـیب خود یم کُُذ

 

َوآوری : 3اؿم 
در گذػتّ َّ چُذاٌ دور با داػتٍ َوآوری در يذـول و یا 

كزآیُذْای کظب و کار یم تواَظتیذ بّ طزػت رػذ کزددِ و 
يؼٓور ػویذ ايا ايزوِس َوآوری ػزط ورود بّ باسار رهابیت 

َوآوری یؼین خالهییت کّ در يذـول، ػکم اَجاو کار و یا . اطت
اکثز کارآكزیُاٌ و . كزآیُذْای کاری پیادِ طاسی ػذِ باػذ

ذ /يذیز ای ایزاین خالهیت بظیار سیادی داَر يانکاٌ کظب و کاْر
یؼین تبذیم آٌ بّ یک ارسع واهؼی )ايا در تبذیم آٌ بّ َوآوری 

ذ (بزای باسار و يؼتزیاٌ دويیٍ يؼکم در سيیُّ . يؼکم داَر
ای ایزاین ایُظت کّ اکثز آَٓا با یک  َوآوری در کظب و کاْر

َوآوری وارد یم ػوَذ و بؼذ اس گذػت سياٌ چیش کّ َوآوری آَٓا 
بزای باسار و يؼتزیاٌ تکزاری یم ػود و توطظ بظیاری اس 

ای دیگز بغور کايم و یا َاهؾ کیپ بزداری یم ػود  کظب و کاْر
ذ بّ ًْیٍ جٓت بؼذ اس يذیت اكول  دیگز چیشی بزای ػزضّ َذاَر

ػًا بایذ َوآوری را در کظب وکارتاٌ بّ یک كزآیُذ . یم کُُذ
ذِ تبذیم کُیذ و ًْیؼّ ارسع ْای جذیذی بّ باسار و  َس

َبایذ َوآوری را كوظ در ػکم يذـول و . يؼتزیاَتاٌ ػزضّ کُیذ
ػًا بایذ بتواَیذ با َوآوری در تًاو . یا بظتّ بُذی آٌ خالؿّ کزد

اجشاء طیظتى کظب و کارتاٌ، ارسػٓای بیؼتزی را بزای 
َوآوری در روع تونیذ، َوآوری در . يؼتزیاَتاٌ ایجاد کُیذ

جیِز پخغ و توسیغ، َوآوری در کاربزی ْای جذیذ يذـول،  َس
َوآوری در يذیزیت تیى کاری و بظیاری اس دوِس ْای دیگز بّ 
گوَّ ای کّ بتواَذ بزای يؼتزی هابم نًض باػذ باػث بزتزی 

. یاكتٍ ػًا در باسار یم ػود
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اگز ييخواْيذ کظب کار تاِس اي راِ اَذاسي ًَائيذ يا ايُکّ کظب 
و کار کوچکي داريذ کّ يي خواْيذ يوكوتز باػيذ، اؿول دْگاَّ 

ْزکذاو اس ايٍ اؿول بخؼي . سيز را ًْيؼّ يذ َظز داػتّ باػيذ
اگز در دال راِ اَذاسي . اس يوكويت ػًا را تضًيٍ خواْذ کزد

کظب و کار جذيذ ْظتيذ، در اؿول کاري کّ بزاي خود در َظز 
خواْيذ گزكت يوارد سيز ار دتًا نذاػ ًَائيذ تا يوكويت کظب 

. و کار جذيذ را تضًيٍ کزدِ باػيذ
 
ْذف داػتّ باػيذ  (1

بز روي يؼتزياٌ . ػًا ًّْ چيش بزاي ًّْ يزدو َيظتيذ
. يخـوؽ خودتاٌ تًزکش کُيذ و طؼي کُيذ آَٓا را راضي کُيذ
باسار ْذف ػًا يؼًوال بخغ خاؿي اس يزدو ْظتُذ َّ ًّْ 

