
  یكسب و كار و بهره ور  تیریمد

 استاد : دكتر نصيری         97-96ترم دوم سال   
 

 مديريت كسب و كار چه معناست؟ -1

 ،ريدارتقابل خم نافعاندازي كسب و كار سودآور كه معبارست است از مطالعه برنامه ريزي و راه  

ودآور س -1ور كلی ط. به دموجبات رفع نياز مشتريان در بازار، در بلند مدت باشفروشنده را ايجاد و 

 نافع خريدار را تامين كند.م - 3لند مدت باشدب - 2باشد 

  ؟انواع كسب و كار به چه معناست -2

 خدماتی: مثل -2ي توليد و نيازي از مشتريان را تأمين می كنندالتوليدي: محصولی يا كا -1

محسوس  محصولت از مشتريان را تأمين می كنند در خدمانيازي  بانک بيمارستان كه  مخابرات

  زيادي وابسته به ارائه كننده خدمات است. مقدار نيست و به 

 تفاوت كاال و خدمات چيست؟ -3

وزن  -2خدمات نامحسوس است ضا اشغال می كند ولی ف -3زن داردو -2 كاال محسوس است 

  ی كند.فضا اشغال نم وشكل ندارد  -3ندارد

                                                                       يژگي كسب و كار كدام است؟و -4

 يازي از جامعه را تأمين كند.ن -3ود آوار باشدس -2لند مدت باشدب -1

ساس اميال سنتی : بر ا -1در راه اندازي كسب و كار را توضيح دهيد؟ ها نگرش انواع -5

تحقيقات بازار عمل می درن: بر اساس نياز سنجی و م -2خود عمل می كنندكار آفرين و خواست 

داغ است  زاري كهد و باشو، بازار اشباع نشده بازار داغ و يا پنهان شناسايی می دوم  كنند.در مدل

 .داردكنند امكان ورود وجود 

                                                               انگيزه اصلي كسب و كار چيست؟ -6

 فروش -4متنوع كردن منابع خريد -3بعجذب منا -2توسعه فروش -1 

                سرمايه گذاري خارجي را بررسي كنيد؟دليل روي آوري شركت هاي  -7

 اسيس دفتر مركزيت -3روش يا اعطاي نمايندگیفعاليتهاي ف -2عاليتهاي توليدي يا مونتاژف -1

 داليل جهاني شدن تجارت؟ -8
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اي رشد سازمانه -3ي جغرافيايیگسترش مرزها -2ارتباطاتكوتاه شدن فاصله كشور ها و افزايش -1

ي انسانی و گستردگی منابع تأمين تنوع نيازها -5تهاتسهيالت دول -4بازاريابی و سرويس دهنده ها

 آنها

                                                                   شدن هر دو كشور در صادرات را تحليل كنيد؟ داليل غني -9

 ود.يی می شكارا به دليل وجود مزيت نسبی ميان كشور ها و استفاده از تخصص كه موجب افزايش

 بهينه ستفادها تخصص و نسبی مزيت از ونچ شوند می برخوردار بيشتري امكانات از كشور دو هر

 .شود می

 انواع مزيت ها كدامند توضيح دهيد؟ -10

: بر مزيت رقابتی -2يا يک انسان اعطا كرده مزيت نسبی: آن مزيتی است كه خداوند به يک كشور

  اثر هوش و زكاوت انسانها در برابر رقيبان ايجاد می شود.

                                  انواع مديران در راه اندازي كسب و كار كدامند؟  -11

م انداز و ننده چشين كو تدورهبران: آدمهاي اجتماعی ، رابطه مند و ايجاد كننده انگيزه و شادابی -1

ال و مرتب به دنب ار آفرينان: كسانی كه فرصت ها را شكار می كنندك -2هستندماموريت سازمان 

ن را از آديران: كسانی كه شركتها را از كار آفرينان تحويل می گيرند و م -3تاسيس شركت هستند. 

 توسعه می دهندهمه جهات 

 

 

   دهيد؟ فرايند كسب و كار را طراحي و شرح -12

 الیم                                                                             

                                                     Feed back              تكنولوژي              

 كشف نياز ها انسانی                                                                                      
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ا مطالعه بازار ر بايد اينكه بتواند بازاري مطمئن و سود آور بدست آوردمديريک كسب و كار براي 

 كند.

