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 ایسوالات چند گزینه

 یک از مباحث است؟ به ترتیب مربوط به کدام تعاریف زیر -1

  توانایی نگاه جدید و متفاوت به یک موضوع 

   ایجاد هرچیز جدیدی است که برای فرد، افراد، گروه سازمان، صنعت و یا یک اجتماع ارزش فرآیند

 مهمی ایجاد کند.

   فعالیتی هدفمند شامل یک رشته تصمیم منسجم از سوی فرد یا گروهی از افراد برای ایجاد، حفظ و

 توسعه واحد اقتصادی

 کارآفرینی - نوآوری – خلاقیت( الف

 کارآفرینی - خلاقیت - نوآوری (ب

 نوآوری - کارآفرینی - خلاقیت (ج

 خلاقیت - کارآفرینی - نوآوری (د

های یادگیرنده زیر از نظر پیتر سنگه از قواعد کلی )پنج فرمان( در سازمانهای یک از گزینهکدام -2

 ؟باشدنمی

 الگوهای ذهنی (الف

 آرمان مشترک (ب

 تفکر سیستمی  (ج

 یادگیری فردی (د

کند باید چرخش انجام نیازهای مشتریان را برآورده نمی یابید مدل کسب و کارتانهنگامی که در می -3

 ؟دانیدنمییک از موارد زیر را مصداق چرخش دهید. کدام

 جدید کردن یک گروه مشتری کاملاً پیدا( الف

 تغییر کانال ارتباط با مشتریان (ب

 رزش جدید برای مشتری خلق ا (ج

 درآمد براساس نیاز مشتری  -تغییر ساختار هزینه  (د

 ؟کنیدنمی های نوآورانه کسب و کار، کدام برنامه را توصیهبرای کشف فرصت -4

 تواند بیان کند را پیدا کنید.نمی نید مشکلی را که مشتری دقیقاًکمی سعی( الف

 کنید.یم اند را بررسیشان با مشکل مواجه شدهشان برای عملی کردن نیازکه تواناییهایی «کنندهغیرمصرف»( ب

 دهید.می یک مطالعه ویژه برای گفتگو با شیفتگان اولیه محصول / خدمتتان ترتیب( ج

 دهد.می موجود چه کاری انجامهای حلمشتری برای جبران ناکارآمدی راه کنید بفهمیدمی سعی( د
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برای افراد دچار ناتوانی حرکتی فناوری را توسعه داد که با  (Neuroscience)یک استار تاپ نوروساینس  -5

ها با توصیه یک مشاور کسب بودند. آنهای دستوری به وسایل اطرافشان حرکات چشم قادر به انتقال پیام

و کار برای فروش فناوری خود با ارتش مذاکره کردند و به قرارداد فروش قابل توجهی دست یافتند. به این 

 فرآیند...

 گویند.می جذب مشتری دست به جیب( الف

 گویند.می مزیت پیش گامی( ب

 گویند.می انحصاری کردن بازار فروش( ج

 گویند.می ای همجوار و پس آیندتوسعه بازاره( د

یک تیم استارتاپی نرم افزاری، اپلیکیشنی برای کنترل وزن ساختند و برای آزمون این فرضیه که آیا  -6

کنند یا نه می ها اعتمادافزار آنشان به پیشنهادهای نرمگیری در مورد شیوه زندگیمردم برای تصمیم

یری گمتر از سی درصد افراد برای تصمیماز مشتریان ترتیب دادند. در یک گروه ک هاییای با گروهمصاحبه

 گرفتند. در گروهی دیگر بیش از هفتاد درصد از آن برنامه کمکمی از پیشنهادهای نرم افزار کمک

 شها بودند. به نظر شما در طراحی آزمایگرفتند. مشتریان گروه اول آقایان و مشتریان گروه دوم خانممی

 برای آزمون فرضیه کدام عامل مورد غفلت قرار گرفته بود؟

 تعیین شایستگی محوری( الف

 تعیین موقعیت رقابتی( ب

 بندی مشتریانبخش( ج

 ارزش جذب مشتری( د

 نخستین بخش فرآیند اعتبارسنجی تحقیقات اولیه بازار کدام است؟ -7

 محاسبه هزینه جذب مشتری( الف

 فرآیند فروشترسیم ( ب

 شناسایی فرضیات کلیدی( ج

 محاسبه سود ناخالص( د

 ارزش کمّی پیشنهادی یعنی: -8

 ود.شمی گیری توسط مشتریان تبدیلهای قابل اندازهمحاسبه کنید مزایای محصولتان چگونه به ارزش( الف