. يزدو
 
يتلاوت باػيذ  (2

اس . اگز رهباي ػًا کاري را اَجاو يي دُْذ، ػًا اَجاو َذْيذ
ا ًّْ يذـوالت و  يش کُيذ کّ در ايٍ باساْر اي ػهوؽ پْز باساْر

. تبهيـات آَٓا ياَُذ ْى ْظتُذ
 
يک تيى داػتّ باػيذ  (3

ًودٌ يک جاي خاني در کظب و کارتاٌ اطتخذاو َکُيذ . بزاي پَز
اكزاد را بزاي ايٍ اطتخذاو کُيذ کّ بخؼي اس تيى ػًا باػُذ و 

ذ . کظب و کار ػًا را بظاَس
 
طزيغ باػيذ  (4

وهتي هزار اطت کاري را روس . سياٌ گزاَبٓاتزيٍ کاالي ػًاطت
. جًؼّ اَجاو دْيذ، طؼي کُيذ آَزا پُجؼُبّ ػـز اَجاو دْيذ

. ًّْ تهلُٓا و ايًيهٓا را طزيغ پاطخ دْيذ
 
تؼکز کُيذ  (5

بّ يؼتزياٌ و کاريُذاٌ خود بگوئيذ کّ چوذر بزاي . خيهي سياد
دتي بٓتز اس ايٍ، ايُکار را با روػٓاي هذيًي . ػًا يٓى ْظتُذ

. اَجاو دْيذ، ههى را بزداريذ و ايٍ يغهب را بزاي آَٓا بُويظيذ
 
يکزو باػيذ  (6
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يغًئٍ باػيذ کّ کظب و کار ػًا داراي ظاْز و دروٌ يکظاٌ 
يؼتزي ًْيؼّ بايذ با تًاو اكزاد در کظب و کار ػًا يک . باػذ

. ارتباط يُاطب داػتّ باػذ
 
يذ  (7 نبخُذ بَش

هيًت، يذـوالت، کيليت يا خذيات ػًا دنيم خزيذ يک 
يؼتزي اس ػًا َيظت، بهکّ يؼتزي چوٌ ػًا را دوطت دارد 

. اس ػًا خزيذ يي کُذ
 
خوع بيٍ باػيذ  (8

َگزع يثبت ػًا در اَتٓا بز ًّْ . ًْيؼّ َيًّ پز نيواٌ را ببيُيذ
. چيش ؿهبّ کزدِ و تًايي يظائم جاَبي ػًا را دربزخواْذ گزكت

 
كزوػُذِ يٓزباٌ  (9

تالع َکُيذ با كؼار و سور خذيت يا يذـوني را بّ يؼتزي 
اي يؼتزي را بزعزف . بلزوػيذ يؼکالت را دم کزدِ و َياْس

. بٓتزيٍ کاري کّ يي تواَيذ بزاي يؼتزي اَجاو دْيذ. ًَائيذ
 

آطايغ خود را كزايوع کُيذ  (10
ْيچگاِ اػتواد َذاػتّ باػيذ راْي کّ يي رويذ ًْيؼّ بايذ 

ِ ْاي جذيذ يا تکُونوژي جذيذ . بزويذ ْيچگاِ باور َکُيذ کّ ايذ
. بذرد ػًا ًَي خورد

 
ْلت يزدهّ راِ اَذاسي يك كظب و كار جذيذ بزاي جواَاٌ  

 
ّ ْاي   18 تا 12ػايذ ػًا ْى دوطت داػتّ باػيذكّ يثم بچ

طانّ آٌ طزدَيا رئيض خودتاٌ باػيذ و بزاي خود يك كظب و 
.  كار يظتوم را اداِر كُيذ

 
 

بزای ػزوع یم تواَیذ اس ْلت يزدهّ سیز بزای راِ اَذاسی یك 
ایُٓا يزادیل اطت كّ . كظب و كار جذیذ اطتلادِ ًَاییذ

دوطتاٌ ػًا در اروپا و آيزیكا بّ آٌ ػًم یم كُُذو ْز كذاو 
ذ .  بزای خودكار پزدرآيذ و يظتویل داَر

