بنام خدا
درباره ناشر و توضیحات کامل در مورد ( بسته آموزشی صفر تا صد
قنادی )
بخش اول
سیروس مهدوی  /دارنده لوح تقدیر ازبنیاد ایرانشناسی از بابت تحقیق و نگارش
تاریخچه شیرینی وشکالت در ایران وآذربایجان  ,که تحقیق مورد نظر بعنوان کتاب نمونه ,
( به همراه سایر صنوف ) در سال  1392انتخاب و شناخته شده است .
و دارنده چندین مدرک داخلی و بین المللی در حوزه های( مدیریت کار آفرینی و همچنین
مدیریت فروش پیشرفته و موارد دیگر  )...از سازمانهای مختلف .
اینجانب متولد اسفند سال  1355اهل شهر تبریز– دانشجوی کارشناسی حقوق  .و مشاور
حرفه ای کسب و کار قنادی وبیزینس های مرتبط آن  ...و مشاور احیاء و بازسازی کسب و
کارهای آسیب دیده میباشم .
شایان ذکر است اینجانب قریب به  30سال فعالیت مستمر در این حوزه  ,به تحقیقات وسیع
و عملی و علمی در زمینه صنعت شیرینی و قنادی و صنایع مشابه مربوطه  ..و همچنین
سایر کسب و کارهای مختلف دیگر پرداخته ام  .و در ادامه طی شرکت در کالسهای
متعدد داخلی و بین المللی در زمینه ارتقای کسب و کارهای گوناگون  ,تجربیات فراوانی
را در این زمینه آموخته و تجربه نموده ام و در نهایت خود و هموطنانم را از فواید آن بهره
مند ساخته ام.
و اما در حوزه قنادی اینجانب از سال  1368الی  1388مراحل کاری خود را در صنعت
قنادی به صورت عملی از کارگاه قنادی بعنوان کارگر ساده شروع نموده و طی مراحل  ,به
استاد کاری و در نهایت سرپرستی و سرکارگری کارگاه هاو فروشگاههای مختلف قنادی
نایل گشته ام
1

