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  مقدمه -1

 وکارهاي کسب از توجهی قابل بخش. کنند می ایفا ها کشور اقتصاد در را مهمی نقش 1خانوادگیوکارهاي  کسب

ملی در  ناخالص تولید از نیمی حدود که طوري به است، استوار خانوادگی مالکیت یا مدیریت پایه بر موجود

 خانوادگی وکار کسب از ما اکثر باور و تصور اما. شود می تامین ها وکار کسب این طریق از بسیاري از کشورها

 چیست؟

 به که کسانی با چگونه که است مطلب این آموختن شود، می خانوادگی وکار کسب رونق و حفظ باعث چه آن

 نظر به ساده کار این شاید. باشیم داشته سالمی شغلی فعالیت داریم، عاطفی ارتباط و عالقه ها آن

 قلبی عالقه ها آن به و شناسید می خوبی به را ها آن که کنید کار کسانی با شما که این از بهتر چیز چه برسد،

 .نیست ساده هم چندان کار این واقع در اما دارید،

سال دارند.  100بسیاري وجود دارند که عمري بیش از  هاي خانوادگیِ در کشورهاي توسعه یافته دنیا، شرکت

اند و هنوز در شرایط رقابتی حاکم بر  ها مدیریت کرده هایی که تا کنون سه نسل از یک خانواده در آن شرکت

که در ایران  3هایی و شراکت 2ها توانیم شرایطی مشابه را در ایران بیابیم؟ آیا شرکت بازار پابرجا هستند. آیا می

خانوادگی  کار و کسبمانند؟ عوامل موفقیت در یک  گیرند حتی براي همان نسل اول پابرجا می می شکل

  هاي پس از ما با موفقیت مدیریت شوند؟ نسلما، توسط  کار و کسبانیم امیدوار باشیم تو چه قدر می چیست؟

توانید  بوده است که می »هاي خانوادگیکار و کسب«براي مطالعه  4پاسخ به سواالت فوق، انگیزة اصلی محقق

 سازي خالصهگیري، را باید حاصل مطالعه، نتیجه یادداشتید. این بخوان مطلبماحصل آن را در ادامه همین 

هاي ایرانی کار و کسبیت در تجارب نگارنده از مشاهده و فعال مختلف و همچنین منابع فارسی و انگلیسی

ترجمه تصوري و » خانوادگی موفق کار و کسب«کتاب دانست، با این وجود شالودة این گزارش را باید 

                                                             
1  - Family Business 
2 - Corporations 
3 - Partnerships 

کارشناس مهندسی صنایع (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی (دانشگاه  –سید حمیدرضا عظیمی  -  4
  شهید بهشتی) و دانشجوي دکتري مدیریت بازرگانی (دانشگاه عالمه طباطبایی)
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تر پیرامون این  رغم تمایل نگارنده به مطالعه آماري و دقیق علی زعفریان انتشارات دانشگاه تهران بدانیم.

اي این امر میسر نشده است. با این وجود این آمادگی در نگارنده وجود  هاي بودجه موضوع به دلیل محدودیت

  .1نمایدهاي خانوادگی مشارکت کار و کسبپیرامون  تري عات گستردهدارد تا در مطال

  هاي خانوادگیکار و کسبتبیین جایگاه  - 1- 1

به وجود آمده است.این ترکیب، سـبب ایجـاد   » خانواده«و » کار و کسب«بناي  خانوادگی از دو سنگ کار و کسب
کنـد.   بیشـتري پیـدا مـی   ست کـه اهمیـت   ا رو خواهد شد و از این» خانواده«و » کسب و کار«میان  2افزایی هم

و این ویژگـی   مدیریت مناسب در هر یک از این سنگ بناها به صورت مستقیم بر دیگري تأثیر خواهد گذاشت
  .گیرد خانوادگی شکل کار و کسبشود تا مفهوم جدیدي براي مدیریت  سبب می

هـاي زنـدگی    باید از مهـارت  آفرینیهاي مدیریتی و کار هایی عالوه بر داشتن مهارتکار و کسبصاحبان چنین 
موفق خـانوادگی، عـالوه بـر ایجـاد      کار و کسباندازي  راه .نیز در سطح عالی برخوردار باشند 3ارتباطاتمانند 

ها  بهبود روابط میان اعضاء و کاهش مسائل و مشکالت اجتماعی براي خانواده درآمد براي اعضاي خانواده سبب
  .شد خواهد

هـاي بـه    و اقتصاد جوامع دانست، زیـرا در بررسـی   4توان بخش بزرگی از کارآفرینی می خانوادگی را کار و کسب
خانواده ،دوستان و  اعضاي کار و کسبهاي غیر رسمی براي راه اندازي  گذاري آمده بزرگترین منابع سرمایه عمل

  .بستگان هستند

اي که در ساختار زنـدگی   است، به گونهدرآمیخته روزمره مردم  زندگی باهاي خانوادگی کار و کسبدر ایران نیز 
  .خورد به چشم می» دهی هر چند بدون سازمان«هاي خانوادگی کار و کسباز  هاي زیادي ، نمونهها آن

 80کشورهاي پیشـرفته هسـتند. در آمریکـا بـیش از      هاي مهم اقتصاد هاي خانوادگی یکی از بخشکار و کسب
درصـد نیـروي کـار آمریکـا بـراي       60شـود؛ و بـیش از    کنتـرل مـی   هـا  توسـط خـانواده  هـا  کار و کسـب درصد 
گـر آرزوهـا و    هاي خانوادگی داراي روح کارآفرینانـه و نشـان  کار و کسبکنند،  می هاي خانوادگی کارکار و کسب
  .بسیاري از افراد براي استقالل، فعالیت خانوادگی، غرور و ثروت هستند رویاهاي

                                                             
توانید با محقق در  می azimi@myindustry.irدر صورت تمایل به همکاري در چنین پژوهشی از طریق آدرس ایمیل  - 1 

  ارتباط باشید.
2 - Synergy 
3 - Communication 
4 - Entrepreneurship 
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حـاکم   هـاي خـانوادگی بـر سـاختار اقتصـاد     کار و کسـب ترتیب در اروپا و آمریکاي جنوبی و مرکزي،  به همین
هـاي  کار و کسـب تـوان   رو مـی  هستند و بخش مهمی از اقتصاد بسیاري از کشورها را کنترل مـی کننـد. از ایـن   

  .خانوادگی را بخش مهمی از اقتصاد جهانی دانست

 هاي کار آفرینانه به طور کلـی پـایین اسـت. تخمـین هـا نشـان      کار و کسبگونه  موفقیت در این متأسفانه نرخ

خورنـد و   ي حیاتشان شکست مـی  هاي خصوصی طی چهار تا پنج سال اولیهکار و کسبدرصد  80-70دهد  می
دهد کـه  خـانوادگی نشـان می هايکار و کسبآورند. آمارهاي  سال دوام می 10درصد آنها بیش از  10کمتر از 