 
ايّ ریشی  : روس اول  بَز
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ايّ ریشی كظب و كار تٓیّ كُیذ-  بخغ اول . یك دكتزچّ بَز
در ایٍ بخغ كٓزطیت . عوكاٌ ككزی كظب و كار َايیذِ یم ػود
ّ تاٌ را بُویظیذ .  اس طزگزیم ْای يورد ػاله

.  بؼذ يٓارت  ْای يخـوؽ بّ خودتاٌ را كٓزطت كُیذ- 
ای روسيِز و يؼاؿیل را كّ با آَٓا آػُا ْظتیذ یا -  طپض كاْر

.  طزیغ یم تواَیذ یاد بگیزیذرا یادداػت ًَاییذ 
یذ یا با آَٓا دیذار داػتّ 15 تا 10بّ -  گ بَش  َلز اس ًْظایگاٌ َس

ذ . باػیذ تا بلًٓیذ آَٓا بّ چّ َوع يذـول یا خذيایت َیاس داَر
.  كٓزطیت اس َیاس ْای جايؼّ را بُوطیذ

ای جايؼّ را با كٓزطت طزگزیم ْا ، يٓارت ْای -  كٓزطت َیاْس
ای روسيزِ هبیل تاٌ يوایظّ كُیذ كٓزطیت اس كظب و .خاؽ و كاْر

ای يًكین را تٓیّ كُیذ كّ ػًا یم تواَیذ با اطتلادِ اس  كاْر
ای يؼتزی  اطتؼذادْا و يٓارت ْایتاٌ بزای بزعزف كزدٌ َیاْس

.  اَجاو دْیذ
طّ ایذِ كظب و كاری بظیار خوب كّ ػًا اس آٌ نذت - 

.  یم بزیذ و اس ًّْ طودآورتز اطت را اَتخاب كُیذ
ببیُیذ ْز كذاو بزای .  َلز بزویذ15 تا 10دوباِر بّ طزاؽ ًْاٌ- 

ْز یك اس كاالْا و خذيات در طّ كظب و كار يورد َظز ػًا چّ 
.  پویل پزداخت خواُْذ كزد

 
طزيایّ ِگذاری  : روس دوو 

تذویواتتاٌ را يورد يغانؼّ هزار دْیذو بٓتزیٍ كظب و كار را - 
در يورد ایٍ كظب و كار با وانذیُتاٌ . بزای ػزوع اَتخاب كُیذ

آَٓا با عزح ْای ػًا . تا اعًیُاٌ داؿم ًَاییذ. يؼورت كُیذ
.  يواكن ْظتُذ

.  بخغ بؼذی دكتزچّ ػًا توؿیق كظب و كار َاو دارد- 
ّ تاٌ با دوطتاٌ و كايیم گلت -  در يورد دو تا طّ اطى يورد ػاله

.  و گو كُیذ تا ببُیذ كذاو یك بیؼتز يورد هبول هزار یم گیزد
.  بٓتزیٍ َاو را بزای كظب و كارتاٌ اَتخاب كُیذ- 
ّ تاٌ ، كاال یا خذيایت كّ هـذ كزوع آٌ را داریذ -  در دكتزچ

.  ػزح دْیذ و بگوییذچغور ْز كذاو يُذـز بّ كزد ْظتُذ
ایی كّ بزای اداِر يوكن كظب و -  كٓزطیت اس وظایق و كاْر

.  كارتاٌ السو اطت تٓیّ كُیذ
كٓزطیت اس يؼاوریٍ با تجزبّ یا يُابغ ارائّ َظز یا كًك در - 

.  يٓارت ْا یا داَیش كّ َیاس داریذ تٓیّ كُیذ
تـًیى بگیزیذ  آیا ػًا یم خواْیذ تُٓا ؿادب آٌ كظب و كار - 

خود ؿادب كظب و : َكتّ ). باػیذ یا ػزكایی خواْیذ داػت 
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ٌ تزیٍ راِ بزای  كار بودٌ و كًك گزكتٍ اس اكزاد بزای كًك آطا
  (آؿاس كظب و كار