بنده تمام مراحل کاری را در طی این سالها به صورت ( پله به پله ) و با موفقیت و با
کسب کوله باری از تجربیات عملی به سرانجام و پایان رسانیده ام .
و در نهایت بعد از سالهای طوالنی و فعالیت مستقیم در حوزه قنادی  ...در ادامه راه به
فعالیت حرفه ای در زمینه فروش دستگاه آالت قنادی و صنایع غذایی و همچنین در کنار آن
به مشاوره و راه اندازی قنادی از صفر تا صد و مشاوره دادن در این زمینه به عالقمندان
و کارفرمایان محترم ( در ایران و کشورهای دیگر ) به صورت حرفه ای و تخصصی
برای راه اندازی و حتی احیای کسب کار مورد نظرشان مبادرت ورزیده ام .
و بدنبال این کار  ,افراد زیادی از تجربیات و دانش ( علمی وعملی ) اینجانب بهره مند شده
و به موفقیت ها و پیشرفت های چشمگیری درکسب و کار خود (حتی در سایر زمینه های
شغلی غیر از قنادی ) دست یافتند .
از دیدگاه بنده  ,انسان حتی در اوج کسب موفقیتهای خود در هر زمینه  /هرگز نباید مفتون
معلومات و داشته های خود شده و تحصیل و فراگیری دانش را بر خود تمام انگارد.
انسان به مثابه ی دانشجویی میباشد  ,که باید از بدو تولد علم و مهارت را ( به صورت
عملی و تئوری ) از مسیرهای گوناگون شروع نموده و تا به زمانی که در قید حیات است
آنرا ادامه دار نماید /
و به این خاطر  ,اینجانب همیشه در کالسهای ویژه ارتقای بیزینسی در حوزه های مختلف
و شرکت در سمینارهای مربوطه به منظور ارتقای کسب و کارهای آسیب دیده شرکت
نموده و همچنین کتابهای فراوانی را نیز در این زمینه مطالعه نموده ام ودرادامه گامهایی
موثر برای خود و همچنین سایرعالقه مندان  ,که خواهان پیشرفت و موفقیت در حیطه
وحوزه کسب و کار بوده اند برداشته ام و تا به امروز به لطف خداوند منان و تالشهای
عمیق و واقعا شبانه روزی که داشته ام به صورت علمی وعملی به نتایج بسیار مثبت
وچشمگیر برای خود و سایرین دست یافته ایم .
دوستان بسته آموزشی راه اندازی کسب و کار قنادی و صنوف مشابه ....که برایتان آماده و
تدارک دیده شده است  ,و شما بزرگواران اگر عالقمندان قصد دارید موفقیت واقعی در
کسب و کارتان را تجربه نمایید ,
بسته آموزشی مورد نظر  ,حاصل تجربیات  30ساله و ( شبانه روزی اینجانب و سایر
دوستان و همکاران بنده ) در حوزه های مدیریتی وکسب و کارهای موفق به صورت
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تِئوری و عملی می باشد و ماحصل اندوخته های ارزشمند و یا در برخی مواقع شکست
های بیزینسی که افراد در شرایط گوناگون در حوزه های مختلف کسب و کار به صورت
عینی تجربه شده است و ما با جمع آوری کامل تمام آن تجربیات ارزشمند و گرانبها ,
درقالب بسته آموزشی فوق  ,به صورت کامال ساده و واضح وطبقه بندی شده ,مطالب فوق
را جزء به جزء به نگارش درآورده ودر اختیارتان در قالب ( بسته آموزشی ) قرار داده
ایم .
تا شما کارفرمایان و سرمایه گذاران محترم و عالقه مندان پیشرفت در کسب وکار
مخصوصا صنعت قنادی و صنایع مرتبط  ,با مطالعه دقیق ( بسته آموزشی ) در درجه اول
 ,اگر قصد راه اندازی این حرفه یا حرفه های مشابه را دارید ( گام به گام به صورت
اصولی و کاربردی آن موارد و روشها را به صورت درست و صحیح آن آموخته و در
قدم بعدی با اجرا وعملی نمودن آنها مطمئن باشید به موفقیتهای بزرگی در کسب و کار
مورد نظرتان دست پیدا خواهید نمود /
(ما طبق تجربیات قبلی خودمان که کسب شده است  ,موفقیت شما را کامال تضمین میکنیم )
بصورتیکه بعد ازتهیه و مطالعه دقیق ( بسته آموزشی و راه اندازی قنادی ) و شروع به
فعالیت به صورت تخصصی در قنادی و صنوف مشابه  ....به عینه مشاهده خواهید نمود که
بسته آموزشی که از ما تهیه نمودید  ,چقدر در احیا و راه اندازی درست و دقیق و اصولی
و در ادامه مسیر ,موفقیت در کسب و کارتان به شما کمک شایان خواهد نمود .
و حتی کارفرمایان عزیزی که از قبل به کسب و کار قنادی و صنوف مشابه آن  ..مشغول
فعایت بوده اند ولی به دالیل گوناگون  ...با مشکالت بیشمار در این حوزه همراه شده ودر
نهایت به نتایج ضعیف و متاسفانه غیر قابل قبول و در برخی مواقع جبران ناپذیر دست یافته
اند؟؟ ( بسته آموزشی ما ) برای این افراد نیز بسیار تاثیر گذار و مفید و موثر واقع خواهد
شد و نتایج بسیار خوبی را تجربه خواهند نمود .
و همچنین با تهیه کامل فصل های هشت گانه ( بسته آموزشی راه اندازی قنادی ) از ما و
با مطالعه دقیق و انجام موارد گفته شده در آن بسته ها  ,به وضوح و در طی مسیر و در
هر لحظه حضور قوی ما را در کنار خود کامال احساس خواهید نمود  .که این موضوع
خود میتواند به باال رفتن اعتماد به نفس باالی کارفرمایان و سرمایه گذاران محترم منجر
شده ودر ادامه از نتایج مثبت آن نیز بهره مند خواهند شد و در نهایت از نتایج حاصله و
به دست آمده در کسب و کارشان قطعا حیرت زده خواهند شد ..
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اینجانب به همراه سایر همکارانم که در گرد آوری مطالب فو ق العاده ارزشمند ( بسته
آموزشی ) بنده را یاری نموده اند به شما اطمینان خاطر میدهیم با تهیه و مطالعه مطالب
( بسته آموزشی راه اندازی صفر تا صد قنادی ) و رعایت دقیق آن موارد  ,موفقیت کسب
و کار شما از هر جهت تضمین و حتمی خواهد شده و سرعت پیشرفتتان نیز نیزچند برابر
خواهد شد .
و به شما این نوید را نیز میدهیم که تا رسیدن شما سرمایه گذار و کار آفرین محترم به
موفقیت قطعی و واقعی و اهداف بلند کاری خود  ,در کنار شما بزرگواران خواهیم بود و
شما را تا موفقیت نهایی ,بصورت حرفه ای با دانش و تخصص خود در قالب مطالب (
بسته آموزشی ) و یا در صورت نیاز و تمایل شما عالقمندان و سرمایه گذاران محترم ,به
صورت (حضوری و یا ارتباطات اینترنتی و در طی زمانهای مختلف ) در خدمتتان
خواهیم بود تا موفقیت های کاری شما را هر چه بیشتر سرعت ببخشیم .
اینجانب به شما اطمینان کامل و خاطر را میدهم مطالب ( بسته آموزشی ما در حوزه قنادی
و صنوف مرتبط آن  )...آنقدر تکمیل و کامل میباشد  ,و موارد را آنقدر دقیق و جزء به
جزء و ساده در( بسته آموزشی ) توضیح داده ایم که به احتمال فراوان نیازی به اینجانب
تا  99درصد احساس نخواهید نمود ) و خود رهبری کسب و کارتان را به صورت صحیح
و سربلند  ,ادامه خواهید داد.