                                            فرايند نظارت و كنترل را طراحي و توضيح دهيد؟ -13

فرايند مقايسه و انطباق عملكرد با استانداردها در نظارت كنترل تالش می شود تا كيفيت       

تعيين  -1اشد. فرايند كنترل عبارتست از ها ب ات منطبق با استاندارد ها و شاخصو خدم    كاالها

 اصالح برنامه  -4 نتيجه – 3  امقايسه عملكرد با استاندارده - 2ا ه استانداردها و شاخص

                       1انواع شركت كنندگان در بازار كسب و كار چه كساني هستند؟ -14

مركزي: شامل و انواع كسب و كارهاي كوچک و متوسط و هم چنين شركت شركت هاي  -1   

هاي چند مليتی كه خدمات خود را به مشتريان سراسر جهان ارائه می كنند اين شركت ها هسته 

كانال هاي واسطه توزيع: شركت هايی كه  -2تصاص داده اندخمركزي كسب و كار را به خود ا

كشور را فراهم می  از شركت هاي مركزي را در داخل و خارجخدمات بازاريابی پشتيبانی مورد ني

مستقل هستند كه بر اساس قرارداد با شركت هاي مركزي ارائه  هاي  كنند. اين شركت ها سازمان

 می دهندخدمت 

                                 شركت هاي چند مليتي چه نوع شركت هاي هستند؟ -15

ندگان أمين كناز ت ر اختيار داشته و با دسترسی به شبكه ايشركت هاي هستند كه منابع وسيعی د

 هند.تجاري متنوعی انجام می دفعاليت هاي و توزيع كنندگان در كشور هاي مختلف 

                                      شركت هاي واسطه اي اينترنتي را بررسي كنيد؟ -16

ی كند معاليت كه در دنياي مجازي فشركت هاي اينترنتی نسل جديدي از كسب و كارها هستند 

نند رشد ئه می كن ارااين قبيل شركتها انواع خدمات را به توليد كنندگان و همچنين مصرف كنندگا

تهاي ي شركدرآمدي اين قبيل شركتها بسيار باال و نجومی است. در كنار شركت هاي مجاز

ر سب و كاازي كدست راه اندپشتيبان الكترونيكی قرار دارند كه همانند شركت هاي كليدي در 

 uberک. فيس بو انندم هاي الكترونيكی تأمين و تجهيز سايت ها، نگهداري آنها را بر عهده دارد.

 و اسنپ در ايران  و استارت آپ هاي جديد و اپيليكشن هاي موبايل 
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 دل الماس پرتر را طرح و توضيح دهيد؟م -17

 

 

 

 نقطه آغازين 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

استراتژي ساختار و رقابت شركت: سازماندهی و مديريت استراتژيک هايی كه در شركت اتخاذ 

عوامل توليد:  -2می شود در ايجاد و حفظ و توسعه مزيت رقابتی يک شركت تاثير گذار است. 

شركت ها از لحاظ ميزان دسترسی به عوامل توليد ) نيروي كار ( و منابع موقعيت كشور ها و 

طبيعی، سرمايه، تكنولوژي، كارآفرينی و دانش متفاوت است. هر كشوري به ميزان معينی از 

عوامل توليد كه تعيين كننده مزيت رقابتی آن می باشد دسترسی دارد مثل كاركنان دانش محور، 

ضا: به ماهيت تقاضا در بازار اشاره دارد تقاضاي مشتريان منجر به شرايط تقا -3دستمزد پايين

افزايش مزيتی رقابتی يک صنعت می شود موجود مشتريان فهميده و با انگيزه شركت را براي 

صنايع مرتبط و حامی: به وجود خوشه هاي  -4نوآوري و توليد محصوالت بهتر ترغيب می كند.

