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واژه شناسی

شبکه ایبازاریابی
هبکهافرادیمیاندرکهاستشغلیفرصتنوعی

.ارددباالییمحبوبیتهستند،وقتپارهمشاغلدنبال
ولیدتازپساستقرارکهبگیریدنظردرراکاالیی

کاالنایمنظوراینبه.برسدنهاییمرصفکنندهدستبه
فروشی،عمدهمانندتوزیعمختلفکانالهایازباید

بکهایشبازاریابیولی.کندعبورخردهفروشیوانبارداری
میانازرافروشواسطههایاینکهاستتجاریمدل

فروشمشاوراندستبهتولیدازپسکاالوبرداشته
ندهمرصفکنبهمحصوالترساندنوظیفهآنهاومیرسد
جایبهفروشمشاورینازاستفاده.دارندرانهایی

هنگفتیمبالغحذفموجبسنتی،توزیعکانالهای
رتیبتاینبه.شودهزینهبایدفرآیندایندرکه.میگردد

خدماتبهرهوریومییابدمعقولتریقیمتمحصوالت
کتشمحصوالتارائه.میرودباالتربسیارنیزمشرتیان

تیثابمحلبهنیازکهاستفردبهفردصورتبهمادر
یبازاریابکهدیگریجذابمزایایاز.نداردفروشبرای

وقدرمتندترینازاستفادهمیدهد،ارائهشبکهای
.استالمیکتبلیغاتیعنیتبلیغاتنوعتاثیرگذارترین

هرمیرشکت های
هکهستندشکتهاییازدستهآنهرمیشکتهای

معرفیشکتبهراافرادیهستندمتعهدآنهااعضای
تدریافکمیسیونفرد،آنرسمایهگذاریازایدروکنند

نزدیکهرمراسبههرچهساختارایندر.میکنند
طوحسدراگراما.میکنیددریافتبیشرتیسودمیشوید،

ت؛داشنخواهیدسودیچنینوقتهیچباشید،هرمپایین
.نشویدمترضراگرالبته

هرمیرشکتوشبکه ایبازاریابیتفاوت
وتاسمحصولفروشبراصلشبکهایبازاریابیدر
دریافتسودجدیدفردمعرفیازایدرمیتوانسپس
وخریدملموسیمحصولهرمیشکتهایدرولیکرد؛

ونکمیسیعنوانبهفردرسمایهگذاریومنیشودفروش
.میشودتقسیمهرمایندرباالترافرادبین

شبکه ایبازاریابیمزایای
نرسیعتریدرپردرآمدخانگیکاروکسباندازیراه.1

رسمایهکمرتینوزمان
زمانشخصیمدیریت.2
مکانهردرگسرتشامکان.3
رقابتفضایجایبهتیمیکار.4
ماندگاروجدیددوستانهروابطشکلگیری.5
قتوپارهصورتبهکاریوکسبمدلاینازاستفاده.6
فردیتواناییهایبردنباال.7
اجتامعیمهارتهایارتقا.8

شبکه ایبازاریابیمعایب
دارد،وجودشبکهایبازاریابیدرکهمشکلیمهمترین.1

نایرادراینکهبهتوجهبا.استآنبهمردمنگاهنوع
بدونراخودفعالیتکههرمیشکتهای80دهه
اریبسیافرادشدباعثاینومیدادندانجامکاالفروش
کاریوکسبمدلبهنسبتجامعهشوند،مترضر
چندمستقیمفروش.باشندداشتهمنفینگاهشبکهای
وداردویژهایتفاوتهرمیشکتهایماهیتباسطحی
فروشمارکتینگنتورکقانونیشکتهایفعالیتعمده

راههمینازهمفروشمشاوراندرآمدواستمحصول
صنعت،وزارتکهداشتنظردرباید.میشودتامین
صادرمجوزقانونیشکتهایبرایتجارتومعدن
تغییرکهالبته.استقانونیکامالآنهافعالیتومیکند

دلماینقانونیماهیتوبهرتدرکبرایمردمنگرشدر
اینمککمفعالیتروندتوضیحباواستزمانربتجاری
.کردخواهدتغییرنگاه