 اندازه بگیرید.های برتر کاربرنما را پیدا کرده و ارزش مالی آن را اولویت( ب

 بازنمودی تصویری از محصول یا خدمتتان ایجاد کنید.( ج

 مشخصات سطح بالای محصول / خدمتتان را طراحی کنید.( د
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ای برای یک محصول داشته ها باید تمایل برآورده نشدهکنندهبررسی وجود یک بازار، مصرفبه منظور  -9

 باشند و .....

 چه کسی محصول را تولید کرده است. بدانند که( الف

 رسد.می بدانند که در کجا محصول به فروش( ب

 منابع مالی داشته باشند.( ج

 ترجیح به یک برند خاص داشته باشند.( د

 باشد.می یک شاخص مهم در جزءبندی بازار که باید در نظر گرفته شود..... بازار -10

 سن مشتری( الف

 ها(بازار )تعداد مشتریاندازه ( ب

 جنس مشتری( ج

 شغل مشتری( د

یک از جملات زیر توالی صحیح مراحل انتخاب بازار هدف و استراتژی موقعیت را درست بیان نموده کدام -11

 است؟

 خلق یک استراتژی استقرار، انتخاب بازار هدف، جزءبندی بازار( الف

 تژی استقرار، انتخاب یک بازار هدفجزءبندی بازار، خلق یک استرا( ب

 بندی بازار، انتخاب یک بازار هدف، خلق یک استراتژی استقرارجزء( ج

 خلق یک استراتژی استقرار، جزءبندی بازار، انتخاب یک بازار هدف( د

اید. ارتباط برقرار کردهگران محلی هم اید و با چند نفر از صنعتفعالیت تجاری جدیدی را شروع کردهشما یک  -12

 یک از جملات زیر اثر این ارتباطات را برای کمک به موفقیت تجارت شما بهتر بیان نموده است؟کدام

 بدست آوردن اطلاعات داخلی بازار( الف

 ها در پروژه شماگذاری آناحتمال سرمایه( ب

 ها برای ایجاد ارتباطات جدیدها و کنفرانسحضور در نمایشگاه( ج

 اجتماعیهای ها با کمک شبکهمشارکت در زمینه تجارت آن (د

 مدل کسب و کار صدقهای در بخش هزینه (Scalability) پذیریمورد مقیاس یک از موارد ذیل درمکدا -13

 کند؟می

آن  دهد بدون تواند به تعداد بیشتری از مشتریان خدمت ارائهمی باشد که یک کسب و کارمی به این معنا( الف

 که کیفیت را قربانی افزایش تقاضا نماید.

از دیدگاه مالی، مقیاس پذیری به این معنی است که هزینه اضافی ارائه خدمت به هر مشتری اضافی به جای ( ب

 ثابت ماندن یا افزایش، کاهش یابد.

 ای حضوری قابلیت مقیاس پذیری بالایی دارند.کسب و کارهای مشاوره( ج

 الف و ب های گزینه( د



4 
 

شرکت تولید کننده سخت افزار تصمیم گرفت که محصولات خود را مستقیم به مصرف کننده نهایی  یک -14
یک را از مسیر فروش محصولات خود حذف نماید. این اقدام شرکت در راستای کدام هابفروشد و واسطه

 از اجزای مدل کسب و کار این شرکت انجام شده است؟
 منابع کلیدی( لفا

 ارزش ایجاد شده( ب
 هاکانال( ج
 برای پاسخ درست، اطلاعات بیشتری لازم است.( د

های منطقی و توصیه شده برای مبارزه با عدم تقارن اطلاعات در بازار و زیر راههای یک از گزینهکدام -15
 نیست؟جلوگیری از شکست بازار 

 نظارت برای مبارزه با پولشویی ساخت سامانه پایش و( الف
 صورت نهادی مستقله استفاده از نظرهای کارشناسانه در بازار ب( ب
 چانه زنی به عنوان روش سنتی و بینابینی( ج
 اطلاعاتی بازار با رویکردی اقتصادی و سیاسیهای ایجاد زیر ساخت( د

 کدام گزینه تعریف بازارهای نوظهور است؟ -16
 اند.بازارهایی که تاکنون به منصه ظهور نرسیده( الف