. با ػزكاء يؼاوَیٍ یا كاركُاٌ بانووِ درباِر كارتاٌ ؿذبت كُیذ- 
.  كٓزطیت اس وظایق و يظوونیت ْای ْز كزد تٓیّ كُیذ

با طانٍ اجتًاػات ػٓز یا اتام باسرگاین تًاص بگیزیذو ببُیذ كّ - 
ّ یی السو اطت  .  آیا بزای كظب و كارتاٌ يجوس یا پزواَ

اگز السو اطت با یك وكیم درباِر يانكیت هاَوین كظب و كارتاٌ - 
ّ ایذ كّ ػزكایی داػتّ باػیذ . ؿذبت كُیذ اگز ػًا تـًیى گزكت

.  تواكوُايُّ هاَوین ػزكت ايضا كُیذ
 

اطتخذاو كاركُاٌ  : روس طوو 
كٓزطیت اس . بخغ بؼذی دكتزچّ ايور يایل كظب و كار َاو دارد- 

تًایم اهالو و تجٓیشایت كّ بزای تونیذ يذـول تاٌ بّ  آٌ َیاس 
.  داریذ را تٓیّ كُیذ

در كٓزطت اونیّ اهالیم را كّ داریذ یا یم تواَیذ هزف بگیزیذ و - 
آٌ را َخزیذ را يؼخؾ كُیذ و ػزوع بّ جًغ آوری ایٍ اهالو 

.  ًَاییذ
بزای ْز یك اس اهالیم كّ بایذ بخزیذ بّ دَبال كًتزیٍ هیًت - 

ّ ْا را در دكتزچّ تاٌ بُویظیذ .  باػیذ و ْشیُ
ّ یی اس خذيتتاٌ را -  ًَوَّ یی اس يذـونتاٌ تٓیّ كُیذ یا ًَوَ

ّ ایذ آٌ را بّ . َؼاٌ دْیذ ّ یی را َادیذِ گزكت اگز ػًا ْشیُ
.  كٓزطت تاٌ اضاكّ كُیذ

ياَُذ )كٓزطیت اس ْشیُّ ْای ػًهیایت كظب و كارتاٌ تٓیّ كُیذ،- 
ْشیُّ ْای ػًهیایت يجًوع را بزای ياِ اول  (تهلٍ،آب اجاِر ،

یذ .  تخًیٍ بَش
. بخغ بؼذی دكتزچّ ػًا باساریایب كظب و كار َاو دارد- 

يؼتزیاٌ اؿیل تاٌ را بّ ًْزاِ جشئیات يزتبظ با طٍ ، يكاٌ 
ذیگ و ػالین خاؿؼاٌ را ػزح دْیذ .  َس

. كٓزطیت اس رهبای بانووِ كظب و كارتاٌ را يؼخؾ كُیذ- 
توضیخ دْیذ چگوَّ كظب و كار ػًا بّ ػیوِ یی يتلاوت 

ای يؼتزی ْا را بزعزف یم كُذ .  َیاْس
ِ ْا بزای ػزح دادٌ كظب و كارتاٌ بّ -  كٓزطیت اس بٓتزیٍ ػیو

.  يؼتزی تٓیّ كُیذ
ْشیُّ ْای ْز یك اس يوارد تبهیـایت كّ هـذ اطتلادِ اس آَٓا را - 

ْشیُّ كم تبهیـات بزای آؿاس كظب و كار را . داریذ بزآورد كُیذ
.  بزآورد كُیذ
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ْشیُّ پیغ بیین ػذِ تبهیـات را وارد بخغ ايور يایل كظب و - 
ّ ْای اونیّ بُویظیذ .  كار دكتزچّ كُیذ و آٌ را بؼذ اس ْشیُ

ّ ْای اونیّ را باسبیین كُیذ و بزآوردی َٓایی اس يجًوع -  ْشیُ
روس دوو را  )ْشیُّ ْای اونیّ كظب و كار خود داػتّ باػیذ