در پایان  ,تهیه و مطالعه ی و استفاده از مطالب بسیار ارزشمند گرد آوری شده ( بسته
آموزشی راه اندازی صفر تا صد قنادی و کسب و کارهای مشابه  )....را  ,که حاصل ,
تجربیات سالهای طوالنی به صورت ( علمی و عملی اینجانب و سایر دوستان و همکاران
بنده میباشد ) را به کارفرمایان قبلی که سالیان دور در این حوزه فعالیت دارند وهمچنین
سرمایه گذاران جدید که عالقمند به سرمایه گذاری هوشمندانه و موفق در صنعت شیرینی و
قنادی و موارد مشابه را دارند توصیه میکنیم .
موفقیت واقعی در انتظارتان است ما این را به شما کار آفرین محترم اطمینان میدهم .
در آخر با آرزوی موفقیت و سالمتی برای شما بزرگواران و سرمایه گذاران و کار آفرینان
عزیز و محترم شما را به خداوند بی همتا میسپاریم .
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برقرار باشید.

( سیروس مهدوی)

بخش دوم

سر فصل های مطالب بسته آموزشی #

سرفصل های بسته آموزشی فوق الذکر که در ( هشت فصل ) توسط بنده و با همکاری
صمیمانه و مستمر سایر دوستان و همکاران ارجمند اینجانب در پی ماهها تالش شبانه
روزی و با دقت فراوان و با
( ویرایش چند باره – توسط کارشناس برجسته  ,که برای این موضوع استخدام و در نظر
گرفته شده بودند  /و درنهایت برای استفاده کامال مفید وارزشمند از مطالب برای شما
بزرگواران تکمیل و آماده بهره برداری شده است ) .
موارد به نگارش در آمده  (,در بسته آموزشی مورد نظر) که سر فصل های آن را در
ادامه مطالعه خواهید نمود ,
حاصل سالها تجربه ارزشمند و مفید و موثر در زمینه حرفه قنادی و همچنین مشاوره ها
و راه اندازی های گوناگون در کسب و کار قنادی و زمینه های مرتبط شغلی دیگردر این
موضوع  .....در جای جای ایرن به انجام رسیده است .
که برای شما بزرگواران این دانش و تجربیات گرانبها را در قالب فایلهای کامال حرفه ای
و تضمین شده در ( بسته آموزشی ) گرد آوری و در نهایت به صورت مجزا و در
موضوع های گوناگون و درهشت فصل به نگارش درآورده شده است  ,و در اختیارشما
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بزرگواران قرار داده ایم  .تا از آن آموزشهای بسیار کاربردی و ارزشمند در راه اندازی و
یا احیای مجدد و اصولی کسب و کارتان به صورت مفید استفاده نمایید .
امید است در قدم اول با توکل بر خداوند دانا وتوانا و در مرحله دوم با تصمیم مصمم و
قاطع خود و با گام نهادن در مسیر کسب و کار مورد نظر  ,و درقدم سوم با بهره وری و
استفاده از مطالب آموزشی کلیدی و حساس و کامال کاربردی که در ( بسته آموزشی ) و
در فصل های هشت گانه آن در اختیارتان قرار داده شده است و با انجام آن موارد به
صورتی که برایتان آموزش داده شده است  ,گام های بلندی برای کسب موفقیت واقعی در
حرفه قنادی و صنوف مرتبط برداشته و موفقیت واقعی را نصیب خودتان قرار بدهید .
انشاهلل