  .یابند انتقـال می ها با موفقیت بـه نسل دوم خـانواده سوم آنکمتر از یک 

ناشـی از   ةهاي اضافه شد سازد، پیچیدگی غیر خانوادگی متمایز می کار و کسبخانوادگی را از  کار و کسبچه  آن
اي متفـاوت عمـل کننـد،     هاي خانوادگی بـه گونـه  کار و کسبشود اغلب  هاي خانوادگی است که باعث می نظام

آرزوها و نگرانـی هـاي خـانواده بـر تصـمیم       هاي خود را تعیین و تصمیم گیري کنند. معموالً نیازها، استراتژي
هاي مورد استفاده براي ارتباط برقرار کـردن   هاي خانوادگی و روش نظام .گذارند تأثیر می کار و کسبهاي  گیري

 چـالشِ  تأثیر گذار باشند. ایـن زیبـایی و   کار و کسب هاي توانند در تصمیم تصمیم گرفتن، همه می ا یکدیگر وب
  .خانوادگی است کار و کسبمدیریت 

  خانوادگی کار و کسبنکاتی پیرامون  -2- 1

خانوادگی موفق: یک برنامه پیشگیرانه براي مدیریت خانواده و  کار و کسب«در کتابش با عنوان  1ادوارد دي
  نویسد: می  »2کار و کسب

 100نسل و بیش از  4خانوادگی بسیار موفق اکالهاما که  کار و کسباخیراً براي استخدام به عنوان مشاور «
. یکی از اعضاي هیات مدیره از من پرسید، آیا رویکرد من به مسائل شدم سهامدار خانوادگی دارد، مصاحبه می

ادوارد دي موارد زیر را به عنوان » بله. ها تغییر کرده است؟ من پاسخ دادم، خانوادگی در طی سال کار و کسب
  برد: هاي خانوادگی آموخته است، نام میکار و کسبها در  نکاتی که طی این سال

تواند عقاید  خانوادگی یعنی برخورد پیشگیرانه با مسائلی که می کار و کسبمدیریت پیشگیرانه مسائل  -1
  تر از مدیریت انفعالی است.آموزش ندیده، عصبانیت، حسادت و طمع را تسکین دهد، به

هایی نظیر احترام، درستی، عدالت، محبت و خدمتگزاري به یکدیگر پایه و اساس رسیدن به نتایجی  ارزش -2
  و خانواده است. کار و کسباست که در دراز مدت به نفع 

                                                             
1 - Edward D 
2 - The Successful Family Business : A Proactive Plan for managing the Family and the Business 
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حل سریع است.  راهتوجه محترمانه و مشتاقانه به نظرات اعضاي خانواده مهمتر از یک پاسخ سریع یا یک  -3
  تري وجود دارند که نیاز به بررسی دارند و باید در نظر گرفته شوند. در اغلب موارد مسائل خانوادگی عمیق

، ها سرگذشت ، دو مجموعۀ پویاي منحصر به فرد و در حال تغییر هستند، هر کدام از آنکار و کسبخانواده و 
خانوادگی، تاثیر متقابل  کار و کسبخاص خود را دارا هستند. ها و تهدیدهاي  ها، فرصت ها، ضعف ها، قوت چالش

  این دو مجموعۀ پویاست.

گذارد و این تاثیر به صورت بالعکس نیز وجود دارد و  تاثیر می کار و کسبجه داشته باشیم که خانواده بر باید تو
هاي کار و کسباوت از اي متف خانوادگی به گونه هايکار و کسببه خاطر همین تاثیر متقابل است که اغلب 

  کنند. غیرخانوادگی عمل می

  و خانواده کار و کسبهمپوشانی 

  

  

  

  

هاي خانوادگی در یکی از چهار دستۀ کار و کسبدهد که اکثر مسائل  هاي خانوادگی نشان میکار و کسببررسی 
  گیرند: زیر قرار می

هاي دیگر  به افرادي از نسل کار و کسبمسائل مالی و مسائل ناشی از برخورد نابرابر در واگذاري  -1
 .1خانواده

 .2کار و کسبمسائل مالی و مسائل ناشی از برخورد نابرابر با اعضاي یک نسل خانواده در انجام امور  -2

یرخانوادگی و شرایط بازار هاي غکار و کسبداري و ارائۀ مزیتهاي خاص و خارج از عرف  حمایت، جانب -3
 ها. به برخی از اعضاي خانواده و یا تمامی آن

 حسادت و رقابت اعضاي خانواده براي به رسمیت شناخته شدن، جلب محبت و کسب پول. -4

 

                                                             
1 - Inter - Generational 
2 - Intra - Generational 

کاروکسب    خانواده 
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 هاي مختلف رویکرد -2

هاي خانواده  خانوادگی به دلیل اضافه شدن دینامیک کار و کسبباید این واقعیت را بپذیریم که معموالً مدیریت 

  خانوادگی، رفتار و دیدگاه شما در مورد موارد زیر حائز اهمیت است: کار و کسبتر است. در مدیریت  پیچیده

 هاي غیرخانوادگی دارند.کار و کسبهاي خانوادگی مسائل بیشتري نسبت به کار و کسب -1

 تر هستند. مختلف بسیار پیچیدههاي خانوادگی به دالیل کار و کسب -2

 بینی هستند. خانوادگی تکرار شونده و البته قابل پیش کار و کسبموضوعات  -3

دارند، با تغییر شرایط زندگی  کار و کسبکه چه توقعی از  خانوادگی و این کار و کسبنوع نگاه اعضاي خانواده به 

از دارند که به این موضوع آگاه باشند و با هاي خانوادگی نیکار و کسبکند. رهبران  شخصی آنها تغییر می

افزایش سن اعضاي خانواده، تغییرات را پیش بینی نمایند. برخی از رویدادهاي اصلی زندگی شخصی که بر 

  خانوادگی موثر هستند، عبارتند از: کار و کسبفضاي 

  سالگی 18رسیدن به سن  •

  رفتن به دانشگاه •

  ازدواج •

  بچه دار شدن •

  خریدن خانه •

  طالق •

  یماريب •

  شکستهاي مالی •

  هاي تحصیل فرزندان هزینه •

  از دست دادن کار •

  سالگی 40رسیدن به سن  •
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  بازنشستگی •

  ناتوانی جسمی •

خانوادگی سهام دارند، ممکن است تا زمانی که دانشگاه  کار و کسباي که در یک  براي مثال اعضاي خانواده

کنند، به تقسیم سود سهام فکر نکنند و هنگامی که آنها نیازها و فشارهاي  کنند یا ازدواج می خود را تمام می

تواند به عنوان یک منبع درآمد  خانوادگی می کار و کسبمد بیشتري بخواهند، آمالی بیشتري پیدا کنند و در

  موثر هستند. کار و کسبها در نظر گرفته شود. به همین منوال هر کدام از عوامل فوق بر موفقیت  براي آن

نیست. هنگامی که  اخانوادگی کار کار و کسبهاي متداول کارآفرینی در حل مسائل  متاسفانه هیچ کدام از راه

توانید  خود منطبق کنید، اما نمی هاي توانید خانواده را به زور با خواسته شما قدرت یا پول داشته باشید می

توانید خانواده را از مسیر زندگیتان خارج کنید.  هماهنگی و سازگاري خانواده را به زور ایجاد کنید. شما نمی

  شما خانواده را، چه خوب، چه بد، براي کل زندگی دارید و اعضاي خانواده در منزل با شما هستند.