ردهکمنفیشغلاینبهرامردمنگاهکهدیگریعلت.2
شبهیکدروغینوعدههایباکههستندافرادیاست،
کهکردتوجهباید.کردهاندمترضرراافرادیشدن،میلیونر
برایمیانربراهیدرستی،وقانونیکاروکسبهیچ

کارنایدرشدنموفقبرایومنیکندایجادشدنمیلیونر
غل،شایندردرآمدکهالبته.کردبسیارتالشبایدنیز

.نیستآساننیزآنبهرسیدنراهولیندارد،سقفی
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کاالکیفیت

داشتهیباالیکیفیتبایدمیکنیدانتخابعرضهبرایکهمحصوالتی

کاالیکیفیتاگر.دهدترجیحمحصوالتدیگربهراآنهامشرتیتاباشند

.بخردشامازراآنمشرتیندارددلیلیباشد،پایینشام

فروشومذاکرهمهارت

دمیتوانیمهارتهااینکسببا.هستنداکتسابیفروشمهارتهای

باصحبتتواناییباید.کنیدپیداخودفروشافزایشبرایراهکارهایی

.بدانیدرامشرتیبارفتاروصحبتفنوفوتباید.باشیدداشتهرامشرتی

رهربیوسازیتیممهارت

های،شبکبازاریابیدرسودکسبراههایازیکیشداشارهکههامنطور

حاصلبرایتانشاممجموعهزیربودنفعالازایبهکهاستپورسانتی

موعهمجبهرازیادیافرادکهباشیدداشتهراآنتواناییبایدپس.میشود

وخصوصیات(لیدر)تیمرهرب.کنیدایجادانگیزهآنهادرواضافهخود

ویژگیهای

.یکندمتشویقخودشازپیرویبهراتیماعضایدارد؛متنوعیویژگیهای

ودلسوزیهامنندهستندداراراخاصیخصوصیاتطبعا تیمرهربان

ادیراآنتجربهورسمیآموزشطریقازکهرهربیمهارتهاییاصداقت

یمتدروندرراانگیزهواحرتاماعتامد،کارا،رهربویژگیهای.گرفتهاند

واناییتانصاف،صداقت،نفس،بهاعتامددارایرهربیچنین.میمنایدالقاء

قایدعپذیرشتواناییمشکالت،حلتواناییباال،ارتباطسطحمذاکره،

.استخودشخصیتوکالمدرنفوذپذیریوقدرتودیگران

رهربسازیمهارت

،میکندسودکسبشامبرایکهفرمولیهامن

بایدپس.استصادقنیزشامزیرمجموعهبرای

هربانیربهنیزراآنهاکهباشیدداشتهرااینتوانایی

.کنیدتبدیلانگیزهباوکوشسخت

اصول بازاریابی شبکه ای
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قانونینظرازشبکه ایبازاریابی

بهیولمیشودتلقیغیرقانونیجهانکشورهایاکرثدرهرمیفعالیتهایقانونینظراز

.استونیقانکشورهابرخیدرفعالیتاینهرمی،باشبکهایبازاریابیشکتهایتفاوتواسطه

.استبودهاقتصادیوقانونیمراجعانتقادمحلهموارهشبکهایبازاریابیحالاینبااما

ومعدنصنعت،وزارتازمجوزدریافتبامیتوانندشکتهااینکهاستسالیچند

شکتکارودنبقانونیغیریاقانونیبهمیتوانیدشکتمنادبررسیباشام.کنندفعالیتتجارت

بهجازمیعنیبودزرداگر.استفعالیتبهمجازیعنیبودسبزمناداینرنگاگر.بربیدپی

علیقتماهششمدتبهموقتصورتبهیعنیبودقرمزاگروایرادرفعبرایماههیکفعالیت

1.میباشدشکتآنفعالیتمجوزامتامدهندهنشانهمسیاهرنگ.استشده
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قوانین کارآفرینی در قانون اساسی