* و اما عناوین فصلها و بسته آموزشی ( هشت گانه ) به شرح ذیل به نگارش و در
اختیارتان قرار داده شده است  ,که توجه شما را به مطالعه آن موارد جلب مینماییم .

فصل اول #
* چرا شغل قنادی و شیرینی فروشی را برای کسب و کار خود انتخاب میکنیم؟
* و همچنین  /آشنایی های اولیه و کارها و اقداماتی ضروری و بسیار کاربردی در مراحل
اولیه درمورد شغل مورد نظر ,
و همچنین در ادامه  ,مطالب بسیار ارزشمند دیگر را نیز در این بخش قرار داده ایم  ,تا
یک سرمایه گذار محترم دراستارت اولیه بیزینس خود به صورت کلی ولی تخصصی به
آن موارد و اصول اولیه آگاه شده و طبق آن مبانی و چهار چوب ها و قوائد الزم  ,در
مراحل ابتدایی و آغازین کار خود و در ادامه و در طی مسیر به صورت درست اقدام به
عمل نماید  ,و در نتیجه با انجام دادن این موارد موفقیت های واقعی  ,بزرگ و
ارزشمند  ,را نصیب خودش نمایان سازد و به عینه پیشرفت خود را در این روند و در
کسب و کار خودش مشاهده خواهد نمود .

فصل دوم #
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 4رکن اساسی و بسیار مهم و ضروری  ,برای موفقیت در هر کسب و کار و بیزینسی ,
که یک کار آفرین محترم و سرمایه گذار عزیز برای راه اندازی و ورود به هر بیزینس
وشروع هر کسب و کاری که مد نظرش میباشد و موفقیت در حوزه های مختلف ,
اقتصادی و فعالیتی  ,که در آن سرمایه گذاری نموده و یا ورود پیدا کرده است,
باید با آن موارد مهم و ( چهاررکن تخصصی و اساسی ) آشنایی کافی و الزم را داشته
باشد و در درجه اول با دانستن و آگاهی از آن موارد کلیدی ,و در مرحله بعدی با
رعایت و انجام دادن آن اصلهای ضروری و طالیی  ,که در فصل مورد نظر به صورت
کامل و تخصصی آموزش داده ایم  ,بیزینس خود را به طور صحیح مدیریت و راه اندازی
و در ادامه کار  ,هدایت و رهبری نموده و به موفقیت قطعی و واقعی و کامال رضایت
بخش در حوزه مدیریت و نتیجه بخشی کسب کارتان دست خواهید یافت.
چهار اصل مهم و کاربردی  ,که در فصل مورد نظر به آنها به صورت کامل اشاره و
توضیحات مفصل داده شده است  .به حروف زیر و به چهار بخش تقسیم بندی شده
است .
( الف  ,ب  ,پ ,

ت )