 بازارهایی که شاهد هجوم کسب و کارهای نوپا هستند.( ب

 بازارهای کشورهای تازه عضو شده در سازمان تجارت جهانی( ج

 گیرند.می بازارهایی که به دلیل رشد سریع اقتصاد کشورها در دسترس قرار( د

این دانشگاه در راستای  دارد به صورت نیمه متمرکز نسبت به جذب دانشجو اقدام نماید.دانشگاهی قصد  -17
و کارآفرین کدام گروه از دانشجویان را باید در اولویت پذیرش یت تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم مورأم

 خود قرا دهد؟
 دانشجویان با استعداد بالقوه علمی بالا( الف
 لقوه فناورانه بالادانشجویان با استعداد با( ب
 کشف فرصت و ایده پروری بالا دانشجویان با استعداد بالقوه( ج
 گزینه الف و ب ( د

 های کارآفرینان دارد؟یک از ویژگیپاراگراف زیر اشاره به کدام -18
و با  مدآمی 6کردیم. خود آقای مدیر از صبح ساعت می ده شب کار آمدیم و تامی ما از هفت صبح»

آمدند که اول صبح می زودها نشست. بچهمی کرد. بعد توی دفترشمی ها بازدیددوچرخه از همه قسمت
 «خسته نباشید را از آقای مدیر بشنوند....

 کوشی و پشتکارسخت( الف
 پذیریدلبستگی و مسئولیت( ب
 جزئی نگری( ج
 تمایل به مخاطره ( د
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                    کننده او تخصص خود را در یک شرکت تولیدر زمینه برنامه نویسی است. بهرام فردی متبحر د -19

افزارهای کاربردی درحوزه سلامت به کار گرفت و مشغول به کار شد. پس از مدتی او احساس کرد که نرم 

در شرکت که  به کار کار در این شرکت او را خسته نموده است و رضایت شغلی ندارد. او این خستگی را

برای او مناسب نبود و نیز عدم فهم صحیح ارزش کار او توسط کارفرما نسبت داد. بر همین اساس او شرکت 

را ترک کرد و پس از آن به ترتیب در دو شرکت دیگر نیز مشغول به کار شد؛ ولی احساس مشابهی را پیدا 

شد می جتماعی است و شرایط کاری او باعثکرد. مشاوره او با یک روانشناس نشان داد که او ذاتاً فردی ا

او به این نتیجه رسید که بایستی در  ها در مقابل کامپیوتر نشسته و تمام انرژی او گرفته شود.او ساعت

شرایط کاری خود تجدید نظر کند و تخصص خود را در محیطی همراه با تعاملات و ارتباطات اجتماعی به 

را بر آموزش برنامه نویسی اندازی کرده و تمرکز خود نون شرکتی راههمین اساس او هم اک کار گیرد. بر

ای به فراگیران متمرکز نموده و رضایت شغلی مطلوبی را به دست آورده است. در مدل کسب و کار رایانه

 کند؟می او کدام مورد ذیل صدق

 وجود تطابق بین فعالیت کلیدی و منابع کلیدی در مدل کسب و کار ( الف

 گردد.نمی او محسوبهای نارضایتی شغلی بهرام جزء هزینه( ب

ارزش کاری او در مدل کسب و کارش به خوبی ترسیم نشده بود واین عامل باعث نارضایتی او از کارفرمایش ( ج

 شده بود.

 هر سه گزینه صحیح است.( د
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 KFسوالات 

های مجاز به انتخاب در ساقه هر سوال مشخص در این بخش، هر سوال بیش از یک پاسخ دارد. تعداد گزینه»      

 «.های اعلام شده نمره منفی داردشده است. انتخاب بیش از تعداد گزینه

گزینه  2موجود، های کند؟ )ازمیان گزینهمی یک از عوامل زیر نقش کمتری را ایفادر تعیین قیمت یک محصول کدام -20

 صحیح را انتخاب کنید(.

