
گاه بیرجند   رمزک نوآوری و شتابدهی دانش

 شرح خدمات ارائه شده در مرکز نوآوری و شتابدهی
 ضمیمه فرم همکاری با مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند

 

 مشاوره استراتژیک مشاوره در حوزه

  : خدمات مشاوره ای به این شرح ارائه می شود

معرفی استراتژی برای  -۴شناسایی مدل های مناسب و متناسب استراتژی  -۳طراحی نقشه راهبرد  -۲تدوین و پیاده سازی استراتژی - ۱

برگزاری جلسات آموزشی و  -۷برنامه ریزی برای بهینه سازی مطالعات کسب و کار  -۶مطالعات امکان سنجی  -۵فروش، برندینگ و بازارسازی 

تحلیل با ماتریس های آینده محور و هوش  -۱۱توسعه در همه ابعاد کسب و کار و بازار  -۹مشاوره مدیران مستقل  -۸بخشی به پرسنل الهام

ارائه پیشنهادات نوآورانه و ایده های کاربردی درجهت توسعه و تعالی کسب و کار  -۱۲همگام سازی کسب و کار با تکنولوژی روز  -۱۱تجاری 

  آشنایی با جوامع هدف و بهرمندی از دیتابیس های متناسب با حوزه کسب و کار -۱۳

های کلیدی و تاثیرگذاری برای شما مطرح می کنیم و با ارائه پاسخهای مناسب و حرفه ای وکار سؤالایجاد یک کسبدر هر مرحله قبل از 

امکان ریسک و شکست کاهش می یابد. در این اتاق مشاوره! امکان ارتباط با متخصصان حوزه کسب و کار استراتژیک فراهم می گردد. برای 

 . ضیح کوتاهی برای ما ارسال نمائیدمشاوره در خواست های خود را با تو

 

 : وکارهای مشاوره کسبحوزه

  وکار استراتژیکوکار استراتژیک/ برنامه کسبتدوین مدل کسب- 

  وکار با جاری سازی و تدوین استراتژیاصالح فرآیندهای کسب- 

  اتژی محورمشاوره در مورد مدیریت تیم با رویکرد استراتژیک / مدیریت محصول با متدهای استر- 

  مشاوره در مورد بازاریابی/ فروش و بازار سازی استراتژیک- 

دانید، مشاوره برای استفاده از نظرات و دیدگاه افرادی است که در یک حوزه بیشتر تمرکز و تخصص دارند ولی لزوماً نظر طور که میهمان

ی فرد یا تیم مشاوره گیرنده قرار می گیری نهایی به عهدهو تصمیممشاور بر مبنای شناخت مقطعی و ناقص وی، بهترین راهکار نخواهد بود 

 .گیرد

 دیجیتال مارکتینگ مشاوره در حوزه

های جدید در دنیای تجارت اطالق میشود که این بازاریابی دیجیتال بسیار به به استفاده از رسانه  (digital marketing)دیجیتال مارکتینگ

یغ محصول، هایی که به منظور تبلتوان گفت به تمام فعالیتدیجیتال مارکتینگ را به خود گرفته است. در واقع می باشد و ناماینترنت وابسته می

نگ را شود. اگر بخواهیم دیجیتال مارکتیگیرد دیجیتال مارکتینگ گفته میخدمات، برندها و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت صورت می

یم، در واقع برخالف بازاریابی سنتی، در دیجیتال مارکتینگ مشتریان بیشترین اهمیت را دارند به همین منظور با بازاریابی سنتی مقایسه کن

لیغات کنند تا تباجتماعی سعی در تحلیل رفتار مشتری میهایسایت، ایمیل، موبایل، شبکهها با استفاده از ابزارهای مختلف مانند وبشرکت

طیف وسیعی از کاربران منتشر نمایند تا در نتیجه بتوانند بهترین بازخورد را دریافت نمایند. امروزه تعداد کاربران  خود را در زمان مناسب و برروی

ها متوجه شده اند که برای موفقیت باید در اینترنت حضور فعال داشته باشند و از فضای آن برای جلب اینترنت بسیار زیاد شده و تمامی شرکت

الی های دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتکاال و خدمات خود استفاده کنند و برای این کار ناچار هستند که از تکنیکمشتری جدید و معرفی 

 .بصورت موثر استفاده کنند

 : مشاوره شامل موارد ذیل می باشد

کلیک، بازایابی از طریق پیامک، پادکست های وب سایت، پی پی سی یا پرداخت به ازای هر در زمینه بازاریابی از طریق  مناسب ترین پلتفرم -

 صوتی، سئو )بهینه سازی برای موتورهای جستجو ( و برنامه های تلفن همراه
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 امور مالی و مالیاتی مشاوره در حوزه

ندگان از کناستفادهرسانی، کنش و واکنش باعث تغییر در رفتار حسابداری یک سامانه اطالعاتی و کانال اطالعات است که در این فرآیند اطالع

های گری مالی و برقراری کنترلشود. سامانه اطالعاتی حسابداری حقوق ذینفعان را ثبت کرده و خدمات اعتباردهی، تحلیلاطالعات حسابداری می

ذینفع )مدیران،  گیری اشخاصهای مالی است که مبنای تصمیمها و صورتنماید. محصول نهایی نظام حسابداری نیز گزارشالزم را ارایه می

 گیردگذاران، دولت و ...( قرار میسرمایه

باشد و جزای سنگینی ها میدانیم که امروزه در غالب جوامع پیشرفته و در حال رشد مالیات جز منابع بسیار مهم درآمد دولتاز سوی دیگر می

شده است. از سوی دیگر بسیاری از ها در نظر گرفتهط دولتنمایند، توسبرای افراد حقیقی و یا حقوقی که به هر نحوی از این مهم تخطی می

نابراین گذارد. بجا میها بهناپذیری برای آنشوند که جرائم جبرانها به دلیل عدم آشنایی با قوانین مالیاتی، سهوا مرتکب اشتباهاتی میشرکت

ی رخداد ترین نحو ممکن انجام گیرد و الزمهصرفهترین و بهشایسته ترین،بهتر است نهایت تالش خود را انجام دهیم تا پرداخت مالیات به درست

 : این مهم عبارت است از

  ی حسابداری مناسب با کدینگ صحیحتدوین سامانه .1

  صورت روزانه و طبق اصول حسابداری در این سامانهثبت اطالعات حسابداری با دقت و جزئیات به .2

  سازمانیسازمانی و بروندرون یهای کارآمد برای استفادهگزارش تهیه .۳

  ی مالیاتیافزوده، اظهارنامهی ارزشهای معامالت فصلی، اظهارنامهارایه گزارش .۴

 های بیمه و مالیات حقوقتهیه لیست حقوق و دستمزد، لیست بیمه و ارسال گزارش .۵

 

 

 روابط عمومی و ارتباطات مشاوره در حوزه

د سازی مفیآوریم. همچنین اگرچه شبکهحساب نمیهای روابط عمومی بهانجام بدهیم، آن را جزو فعالیتای تبلیغات یا رپورتاژ اگر ما در رسانه

آید و این نکته را هم مدنظر حساب نمیهای روابط عمومی بهسازی جز فعالیتحال شبکهکند اما با ایناست و شبکه قوی به ما کمک زیادی می

دهید ممکن است نیاز به شبکه ارتباطی جدیدی داشته باشید و دیگر شبکه قبلی شما کارایی تغییر می داشته باشید که وقتی اکوسیستم خود را

 . الزم را برای شما نداشته باشد

که وجه دروغ گفتن نیست بلهیچتصور اشتباه دیگری که در بین عموم وجود دارد این است که روابط عمومی یعنی دروغ گفتن. روابط عمومی به

 . هایی که عالقه داریم دیگران بیشتر در مورد آن بدانند را به مخاطبان بگوییمبط عمومی سعی داریم صادقانه نقاط قوت و ویژگیما در روا

هایی که عالقه داریم دیگران بیشتر در مورد آن بدانند را به کنیم صادقانه نقاط قوت و ویژگیروابط عمومی دروغ گفتن نیست بلکه ما سعی می