فصل سوم #
و اما در این بخش و فصل سوم  ,مراحل اولیه انتخاب مکان و محل مورد نیاز برای کسب
وکار (قنادی و کسب و کار های مشابه  ,از لحاظ رعایت موارد قانونی و صنفی و مراحل
آشنایی با اخذ پروانه کسب و توضیحات کاربردی و ضروری در این خصوص که باید یک
سرمایه گذار حتما در قدم اول بداند  /توضیحات کامل و مفصلی برایتان در این زمینه و
در این فصل آموزش داده شده است )
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و اینکه چه فاکتورها و موارد ضروری  ,برای یک انتخاب ,صحیح در مرحله اجرا باید
در نظرگرفته و باید رعایت شوند و آن موارد کدام ها هستند ؟
و نکات بسیار ظریف و کاربردی نیز در مورد میزان و مقدار سرمایه گذاری الزم از
طرف شما سرمایه گذار محترم در کسب و کار قنادی که باید انجام شود ( نسبت به
موقعیت مکانی  ,و فروشگاهی که در اختیار دارید ) چه آن مورد و ملک مورد نظر اجاره
ای باشد ویا چه مالک آن ملک خود شما باشید .
و موارد بسیار کاربردی و ضروری و کلیدی و آموزش و آگاهی های الزم در این زمینه
تا به صورت درست سرمایه گذاری کرده و از منابع مالی خود به طریقه عالی و صحیح و
بدون از بین تلف نمودن آن  ,استفاده نمایید .

فصل چهارم ) #
آشنایی با کارگران صنف قنادی و صنوف مشابه آن ,
آشنایی کاربردی با بخشهای مختلف کاری حرفه قنادی ,
و همچنین آشنایی با پرسنل و نفراتی که در این حوزه کاری فعالیت دارند و همچنین
آگاهی های الزم و کامل و آشنایی با تخصص های کاری آن افراد و وظایف و
مسولیتهایشان و همچنین کسب اطالعات الزم و کلیدی و تخصصی در این زمینه برای
شما سرمایه گذار محترم در ابتدای راه و سرمایه گذاری که میخواهید در این زمینه انجام
دهید ,
و همچنین در ادامه مسیر نحوه انتخاب و گزینش صحیح و درست آن افراد  ,ودر کل
اطالعات و آگاهی های تخصصضی و تکمیلی در این زمینه برای شما سرمایه گذار محترم
که در این بخش میخواهید سرمایه گذاری درست و با کمترین ریسک راانجام دهید.
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فصل پنجم #
آشنایی و آموزشهای ضروری و الزم برای کار آفرین و سرمایه گذار محترم  ,برای
انتخاب کامال کارشناسی شده و درست  ,برای تاسیس محل کسب و کار مناسب
مخصوص قنادی  ,اعم از کارگاه و فروشگاه قنادی
و همچنین نحوه صحیح اجاره نمودن محل کسب مورد نظر از مالک یا مالکین مورد نظر
و موارد بسیار حساس و ضروری در این زمینه که بسیار بسیار اهمیت دارند ,
و در ادامه  /آموزشهای الزم وکاربردی و آشنایی با چگونگی دیزاین مناسب نمای
ظاهری فروشگاه قنادی  ,و همچنین رعایت موارد قانونی و عرف کار و موارد کلیدی در
این زمینه و همچنین تقسیم بندی های اصولی و الزم و صحیح  ,برای فضایی که به
عنوان محل کاربرای قنادی ,اعم از کارگاه و فروشگاه و انباری و مکان های دیگر برای
این کار  ...مورد نظر در اختیار دارید .
برای نتیجه گیری بهتر شما و کارگران و پرسنل کار تحت امرتان .

فصل ششم #
آشنایی کامل و الزم وضروری  ,با لوازم و ابزار آالت مورد نیاز در قنادی اعم از دستگاه
آالت عمده و اصلی درصنعت نان و قنادی مورد استفاده قرار گرفته میشوند,
و همچنین ابزار آالت و لوازم کاربردی متنوع  ,که در این حرفه به عنوان ابزار آالت
خرد ومورد استفاده اساتید و کارکنان قنادی قرار گرفته میشوند ,
و توضیحات کامل و آشنایی با انواع مواد اولیه مصرفی در قنادی که مورد استفاده برای
تهیه و تولید انواع شیرینیجات و محصوالت متنوع و مشابه قرار گرفته میشوند .