 ارزش محصول( 1

 های رقابتی در بازارانتخاب( 2

 تولیدی شرکت توانایی مالی و( 3

 به حداکثر رساندن حجم فروش ( 4

 به حداکثر رساندن سود( 5

 ناخالص به حداکثر رساندن سود( 6

 فکری وتحقیقاتیهای هزینه( 7

 توانایی مالی مشتری( 8

 2003دانشگاهی است که از سال   (Ranking)های رتبه بندی از جمله نظام (Webometrics)بندی وبومتریکس رتبه -21

بندی در کند. پایگاه این رتبهمی بندیسنجی ارزیابی و رتبههای عمدتاً وبهای جهان را براساس شاخصدانشگاه

ت یداده شده به ساهای رویت پذیری)شامل تعداد لینک ؛بندی عبارتند ازهای مربوطه این رتبهاسپانیا است. شاخص

گاه سایت دانش تعداد مقالات بارگذاری شده در ها(، تعداد صفحات ایندکس شده از سایت دانشگاه در گوگل ودانشگاه

که در گوگل اسکالرنمایه شده است. علیرضا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات با استفاده از دانش 

ریکس؛ سنجی وبومتهای وبه است تا از طریق بهبود شاخصها کمک نمودبه دانشگاهها ارتقاء وب سایت خود در

اندازی نماید، کدام مورد خواهد راهمی بندی ارتقاء دهند. در مدل کسب و کاری که این فردجایگاه خود را در این رتبه

 (.موجود انتخاب کنیدهای گزینه صحیح را از بین گزینه 2توان به عنوان ارزش ایجاد شد لحاظ نمود؟)می را

 استفاده از دانش علیرضا به بهترین شکل برای خلق ثروت (1

 داده شده به سایت دانشگاههای انجام تبادل لینک در راستای افزایش تعداد لینک (2

 هاها در زمینه ارتقاء رتبه آنکسب درآمد قابل توجه حاصل از قرارداد با دانشگاه (3

 هادانشگاه بندی جهانیاء رتبه وب سایت دانشگاه در رتبهارتق (4

 های بیشترها جهت همکاریشناخته شدن علیرضا در بین دانشگاه (5

 اند.افزایش رویت پذیری مقالات مجلات دانشگاه که در سایت دانشگاه بارگذاری شده (6

 ای که شاغل نیستند.هم رشته استفاده ازهمکاری سایر فارغ التحصیلان (7

 نشگاه موردنظرارائه خدمت بدون نیاز به حضور فیزیکی علیرضا در دا (8
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 المللی به دنبال طراحیورود به بازارهای بینبرای  )سونداژ طلایی(، یک شرکت دانش بنیان ایرانی T.S شرکت نوپای -22

المللی کشورمان درشرایط های بینهای مناسب است. این شرکت با توجه به رویکردهای تجاری و سیاستاستراتژی

موارد قابل  توانند جزءها میکند. بر این اساس کدام آیتممی ریزیروسیه برنامهازارهای چین، هند و تحریم برای ب

 موجود انتخاب کنید(های گزینه صحیح را از میان گزینه 4های ورود به بازار قلمداد شود؟ )توجه برای استراتژی

 محاسبه و توجه به مدت زمان شروع یک کسب و کار( 1

 تصادی در کشور هدفوجود کنسولگری و نمایندگی اق( 2

 شاخص نوآوری و رتبه اقتصادی و کارآفرینی کشور هدف( 3

 ها، سازمان غیردولتی وذی نفعاننهادی رسانهارزیابی شرایط ( 4

 وجود یا عدم وجود رقبای محلی در کشورهای هدف( 5

 گذاریهای اجتماعی شراکت وسرمایهارزیابی فرصت( 6

 استخدامتوجه به قوانین نیروی انسانی و ( 7

 توسعه یافتگی بازارهای این کشورها( 8

 توجه به واحد پول و نحوه انتقال آن ( 9

 های حمل ونقل و لجستیک کشورهای هدفزیرساخت( 10

 در این کشورها های ایرانیتوجه به سابقه شرکت( 11

 هادرخواست ثبت سفارش و پیگیری سرنوشت آن( 12

 گمرکی های بررسی شرایط و تعرفه( 13

 بهره گیری از تجربه کشورهای دیگر( 14

 تجاری و اقتصادیهای اعزام هیئت( 15

 همکاری بین کشورهای هدف های وجود پروتکل( 16
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 دهد. ویمی ی مهندسی پزشکی است که در حوزه تجهیزات پزشکی، تحقیق و پژوهش انجامسعید دانشجوی رشته -23

پسرعموی  3ت علمی دانشگاه است، و نیز أمتخصص داخلی و عضو هیدر سال گذشته به کمک برادر خود که پزشک 