، هر  کار و کسببنابراین به یک رویکرد یا روش مدیریتی متفاوت براي مدیریت مسائل  خانوادگی نیاز دارید. اوالً

  خانوادگی باید از دو جنبه بررسی شوند: کار و کسبیک از مسائل 

  بهتر است؟ کار و کسبچه چیزي براي  •

  چه چیزي براي خانواده بهتر است؟ •

، یک فرآیند و روش مدیریت نیاز است. از این رو در  کار و کسبی متفاوت براي مدیریت جنبه خانوادگی ثانیاً

  خانوادگی باید: کار و کسبخانوادگی، رهبر  کار و کسبمدیریت مسائل 

  حساس و از نظر احساسی باهوش باشد؛ •

  با احترام به نظرات دیگران گوش دهد؛ •

  ها احترام بگذارد؛ آندر برابر افراد با تجربۀ کاريِ کمتر، قدري صبور باشد و به  •

  سعی کند گوش کند، آموزش بدهد و توافق و اجماع جمعی ایجاد کند؛ •

  با رویکرد خدمتگزاري برخورد کند و آن را به افراد خانواده یاد دهد. •
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خانوادگی دچار یکی  کار و کسبهاي خانوادگی، هنگام برخورد با مسائل کار و کسبمتاسفانه بسیاري از رهبران 

  شوند. این دو اشتباه رایج عبارتند از: ه رایج میاز دو اشتبا

 کار و کسباجتناب یا تالش براي اجتناب، عقب انداختن یا امیدوار بودن به برطرف شدن مسائل  -1

  خانوادگی

 انکار یا تالش براي انکار و نپذیرفتن واقعیات -2

  شوند، عبارتند از: روبرو می خانوادگی که با مسائل خانوادگی دشوار کار و کسبعکس العملهاي اولیۀ رهبران 

  باشد؛ اآلن زمان مناسبی براي بررسی مساله نمی –تاخیر  •

  شود؛ عضو ناراضی خانواده پس از مدتی آرام می –اجتناب  •

  بگذارید با تقسیم سود وي را خوشحال کنیم و از مساله رهایی پیدا کنیم –اجتناب  •

کند و  و تجارت را درك نمی کار و کسبکه  عضو رنجیدة خانواده یا خیلی جوان است یا این –انکار  •

 هاي وي توجیه ندارد. نگرانی

بلکه فرد یا افراد » روند مسائل کسب وکارهاي خانوداگی از بین نمی«گویم که  با اطمینان به شما می

رنجیده نه تنها به خاطر حل نشدن مسائل بلکه به خاطر چگونگی نحوة رفتار با آنها بیشتر ناراحت و عصبانی 

شود که عضو خانواده احساس یک فرد درجه دوم که به وي احترام  شوند. توجه نکردن به فرد سبب می می

شود را داشته باشد. این احساسات زمانی  ه وي توجه نمیشوند و یا ب شود، برایش ارزش قایل نمی گذاشته نمی

دریافت کند، در حالی که سایر اعضاي  کار و کسبشوند که فرد ناراحت، منفعتهاي مالی اندکی از  شدیدتر می

  خانواده در آن زمان از مزایان بیشتري برخوردار باشند.

ست، اما پشت مسائل مالی معموالً یا مسائل خانوداگی معموالً دربرگیرندة مسائل مالی ا کار و کسبمسائل 

خواهد مورد ارزش، احترام و  احساسی بین دو نسل یا یک نسل وجود دارد یا نیازهاي روانشناختی که فرد می

خانوادگی به دلیل این که با خانواده ارتباط  کار و کسباش قرار بگیرد. مواجهه با مسائل  دوست داشتن خانواده
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 کار و کسبماند، خانواده همیشه با شماست. از مسائل  ست. خانواده در دفتر کار باقی نمیدارد، کار دشواري ا

  اید. ها اجتناب شود، خطر بزرگی را همیشه در کمین نگاه داشته توان اجتناب کرد و اگر از آن خانوادگی نمی

 خانوادگی کار و کسبیک فرآیند پیشگیرانه در مدیریت  -3

هاي خانوادگی به یک فرآیند پیشگیرانه مدیریتی نیاز دارند که به واسطۀ کار و کسبتجربه نشان داده است که 

  آن :

  هاي مالی و نیازهاي آن آموزش ببینند. خانوادگی و ظرفیت کار و کسبافراد در مورد 

  ها و مسائل خود را مطرح کنند. ها گوش داده شود و سئواالت، نگرانی به سخنان آن

  ها و نقطه نظرات مختلف درك کنند. خانوادگی را از دیدگاه کار و سبکآزادانه بحث کنند و مسائل 

  است، به توافق جمعی برسند. کار و کسبدر مورد این که چه چیزي هم به نفع خانواده و هم به نفع 

در انجام هر فرآیندي که بخواهید انجام باید این نکته را در نظر بگیرید که نیازهاي پنهان اعضاي خانواده باید 

  هاي آنها بدون توجه به سن، جنسیت یا تجربۀ کاري مدنظر قرار داده شود. با احترام گوش داده شود و دیدگاه

  1مدیریت مشارکتی و مساله همسر -1- 3

مدیریت مشارکتی در اینجا منظور مدیریتی است که در آن هر یک از سهامداران و کارمندان بالغ خانواده و 

یل و اثرگذار باشند. هدف این فرآیند این است که با هر یک از اعضاي خانواده همسرانشان باید در فرآیند دخ

  موزش داده شود.آاست یا در آن درگیر می باشد ارتباط برقرار شود و به آنها  کار و کسبکه تحت تاثیر 

وند؟ یا این است که؛ آیا باید همسران اعضاي خانواده نیز مشارکت داده ش شود میسواالتی که معموالً مطرح 

  نفع خانواده مشارکت داده شوند؟ در چه سنی باید فرزندان یا معتمدین ذي
                                                             

در تدوین این یادداشت از منابع غربی و بر اساس فرهنگ آنجا استفاده شده است، اما محقق تالش کرده است تا با دخیل  -  1
کردن تجربیات و مشاهدات خود از جامعه ایرانی و همچنین نگاهی به مطالعات مشابه در جوامع شرقی این بخش را بیشتر کارا 

تواند عکس آن یعنی  کار را مرد تلقی نموده است و همسر در اینجا جنسیت موتث دارد اما می و رهبر کسبسازد.همچنین در اینجا 
  کار زن باشد و جنس مذکر به عنوان همسر تلقی شود. و رهبر کسب
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بسیار روشن است و آنها قطعاً  کار و کسبکتب مدیریت بر این باورند که پاسخ به لزوم مشارکت همسران در 

خ مثبت باید در این مدیریت مشارکتی نقش داشته باشند و حتی اگر همسران سهامدار نیستند باز هم پاس

گیري موثر ! در ادامه دلیل این موضوع از منظر  هستند و در فرآیند تصمیم کار و کسباست و آنها بخشی از 

  نویسندگان کتب مذکور به طور خالصه شرح داده شده است.

کنید، تاثیر اطالع  ل صحبت میتا هنگامی که در منز آموزش دهیدشما قصد دارید از این طریق به آنها 

توانند نظرات خود  همسران نیز می یا شایعات را بر روي احساسات، قضاوت و عقاید آنها کاهش دهید.نداشتن 

گیري، یا به صورت غیرمستقیم از طریق بحث و  ه به صورت مستقیم و از طریق مشارکت در تصمیمچرا 

و به آنها این فرصت  صحبت در منزل منتقل کنند. اگر با همسران با احترام برخورد شود، با آنها گفتگو شود

توان  داده شود که سخنانشان شنیده شود، می

ها را کاهش  برادرانه یا هم چشمی-هاي خواهر حسادت

داد. در مواردي که همسران مشارکت داده نشوند، 

هاي  و ارزش کار و کسبهمسرانی که در جریان کارهاي 

یک عامل ها نیستند، می توانند  خانواده و اولویت

دادن همسر خود، که عضو  اصلی در سوق

که این سبب ایحاد اختالفات  شان نیز هست به سمت جستجوي قدرت، پول یا اعتبار باشند خانواده

  گردد. خانوادگی می

هاي ایرانی یک واقعیت انکار ناپذیر است، و توصیه اصلی در کار و کسبنقش همسران در اختالفات خانوادگی 

شود  و این شفافیت احتماالً باعث می است هاي خانوادگی و ارزش ارک و کسباینجا آگاه کردن همسران از 

  به سمت بروز اختالف سوق دهند.را همسران کمتر شوهرانشان 

شود، این است که آنها می خواهند با شوهرانشان منصفانه و با  یک مساله رایج که براي همسران ایجاد می

- ها به سختی تفاوت بین خواهر الت و احترام، پول است. زناحترام برخورد شود. در بسیاري از موارد معیار عد

ها دریافتی شوهرشان را با آن چه برادران یا  کنند. آن برادرها در حقوق مالکیت سهام، و جایگاه را درك می
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د ز سوي دیگر، مردها نیاز شدید به این دارند که تاثیرگذار باشنکنند. ا کنند، مقایسه می ها دریافت می برادرزاده

  ها باهوش هستند. هایشان نشان دهند که آن و احترام اعضاي خانواده را کسب  کنند و به خانم

خواهد بود. زیرا  کار و کسب، کار بسیار مشکلی براي رهبر کار و کسبمشارکت دادن افراد خانواده در مدیریت 

تحمل اندکی دارند و افراد  هاي خانوادگی، افراد با اطالعی هستند که صبر وکار و کسببسیاري از رهبران 

ها ممکن است نسبت به  کنند. به عالوه آن هاي متفاوت را درك نمی تجربه، آموزش ندیده و با دیدگاه بی

مشارکت دادن تنها زمانی براي آرام کردن منازعات موثر  جنسیت نیز تعصب داشته باشند (خصوصاً در ایران).

هایشان را بزنند و  شود که حرف که به آنها فرصت داده میشود که شرکت کنندگان احساس کنند  واقع می

شوند. جویا شدن نظرات افراد پس از اتخاذ تصمیمات عمده، هدف  هاي آنها احترام قائل می براي حرف

 آموزش و فرصت دادنکند. در مجوع باید بگوییم که هدف مشارکت دادن؛  مشارکت دادن را خدشه دار می

  رسیدن به این هدف است : تموارد زیر از ملزوما به افراد است.

  شفافیت اطالعات •

  احترام •

  ارتباطات مکرر دوطرفه •

یک جلسه خانوادگی الزم است ! این جلسه هدفش شرح فرآیندهاي رسمی براي کسب نظرات و  ،براي شروع

ارة اینکه درب همچنین بحث و جستجوي نظرات سایریناست،  کار و کسبپیشنهادهاي اعضاي خانواده در 

اید که براي مشارکت  اي شده خواهند، یا چه نیازي دارند، در واقع وارد ارتباط دوطرفه اعضاي خانواده چه می

تعارضهاي متداول  هاي خانوادگی پول و عدالت است.کار و کسبخانواده الزم است. ریشه بیشتر مشکالت 

  :موارد ذیل است شامل

  به توسعه و رشد سرمایه؛ کار و کسبر مقابل نیاز تمایل سهامداران به سود سهام بیشتر د •

  ؛کار و کسبهاي  هاي مالی خانواده در مقابل منفعت نیازها و خواسته •

  مشغولند؛ کار و کسبمالی میان اعضاي خانواده که به  برابري •
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، فعالیت کار و کسبمشغول هستند و آنهایی که در  کار و کسبخانواده که در  برابري مالی بین اعضاي •

  کنند؛ نمی

 برابري مالی بین پسران و دختران •

شود که باید در این جلسه مطرح  مطرح می همه این مسائل به عنوان بخشی از فرآیند آموزش سهامداران،

تواند اتفاق بیافتد و مواردي که اغلب  که چه چیزي می شود. این جلسه و آموزش اعضاي خانواده را براي این

  کنند. ماالً باید با آن روبرو شوند، آماده میها احت افتد و آن اتفاق می

  با استفاده از رفتارش باید نشان دهد که : کار و کسبرهبر 

  هاي خاص خود را داشته باشد؛ هر سهامدار حق دارد دیدگاه •

  هر سهامدار حق دارد به دیدگاهش گوش داده شود و با احترام و تکریم به آن پاسخ داده شود؛ •

چه به نفع خانواده است  نسبت به دیگري وظیفه دارد که تالش کند در مورد آنهر سهامدار خانواده  •

  به توافق برسد؛

  هاي متفاوت وجود داشته باشد و ما با هم باید تصمیمات سهتی بگیریم. رود دیدگاه انتظار می •

  ها افتخار کنیم. اي به آن تصمیمات برسیم که بتوانیم به آن ما باید به گونه •

هاي خانوادگی و نظامنامه رفتار خانوادگی را آماده کرده  ان این جلسه، بیانیه ارزشما باید در پای

  باشیم.