ها اگرچه مفید است اما به این معنی نیست که شما کار روابط گوییم. همچنین نوشتن خبر خوب و پخش کردن آن در بین رسانهمخاطبان ب

ها تنها یکی از وظایف روابط عمومی است. یکی از نمودارهایی که دهید چرا که خبرنویسی و انتشار آن در رسانهدرستی انجام میعمومی را به

ای کنند، نمودار رشد است و شما الزم است در هر مرحله متناسب با شرایطی که دارید، مجموعهها بر اساس آن پیشرفت میآپتمعموالً همه استار

 .های روابط عمومی را انجام بدهیداز فعالیت
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 سازی تیم مشاوره در حوزه

گر پای حرف کارآفرینان غیرایرانی هم بنشینید، متوجه خواهید دهد، اما اشاید شما هم شنیده باشید که در ایران کار تیمی و گروهی جواب نمی

طلبد. برای سازی مهارت و تجربه باالیی می شناسد. تیمها و سطوح سازمانی وجود دارد و ایران و خارج نمیی تیمشد که این مشکل در همه

 . یدهایی پاسخ بدهسازی موفق عمل کنید، الزم است به پرسش اینکه بتوانید در تیم

  دانید شناخت افراد مناسب چقدر اهمیت دارد؟آیا می .۱

  فرد مناسب تیم شما چه کسی است؟ .۲

  ی رفتاری با متقاضیان آشنایید؟با فرایند مصاحبه .۳

  سازی چیست؟ خطاهای رایج در تیم .۴

  تان مطمئنید؟از هماهنگی تیم با اهداف .۵

های مختلف آن، مثل جذب نیرو، امکان وقوع خطا وجود دارد. در این مواقع باید سریع بررسی کرد زمینهبر است و در سازی فرایندی زمان تیم

  طورکلی از سیستم و تیم حذف شوند؟اند یا فرد / افراد خطاکار باید بهداده، قابل اصالحکه آیا اشتباهات رخ

 ایکنندههای خیرهگیرید، موفقیتکار میسازیِ موفق بهایی که برای تیمههدایت تیم، نیازمند زمان و انرژی است، اما تمام زحمات و تالش

چنان قوی عمل کنید که هر العاده بسازید، فرهنگ تیمی دلخواه را در آن جاری کنید و آندنبال خواهند داشت. پس تالش کنید تیمی فوقبه

 .تان افتخارآفرین باشدتیمی از تیم اصلی منشعب شد و پا گرفت، برای

 

 )تجربه کاربری(  UX مشاوره در حوزه

UI وUX   مکمل یکدیگر شناخته می شوند. هر دوی آن ها در محصول برای ایجاد تجربه ای دلنشین برای کاربر ضروری اند و نمی توان یکی

 .را بر دیگری ارجح دانست

طور عمده در حوزه ی دیجیتال تعریف و به کار گرفته می  طراحی تجربه کاربر یک مفهوم غیر دیجیتال و مرتبط با علوم شناختی است، اما به 

 .تجربه کاربری تمام جنبه های تعامل کاربر با شرکت، خدمات و محصوالت شرکت را شامل می شود .شود

با آن  ضعیف است، و برخالف آن چیزی که کارکردن  UXخوب و  UIچیزی که عالی به نظر می رسد اما کار کردن با آن دشوار است نمایانگر

 .ضعیف است  UI خوب و  UXنمایانگر دارد، بد ظاهری و است  ساده

طراحی تجربه کاربری موضوعی تحلیلی و تکنیکال می باشد، در حالی که طراحی رابط کاربری بیشتر نزدیک به چیزی است که ما به عنوان  

 د.طراحی گرافیک می شناسیم، گرچه وظایف بیشتر و پیچیده تری دار

 

 حقوقی و قانونی در حوزهمشاوره 

سازمان  گیردر مقاطع مختلف از فعالیت یک تیم یا یک سازمان، احتمال دارد نیاز به مدارک قانونی به وجود بیاید یا مشکالت حقوقی گریبان