هویتحرازاقابلیتشناساییکارتپیرشوکارآفرینانبرایاستموظفناظرکمیتهدبیرخانه:۶ماده

.منایدصادر

پیرشوانکارآفرینرشدرویپیشموانعازکمیتهآگاهیبرایاستموظفناظرکمیتهدبیرخانه:۷ماده

راتولیدموانععرفوتسهیلستادمنایندهوناظرکمیتهپیرشو،کارآفرینانمشرتکنشستباریکماههر

.کندبرگزار

مدرک،مربوطمقرراتوقوانینرعایتباپیرشوکارآفرینانبههستندمجازدانشگاهیمراکز:۸ماده

.بدهندافتخاریدکرتای

انکارآفرینحضوروهمکاریبرایالزمچهارچوباستموظففناوریوتحقیقاتعلوموزارت:۹ماده

ووانینقرعایتباتحصیلیمدرکگرفنتنظردربدوناستادیامدرسعنوانبهدانشگاههاوپیرشو

.منایدفراهممربوطمقررات

بهاتیسنوبودجهقانوندربودجهایمشوقهایوتسهیالتازپیرشوکارآفرینانسهمسالهر:۱۰ماده

تعیینرکشوبودجهوبرنامهسازمانهامهنگیبااشتغالوتولیدموضوععنوانتحتبرنامههایمنظور

.شدخواهد

ازدرصدیصندوق،صالحذیرکنتصویبصورتدرموظفانددولتیضامنتصندوقهای:۱۱ماده

دستدرگردشدررسمایهییاورسمایهگذاریطرحهایبهمربوطتسهیالتضامنتبهراخودظرفیت

اقساطاینکهبرمرشوطدهندتخصیصاعتباریموسساتبابانکهاتصویببهپیرشوکارآفریناناجرای

.نباشددرخواستیتسهیالتمبلغدرصد۲۵ازبیشگذشتهرسرسید

کهمیباشدریالمیلیارد۵۰۰مبلغتاپیرشوکارآفریندرخواستحسبصدور،قابلنامهضامنت:تبرصه

2.میشودبازنگریناظرکمیتهتوسطاجتامعیرفاهوکارتعاونوزارتپیشنهادبه
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طرح دستیار فناوری

یکتاسبهرتکهفردیتوسعهوکاروکسببامرتبطمهارتهایحوزهدردانشجویانتوامنندیبهبودراستایدر

ویآموزشدستیاریبرنامههایضمنمهارتهااینازبعضیفراگیریبرعالوهفراگیرد،تحصیلدورانطیدردانشجو

رآفرینی،کابامرتبطمهارتهایدانشجویاناستالزمدانشجویی،پایاننامههایانجامحینتواناییها،ازبسیاریوپژوهشی

دوهدایتوراهربیبافناوریدستیارطرح.ببیندآموزشرانوآوریوفناوریعرصهدرپیشگامیوتجاریدانشتیمی،کار

آموزههایهدفمندهدایتاساسبرطرحاین.استشدهبرنامهریزیاستانهردرفناوریوعلمپارکودانشگاهنهاد

وارآفرینکوپاسخگومحور،جامعهدانشگاهشکلگیریجهتعملیتجربهکسبوکاربردیاستفادهراستایدردانشجویان

ویمتنظمتخصصنیرویتربیتهدفباودانشجویاندرپویاآموزشتفکرالقایونشاطوامیدحسوانگیزهایجاد

واکوسیستمایناجزایتجمعمنظوربهفناوریوعلمپارکهایهمکاریباParkintern.irسامانه.استشدهبرنامهریزی

.استشدهراهاندازیوطراحیدرخواستهاارائه

اهداف

دانشجویاناستعدادومهارتافزایش•

جامعهنیازهایبهدانشگاهپاسخگوییتوانارتقا•

متخصصانسانینیرویتامینبافناورواحدهایتقویت•

دانشگاهوفناوریوعلمپارکمتقابلهمکاریتوسعه•

فناورواحدهایتوسعهوتحقیقبرنامهبهدادنجهت•
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انتظارمورددستاوردهای