 هاي خانواده بیانیه ارزش -4

تواند یک تجربۀ ارزشمند براي همۀ افراد محسوب شود. چه چیزي براي  هاي خانواده می تهیۀ بیانیه ارزش

خانوادة شما مهم است؟ اهمیت نسبی سازگاري خانوادة شما چقدر است؟ کدامیک مهمتر است، خانواده یا 

د رفتار خانواده را هدایت کند؟ هایی بای ؟ چه ارزش؟ خانواده چه مفهومی براي یک عضو خانواده داردکار و کسب

  خواهیم خانواده چه مفهومی داشته باشد؟ اسم خانواده شما باید نشانگر چه چیزي در اجتماع باشد؟ ما می
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شود. شاید  هاي خانواده باید سنگ زیربناي ساختمانی باشد که تصمیمات خانواده بر اساس آنها اتخاذ می ارزش

گاه نباید تغییر کند  هاي خانواده هیچ م سود سهام تغییر کند، ولی ارزشهاي خانواده براي شیوه تقسی سیاست

  مانند. و همواره معتبر باقی می

  است، مثالً: کار و کسبهاي  بیانیه ارزشهاي خانواده، ناظر بر جنبۀ ارتباطات افراد در خانواده و همچنین ویژگی

  ما به مشتریان احترام می گذاریم. •

  هاي خانوادگی نیست.کار و کسباست و مختص  کار و کسبویژگیهاي این جمله صرفاً ناظر بر 

  ما نسبت به یکدیگر وفادار خواهیم بود و براي کمک به یکدیگر در شرایط سخت آماده خواهیم بود. •

  گذاریم. خانوادگی احترام می کار و کسبما به زندگی شخصی و حریم خصوصی افراد در امور غیر  •

  بودند. کار و کسبهاي خانوادگی یک  جنبهاین دو جمله اخیر ناظر بر 

اي به صورت مکتوب و در صورت ارج نهادن و جدي گرفته شدن در مواقع حساس  در واقع وجود چنین بیانیه

  و بروز مشکالت به عنوان یک مرجع حل اختالف و یک الگو براي ارزیابی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

هاي خانوادگی به عنوان پایه و اساسی براي نحوة مشارکت  خانوادگی به یک بیانیۀ ارزش کار و کسبهر 

  خانوادگی است. کار و کسباین بیانیه همچون قانون اساسی براي  .نیاز دارد کار و کسبهاي آتی در  نسل

 نطامنامۀ رفتار خانواده - 5

کند چه رفتاري قابل قبول است و چه  ن میاست که تعیی» ده فرمان«یک نظامنامۀ رفتار خانواده بیشتر شبیه 

. این نظامنامه همچنین شباهتی به قوانین مذاکره یا قوانین داخلی در پارلمان دارد، رفتاري قابل قبول نیست

  کنند که چگونه باید مذاکرات بین اعضاي خانواده صورت پذیرد. این قوانین تعیین می

افزایش یابند و  کار و کسببد و یا افراد خانواده غیردخیل در هر زمان تعداد سهامداران خانواده افزایش یا

همچنین زمانی که  یابد. همچنین در زمان انتقال بین نسلی، وجود نظامنامه رفتار خانواده ضرورت بیشتري می

هاي مختلف وجود دارد، لزوم وجود این نظامنامه بیشتر  احتمال بروز تعارض بین، افراد در یک نسل یا از نسل
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خانوادگی بالغ  کار و کسبشود. باید توجه داشته باشیم که احتمال بروز تعارض در وضعیتی که  حساس میا

  کند بیشتر از سایر مواقع است، به عنوان مثال: شده است و درامد ایجاد می

  تعارض بین منافع مالی شهصی یک نفر و سازگاري یا برابري خانواده •

  هاي مختلف تقسیم ثروت میان نسل •

  ها بین خواهر و برادرها یا پسرعموها و ... یم فرصتتقس •

  انتخاب جانشین براي مدیرعامل •

 کار و کسبریزي براي نقدینگی ایجاد شده توسط  برنامه •

حث و جدل، خدشه دار شدن احساسات و حتی قطع رابطه منجر شود. بتمام موارد فوق می تواند به تعارض، 

هایی احتمال بروز این موارد  و اسلوب رفتار در چنین مذاکرات و بحث نظامنامه رفتار خانواده، با تعیین اصول

  دهد. را کاهش می

 جلسات ساالنه خانوادگی - 6

یکی دیگر از ابزارهاي پیشگیرانۀ ما جلسات خانوادگی ساالنه است. این جلسات به عنوان سنت و نیز روش دور 

نظر و مدیریت پیشگیرانۀ مسائل خانوادگی  هم جمع کردن اعضاي خانواده براي اهداف آموزشی، بحث و تبادل

شود.  در واقع جلسات ساالنه خانوادگی فرصت مناسبی براي موارد زیر به شمار  در نظر گرفته می کار و کسبو 

  رود : می

ارتباط برقرار کردن و آموزش همۀ اعضاي خانواده، جوانان و بزرگساالن، آنهایی که در شرکت کار  •

  هاي پیش رو. ها و فرصت و چالش کار و کسبکنند و همسران براي بیان وضعیت موجود  نمی

  ها تر خانواده و همسران آن تایید مجدد ارزهاي خانواده و اموزش آنها به اعضاي جوان •

ل نظر و پیش بینی آینده در مورد درخواست تقسیم سود سهام، نیازهاي تبدیل سهام به بحث و تباد •

  پول نقد، بازنشستگی و جانشینی
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آوردن کارشناسهاي خارجی (خارج از جمع خانواده) به منظور آموزش اعضاي خانواده در مورد  •

  مسائل مهم.

 برگزاري جشن خانوادگی و جشن کاري •

 و مدیریت کارکنان خانواده 1استخدام، جبران خدمات -7

مشغول به کار شوند و میراث وي را دنبال  کار و کسبآرزوي هر موسسی این است که روزي فرزندانش در 

تر  خانوادگی، خانواده به مسائل زیر روبرو است، مسالۀ میراث پیچیده کار و کسبکنند. از آنجا که در یک 

  شود: می

  را دارند؟ کار و کسبارکردن در چه کسانی از اعضاي خانواده ضالحیت ک •

  استطاعت استخدام چه تعدادي از اعضاي خانواده را دارد؟ کار و کسب •

  آیا اعضاي خانواده باید تجربۀ کاري قبلی داشته باشند؟ •

ها براي  توانند استخدام شوند؟ شایستگی؟ اسخدام قوم و خویش بر چه اساسی اعضاي خانواده می •

  ن؟پستهاي مهم؟ نیاز؟ مستحق بود

  ؟چگونه باید به اعضاي خانواده پرداخت شود •

 گذارند؟ کارکنان خانوادگی چگونه بر انگیزه کارکنان غیرخانوادگی اثر می •

کنند: معموالً هنگام استخدام نخستین عضو  ها در برخورد با این مسائل، مراحل مشابهی را طی می اکثر خانواده

شود. زمانی که  گیري کمتري اعمال می تخدام او سختگیرد و در مورد اس خانواده، بررسی کمی صورت می

خانوادگی را به عنوان یک  کار و کسبها، استخدام در  تعداد قابل توجهی از فرزندان، پسر/دختر عموها و نوه

  کند. فرصت استخدام یا حق خود ببینند، مسائل و مشکالت استخدام اعضاي خانواده بروز می

هایی، جاي تعجب ندارد. روالی که بر اساس آن اولین اعضاي خانواده کار و کسببروز مشکالت در چنین 