 . بیابید توانید با گرفتن مشاوره از یک فرد متخصص در این حوزه، راهکارهای حقوقی و قانونی مناسب راشود، در این مقاطع می

 : قانونی این موارد هستند -ی حقوقیهای دریافت مشاورهبرخی از حوزه

  ی همکارینامهتدوین قرارداد و تفاهم- 

  مسائل قانونی فعالیت تیمی، تشکیل و ثبت شرکت- 

  دعاوی قانونی- 

  ثبت اختراعات/ ثبت عنوان تجاری و ثبت شرکت- 

  مشاوره در مورد بیمه و مالیات- 

  های همکاری با آنگذاران و نحوهمسائل قانونی با سرمایه- 
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دانید، مشاوره برای استفاده از نظرات و دیدگاه افرادی است که در یک حوزه بیشتر تمرکز و تخصص دارند ولی لزوماً نظر مشاور طور که میهمان

 . ی فرد یا تیم مشاوره گیرنده استنهایی بر عهده گیریبر مبنای شناخت مقطعی و ناقص وی، بهترین راهکار نخواهد بود و تصمیم

 

 کسب و کار مشاوره در حوزه

ها احتمال خطا کردن و شکست های جدیدی برای شما پیش بیاید که با پرسیدن آنوکار امکان دارد سؤالدر هر مرحله از ایجاد و رشد کسب

شده است. اگر نیاز به مشورت در وکار فراهمی کسباز متخصصان حوزهخوردن را کاهش خواهید داد. در این مرکز، امکان گرفتن مشاوره 

وکارتان برای مرکز ارسال نمایید. دقت کنید که به ی رشد کسبهای زیر را دارید، درخواست خود را با اطالعات تکمیلی از ایده و مرحلهحوزه

شود و در صورت نیاز باید از دیگر ی مشاوران منتهی نمیاً به جلسهبندی حضور مشاوران ارسال درخواست لزومها و زماندلیل تعدد درخواست

 . مشاوران که در مرکز پروفایل دارند استفاده نمایید

 : وکارهای مشاوره کسبحوزه

 وکاروکار/ برنامه کسباصالح مدل کسب- 

  وکاراصالح فرآیندهای کسب- 

  مشاوره در مورد مدیریت تیم/ مدیریت محصول- 

 ه در مورد بازاریابی/ فروشمشاور- 

 طراحی خدمات پرورش ایده مشاوره در حوزه

وکار مستحکم، نیاز است تا فرآیندی طی شود که از شناخت زمینه، رفتارها، نیازها ها تا حد یک کسبهای مناسب و پرورش آنبرای یافتن ایده

سرویس دیزاین یا طراحی خدمات است. اگر در هر یک از مراحل پرورش شود. این فرآیند، شده و به راهکارهای محتمل ختم میها شروعو فرصت

و اصالح  سازیهای بیرونی یا بهینهوکار بر مبنای فرصتی اجتماعی و فرهنگی، شناخت نیازها و مشکالت واقعی، ایجاد کسبایده، شناخت زمینه

 .حوزه را ارسال کنید توانید درخواست مشاوره در اینخدمات موجودتان نیاز به مشورت دارید می

 

 بالکچین و ارز دیجیتال

بالکچین نوعی دیتابیس یا پایگاه داده است که روی یک یا چند سرور خاص قرار ندارد بلکه روی تمام کامپیوترهایی که به شبکه 

نگاری ل نوع رمزبالک چین در حقیقت یک دفتر کل برای ثبت رکوردها و گزارشات است و به دلی شوند، توزیع شده است.متصل می

 و ثبت آن در همه کامپیوترهای شبکه، گزارشات ثبت شده قابل هک یا حذف نیستند.