ركت هاي مكمل و رقبا كه موجب برتري يک صنعت صنعتی و زنجيره تأمين كنندگان و ش

خاص می شود و اشاره دارد. در اين صنايع محيط كسب و كار از شرايط و حمايت كنند ه اي 

برخوردار است و فعاليت در اين صنعت به واسطه هم افزايش نسبی دانش و اطالعات زمينه 

استراتژي ساختار و رقابت 

 شركت

 عوامل توليد

 صنايع مرتبط حامي

 شرايط تقاضا
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ابع اوليه فراهم می يابد مثل مساعدي براي دستيابی شركت ها و ناشی از دسترسی آنان به من

 دره سليكان

                        اقتصادي ناشي از مقياس و محدوده به چه معناست؟صرفه  -18

د جم توليايش ح: مزيت هاي هزينه اي يک كسب و كار كه با افزصرفه اقتصادي ناشی از مقياس

ه نه اي كاي هزي: مزيت هصرفه اقتصادي ناشی از محدوده بدست می آيد.و افزايش مهارت انسان 

ز عه اي امجمو به خاطر محدوده بزرگتري از عمليات به آن دست می يابد مثال يک شركت بزرگ

و وليد توعی را ت متنفعاليت هاي بازاريابی و كانال هاي توزيع می توانند بصورت همزمان محصوال

  نند.به فروش برسانند و يا سوپرماركت ها كه كاالهاي گوناگونی عرضه می ك

    

 را طراحي و توضيح دهيد؟ رمدل استرو والد -19

 بخش مشتريان-1

ههاي مختلفی از افراد يا سازمان هاي هستند كه شركت قصد بخش مشتريان: مشتريان گرو  -1

دارد كاال يا خدمات خود را به آنان بفروشد مشتري قلب هر كسب و كار است و بدون مشتري 

هيچ شركتی پايدار نيست براي تأ مين نياز مشتري بايد نياز هاي او را شناخت مشتريان خاص را 

هادي: ارزشهاي پيشنهادي بسته اي از محصوالت يا ارزشهاي پيشن -2هوشمندانه انتخاب كرد.

خدمات را توصيف می كند كه براي يک بخش مشتري خاص ارزش خلق می كند. ارزش 

ارتباط با مشتري:  -3پيشنهادي دليل توجيح يک شركت نسبت به شركت ديگر ديگر است.

ار می كند انواع روابطی رر توصيف می كند كه شركت با بخش هاي خاص با مشتريان برقر

 -4گستره اين ارتباطات می تواند ارتباطات حضوري تا خدمات پشتيبانی خودكار را در بر بگيرد.

 جريان درآمدي -9 ساختار هزينه -8

 ارتباط با مشتريان -2

 كانال هاي توزيع -3

ارزشهاي  -4

 پيشنهادي
منابع 

 كليدي

فعاليت  -5

 هاي كليدي
مشاركتهاي  -7

 كليدي
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جريان هاي در آمدي: جريان هاي در آمدي نشان دهنده در آمدي است كه شركت از مشتري 

 كسب می كند.

 -                                                                              انواع بازار ها كدامند؟ -20

ائل تريان قتی  بين مشكسب و كارهايی كه روي بازار انبوه تمركز دارند تفاو:  بازار انبوه -1

مثال :  ی كنند.ركز منيستند كاالها تبليغات  و شبكه هاي توزيع روي گروه بزرگی از مشتريان تم

 2لوازم الكترونيكی مصرفی

زهاي ي روي می آورند نياهايی كه به بازارهاي گوشه ا: كسب و كاربازار گوشه اي - -21

ريان راي مشترفا ببخشهاي خاصی از مشتريان را تأ مين می كنند. كانالهاي توزيع و تبليغات ص

 خاص صورت می گيرد. مثل توليد كنندگان قطعات خودرو

 ئل میز قاهاي بازار و نيازها تماي: در اين كسب و كار بين بخشبازار بخش بندي شده -3 -22

 4شوند.

بندي  بط طبقه: در اين مدل كار مشتريان به دو بخش مرتبط و غير مرتمشتريان متنوع - -23

ان ها به دو يا چند بخش مرتبط : برخی از سازمپالت فرم هاي چند وجهي -5می شوند.

 مشتري خدمات ارائه می دهند.