کند. اگر این روال در استخدام هاي  استخدام شدند توقعات و انتظارات را براي استخدام هاي بعدي ایجاد می

بعدي به کار گرفته نشود، سبب ایجاد مسائل طرفداري از بعضی اعضاي خانواده و نیز ایجاد احساس رفتار 
                                                             
1 - Compensation 
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. در بررسی مسائل استخدام، جبران خدمت و مدیریت کارکنان خانواده، نگاه شود میبرابر در اعضاي خانواده نا

  ند به حل بهتر این مسئله کمک کند :رویکرد مختلف می توا 4کردن به مسائل، دست کم از 

  است؟ کار و کسبچه چیزي به نفع  -1

 چه چیزي به نفع کارکنان بالقوة خانواده است؟ -2

 استخدام یک عضو خانواده روي کارکنان غیر عضو خانواده تأثیر می گذارد؟چگونه  -3

 کار و کسبچه ذهنیت، توقع یا مسائلی ممکن است در میان اعضاي خانواده که در آینده بخواهند در  -4

 ؟شود میخانوادگی کار کنند ایجاد 

، نیاز خواهید داشت. این کار و کسببا رشد خانواده، به سیاست مناسبی براي استخدام اعضاي خانواده در 

سیاست بهتر است که در مورد همۀ اعضاي خانواده، به صورت یکسان به کار گرفته شود. هنگامی که تعداد 

مسئلۀ استخدام اعضاي خانواده مسئله اي پیچیده تر و مبرم تر  شود میاعضاي خانواده و سهامداران آن زیاد 

چه منفعتی می  کار و کسبفعالیت نمی کنند، خواهند پرسید : از  کار و کسب. اعضاي خانواده که در شود می

  برم؟

  چرا پسر/دخترعمویم شغلی با درآمد باال دارد و من ندارم؟

  ؟شود میاي متفاوت رفتار  چرا با من به گونه

ها  عالوه بر موارد اشاره شده نکات زیر را نیز در نظر داشته باشید و به آن شود میبه هر حال پیشنهاد 

  بیندیشید :

فعالیت می کنند بیشتر باشد، احتمال بیشتري  کار و کسبهر چه تعداد اعضاي خانواده اي که در  -1

 وجود دارد که هم چشمی، حسادت و رقابت در دریافت حقوق و کسب جایگاه رهبري بیشتر باشد.

تانداردها و فعالیت می کنند بیشتر باشد، اهمیت اس کار و کسبهر چه تعداد اعضاي خانواده که در  -2

را با دو  کار و کسبزیرا خیلی سخت است که یک  شود میمعیارهاي رفتاري و عملکردي بیشتر 
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استاندارد عملکرد مختلف اداره کرد؛ یکی براي کارکنان خانواده و دیگري براي کارکنان غیر عضو 

 خانواده.

 چه چیزي حق اعضاي خانواده است؟ -3

توانایی استخدام چه تعداد از اعضاي خانواده را  کار و کسبدارد؟ توانایی انجام چه کاري را  کار و کسب -4

 دارد.

گیري روبرو هستیم و دو گزینۀ کامًال  ها و توجه به این نکات ما با یک مسئلۀ تصمیم در پاسخ به این سوال

 کار و کسببنابراین رهبر  متفاوت را پیش روي داریم. یکی قوانین بازار و دیگري جانبداري از اعضاي خانواده.

  خانوادگی باید به سواالت زیر نیز بیندیشد :

 کنم؟ براي اختالفات خانواده ایجاد می هایی آیا من فرصت -1

 دهم؟ در دراز مدت را افزایش می کار و کسبآیا من احتمال موفقیت  -2

 دهم؟ را به کارکنان غیرعضو خانواده میآیا من پیام آموزشی اشتباهی  -3

  گیري نکاتی را بیان کنیم :اجازه دهید به عنوان نتیجه 

کند فضاي خودش را نیاز دارد، فرصتی که احترام به  فعالیت می کار و کسباده که در هر عضو خانو -1

 هایش عمل نماید. یت شناخته شود و بر اساس تواناییدست آورد، به رسم

 این براي خواهر و برادرها یا پسرعمو دخترعموها سخت است که براي یکدیگر کار کنند. -2

 والدین معموالً مدیران خوبی براي فرزندانشان نیستند. -3

اعضاي خانواده حداقل باید از استانداردهاي رفتاري و عملکرد مشابهی با کارکنان غیر عضو خانواده  -4

 برخوردار باشند.

اجراي عادالنۀ استخدام، حقوق و اندازه گیري عملکرد کارکنان خانواده براساس  در نهایت آن که -5

ت موردي اجرا و عرف بازار به جاي این که بر اساس جانبداري اعضاي خانواده و به صورشایستگی ها 

 شود حائز اهمیت است.
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  پسرعمو و دخترعموها –رقابت و هم چشمی خواهر و برادرها -8

یابد که تعدادي از  ، هنگامی بیشتر اهمیت میکار و کسبهاي پیچیده مدیریت همزمان خانواده و  دینامیک

چشمی  خانوادگی بپیوندند. رقابت و هم کار و کسبگیرند که به  خواهر/برادرها و دخترعمو/پسرعموها تصمیم می

  دهد: خانوادگی، به دو علت رخ می

  طبیعت و ماهیت وجودي انسان •

و این واقعیت که تنها یک جایگاه مدیرعاملی  •

  وجود دارد.

هاي خود  گردد تا توانایی به دنبال فرصتی میهرکس 

ها و والدین را  را ثابت کند؛ فرصتی که احترام هم رده

موفق  کار و کسببه دست آورد. فرزندان موسسان یک 

خواهند احترام اعضاي خانواده را به دست  نیز می

هایی هستند تا بر  آورند. از این روي به دنبال فرصت

د قضاوت قرار گیرند. افراد هایشان مور اساس شایستگی

خواهند در این رقابت برنده شوند و به عبارتی  می

خواهند در این رقابت از سایر اعضاي  تر می دقیق

  خانواده پیشی بگیرند.

چشمی یکی از مهمترین عوامل  هاي خانوادگی ایرانی، موضوع چشم و همکار و کسببه اعتقاد نگارنده در فضاي 

را براي حل این » به افراد 2تخصیص فضاي خاص«خواهم نظریه  . از این روي می1است رکا و کسبتاثیرگذار بر 

  گونه رقابتها به کار گیرم. معرفی کنم و آن را به عنوان ابزاري براي مدیریت این کار و کسبضل اساسی در مع

                                                             
  ن بیشتر استتوان به وضوح دید اما معتقدم این تاثیر در ایرا هرچند تاثیر آن را در متون غربی نیز می -  1

2- Sandbox 
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ایم که هر عضو خانواده به فضاي خاص خود نیاز دارد و اعضاي خانواده معموالً فضاي  ما به این نتیجه رسیده

این است که هر عضو از » تخصیص فضاي خاص«گذارند، منظورمان از  خود را با سایرین به اشتراك نمی

جزاي مربوط به خود نیاز مشغول به فعالیت است، به یک فضاي شخصی م کار و کسباعضاي خانواده که در 

دارد که در آن سایر اعضاي خانواده حضور نداشته باشند. تخصیص فضاي خاص مفهومی است که در تجربه 

  .1کارایی خود را نشان داده است

                                                             
  هاي مختلفی از اجراي موفق این نظریه را مطالعه نمایید. توانید نمونه نامه می در منابع این ویژه - ١
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  خانوادگی کار و کسبطالیی در مدیریت   اصول

  1اصل      

مشغول فعالیت هستند نباید توسط والدینشان یا عمو/خاله/دایی و ... کنترل  کار و کسباعضاي خانواده که در 

  ها گزارش دهند بلکه باید به کارکنان ارشد گزارش دهند. شوند یا به آن

  2اصل     

شوند، محدود شود تا  بهتر است که تعداد اعضاي خانواده که از هر نسل یا گروه خانواده استخدام می

فرزند داشته باشید، چون تعداد پستهاي  5ما د کند. به یاد داشته باشید که اگر شها را محدو چشمی هم

  .بی بهره خواهند ماندفرزند  چند، احتماالً مدیریتی ارشد محدود است

  3اصل     

خانوادگی فعالت کرده باشند و عملکرد قابل  کار و کسباعضاي خانواده باید حداقل چندسالی در خارج از 

نشان داده باشند تا از این طریق بتوانند احترام سایر کارکنان را به دست آورند و به خاطر این توجهی از خود 

  که عمالً در دنیاي واقعی کار کرده باشند، اعتماد به نفس الزم را داشته باشند.

  4اصل     

  ل دهید.کارکنان خانواده را بر اساس نیاز و شایستگی، استخدام کنید، پاداش دهید و ارتقا و تنز

  5اصل     

  همۀ اعضاي خانواده باید این فرصت را داشته باشند که احترام سایرین را جلب کنند.

  6اصل     

  همۀ سهامداران خانواده داراي حقوق قانونی هستند، به آنها احترام بگذارید.
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  7اصل     

مالکیت سهام، به ارث بردن و طالق قبل از این که با مشکالت مواجه شوید، قوانینی در ارتباط با استخدام، 

  اتخاذ کنید و آن را ساده نگه دارید.

  8اصل    

خانوادگی پایان دهد و این موضوع باید قبل  کار و کسبطالق باید مشارکت فرد طالق گرفته را به هر صورتی با 

  از ازدواج و قبل از استخدام بیان گردد.

  9اصل    

خانوادگی باید همۀ محصوالت و خدمات خود را بر اساس عرف بازار تهیه کند، خرید از اعضاي  کار و کسب

  خانواده توجیه پذیر است ولی مادامی که بر اساس عرف و نرخ بازار صورت گیرد.

  10اصل    

  دهند.اي قرار ندهید که به برادر/خواهر یا پسرعمو/دخترعمو گزارش  خواهران یا برادران را به گونه

  11اصل    

  تئوري تخصیص فضاي خاص را به یاد آورید:

  خواهد در آن فعالیت کند. هر فرد به فضاي خاص خودش نیاز دارد و می

  هاي بین اعضاي خانواده استفاده فرمایید. چشمی از این تئوري براي مدیریت هم

  12اصل   

 را خراب کند. کار و کسبه خانواده را خراب کند و یا خانواد کار و کسباجازه ندهید، که 
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  13اصل   

  ها را جویا شوید. همسران را در جلسات سهامداران خانواده دعوت کنید و مشارکت و نظرات آن

  14اصل   

  مسائل مالی را با جزییات براي سهامداران افشا کنید.

  15اصل  

کنید خانواده را نیز مدیریت کنید، این  را مدیریت می کار و کسبآگاه باشید که شما نمی توانید همان گونه که 

  دو مقوله را از یکدیگر تفکیک کنید.

  16اصل  

هاي شخصی را دست کم  هیچ گاه طبیعت انسان و تمایالت افراد براي خودنمایی، حرص و ارضاي خواسته

  نگیرید.

  17اصل  

  ارکنان غیر خانواده را در نظر بگیرید.ها و برابري بین کارکنان خانواده و ک همیشه برابري بین نسل
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ادراك شده، رضایت مشتریان و   بررسی ارتباط بین کیفیت، ارزش). «1391جزنی، نسرین، عظیمی، سیدحمیدرضا (
 10  چشم انداز مدیریت بازرگانی.». شهر تهران هاي پوست، مو و زیبایی مقاصد رفتاري در کلینیک

با رویکرد  هاي ساختمانیپشتیبانی تصمیم در پروژه مدل دانشیِ). «1391( ،عظیمی، سید حمیدرضا و اسدي، محمد
  11  کنفرانس ملی بتن.». مرتبطکنندگان سازي در صنعت بتن و تامینپیاده

  

  سوابق اجرایی
  سنجی (توجیهی): هاي امکان طرح

ارائه مشاوره و تهیه طرح امکانسنجی راه اندازي کارخانه عظیم کارتن تولید کننده ورق کارتن و کارتن بسته  -
 بندي در شهرك صنعتی اشتهارد استان تهران.

گري آلومینیومی در شهرك کارخانه تولید قطعات ریختهارائه مشاوره و تهیه طرح امکانسنجی راه اندازي  -
  صنعتی اشتهارد.

ارائه مشاوره و تهیه طرح امکانسنجی راه اندازي مجموعه ي توریستی کمپ کویري شترسواري واقع در نطنز.  -
 دوستان) ( شرکت ایران

 اندازي واحد تولیدي رنگهاي مولتی کالر.ارائه مشاوره و تهیه طرح امکانسنجی راه -
 اندازي واحد تولیدي منسوجات کشباف و تریکو.ارائه مشاوره و تهیه طرح امکانسنجی راه -
گري در شهرك آالت تولید ماسه ریختهاندازي واحد تولیدي ماشینارائه مشاوره و تهیه طرح امکانسنجی راه -

 صنعتی فیروزکوه استان تهران.
ی تعمیرگاه بزرگ و اتوماتیک خودروهاي سنگین و ارائه مشاوره و تهیه طرح امکان سنجی پروژه ي کارآفرین -

 سبک در استان کهگیلوبه و بویراحمد شهرستان گچساران.
ارائه مشاوره و تهیه طرح امکان سنجی راه اندازي واحد تولید نان صنعتی در شهرك صنعتی عباس آباد  -

 تهران.
 هاي تصفیه آب خانگی. ستگاهاندازي واحد صنعتی تولید د سنجی راه ارائه مشاوره و تهیه طرح امکان -
 ارائه مشاوره و تهیه طرح امکان سنجی راه اندازي واحد صنعتی تولید کارتریج پرینتر. -
 مشاور تهیه طرح توسعه شرکت خوش نوش کویر واقع در شهرك صنعتی ابرکوه (استان یزد) -
ري و تهیه طرح امکان باشی در استان مرکزي براي انتخاب گزینه منتخب سرمایه گذا مشاور شهرداري قورچی -

 .سنجی
 .در شهرك صنعتی اشتهارد) تولید شیشه ها سکوریت(ارائه مشاوره و تهیه طرح توسعه شرکت میرال  - 

مشاوره و تهیه طرح امکان سنجی راه اندازي بزرگترین کارخانه تولید مبلمان در شهرك تخصصی مبلمان  -
 .استان مرکزي

 .ساخته بتنی در چابهار اندازي کارخانه تولید قطعات پیش سنجی راه ارائه مشاوره و تهیه طرح امکان - 

 ITسنجی براي شرکت تجارت ماندگار فعال در صنعت  ارائه مشاوره و تهیه طرح امکان -
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سنجی براي شرکت گل گهر سیرجان جهت راه اندازي شهرك صنعتی  ارائه مشاوره و تهیه طرح امکان -
 تخصصی.