های امنیتی، هزینه شناخت تواند محصوالت و تبادل خدمات را ارزان و به سرعت به بازار وارد کند و بار سنتی هزینهاین فناوری می

دهد، بلکه به کسب و کارها اجازه ها را کاهش میاهش دهد. این امر نه تنها هزینههای سربار را کها و سایر هزینهمشتری، ذخیره داده

 .ای که هستند، در سطحی باالتر با یکدیگر رقابت کننددهد که در هر اندازهمی

 کسب و توانند بهتر هستند که مییک گزینه اقتصادی ارزان بالکچین یا قرادادهای دیجیتالی ، قراردادهایقراردادهای هوشمند

توانند قراردادهای هوشمند همچنین می .داردمی نگه بازار در را هاآن که  هایی را دنبال کنندکارهای کوچک کمک کنند تا جریان

پایان به کسب و کارهای کوچک کمک کنند تا از ورود به موقع جریان نقدی مطمئن شوند. برای کسب و کارهای کوچک که خزانه بی

 .ها فرق بین پیروزی و شکست باشدتواند برای آند را ندارند، یک پرداخت دیرتر از موعد میهمتایان بزرگتر خو

 زمان مورد در تردید و شک وجود عدم بخاطر اند. های کوچک، مشکالتی را در ارتباط با جریان نقدی گزارش دادهشرکتغالبا 

واهند خ دسترس در باید که زمانی مالی منابع که باشند مطمئن و دهند تحویل را هاسرویس توانندمی هاشرکت مالی، منابع سازیآزاد

تواند ها میجویی در هزینهها انجام دهند، صرفهگذاری که بنیانگذاران باید برای حمایت از فعالیتبود. جدا از کاهش معنادار در سرمایه

 .گرددمیها تر شدن قیمتها منتقل شود که منجر به رقابتیکنندهبه مصرف



گاه بیرجند   رمزک نوآوری و شتابدهی دانش

هترین های جدید بنظر از پتانسیل عادالنه بالقوه بالکچین برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، چگونگی تامین مالی ایدهصرف

نتیجه بدست آمده از این روند است. کسب و کارهای کوچک به طور معمول به خاطر تعهد زمانی که برای دریافت وام بانکی صرف 

تواند به کارهای دیگر تخصیص یابد، دچار مشکل هستند. حتی پس از انحصار زمانی مالک و گروه نی که میکنند و هدر رفتن زمامی

شوند. ها و تهدید وثیقه دچار مسئولیت سنگینی میهای بهره وامهای نقدی حساس یک کسب و کار نوپا با پرداختحسابداری، جریان

ی جذب سرمایه است، توسط بالکچین از دور خارج شده است. بالکچین، گذاری قماری، که یک روش مدرن براهمچنین سرمایه

های کنند، با ارائه توکنهای جدید سعی میها با دیدن سایر شرکتآپهاست. استارتانگیزه اصلی برای روند جدید عرضه اولیه سکه

ارزها از طریق پیوندشان با یک مبنای نقدی ارزهای مندان به این بازار، سرمایه به دست آورند. ارزش این رمزنگاری شده خود به عالقه

ی ههای جدید با ایدشده مانند اتریوم، به پول فیات وابسته است. این همان چیزی است که تجار برای تأمین مالی شرکت رمزنگاری

جام آن، کنند. صرف نظر از انسمیهای زیاد، برای خود ترسیم هایی با پتانسیل و پیشرفتها توسط شرکتافزایش ارزش نسبی توکن

سازی، سیاست، رفاه های بهداشتی، بازیاین اصل کمک کرده است تا روی هزاران کسب و کار جدید اعم از تکنولوژی مالی، مراقبت

انی رای مزایای فراودانند که داگذاری شود. بسیاری از افراد این موارد را به عنوان یک گزینه تامین مالی رقابتی میاجتماعی سرمایه

اند. دیگر نیازی نیست که کسب و کارها هایی متصل شدهنسبت به سایر روش هایی است که تقریبا در سراسر جهان با زنجیره

 .درآمدهای آینده یا کنترل خالقانه را در قالب سهام قربانی کنند تا فقط شانسی برای رشد داشته باشند

توان بهره فناوری بود اما از این سیستم انقالبی برای هر سیستمی که نیاز به ثبت گزارش داشته باشد میبیت کوین اولین کاربرد این 

 برد.

 

 

 

 

 


