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 سایت موسس ، کارآفرینی دکترای زاهدی، حسام آقای جناب

 دیرانم علمی مجله با گو و گفت در کار و کسب تحلیلگر و همبودگاه

 کانونی فعالیت: کار و کسب در نوآوری و خالقیت درباره مبتکر

 به که است مختلف های حوزه در تخصصی متون ترجمه همبودگاه

 قطری از کار این. کند می کمک ها سازمان توانمندی و دانش افزایش

 مترجم. گیرد می انجام ها سازمان و ناشران مترجمان، بین همکاری

 دارند خاصی زمینه در باالیی تجربه و دانش که مترجمان گروه یا

 بارگذاری همبودگاه در را است مفید ها سازمان برای که هایی کتاب

 بررسی مورد ها سازمان توسط شده بارگذاری های کتاب کنند، می

 این به سازمانی در متخصص افراد که صورتی در و گیرند می قرار

 ازمانس توانمندسازی به تواند می نظر مورد کتاب که برسند نتیجه

 کهاین از پس. کنند می خرید پیش را کتاب از نسخه ۰۱۱ کند کمک

 همبودگاه رسید نسخه ۰۱۱۱ به شده فروش پیش های نسخه تعداد

  ایه نسخه و کند می آن انتشار به اقدام مختلف ناشران هماهنگی با

 

 

 

 

 

 سازمانی هر لوگوی. گیرد می قرار ها سازمان اختیار در شده خرید پیش

 ۰۱۱۱ همه پشت بر باشد کرده خرید پیش را کتابی از نسخه ۰۱۱ که

 به کتاب انتهای در صفحه یک همچنین. شود می داده قرار نسخه

 چاپ های هزینه.کند می پیدا اختصاص کتاب خریدار سازمان معرفی

 یمتقس مختلف های بخش به کتاب مشارکتی تولید در را کتاب یک

 اریخرید را بخش چند یا یک میتواند سازمانی هر نتیجه در که کردیم

 گیریتصمیم شدن تسهیل باعث هاهزینه شدن سرشکن این نماید

 کار این با است ذکر به الزم. شود می ها هزینه  مورد در  هاسازمان

 جادای بعدی چند ارتباط ها اسپانسر و ،مخاطبان ناشر اثر، صاحب بین

 هیافت کاهش طرفین از یک هر مشکالت  شود می باعث که کنیم می

 و کندمی بررسی را کتاب چاپ روند همبودگاه سایت.  برود بین از یا

 ابعمن در وقت اتالف اسپانسر همان یا سازمان که شودمی باعث کار این

 اثربخشی و وری بهره منظور این به و باشد نداشته را سازمانش انرژی

  ، یافت خواهد ارتقا کار

 

 

 

 

 

 

 

مدل های نوآوری تاثیر گذار در کسب 

 و کارهای آینده
 سایت موسس ، کارآفرینی دکترای زاهدی، حسام آقای جناب

 رکا و کسب تحلیلگر و همبودگاه
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 وضوعم و داستان با شود چاپ کتاب که این از قبل نیز مخاطبین

 ارزیابی کتاب خرید جهت را خود تمایل و شوندمی آشنا کتاب

 آنها حال شامل توانمی هم چاپ قبل های تخفیف و کنندمی

 تامین ابزار تاکتیک از راهبردمان کرد اجرایی منظور به.  شود

 است متداول دنیا در که نوین مالی ابزار همان یا جمعی مالی

 تاطالعا تمام و کار فرآیند روشی چنین در.  کنیم می استفاده

. شود می داده نشان سایت در شفاف و آنالین صورت به

 و همراهان لیست یعنی مالی تامین بحث در سازیشفاف

 معرفی همچنین. رسید خواهد همگان اطالع به ها اسپانسر

 هاینمونه از یکی که نوآوری حوزه در مخاطب پر و جذاب کتاب

 با که هست کتاب اولین برد نام بارانی جنگل توانمی را آن

 دو از کمتر در که شد مواجه افراد و ها سازمان خوب استقبال

  چاپ به ماه دو از کمتر در و رسید پایان به آن اول چاپ ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیادی های سازمان  برای کار این جذابیت  حاضر حال در. رسید دوم

 نوآوری چگونگی مورد در آن موضوع و  باالست علم های پارک همچون

 ار منطقه یا و سازمان یک در آن مند نظام و سیستماتیک صورت به

 هاسازمان و بود خواهد تو در تو شکل به ما تبلیغات.  کنند می دنبال

 و علم حوزه در خود اجتماعی هایمسئولیت هایفعالیت توانندمی

 نجاما باال بازدید با و پایین بسیار های هزینه با فرایند با را فرهنگ

 کیفیت ، هاهزینه کاهش بحث ها سازمان که موجود شرایط در. دهند

 جدید هایمدل این از استفاده دارند اولویت در را برند تقویت و کار

 ودش انجام مشارکتی صورت به هافعالیت شودمی باعث که کار و کسب

 که است دامی. باشد موثر تواند می بیاید پیش ناسالم رقابت اینکه بدون

 جودو خالی ظرفیت که فضاهایی در  کارهایی و ساز چنین با بتوانیم

 سالم محیط در رقبا هایهمکاری و شود انجام افزاییهم و انرژی و دارد

 .شود فراهم را

 

 

 