ّ ْای اونیّ داػتّ  ببیُیذ تا اعالػات بیؼتزی در يورد بزآورد ْشیُ
. (باػیذ

 
هیًت گذاری  :روس چٓارو 

كّ ػايم . كٓزطیت اس يُابغ يًكٍ پول اونیّ تٓیّ كُیذ- 
ّ گذاراٌ و واو ْا یم ػود ای ػخؾ ، هول ْای طزيای .  پض اَذاْس

كٓزطیت اس آَچّ یم تواَیذ بلزوػیذ تا پول َوذ بّ دطت آوریذ - 
.  و يوذار پویل كّ یم تواَیذ كزاْى كُیذ تٓیّ ًَاییذ

كٓزطیت اس اهالیم كّ یم تواَیذ بزای وثیوّ اطتلادِ كُیذ تا واو - 
ارسع ْز كذاو اس  (يثال كايپیوتز ، اطكُزو). بگیزیذ تٓیّ كُیذ

.  اهالو را بزآورد كُیذ
با جاْایی كّ بّ ػًا واو یم دُْذ تًاص بگیزیذ و دطتورانؼًم - 

.  یا كزو ْای يورد َیاس را تٓیّ كُیذ
با اطتلادِ اس اؿول عزح باسرگاین و ًّْ اعالػات يوجود در - 

دكتزچّ خود یك عزح ػـیل بُویظیذ كّ طاسياٌ ، ايور يایل ، 
.  باساریایب و ػزوع كظب و كارتاٌ را بّ عور خالؿّ ػزح دْذ

.  با وانذیُتاٌ در يورد عزح ػـیل تاٌ بذث كُیذ- 
ٌ ْای يایل بُویظیذ و یا اس -  درخواطت ْایی با واو بّ طاسيا

در يورد وثیوّ و يیشاٌ . دوطتاٌ و كايیم  درخواطت واو كُیذ
پیؼُٓادی طود ، يوادیز و سياٌ پزداخت و جزیًّ ػذو پزداخت 

.  بّ آَٓا توضیخ دْیذ
ّ ْای السو بزای راِ اَذاسی كظب و كارتاٌ را تٓیّ -  يجوس پزواَ

.  كُیذ
 

تبهیـات  :روس پُجى 
. بّ دكتز ثبت ػزكت ْا بزویذ و َاو كظب و كارتاٌ را ثبت كُیذ- 

.  اگز ػزیكی َیش داریذ او را با خود ببزیذ
یك ػؼار تبهیـایت بظاسیذ كّ با آٌ يزدو بّ یاد كظب و كار ػًا - 

. بیلتذ
 (روس چٓارو را ببیُیذ).هیًت كاال و خذيات خود را يؼخؾ كُیذ- 
آگٓی ْای تبهیـایت ، كارت ْای كظب و كاری و َؼاٌ ْایی را - 

بیؼتز بّ ػیوِ . عزادی كُیذ كّ كظب و كار ػًا را تبهیؾ كُیذ
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ْایی توجّ كُیذ كّ كاالْای ػًا در سياٌ ، پول یا كار يؼتزی ْا 
. ؿزكّ جویی كُذ

آگٓی ْای تبهیـایت و كارت ْای كظب و كار را در يـاِس كتوكیپ - 
.  يذهّ چاپ كُیذ

بزای جؼٍ گزكتٍ روس ْلتى كّ روس اكتتاح اطت يزاطیم را - 
ايّ ریشی كُیذ كّ ػايم پذیزایی و َؼاٌ دادٌ كاالیتاٌ و  بَز

ايّ ْا تٓیّ . يزاطى بزیذٌ روباٌ و ؿیِز ػود  كٓزطیت اس ایٍ بَز
. (روس ػؼى هظًت َكایت در يورد يذیزیت سياٌ را ببیُیذ). كُیذ

يواد السو بزای طاختٍ يذـوالتتاٌ و تجٓیشات اؿیل بزای راِ - 
.  اَذاسی كظب و كارتاٌ را جًغ آوری كُیذ