کنند، می فعالیت (Freelancer)خود که به ترتیب مهندس الکترونیک، نرم افزار و سخت افزار بوده و به صورت آزاد کار 

ه ملی ب طراحی و تولید نموده که رتبه اول جشنواره خوارزمی را در سطح دستگاهی برای استریل کردن آندوسکوپ

های علوم های مختلف کشور، دانشگاهدست آورده است. پس از جشنواره، پیشنهادات متعددی از سوی بیمارستان

ه شده است. با ملاحظه وضعیت بازار، مطالعات تکمیلی و ئپزشکی و... به وی برای تولید محصول درمقیاس تجاری ارا

تیجه رسیده است که محصول وی قابلیت تجاری سازی در مقیاس استفاده از مشاوران خبره بازاریابی، سعید به این ن

باشد و این موضوع به دغدغه ذهنی وی می ملی دارد. با این حال وی یک سال دیگر مشمول خدمت نظام وظیفه

های و چالشهای سعید و توجه به ملاحظات قانونی، گزینه اهداف، فرصتها تبدیل شده است. با در نظرگرفتن آرمانها،

 موجود انتخاب کنید.(های گزینه صحیح را از میان گزینه 3زیر مشخص نمایید. )های ح را در گزارهصحی

ود خ بنیان و استفاده از تسهیلات مربوطه، در دوران سربازی سیس شرکت دانشأدر صورت ت تواندمی سعید (1

 ی مورد نظرش را حفظ نماید.نیز ارتباط با شرکت و پروژه

تواند برادر خود را به عنوان بازرس شرکت انتخاب می تجاری سهامی خاص، سعیدسیس شرکت أدرصورت ت (2

 نماید.

 تواند به عنوان سهامدار شرکت تجاری وی فعالیت نماید.نمی برادر سعید (3

های طببه م را تواند محصولاتشمی سسین،ؤسیس شرکت توسط مرکت تجاری سعید بلافاصله پس از تأش (4

 خصوصی بفروشد.

مالیاتی  سیس سعید، از معافیتأت تازه شرکت ،2نوع  نوپای بنیان عنوان شرکت دانش در صورت کسب (5

 گردد.می برخوردار

سیس شرکت، سهامداران و مدیران أسال اول ت در صورت عدم وجود فروش محصول در اظهارنامه مالیاتی (6

 اقدام نماید. نوپا توانند جهت ثبت شرکت دانش بنیاننمی شرکت وحید،

 حتماً باید از بین سهامداران انتخاب شود. رکت تجاری سعید،مدیرعامل ش (7

نظر، شرکت سهامی خاص باشد، وی  سیس شرکت تجاری سعید، در صورتی که نوع شرکت موردأبرای ت (8

 شرکت نامه تهیه نماید. باید

 یلاتتواند از تسهمی گواهی رتبه اول جشنواره خوارزمی، معادل شرکت دانش بنیان بوده و با همین گواهی (9

 دانش بنیان استفاده نماید.

نویسی برای جذب سرمایه از عموم خاص، پذیرهسیس شرکت سهامی أت گیری سعید بهدر صورت تصمیم (10

 مردم، الزامی است.

های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان امکان فروش محصولات شرکت تجاری وی به دانشگاه (11

مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آموزش پزشکی منوط به کسب عنوان و 

 است.

نوع شرکت برای پیگیری اهداف تجاری سازی  ترینالوصولترین و سهلام، سادهشرکت سهامی عسیس أت (12

 محصول مورد نظر است.
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 Matchingسوال 

 نمایید. matchاجزای مختلف طرح تجاری را با توصیف آن  -24

 اقلام که یک تجارت خواهد فروخت. بینی تعدادپیش( الف

 کلیدی هر قسمت از طرح تجاریهای ایده( ب

 فلسفه اخلاق تجارت و راهنمای اجرایی آن  (ج

 اطلاعات تحقیقاتی در مورد بازار هدف و رقابت( د

 اطلاعات تحقیقاتی پایه در مورد بازار تجارت (ه

 قیمت اقلام مورد نیاز برای راه اندازی تجارت( و

 کند.می اندازی تجارت مشخصر فرد که مالک تجارت در زمان راههای هفعالیت شرح( ز

 و درآمد تجارتها شرح هزینه (ح

 محصولات تولیدی طرح، قیمت هر محصول، شکل تبلیغاتی و اطلاعات توزیع (ط

1) Schedule of startup funds 

2) Income statement 

3) Marketing plan 

4) Market analysis 

5) Code of ethics 

6) Sales forecasts 

7) Operating plan 

8) Company desk 

9) Executive summary 
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 سوالات صحیح و غلط
 

  بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار، شبی در جزیره ی کیش مرا به حجره خویش
گفتن که فلان انبازم )انباز: شریک( به ترکستان است و فلان بضاعت  های پریشاندر آورد. همه شب نیارمید از سخن

سرمایه( به هندوستان. این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان ضمین )ضمین: ضامن(. گاه گفتی خاطر  )بضاعت:
فر ت. سعدیا س)اسکندری: شهر اسکندریه( دارم که هوایی خوش است، بازگفتی نه که دریای مغرب مشوّش اس اسکندری

 ای بنشینم.دیگرم در پیش است. اگر آن کرده شود، بقیت عمر خویش به گوشه
 گفتم: آن کدام سفر است؟

بای دی»به روم آرم و« کاسه چینی» از آنجا  خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و« گوگرد پارسی»گفت: 
به پارس، و زان پس ترک تجارت « یمانی برد » و  به یمن« حلبیآبگینه » به حلب و « فولاد هندی» به هند، و « رومی

کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از این ماخولیا )ماخولیا: مالیخولیا، روان پریشی( چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش 
 ای. گفتم:ای و شنیدهها که دیدهنماند. گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آن

 سالاری بیفتاد از ستور بار   اقصای غورآن شنیدستی که در 
 یا قناعت پر کند یا خاک گور   گفت چشم تنگ دنیا دوست را 

 

 بودن عبارات زیر را تعیین کنید. غلطیا  صحیحبر اساس حکایت فوق، 

 «دیبای رومی»ای به کانال مناسب برای ارائه ی محصول ر بازرگان مورد اشاره، توجه ویژهدر مدل کسب و کا -25

 به مشتریان هندی صورت گرفته است.

 نرم و فشار روانی مدل کسب و کار بازرگان بالا است.های هزینه -26

ها برقرار ثری با آنؤدر مدل کسب و کار بازرگان، شرکای کلیدی به خوبی شناخته شده و ارتباط خوب و م -27

 شده است.

مشتریان و کسب بازخورد مستمر در ازای فروش هر محصول ثر با ؤدر مدل کسب و کار بازرگان، امکان ارتباط م -28

 یا خدمت وجود دارد.

مصرف شده برای خرید کالای بعدی  در مدل کسب و کار بازرگان، درآمد حاصل از فروش هر محصول، هزینه -29

 نماید.می مینأرا ت

 چین و....( ثابت است.های مورد اشاره )روم، ایران، هند ، تمام سرزمین در بازرگان طیف مشتریان -30

به صورت دقیق مدنظر قرار گرفته، در چین، بازار خط مقدم ساحلی « گوگرد پارسی»درخصوص فروش محصول  -31

 خوبی محاسبه شده است.ه دسترس ب در کل بازارو 

ها، ینههزبه هندیان، با کاهش « گوگرد پارسی» جغرافیایی هند به ایران، در صورت فروش  به دلیل نزدیک بودن -32

 ها به دست خواهد آورد.در سایر سرزمین« گوگرد پارسی» قطعاً سود بیشتری نسبت به فروش 

که فرمود:  توصیه اخلاقی حکایت سعدی، با مضمون این حدیث قرابت دارد: از امام علی )ع( روایت شده است -33

 را به ذلتها کند و گردنمی را لال دنیاپرستی را ترک کن. چرا که حب دنیا چشم را کور و گوش را کر و زبان

  کشاند.می
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 CRPسوالات 

طراح و سازنده پروتزهای اسکلتی است که مراحل اخذ مجوزها و استانداردهای لازم « آرتاسازه دانش مدیکال»شرکت  -34

کشور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی کرده است. این شرکت در شرایط سخت اقتصادی و تحریم  را از وزارت

مراکز داخلی انجام داده است. مراحل رشد و  ها وهای اولیه خود را به بیمارستانپا به عرصه وجود گذاشته و فروش

بازاریابی فعال، در حوزه تخصصی بازاریابی صنایع پزشکی انجام شده توسط یک شرکت این شرکت محصولات فروش 