  بازاریابی : هاي  و برنامه ها طرحها،  پروژه

 )VoIPمهر. (در حوزه تماسهاي بین الملل  تهیه برنامه بازاریابی و فروش شرکت راي - 
 سایت خرید گروهی). (در حال اجرا) (وب www.citydeal.irسایت  مشاور شرکت ایلیا فناور پاسارگاد در توسعه وب - 
) براي شرکت ایلیا فناور پاسارگاد وب سایت Viral Marketingسازي بازاریابی ویروسی تحت وب ( پیاده - 

www.citydeal.ir . 
در  M2beaute) براي شرکت کلینیکاال و محصوالت Viral Marketingپیاده سازي بازاریابی ویروسی تحت وب ( - 

 ایران . 
 براي کلمات کلیدي منتخب در موتورهاي جستجو. www.m2beaute.irبهینه سازي وب سایت  - 
 بیمه پارسیان. 510580اریابی براي نمایندگی تدوین برنامه باز - 
 مشاور شرکت تالشگران اندیشه کاراد در تدوین برنامه بازاریابی - 
 مشاور شرکت لیزینگ امید در تدوین برنامه استراتژیک - 
 . www.parsegard.comمشاور بازاریابی و تبلیغات در سایت پارسه گرد  - 

  

  سایر :

تا کنون. (از اولین فروشگاه هاي اینترنتی ایران  1383از سال  www.neek.irموسس و مدیر فروشگاه اینترنتی نیک  - 
 )87تا  83و یکی از فعالترین فروشگاه هاي اینترنتی ایرانی در سالهاي 

این وب سایت تا کنون.  1388از سال  www.myindustry.irموسس و مدیر سایت پایگاه اطالع رسانی صنعت  - 
یکی از پربیننده ترین وب سایتهاي ایرانی در حوزه مدیریت و مشاوره مدیریت است که محتواي علمی غنی در حوزه 

 مدیریت را تولید نموده است.
تا  1383از سال  www.myskin.irمجري پایگاه اطالع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض به آدرس  - 

 زي بازاریابی اینترنتی و مدیریت وب سایت. (هم اکنون در حال ارتقا و به روزرسانی است)کنون به منظور پیاده سا

  

  

  

  

  گواهینامه هاي تخصصی

محل   نام موسسه  گواهینامه یا مدرك  ردیف  
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  اخذ

1  
 مدرك  اصول مقدماتی بازار سرمایه 

 
  تهران سازمان بورس اوراق بهادار

2  
(سطح ارزیابی  530آزمون تولیمو با نمره 

Good(  
سازمان سنجش آموزش 

  کشور
  تهران

3  
مدرك مبانی تشریح الزامات، ساخت و مستند سازي 

 ISOسیستم مدیریت کیفی مبتنی بر استانداردهاي 

9000 : 2000  
RW Tuv تهران  

 UNIDOتحلیل مالی پروژه هاي مبتنی بر استاندارد   4
  COMFAR IIIبا استفاده از نرم افزار 

  تهران  شهید بهشتی دانشگاه

  تهران  دانشگاه شهید بهشتی  تهیه طرح تجاري و ارزیابی پروژه ها  5

  

  

  

  

  

  

  

  دستاوردها
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  توضیحات  ردیف

مقاله منتشر شده  2000موسس و مدیر پایگاه اطالع رسانی صنعت (پورتال جامع مدیریت و صنعت) با بیش از   1
  )www.myindustry.ir(.کنون تا 1388به عنوان پربیننده ترین پورتال حوزه مدیریت کشور از سال 

هاي اقتصادي چهارمین جشنواره وب ایران.  کسب مقام نخست در میان سایتهاي گروه وبسایت  2
)www.myindustry.ir(  3   ارائه مشاوره و آموزش در زمینه بازاریابی) محتواییContent Marketing براي اولین بار در ایران به صاحبان کسب (

) براي اولین بار در ایران به صاحبان کسب و Viral Marketingارائه مشاوره و آموزش در زمینه بازاریابی ویروسی (  4  و کار.
  هاي رادیوي در رادیو اقتصاد کارشناس برنامه  5  کار.

  .برنامه بازاریابی و تبلیغات در چندین شرکت ایرانیارائه مشاوره و تدوین   6

 و مدیریت اجرایی. در رشته مدیریت 1387اخذ رتبه هاي برتر آزمون سراسري کارشناسی ارشد سال   7

  در کل کشور) 79( 1391اخذ رتبه برتر در کنکور دکتري سال   8

 یکساله MBAدر موسسه مشاوران براي دوره » منابع انسانی«تدریس درس   9

  . برگزاري دوره هاي کسب و کار در موسسه آموزش عالی هرمزان  10

  برگزاري دوره آموزشی بازاریابی تحت وب در دانشگاه صنعتی شریف.  11

  برگزاري دوره آموزشی مکاتبات و مذاکرات تجاري در دانشگاه صنعتی شریف.  12

  فکر (در دست ویراستاري و اخذ مجوز)با انتشارات نشر لوح » بازاریابی فیلم«ترجمه کتاب   13

  انتشار یادداشت و مقاله در روزنامه دنیاي اقتصاد و همکاري با تحریریه این روزنامه.  14

  انتشار یادداشت و مقاله در روزنامه گسترش صنعت و همکاري با تحریریه این روزنامه.  15

 www.radiomodiriat.comبا نام رادیو مدیریت  اندازي اولین و تنها رادیوي اینترنتی تخصصی مدیریت راه  16
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  نرم افزارهاي تخصصی

  توضیحات  ردیف

 Word, Excel, PowerPoint, Accessنرم افزارهاي عمومی  تسلط به  1

  .SPSSنرم افزار  تسلط به  2

  در تحلیل طرح ها و پروژه هاي اقتصادي. Comfar IIIنرم افزار  تسلط به  3

  در زمینه پشتیبانی تصمیم. Expert Choiceنرم افزار  تسلط به  4

  )Scenario Planningدر برنامه ریزي سناریو ( Mic Macنرم افزار  تسلط به  5

  طراحی و مدیریت وبسایت. هاينرم افزار تسلط به  4
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