کاربازاربهورودجهتدانشجویانبهآموزیمهارت•

التحصیلیفارغمحضبهشغلیموقعیتهایبهبودودانشجویاناشتغالپذیریتوانارتقا•

تحصیلیهزینههایتامینودانشجویاندرآمدکسب•

نخبگانخروجازجلوگیریوکشورداخلدرالتحصیالنفارغبخشیاثرافزایش•

شدهآموختهمفاهیمکارگیریبهبادانشگاهیآموزشاثربخشیافزایشویادگیریتعمیق•

آنهابهفناوریدستیاریگواهیدادناختصاصباآموختگاندانشرزومهغنایافزایش•

محورتقاضاپایاننامههایکردنکاربردی•

مشوق هاوحامیت ها

ازپسودورهطولدرمالیحامیتهایساعت،300مجموعمدتبرایماهه6دورهیکطیدر•

ازایهباساساینبر.استشدهگرفتهنظردرمتقاضیانبرایماهانهارزیابیهایگزارشهایتایید

لیونمیدوکارشناسی،دانشجویانبرایتومانمیلیونیکمبلغماههرازایبهماه،درکارساعت50

شدهرفتهگنظردردکرتادانشجویانبرایتومانمیلیونسهوارشدکارشناسیدانشجویانبرایتومان

.میشودتامینپارکتوسطکهاست

.شودمیصادرپارکتوسطفناورواحدهایومتقاضیانبرایفناوریدستیارطرحدورهپایانگواهی•

سایروانهسالیامتیازاتسقفافزایشبیشرت،فضایتخصیصبهره،بدونوامجملهازمالیمشوقهای•

دهداتخصیصفناوریدستیارطرحپایاندرفناورواحدهایبهپارکقوانینچارچوبدرمشوقها

.میشود

طرحاجرایکاروساز

بوطمرسامانهطریقازکاملبطورطرح،بهفناورواحدهاییاومتقاضیانورودونامثبتفرایند

.میشودانجام

طرحاجرایزمانمدت

میشوداجراسالیکمدتبرایوآزمایشیصورتبهطرحاین
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متقايضنامثبت

سايتردفعالسامانهدرومييابداطالعنامثبتزمانازمتقايضدانشگاه،سطحدرفراخواناعالمبا

بيكتمجوزارائهبهمنوطدورهدرمتقايضحضور.ميمنايدبارگذاريراالزممدارکونامثبتمعاونت

درشكتمجوزفرمقالبدربايدكهميباشدطرحدرشكتبرايدانشكدهآموزيشمعاون/راهناماستاد

ارشنايس،كدانشجويانبرايششمسالنيمپايانازپسدوره،بهورودتقاضايارسالمهلت.گرددتهيهدوره،

جوياندانشجهتچهارمسالنيمپايانازپسوارشدكارشنايسدانشجويانبرايدومسالنيمپايانازپس

نتخابانحويبهبايدطرح،درشكتنيمسالدردانشجوتوسطاخذقابلواحدهايتعداد.ميباشددكرتا

فناوردواحتوسطمتقايضبهمحولهوظايف.نگرددايجادخليلفناورواحددرايشانفعاليتدركهگردد

فناوراحدونيازموردتخصيصحوزهچارچوبدرومتقايضتخصصبرمنطبقفناوريدستيارطرحقالبدر

.ميمنايدتبعيتكارآموزيدورهقواننيازوميشودمشخص

.ميباشدتحصييلمقطعهردريكباردوره،ازاستفادهبهمجازرصفامتقايضهر:١تبرصه

راخودنامثبتمراحلدوره،درشكتمجوزصدورازپسروز١٠حداكرثاستموظفمتقايض:٢تبرصه

درديمجدنامثبتموردايندر.استمتقايضعهدهبهموقعبهمراجعهعدممسئوليتورساندانجامبه

.پذيرفتنخواهدصورتسالهامن

دانشجویاننامثبتجهتنیازموردمدارک

دانشجوییکارتوملیکارتتصویر

(سایتراهنامیدفرتچه2پیوستدرموجود)دورهدرشکتمجوزفرمتصویر

فایلPDFمتقاضیاجراییوپژوهشیآموزشی،سوابقاطالعاتحاویرزومه

3.فرماییدمراجهParkintern.irسایتبهنامثبتوآگاهیجهت
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روستاییمشاغل