9

و همچنین سایر موارد و ملزومات مورد نیازجهت کسب و کار قنادی که باید در درجه
اول با آن موارد خوب آشنا شده و در مرحله بعدی نسبت به تهیه و سفارش آنها اقدامات
الزم و ضروری را انجام دهید
( ولی نکات بسیار مهم و اساسی در بحث خرید لوازم مخصوصا خرید و تهیه دستگاه
آالت مورد نیاز در قناد میباشد که متاسفانه سرمایه گذاران و حتی کارفرمایانی که سالیان
سال نیز در این حوزه فعالیت دارند ولی موقع سفارش و خرید دستگاه مورد نظر خود با
مشکالت گوناگون دچار میشوند  .ما در این فصل آموزشهای بسیار تخصصی قرار داده
ایم تا با مطالعه دقیق آن موارد  ,انتخابی درست و خریدی مطمین با پایین ترین قیمت و با
بهترین کیفیت و با ضمانت معتبر را از سازنده یا فروشنده تجربه نمایند )
و آموزش های کاربردی و مهم و ضروری دیگر که با مطالعه آن موارد اطالعات شما
تکمیل تر شده و تصمیمات درستی را اتخاذ خواهید کرد .

فصل هفتم #
چگونگی و نحوه انتخاب و استخدام کارکنان و پرسنل مورد نیاز اعم از فروشگاه و
کارگاه قنادی و صنوف مرتبط ..
و نحوه ی تنظیم قرارداد صحیح ودرست با کارگران این بخش  ,تا با انتخاب درست و
استخدم پرسنل کاری مناسب و نگارش درست قرارداد با آنها  ,مشکل خاصی در این
زمینه برای کارفرما در آینده بوجود نیاید و کارفرمای محترم انرژی مثبت خود را فقط به
کار معطوف و ذخیره نماید .
و همچنین مطالب و نکات بسیار کاربردی و ارزشمند ( در این موارد ) که حتما توصیه
میکنیم ( حتی کارفرمایان قدیمی و با سابقه که در این موضوع به مشکالت فراوان
برخورد نموده اند و همچنین سرمایه گذاران جدید ) در حوزه قنادی  ,آن موارد که در
این فصل به صورت ساده ولی تخصصی قرار داد ایم را قبل از استخدام پرسنل کاری خود
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در وحله اول حتما مطالعه نموده وآموزش ببینند و در مرحله دوم ا با انجام آن آموزه ها
مدیریت و تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند ( دوستان عزیز این بخش یکی از بخشهای
فوق العاده مهم در قنادی میباشد و توجه شما را به آن جلب مینماییم )

فصل هشتم #
کارها و موارد ضروری که برای آماده سازی محل کسب شما ( کارگاه و فروشگاه قنادی
بصورت مرحله به مرحله و قدم به قدم باید به صورت صحیح آن  ,در وحله اول حتما باید
بدانید و در مرحله بعد آن موارد را به انجام رسانید )
برای هر چه بهتر برگزار شدن مراسم افتتاح و راه اندازی قنادی شما وهمچنین در ادامه
موفقیت درحرفه مورد نظر در روزهای بعد از افتتاح و راه اندازی قنادی ,
و ضروریات و تصمیمات کاری  ,مهم و حساس در فرصت زمانی مشخص  ,که باید
توسط کارفرما و سرمایه گذار محترم در مدت زمان معین و مشخص شده انجام گیرد ,
و نکات آموزشی مهم وارزشمند دیگر برای ادامه فعالیت در حرفه مورد نظر و در این
زمینه و در طول فواصل زمانی ( بعد از افتتاح و راه اندازی قنادی ) و در ادامه مسیر ,
در این بخش مفصال به آن موارد اشاره شده است و آموزش داده ایم

با آرزوی روزهایی سرشار از موفقیت برای شما بزرگوار  ,شما را به خداوند توانا و بی
) سیروس مهدوی (
همتا میسپاریم روزگار به کامتان .
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