 

                                            عناصر ارزش آفريني براي مشتري كدام هاست؟ -24

 -8قيمت -7برند -6طراحی  -5نجام كامل كارا -4سفارش سازي -3عملكرد -2تازگی– 1

 كاهش ريسک -9كاهش هزينه

                               جريان هاي در آمدي يك كسب و كار كدام هاست؟ -25

ار كسب و ككت از مشتري كسب می كند. جريانهاي درآمدي نشان دهنده در آمدي است كه شر

 .ها می توانند دو نوع جريان درآمدي داشته باشند

 2كه حاصل پرداخت مشتري براي يكبار خريد است. در آمدهاي تراكنشي  -26

 ر مشتريان در قبال يک ارزشكه حاصل پرداخت هاي مكر در آمدهاي تكرار پذير - -27

 راي آنهاست.پيشنهادي يا فراهم سازي خدمات پس از فروش ب
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                                                              منابع كليدي در كسب و كار كدامند؟ -28

شامل امكانات توليد، ساختمان ها، وسايل تخليه، ماشين آالت، سيستم  منابع فيزيكي: - 1    

منابع معنوي:  -2ها، پايانه هاي فروش، شبكه هاي توزيع و زير ساخت هاي فناوري اطالعات

شامل منابع انساني:  -3شامل برندها، دانش اختصاصی، حق اختراع، حق تكثير و مشاركتها

شامل پول نقد، خطوط اعتباري، حق تقدم خريد منابع مالي:  -4نيروي انسانی، دانا و با تجربه

 سهام، دارايی سهامداران و ...

                                                       فعاليت هاي كليدي كسب و كار كدامند؟ -29

ل ح -2لیر قابل توجه و با كيفيت عاشامل طراحی، ساخت و ارائه محصول به مقداتوليد:  -1

موزش نش و آ: شامل ارائه راهكارهاي جديد براي مسايل خاص مشتريان، مديريت، دا هالمس

نند ا می توابكه ها پايگاههاي واسطه، نرم افزار ها و حتی برندهشپلت فرم  يا شبكه:  -3پايدار

شبكه اي از تأ مين كنندگان و  شاركت هاي كليدي:م -4به عنوان يک پلت فرم عمل كنند.

 آنها موجب عملكرد بهتر كسب و كار می شود. شركاء كه همكاري

 كدام است ؟انواع مشاركت  -30

 -۳ بامكاري با رقه -2ستراتژيک بين شركت هاي كه رقيب همديگر نيستند.ااعتالف هاي  -1 

ي ر، تأمين كننده براروابط خريدا -4سرمايه گذاري هاي مشترک براي ايجاد كسب و كار هاي جديد

 اطمينان از تأ مين ملزوماتحصول 

 كدامند؟مك له لندنيازهاي انسان از ديدگاه  -31

 عليق يا وابستگی . نياز به ت3.نياز به قدرت )قدرت طلبی(  2.نياز به توفيق )توفيق طلبی ( 1 

 را نام ببريد ؟ روشهاي راه اندازي كسب و كار -32

 نقطه صفر .شروع به كار از3. پذيرش نمايندگی 2.خريد كسب و كار موجود 1 
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 كدامند ؟انواع مالكيت  -33

 . مالكيت شركتی 3.مالكيت شراكتی 2.مالكيت انفرادي 1 

 كدام است ؟ انواع شركت هاي تجاري در قانون تجارت ايران -34

شركت .4. شركت تضامنی 3. شركت با مسئوليت محدود 2. شركت سهامی ) عام و خاص ( 1

             . شركت تعاونی توليدي و بازرگانی 6شركت نسبی  .5 مختلط غير سهامی

 را نام ببريد ؟ مزاياي ايجاد كسب و كارهاي كوچك و متوسط -35

نوادگی ) ازبين . اشتغال خا5.امنيت شغلی 4.خدمات اجتماعی 3.فرصت هاي مالی 2.استقالل 1

 رفتن وحدت فرماندهی (

 

 را ترسيم و شرح دهيد ؟ايجاد و راه اندازي كسب و كار مراحل  -36

 

 

 

 

 

 

 زمان 

 

 ؟ل وفعاليت هاي اصلي كسب و كار از ديدگاه  هنري فاي -37
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فروش  –د اوليه .بازرگانی ) خريد موا3.فعاليت هاي توليدي وفنی 2.فعاليت هاي مديريتی 1

 . مالی  6. حسابداري 5. ايمنی 4محصوالت ( 

 ؟را ترسيم كنيد  فرآيند نظارت و كنترل در كسب و كار -33

 

                      

                                                                                   

                                                                                               
Feed back 

 

 را نام ببريد ؟ كسب و كار درسيستم توليد مراحل  –34
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