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 چرا افراد موفق کارآفرین هستند؟!

 
 می توانی به آن دست یابیکارآفرینی با فرصت طالیی که  6

 
 

 گروه آموزش حسابداری هدفکار
 

https://hadafkar.com/1195-6-Golden-Business-Opportunities
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سیی  هانشییاددهدک ییلاا کییاد اییا  ارهییار اریی بییا ردهرنیی  ییله ییربررسیی 
آ رن  خشنادترهزآدهاتن  یلبیرهر ی تیر  تررب س ا  نن ،پالبیش ار

هنی هزرهیر ایا  یار،بزرگ ابرهرد گرهد ار نن .قبلهزپذ رفتنا اطرکبیرهررهک
با  انافعآد اا  اررهدرنظربگیر  .



 فرصت برای خلق سرنوشت خویش: (1

اناسیارهبیرهرتیاد فرتی هسیتاللل ارآفر نیادا دهتتن   ایا  یار،سیبا
 ن .رلبلدنبالآدهاتن ،فرههما دستیاب بلآد



 فرصت برای ایجاد یک تمایز: (2

رییلهنیی  ییلدرآدهییافرتییت ره افتل ننیی ،ز ییرهآد ارآفر نییاد اییا  ییارررهآ ییازا 
بره شاداهمهس ،تما زه جاد نن .



 رسیدن به عالئق خود:فرصت برای  (3

دهنن . نن ک  یراهیجا دهن ،بایارخاتلبایاررهزهفرهد ارها  ره لهنجاما 
ها ارآفر ننیاتن .برهر   ارآفر ن،تفا ت م بین ار بازر جاددهرد ه نآد

ادتیاد.د باهماترهدفهاتن . اا  اربرهر ارآفر نادهبزهررهس برهربیادخ
رییلتییر ک اییا  ییارم یی نیی هردر نیی بییاد.اییناتاجییلتیی مآد» ا یی  ده میینا 

«همباد.بره ماهمباد،تاهنا  دنبال رددعلقل
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 فرصت دستیابی به سود قابل توجه: (4

 رریلپیالهنگییزکه  ییلباییاررهز ارآفر نیادنیای ،هایاسیادساتیلهز ایا  یار
هنگیزتییی اهیییمدررهکهنییی هزر ایییا  یییارباتییی .باییییاررهزتاهنییی  کییی هزعاهایییلا 

هیا ر تمنیی آ رنی   یی برخی هزآد ارآفر نیادهر یز یی  یر تخیارده دییادکب سی نم 
 ر تمنیی آار کییا  044% ر تمنیی هددر یایی 57تییان .درسالیالیی نزد یی بییلا 

ااسهستنل    لییامفاربسجزءناله  یل ارآفر نادهاتن .برهساستحالیالاتتا
هییاراا کییی  اییا  ییار  ییارآفر ن ،عااییل ر تمن تیی دد سییامآار کا  1دهنکییا

ترهز ار رددبیرهرهن هزر اا  ارااتالل،رهاربرهبربیشایلیانربادکهس  رهک
تاد.د گرهد،انجربلایلیانرت دا 



 فرصت کمک به جامعه: (5

تیییان  اشیییتر ادهعتمیییاد ارییی احتیییرمتیییمردکا ه لیییااا کیییاد ایییا  ارهیییار
هاربیزرگدهرنی .ادیاالت ایا  یارهادراالا البااا کیادتیر  ترربلآدبیش

باتیی .ه ییناا کییادهزهعتمییاد بییلرسییمی تییناختلبییرپا ییلهعتمییاد هستییرهماتالابییلا 
هنیی ، ییذتلدهدکهییاهره ییهربییلآدهاخیی ااتتییادقانلتیی دتاسییتاشییتر ان  ییلسییال

برن .ا 



                                                           
 

https://hadafkar.com/Unemployment-Insurance


 

4 
www.hadafkar.com 



 برید: چه از آن لذت می فرصت برای انجام آن (6

هیا  هسااساشترکدرایاداا کاد ایا  ارهیار اری ه ینهسی  یل یارآد
 ننی  هقدا ارنیا .ه لا ارآفر ناداافی،، ر دبیل ایا  ارهیا  رههنت یا ا 

 لبلآدعلقلدهرن .



هن هزررهکارسلله رهددر ار  ااانبع 

دهنشگاکا رس-هایررسی نادرد تر

  ارآفر ن پژ هشگر-فردهن  جان ارتض 

 

 

 

 

 

https://hadafkar.com/14-Golden-tip-ACCA