مزرعهحیواناتخوراکتولید

ذرت،ماهی،استخوانسویا،خشک،یونجهچونمواردیازدامهامعموال

نیدمیتواشام.میکنندتغذیهبرنجوزمینیبادامجو،گندم،خوشهای،ذرت

اینازوکنیداندازیراهرامزرعه،حیواناتسایرودامخوراکتولیدییک

وستا،ردرپولسازایدههایازیکی.کنیدایجادراخوبیروستاییمشاغلطریق

سودوشوداجراگسرتدهصورتبهبایدکهاستمزرعهحیواناتخوراکتولید

امش.داردمخصوصیخوراکمزرعهدرحیوانهر.کندایجادنیزراتوجهیقابل

بندیتهبسوکردنغنیکردن،پاستوریزهتولید،میتوانیدتجهیزاتخریدبا

.کنیدشوعمواداینکردن

4
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:شاملاصلیتجهیزات

باالبر•

نقالهنوار•

آسیاب•

میکرس•

سازپلتدستگاه•

به.دمنوتوجههدفبازاربهبایدطیورودامخوراکتولیدونویسیجیرهبرای

گوشتیمرغهایباتخمگذارمرغهاییاوگوشتیدامهایغذاییجیرهمثال،عنوان

.داردفرق

.تاسنیازجداگانهبخشهایباسولهیکبهخوراک،تولیدکارگاهساختبرای

ساالنهدتولیظرفیتباتولیدخط.استاولیهموادنگهداریانباربخشهااینازیکی

4.داردالزمرسمایهتومانمیلیون500حداقلتن؛1000
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خواندنیتجربه های

عباسجمیال

-Mبنیانگذارانازیکیوعاملمدیرعباسجمیال

Farmمعیشتیکشاورزانبرایمجازیتعاونییکاست؛

سیدسرتخریدارانبهتامیکندکمکآنهابهکهکنیادر

بازارحیاتیاطالعاتبهپیامکطریقازوکنندپیدا

هامندرکشاورزان،M-Farmطریقاز.کنندپیدادسرتسی

رتاکاشبهراخودتوصیههایوتجربیاتمیتوانندمناطق

باونندکمطرحصنعتکارشناسانبرایراسواالتیبگذارند،

وکنندترکیبرامحصوالتتاکنندبرقرارارتباطیکدیگر

،2013آشوکابورسیهبرای.کنندپیدابزرگتریخریداران

کوارتزمبتکرعنوانبهو2015سالدرآسپنباهمکاری

مهندس،کامپیوتردانشمندعباس،جمیال.شدانتخابآفریقا

ازیکیاو.استکنیادرکارآفرینوتاجرافزار،نرم

MFarmاجراییمدیروبنیانگذاران Kenya Limited

کمکنکشاورزابهکهاینرتنتبرمبتنیسازمانیکاست،

هایگزارشبهدسرتسیبذرها،مزرعه،ابزاربهرتینمیکند

درراM-Farmاو.کنندپیدارابازاراطالعاتوهواوآب

.کردتاسیس2010سال

پیشتحصیالتبرایوشدمتولدکنیادرجمیال

دراو.کردشکتمحلیمدارسدرخوددانشگاهی

درلومعلیسانسمدرکباوکردتحصیلاسرتامثوردانشگاه

صیلیفارغالتحازپس.شدفارغالتحصیلنرمافزارمهندسی

نیاکپزشکیتحقیقاتموسسهدراسرتامثور،دانشگاهاز

جامعهیکشد،iHubعضوهمچنیناو.شداستخدام

در.دمیشونجمعایدهتبادلبرایفناوراندرآنکهفناوری،

داردیدانشگاه،ازدوستیاوگویا،سوزانبادوبارهاوآنجا،

;vn
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فادهاستباگرفتندتصمیمسوزانوجمیال،2010سپتامربدر.کرد