 
يذیزیت سياٌ  : روس ػؼى 

بّ دكتزچّ ارسیاب يانیایت بزویذ و در ؿورت نشوو يجوس - 
.  يانیات كزوع را دریاكت كُیذ

.  بزای يزاطى اكتتادیّ دوطتاٌ و كايیم را دػوت كُیذ- 
اس دوطتاٌ و كايیم خود بخواْیذ كظاین كّ يًكٍ اطت بّ - 

يذـول ػًا َیاس داػتّ باػُذ را بّ ػًا يؼزكی كُُذ و آَٓا را 
.  بّ يزاطى اكتتادیّ دػوت كُیذ

. اس كیس بخواْیذ در يزاطى اكتتادیّ ػكض بگیزد- 
یك هزػّ كیش تزتیب دْیذ تا در يزاطى اكتتادیّ بّ بزخی اس - 

.  دضار ْذایای دادِ ػود
ّ ْای اضاكی اس يذـول تاٌ را بزای -  يوجودی كاال یا ًَوَ

.  يزاطى اكتتادیّ آيادِ كُیذ
ى ْای طلارع و رطیذْای يؼتزیاٌ را آيادِ كُیذ و چگوَّ -  كْز

.  پز كزدٌ آٌ را تًزیٍ كُیذ
یك طیظتى بزای ثبت اعالػات جٓت پیگیزی ًّْ ْشیُّ ْا و - 

 (روس ْلتى هظًت ثبت را بُویظیذ)درآيذْایتاٌ كزاْى كُیذ
يؼخؾ كُیذ چگوَّ چك ْای يؼتزی ْا را وؿول خواْیذ - 

.  كزد
 

لتى  ثبت كزدٌ  : روْس
.  آيادِ طاسی َٓایی را بزای يزاطى اكتتادیّ تزتیب دْیذ- 
.  تابهوْایتاٌ را َـب كُیذ و تزتیب ًَایغ يذـوالتتاٌ را بذْیذ- 
جایی را بزای يًٓاٌ ْایی كّ بزای هزػّ كیش ثبت َاو خواُْذ - 

.  كزد هزار دْیذ
 ثاَیّ را تًزیٍ كُیذ تا در آٌ َاو ، َاو كظب و 15یك طخُزاین - 

.  كار و يذـول اؿیل تاٌ را بّ يؼتزی ْا بگوییذ 
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ّ ای اس كزوع را تًزیٍ كُیذ كّ ػزح دْذ 2یك ًَایغ -   دهیو
ای يؼتزی ْا  چگوَّ يذـوالت ػًا ػًم یم كُذ و چگوَّ َیاْس

.  را بزعزف یم كُذ 
اس اػضای خاَوادِ خود بخواْیذ تا طواالیت كّ يًكٍ اطت - 

يؼتزی ْا اس ػًا بپزطُذ را يغزح ًَایُذ و ػًا تًزیٍ كُیذ 
.  چگوَّ بّ ایٍ طوانٓا جواب يُاطب دْیذ 

يذیل ایًین را پیذا كُیذ تا پول َوذی كّ اس كزوع بّ دطت - 
.  آوردِ ایذ را در آَجا هزار دْیذ 

.   دهیوّ اول اكتتادیّ كايال آيادِ باػیذ 30دذاهم بزای - 
دوطتاَّ بزخورد كُیذ و بّ . اس يزاطى اكتتادیّ خود نذت ببزیذ - 

.  ػیوِ ْای يختهق بّ يزدو كًك كُیذ 
بؼذ اس يزاطى اكتتادیّ بخیش را در دكتزچّ خود بّ َكایت در - 

ایی كّ السو . يورد يؼتزی ْا اختـاؽ دْیذ  كٓزطیت اس كاْر
اطت طلارع ْایی كّ در اكتتادیّ درخواطت ػذِ اطت را 

.  تزتیب اثز دْیذ
طپض بّ . اْذاف بیؼتزی را بزای دو ْلتّ بؼذی يؼخؾ كُیذ- 

. خودتاٌ تبزیك بگوییذ، ػًا یك رئیض ْظتیذ
 