 ذیل پاسخ دهید. است. با تشخیص مراحل رشد و گزار این شرکت به سوالات

 کنید، درچه مرحله ای است؟می این شرکت را چگونه ارزیابی الف(

 این شرکت یک کسب و کار نوپاست.( 1

 شرکت دانش بنیان است.( 2

 استارتاپی است.( 3

 هسته فناور است.( 4

 است؟و موانع پیش روی مورد انتخابی تان برای توسعه  های بازارجزء استراتژیها کدام گزینهب( 

 بالای تراکنشهای هزینه (1

 گرفتن وام و تسهیلات (2

  BOTاستفاده از فاینانس با مدلهای (3

 اندازه کل بازار عدم محاسبه (4

 المللیفضای کسب و کار در بازارهای بین شاخص کل بهبود توجه به (5

 عدم محاسبه تقسیم بندی بازار (6

 مراجعه به انکوباتورها و مراکز رشد (7

 تان در بازارهای داخلی و خارجی جزو عوامل بازدارنده است؟کیس انتخابیکدام گزینه برای نفوذ  ج(

 مشخص نبودن کیفیت کالاها و خدمات( 1

 ای بصورت برون سپارینداشتن سیستم بازاریابی حرفه( 2

 نداشتن اطلاعات کامل از بازار( 3

 توجه نکردن به امکانات انتقالات بانکی و مالی( 4

مناسب خواهد بود؟ )دو گزینه صحیح انتخاب های برای توسعه بازار مورد انتخابی تان گزینهها کدام سیاستگذاری د(

 کنید(

 های اختصاصی مالیها و سیاستکنترل قیمت( 1

 و کار بهبود مستمر فضای کسب( 2

 ایجاد نهادهای زیر ساختی برای مقابله با عدم تقارن اطلاعات( 3

 برای بازار SWOTهای انجام پروژه( 4
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 Script Concordanceسوالات 

 

ژنتیک و بیوتکنولوژی با بررسی نیازهای بیماران به فکر طراحی و ساخت کیت تشخیص های گروهی ازدانشجویان رشته -35

اند. به منظور تجاری های اولیه هم در این زمینه با مشورت اساتید انجام دادهاند. آزمایشافتادهسریع سولفونیل اوره 

 ها اشاره شده است.پیشنهادی، این گروه باید مراحل مختلفی را طی کنند که در زیر به آنسازی محصول 

 برای مذاکره جهت تأمین مالی (VC)مراجعه به صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر   الف(

 های کالیبراسیونب( مراجعه به مرکز تحقیقات بیوسنسور و انجام آزمایش

 رای استقرار درآن مرکزمرکز رشد و هماهنگی ب ج( مراجعه به

 د( مراجعه به سازمان ثبت مالکیت معنوی و اقدام برای ثبت پتنت

 مشخص نماید. 4تا  1ترتیب اقدامات این گروه را براساس دانش کارآفرینی خود به ترتیب از 

مین کنند. أت انسولینگروه از کار آفرینان به منظور کمک به بیماران دیابتی تصمیم گرفتند که برای بیماران پمپ  یک -36

شوند که دو شرکت در دنیا فناوری تولید این وسیله می های سازنده پمپ انسولین متوجهبا بررسی و ارزیابی شرکت

را در اختیار دارند که هر دو نیز در اروپا مستقر هستند. همچنین هزینه تهیه این دستگاه برای بیماران معادل درآمد 

مین پمپ برای بیماران دیابتی راهبردهای مختلفی را پیشنهاد أست. این گروه برای تدو سال یک خانواده متوسط ا

 ترین آنها عبارتند از:دادند که مهم

 الف( مهندسی معکوس و ساخت پمپ در داخل کشور

های سازنده و فروش قطعه به شرکت در قبال ب ( راه اندازی خط تولید قطعات دستگاه با هماهنگی شرکت

 اه کاملواردات دستگ

 مین هزینه خرید دستگاهأای برای بیماران دیابتی جهت کمک به تج ( طراحی یک نظام پوشش بیمه

 اندازی خط تولید پمپ در یکی از کشورهای همسایهها جهت انتقال تکنولوژی و راهد( مذاکره با یکی از شرکت

مین پمپ برای بیماران دیابتی مشخص أتاین راهبردها را در جهت  توجه شرایط اقتصادی کشور ترتیب اولویت با

 بیشترین اولویت( 4 و اولویت کمترین 1) نمایید.

 