کوچککشاورزانمشکالتمورددرکاریفعاالنهفناوری،از

.دهندانجامکنیایی

زنانبرایدیگریانجمنAkiraChixبههمچنینزندواین

شجویدانسهباآنجادر.پیوستنداطالعات،فناوریبهعالقهمند

کاترینوندواتیلیلیاناومونگا،لیندااسرتامثور،دانشگاهدیگر

رقابتواردگرفتندتصمیمآنهاازنفرپنج.شدندآشناکیگورو

PO48افزارینرمتوسعه I100شکتبارویداداین.شوند

رنامهبیکتوسعههدف.شدبرگزارتیمهفدهدرکنندهشکت

ابلقتجارتیکبهراآنمیتوانکهبودکامپیوتریکاربردی

توسطمسابقهاین.کردتبدیلساعت48عرضدرفروش

HumanIPOاین،2011نوامربدر.شدسازماندهیاستونیاز

انتامینکنندگباراکشاورزانکهخود،M-Farmبرنامهبازنپنج

بهتامیسازدقادرراآنهاومیکندوصلتعاونیهاکشاورزی،

کنند،داپیدسرتسیخودمحصوالتفعلیبازارقیمتهایبهموقع

لیاصجایزهبرندههمچنیننفرپنجاین.شدندرقابتبرنده

KShازگروهاین.شدند(آمریکادالر10000تقریبا )میلیونیک

اینکمکبه.کرداستفادهM-Farmشکتبرایخودجایزهپول

M-Farm،مذاکرهخودخریدارباراقیمتمیتواندکشاورزیک

کیکهاستایندهدانجامبایدکشاورزیککهکاریمتام.کند

قیمتوکندارسالM-Farmاختصاصیشامرهبهمتنیپیام

تادکنکمککشاورزبهثانیهچنددرمذکورگیاهبرایلحظهای

سهازیکیساله،28عباسجمیال.بدهداوبهزنیچانهقدرت

:گفت،M-Farmشکتدراطالعاتفناوریالتحصیلفارغزن

سوءاستفادهآنهاازواسطههاکهداشتندشکایتکشاورزان"

برایفرصتیما".میکنند
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استفادهبهشوعکشاورز3000ازبیشاول،سالدر.دیدیمموبایلاپلیکیشنیکبرای

هدفبااست،یافتهافزایش5000ازبیشبهحارضحالدررقماین.کردندبرنامهایناز

کهاستاینبعدیگامکهگفتعباس.کنیاکشاورزیجمعیتکلبهخدماتارائه

بهتانددهتشکیلگروههاییآنهاتاکنندصحبتیکدیگرباپیامکطریقازکشاورزان

ند،بفروشبیشرتیحجمبتوانندآنهااگر.بفروشندراخودمحصوالتجمعیصورت

بامیتوانندهمچنینآنها.کنندجذبراباالترقیمتهایوبهرتخریدارانمیتوانند

هکشهریکشاورزانحاال.کنندجوییرصفهکشهاآفتوکودهاهزینهدرعمدهخرید

خودروستاهایدربزرگیمزارعهستند،حرفهایروزانهمشاغلدارایوتحصیلکردهاغلب

تاسمتفاوتآنهانیازهای":گفتعباس.میشودادارهمزرعهمدیریکتوسطکهدارند

فنیدانشحارضحالدرودارنددسرتسیاینرتنتبهروزطولدرمعموالآنهازیرا

اآنهمیکنند،مراجعهمابهبوکفیسیاتوییرتطریقازآنهااغلب.دارندباالیی

این".مکنیمنتقلآنهابهرامحصولکهدارندنیازمابهفقطودارندهوشمندتلفنهای

درخریدارانتامیدهدقرارفشارتحتراM-Farmفروشتیمهایکاروکسبازسمت

شاورزکبامیتوانندسپسکهکنند،جستجوراسوپرمارکتهاجملهازبزرگتر،مقیاس

بهدستیابیM-Farmدهندگانتوسعهناپذیرتزلزلاندازچشماما.کنندبرقرارارتباط

اطالعاتفرمپلتبههنوزکهاستکنیارسارسدرکوچکمقیاسدرکشاورزهزاران

رافگسرتشآنتحققزمانکهاستشدهمتقاعدعباسودارندنیازخودسادهقیمت

.استرسیده
5
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