
مسابقات كارآفريني و كسب و كار ايران





معرفي بازي مهارتهاي كسب و كار

• آموزشي   در اين بازي كه نوعي ابزار :هدف بازي
مي باشد تجربه اداره يك كسب و كار واقعي در 

         محيط كارگاه فراهم مي گردد و فراگيران 
   توانند تصميم هايي كه بايد در فرآيند مي 

         محيط كارگاه فراهم مي گردد و فراگيران 
   توانند تصميم هايي كه بايد در فرآيند مي 

كار بگيرند را در كارگاه انجام دهند يا به واقعي 
محيط واقعي كسب و كار را عبارت ديگر اين بازي 

شبيه سازي مي كند







بازي مي تواند به افراد زير كمك زيادي نمايد

افرادي كه ميخواهند ياد بگيرند كسب و كار  - 1•
چيست

افرادي كه ميخواهند كسب و كاري را راه اندازي -2•
نمايند

افرادي كه ميخواهند كسب و كاري را راه اندازي -2
نمايند

افرادي كه ميخواهند كسب و كار فعلي خود را -3•
بهبود ببخشند





نقاط قوت بازي مهارتهاي كسب و كار

داري چند كاربرد- 1
انعطاف پذيري- 2

انطباق پذيري- 3
مرحله اي- 4

انطباق پذيري- 3
مرحله اي- 4

منحصر به فرد- 5
انعطاف زماني-6

جذاب- 7





معوال تعداد .در اين بازي چند تيم به رقابت مي پردازند
در ابتداي كار مبلغي .افراد هر تيم حداقل پنج نفر مي باشد

از طرف بانك به صورت وام با بهره به هر يك از تيمها داده  
مي شود كه هر تيم مكلف است با اين سرمايه اوليه 

كسب و كار خود را راه اندازي نموده و در پايان بازي مبلغ 
بديهي است تيمي كه سود بيشتري داشته .وام را بازگرداند

در اين بازي بخش هاي زير در  .باشد برنده بازي مي باشد
بديهي است تيمي كه سود بيشتري داشته .وام را بازگرداند

در اين بازي بخش هاي زير در  .باشد برنده بازي مي باشد
مرحله هاي مختلف مورد توجه قرار مي گيرند

مفاهيم پايه كسب و كار
عرضه و تقاضا

دستيابي به مشتريان
مديريت بازار متنوع 







در شهرهاي مختلف برگزار شددوره  11مسابقات  92در سال 

شهر ميزبانشهر ميزبانشهر ميزبانشهر ميزبان شهر ميزبانشهر ميزبانشهر ميزبانشهر ميزبان

گرگانهفتمين دوره  تهراناولين دوره 

گرگانهشتمين دوره  تهراندومين دوره  

قزويننهمين دوره  تهرانسومين دوره 

تبريزدهمين دوره  اصفهانچهارمين دوره 

زاهداندوره  يازدهمين اصفهانپنجمين دوره 

تهرانششمين دوره 





بازي هوش مالي رابرت كيوساكي

آينده خود را با بازي گردش پول رابرت 
كيوساكي متحول كنيد

پدر اين بازي برگرفته وبراساس كتاب پدر اين بازي برگرفته وبراساس كتاب 
رابرت كيوساكي نوشته پدر فقير  - پولدار

،پرفروشترين كتاب نيويورك تايمز و  
.وال استريت ژورنال طراحي شده است





بازي گردش پولي را براي آشناسازي با موارد زير  
شده است طراحي 

فهميدن اصول سرمايه گذاري•
  كنترل كردن امور مالي شخصي•

ايجاد يك كسب و كار از طريق مديريت • ايجاد يك كسب و كار از طريق مديريت •
  صحيح گردش پولي

سرمايه گذاري با اعتماد به نفس بيشتر در   •
امالك و مستقالت و كسب و كارهاي ديگر





شد تا به    بازي گردش پولي به اين دليل طراحي 
مردم ياد دهد كه چطور ارباب و آقاي پول شده  

.و آي كيو مالي شان را افزايش دهند 
در يك محيط سرگرم كننده وداراي تاثير متقابل  

درهر روز از   درمورد امورمالي آموزش ببينيد و
هاي آگاهانه تري در مورد   زندگي خود انتخاب  هاي آگاهانه تري در مورد   زندگي خود انتخاب 

  .انجام دهيد  پولتان 





در حقيقت بازي گردش پولي ، يك برنامه آموزش سرمايه 
براي افرادي كه مي خواهند در كنار تفريح  گذاري مي باشد

.و سرگرمي به سرعت بياموزند و پولدار شوند 
براي تمرين سرمايه گذاري در دنياي   اين بازي مي تواند 

واقعي بوسيله بازي با پول ، استفاده شود



















رزومه مهندس علي زارعي مدير عامل موسسه رشد خالقيت نوآوران جوانرزومه مهندس علي زارعي مدير عامل موسسه رشد خالقيت نوآوران جوانرزومه مهندس علي زارعي مدير عامل موسسه رشد خالقيت نوآوران جوانرزومه مهندس علي زارعي مدير عامل موسسه رشد خالقيت نوآوران جوان•
سوييچ ،فارغ التحصيل از دانشكده مخابرات–كارشناس مخابرات 

با ارائه طرح نوآور سال  1387از برگزيدگان جشنواره شكوفايي و نوآوري سال 
برنامه شبكه هاي سراسري صدا و سيما 100كارشناس علمي صدا و سيما در زمينه هاي خالقيت،نخبه پروري و كارآفريني و حضور در بيش از 

)چگونه مخترع و دانشمند شويم(نويسنده كتاب به سوي نوآوري
)در مجله پنجره خالقيت هرماه چاپ شده 91چهارده قسمت اين رمان سال  -آموزش كارآفريني(نويسنده كتاب قطار جادويي

)هجده قسمت اين رمان در روزنامه دنياي نوين كسب و كار منتشر شده است–آموزش كارآفريني (نويسنده رمان آپارتمان شما چكاره است
)پنج قسمت اين كتاب در مجله كارآفرين ناب منتشر شده است- بررسي زندگي كارآفرينان برتر و تحليل تكنيكي( 1نويسنده كتاب آموزشي راهكار

)گرديدبرگزار با همكاري دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان،دانشگاه پيام نور استان اصفهان و  89سال (مدير انفورماتيك جشنواره ايده هاي نو و كارآفرين 

)در مركز همايشهاي صدا و سيما در تهران برگزار شد 91سال (مدير امور نمايندگيها و شعب سراسر كشور جشنوار ملي ايران خالق
)در اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد 91سال (دبير جشنواره ملي كارآفريني راهكار

)در دانشگاه آزاد خميني شهر برگزار گرديد 91سال ( عضو هيئت برگزاري  جشنواره كارآفريني دانشگاه آزاد 
مدير اجرايي پروژه جهاني قطار جادويي 

راه – كارآفرين ناب –پنجره خالقيت - شادكامي و موفقيت: مقاله و مصاحبه در رسانه هاي معتبر كشور از جمله مجالت 200بيش از ارائه  راه – كارآفرين ناب –پنجره خالقيت - شادكامي و موفقيت: مقاله و مصاحبه در رسانه هاي معتبر كشور از جمله مجالت 200بيش از ارائه 
...ايمناو- ايسنا- ايرنا-فارس:اصفهان امروز و خبرگزاريهاي- موفقيت و روزنامه هاي دنياي نوين كسب و كار

عضو هيئت مديره و موسسين شوراي پيوند مخترعان
)ع(مدير گروه نخبه پروري باقرالعلوم

اين افراد رتبه هاي بسيار خوبي در جشنواره هاي ملي و بين المللي داشته اند از جمله آقاي عرب بيگي كه در (پرورش دهها مخترع در چند سال اخير 
مخترع از سراسر جهان دست يافت و انعكاس زيادي در رسانه ها داشت كه از  600به رتبه دوم جهان در مسابقات درسدن آلمان از بين  90سال 

)ابتدا شاگرد مهندس علي زارعي بوده است
مبتكر اتاقهاي بازي و خالقيت كودكان زير صد سال

مبتكر برگزاري مسابقات كارآفريني و كسب و كار ايران كه در شهرهاي مختلف ايران برگزار گرديده است
برگزاري دهها سمينار و كارگاه در شهرها و دانشگاههاي مختلف كشور

ساخت مجموعه فيلمهاي آموزشي راهكار كه همراه با مجله راه موفقيت انتشار مي يابد
1404موسس كلوب دانشمدان و مخترعين 

از دانشگاه تهران و موسسه كار و تامين اجتماعي SIYBداراي مدرك مربيگري كارآفريني با روش 



جهت ديدن اخبار و گزارشهاي كامل به سايت مراجعه كنيد

• www.n-javan.com


