ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﺪ

 10ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد!

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد؟ اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎﻏﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮج ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ درس ﺧﻮاﻧﺪن در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد
ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد
ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺮﺷﻨﺎس اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،دل ،ﻧﭙﺴﺘﺮ و ﻓﯿﺲﺑﻮک ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
در رﺑﻊ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰء ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ﺑﺎزار ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ً ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﻣﮑﺎن
راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ در داﻧﺸﮕﺎه وﺟﻮد دارد .ﺷﻐﻞﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺪﮐﯽ راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اداری ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد
ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﺑﺎارزش ،ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﺲ ﺷﻬﺮﯾﻪ ،ﺧﻮرد و ﺧﻮراک و ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ
ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮاغ آنﻫﺎ
ﺑﺮوﯾﺪ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺸﺎور IT

ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ داﺷﺘﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه دارﻧﺪ و از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ آنﻗﺪر اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور  ITﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻫﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دارﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ از ﻓﻨﺎوری ﺳﺮرﺷﺘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺸﺎور ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻏﻠﺐ در روﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮو و ﻣﺒﺘﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره دادن
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺸﺎن را
در آﻧﺠﺎ اﺑﻼغ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ

ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻨﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎرتﻫﺎی وﯾﺰﯾﺖ ﺟﺬاب و زﯾﺒﺎ ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ
آنﻫﺎ را در ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺒﻮراﻧﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﮔﺮوه ﯾﺎ
اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﻫﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮای وﺑﻼگ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮاﺣﯽ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺼﻮﯾﺮی ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺎﺳﺎن آﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن آﻣﺎﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از اﯾﻦ راه ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ رﺷﺘﻪای ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ

ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﮐﺎری ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اداری ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻫﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽﺷﺎن در اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﻢ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ.

ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﭘﻮل درآوردن ﻣﺠﺒﻮراﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ،
ﻫﺘﻞﻫﺎ ،رﺳﺘﻮرانﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻐﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ ﺳﺮاغ آنﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات واﻗﻌﯽ و ﺧﻄﺮات
واﻗﻌﯽ .ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روش ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻌﺪ
از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﭘﺮاﺗﻮری ﺳﺎﯾﺖ

ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغاش ﺑﺮود ،اﭘﺮاﺗﻮری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از راه دور
اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮری ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎرهوﻗﺖ و ﮐﻢ دردﺳﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف آن ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ روزﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯽ روزﻫﺎ وﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﭘﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.

=========================

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

 11ﺗﻠﻘﻴﻨﯽ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻜﺮار ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرزوﻫﺎ اﯾﻦ  ۷ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ

ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ  8ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻮشﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ

 ۱۴ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ

 20ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ

اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ،اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﭼﯿﺰ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

 ۶ﺗﺮس ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ(

اﯾﻦ  ۱۲ﻋﺎدت ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻬﺮهوری ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،اﯾﻦ  ۸ﻧﮑﺘﻪ را از ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

اﮔﺮ اﯾﻦ ده وﯾﮋﮔﯽ را دارﯾﺪ؛ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ!

 رﻓﺘﺎر ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه دوری ﮐﻨﯿﺪ7 اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ از اﯾﻦ

:ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﻴﺰﻳﻨﺲ اﻳﻨﺴﺎﻳﺪر

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/3325/10-%DA%A9%D8%B3%D8%
A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF

