
نقشه خوانی رشد 
کسب و کارهای کوچک و متوسط



مدرسه کسب و کار تکاپو



کــانون هــــم افــــزایی اندیشـــه
مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

(پلی تکنیک) با هدف ایجاد بستری برای جریان سازی اندیشه، حمایت از نوآوران و مهارت افزایی 
کارآفرینان، مدیران و صاحبان کسب و کارهای صنایع مختلف که آماده ورود به مرحله جدیدی از رشد 

و توسعه هستند، در زمستان سال 1398 تاسیس شد. این مدرسه به عنوان یک مرکز نوآوری، 
فضایی را برای یادگیری و هم افزایی بر پایه برقراری ارتباطات بین المللی و انتقال تجربه در جهت 

شناخت دغدغه های کسب و کارها، توانمندسازی مدیران و ارائه راه حل های کاربردی فراهم  می نماید.



۳۵۱۲۵۰

۸۹۹

ساعت آموزشدوره برگزار شده

شبکه همکارانپروژه پژوهشی

چرا تکاپو؟ 
فـلسفه وجـودی مـدرسـه کسب و کار، تـربیت مـدیرانی اسـت که بـتوانـند 
پـاسـخگوی مـسائـل کشور بـاشـند. مـدرسـه کسب و کار خـواسـت گـاهی 
اسـت از سـمت مشـتری در بـخش خـصوصی که روز بـه روز جـایگاهـش 
قـوی تـر می شـود. از آنـجایی که تـمامی مـنابـع و انـرژی مـا ارزان و در حـال 
تـمام شـدن اسـت بـاید اقـتصاد کشور بـه سـمت خـصوصی سـازی حـرکت 

کند. بـه همین دلیل بـاید بـخش خـصوصی تـوانـمند شـود. از آنـجایی 
که بـخش خـصوصی، در حـال حـاضـر بیشترین سـهم از اقـتصاد را دارد، 
در تصمیم سـازی بـاید نـقش بـزرگـتری داشـته  بـاشـد ولی تـا بـه حـال در 
حـــوزه ی دانـــش مـــدیریت و سیاســـت گـــذاری نـــوین این نـــقش را 
نـداشـته اسـت. همین اهـداف سـبب شـده، مـدرسـه فـراتـر از آنـچه که در 
فـضای کسب وکار اتـفاق می افـتد را رصـد کند تـا بـتوانـد جـاهـای خـالی را 

به درستی پر کند. 



دوره تربیت نقشه خوانی رشد



نقشه خوانی رشد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
کسب و کارهـای کوچک و مـتوسـط مـهمترین بـازیگران اقـتصادی کشورهـا هسـتند. بـه ویژه در 

کشورهای در حال توسعه!  

کسب و کارهـای کوچک و مـتوسـط (SME) بیشتر مـشاغـل در سـراسـر جـهان را شکل می دهـند و 
مـشارکت کننده مهمی در ایجاد شـغل و تـوسـعه اقـتصاد جـهانی هسـتند. آن هـا همچنین یکی از 
بـازیگران مـؤثـر اجـتماعی در کشورهـا هسـتند. چـرا که بـرای بـخش عـمده ای از نـخبگان و غیر نـخبگان 

جامعه شغل و ابزار حضور اجتماعی ایجاد می کند. 

کسب و کارهـای کوچک و مـتوسـط در دوران حیات خـود بـا مشکالت مـتعددی روبـرو هسـتند. 
صـاحـبان و مـدیران این کسب و کارهـا عـمدتـًا افـراد خـبره حـوزه فنی خـود هسـتند که بـا هـدف 
تــوســعه، کسب و کار راه انــدازی کرده انــد. این افــراد آن گــونــه که بــه حــوزه تخصصی خــود مســلط 
هسـتند، بـه ادبیات کسب و کار اشـراف الزم نـدارنـد و در بسیاری از لحـظات سـرنـوشـت سـاز کسب و 

کار تنها هستند.  
اینجاسـت که حـضور مـشاوران، مـربیان و راهـبران کسب و کار مـعنا پیدا می کند. نـقشه خـوان هـای 
 (Driver) در مسیر حـرکت کسب و کار، کنار دسـت مـدیر Co-driver کسب و کار هـمانـند یک
می نشیند و او را در اتـخاذ بهـترین تصمیمات در زمـان مـناسـب یاری می کند. نـقشه خـوان کسب و 
کار شــناخــت خــوب و دقیقی از مسیر حــرکت کسب و کار دارد و در زمــان و مــوقعیت مــناســب، 

بهـترین فـرمـان هـا را صـادر می کند. بـدین گـونـه کسب و کار می تـوانـد خیلی سـریع و امـن مسیر خـود 
را بپیماید.

WorldBank | Small And Medium Enterprises (Smes) Finance



مـــــتـوســـــط  و  و کـارهـــــای کـوچک  ایـران کـسـب  در 

91.5 درصـــد  
کل واحــدهــای دارای پــروانــه صنعتی را شکل می دهــند. 

امـا علیرغـم درصـد بـاالی حـضورشـان، این بـنگاه هـا تـنها 

۲۴.۴ درصـــد از ســـرمـــایه و ۴۲.۲ از 
اشتغال کل صنعت را در دست دارند.

[سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی]

ایران در مجموع۳,۳۴۱,۰۰۰

کسب و کار خرد، کوچک و متوسط دارد.
[پایگاه اطالع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا]



نقشه خوان رشد

BUSINESS ACUMENRELATED SOFT SKILLSNETWORK

حداقل وظیفه شما برای نقشه خوان رشد شدن، اشتباه نکردن است…

شبکه سازی وابسته به توان شمامهارت های نرم از زبان تجربهآشنایی با کسب و کار از نگاه خبرگان

در این دوره شما با این سه موضوع روبرو می شوید:



ساختار آموزشی دوره

 6  ۴n
Navigator Soft skill 

MasterClasses
Business Acumen 

Module
Expert Panels

The Dream Lost

Managing For Independency

The Bamboo Business

Watch The Growth

Present It To Market

Business Organizations

Based on  
participant’s profile?

 Team
Leading

 How to craft a
 persuasive
 proposal

 Career path of a
NAVIGATOR

 Sales
Strategies

 Professional Self
branding

 Self
development

Contracting

etc…



The Dream Lost Managing For Independency The Bamboo Business Watch The Growth

Present It To Market Business Organizations

• An Entrepreneurial Twist 
• SME Decision making 

(Fast, Easy, Proactive) 
• Time mindset of SME 

owner

• Effective vs. Efficient 
Operations  

• Forecasting, Pricing, 
Inventory, and Scheduling  

• Outsourcing  
• Human Resources  
• Performance Reviews  
• Employee Handbook 

• Goal Setting 
• The Budget Process 
• A Business Story 
• Good cost/Bad cost

• Current Ratio 
• Working Capital 
• Budgets vs. Forecasts 
• Plan Execution

• Marketing – A Changing 
Environment  

• Need for Customers  
• Ultimate Customer 

Success  
• Make Communication 

Work  

•

• Sole Proprietorship  
• General Partnership 
• Limited Partnership 
• Limited Liability Company

محتوای 
آموزشی دوره



گروهی از نقشه خوان های رشد اتـاق بازرگــانی تهران را  گردهم آوریم.

نقشه خوان رشد!
[دوره دوم برای چه کسانی مناسب است؟]

ما می خواهیم… 

این گردهم آیی مناسب کسانی است که می خواهند عالوه بر ایجاد رشد در 
کسب و کاری که در آن حضور دارند، دیگر کسب و کارها را نیز رشد دهند. 
از هدایت و راهبری مدیران کسب و کارها در حل مسائل شان لذت می برند 

و قلبشان برای رشد شخصی شان می تپد!

صاحب کسب و کار  

[با حداقل ۱۰ پرسنل]

عضو هيئت مدیره 
کسب و کارها 

[با حداقل ۱۰ پرسنل] 

مدیر ارشد 
سازمان های 

[با حداقل ۳۰ پرسنل]

مشاوران مدیریت با 
تجربه 



بهار ۱۴۰۰

دوره اول نقشه خوانی کسب و کار



تعداد شرکت 
کنندگان دوره اول

۲۷
مشهد

تهران

شـیراز

یزد

کرمان

ساری

رامسر

قزوین

[پراکندگی جغرافیایی شرکت کنندگان دوره اول]

 ۲۶٪
مدیر عامل

  ۵۲٪
مدیر ارشد سازمانی

 ۱۵٪
کارشناس

 ۷٪
دانشجو



[تیم آکادمیک دوره دوم]

ایمان حاجی زادهعلی زواشکیانی

رئیس هیئت مدیره شرکت مدیره پمکو و 
معاون علمی مدرسه کسب و کار تکاپو

مشاور سابق شرکت 
BCG مشاوره

مجید کیانپور

مدیر عامل شرکت 
مشاوره شاپرک آبی

هادی اربابی

مدیر عامل گروه 
مشاوران شاپرک آبی

https://www.linkedin.com/in/majid-kianpour/
https://www.linkedin.com/in/ali-zuashkiani-phd-in-am-ygl-cama-crl-cmrp-99333a1/
https://www.linkedin.com/in/iman-hajizadeh/
https://www.linkedin.com/in/hadi-arbabi-275b4741/


Experience Action Project

٪ ۱۰
از یادگیری در 

کالس های آموزشی 
کسب می شود.

٪ ۲۰ ٪ ۷۰
از یادگیری در تعامالت 

آموزشی با دیگران کسب 
می شود.

از یادگیری در حین انجام کار 
کسب می شود.

Learn

این دوره بــر اســاس تجــربیات آمــوزشی دنیا و مــشابــه بــا 
بنچــمارک هــای بــه روز بین المللی در دوران کرونــا (MIT و 
Harvard) بـه صـورت هیبریدی (حـضوری و آنـالین) بـرگـزار 

می گردد.  
مـتدلـوژی اجـرای دوره بـر اسـاس اسـتانـدارد ۱۰-۲۰-۷۰ تنظیم 
شــده اســت. در این اســتانــدارد ســهم انــدکی از آمــوزش بــه 
کالس درس و تـدریس اسـتاد مـرتـبط می بـاشـد (٪۱۰). بـخش 
دیگری از آمــوزش و یادگیری در تــعامــل دانــشجویان بــا 
یکدیگر در مــوضــوعــات درسی شکل می گیرد (٪۲۰) و امــا 
بـزرگـترین سـهم آمـوزش بـر عهـده یادگیری حین پـروژه عملی 
اسـت (٪۷۰). در این دوره تـالش شـده اسـت محیطی بـرای 
تجـربـه کامـل هـمه بـخش هـای آمـوزشی ۱۰-۲۰-۷۰ فـراهـم 

شود.

متدلوژی آموزشی



 مسـیر کسانی که می خواهند 
با ما همراه شوند

درخواست حضور در دوره 
ارسال اطالعات اولیه

مصاحبه و 
ارزیابی

ثبت نام و 
عقد قرارداد Kick Off



برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام اولیه 
به سایت زیر مراجعه کنید.

www.smegrowth.how/school-register/


