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1 Ernesto Bertarelli 4     نیورزشکار کار آفر - سیمرد سال کشور سووئ 

2 Howard Hughes 5    ییکایبزرگ آمر نیکارآفر 

3 Kenneth Cole 4 صنعت پوشاک     نیکارآفر 

4 Li ka 4 و هنگ کنگ   نیچ نیکارآفر نیو ثروتمندتر نیبزرگتر 

5 Steve Jobs 4   وتریبزرگ صنعت کامپ نیکارآفر 

 6 مارک کوبان    ادرهایلیم ستیزباله تا قرار گرفتن در ل یها سهیاز فروش ک 6

 2    یانوشه انصار - یمل نیکارآفر یبانو نیاول 7

 22 اس دل    کلیما - کسونیم یماالچ یا 8

 21    کروسافتیشرکت ما سیرئ -بیل گیتس  9

 4   کروسافتیعامل ما ریمخترع و مد اردریلیپل آلن م 11

 21    یرانیموفق ا نیچند کارآفر 11

 21     یموفق خارج نیچند کارآفر 12

 21    قیدکتر صد 13

 1   یالسادات هاشم  شکوه 14

 21 رضا اصغر پور   یعل 15

 21 جف بزوس   -جورج استمان  - ویه میکارلس اسل 16

 22 کارلس گوسن   - تایمور ویاک -مارتا استوارت  17

 22 پکارد    دیویو د ولتیه امیلیو -روبرت کواک  -مارک کوبان  18

 9   یماهرخ فالح 19

 3    یخانگ یوتهایصنعت کامپ نیمایکل دل کارآفر 21

 3 از راه صبحانه    ینیکارآفر -فررو  کلیما 21

 22 زاده پاشا    یمهندس اعظم قل 22

 21    ییفنا یمهندس محمدمهد 23



 

 

 

. این فایل ها معرفی شده اند موفق دنیا کار آفرین 23فایل برای معرفی  23در این بسته 

 شامل زندگی نامه و توضیحاتی درباره کسب و کار هریک از کار آفرینان می باشد.

می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید. زندگینامه و یکجا تمامی فایل ها برای دانلود 

 .کسب و کار آنها در این فایل ها شرح داده شده است

 

توانید از  ند میقابل ویرایش می باش فایل ها که  word  نسخه ورد  برای دریافت

 :طریق لینک زیر اقدام کنید 

 
http://www.khodkarabi.com/?p=1159 

 

 :  که پس از خرید دریافت خواهید کرد ییلیست فایل ها

http://www.khodkarabi.com/?p=1159
http://www.khodkarabi.com/?p=1159


 

 

 

 

 

 

  شدن خالق برای روش ۹۲

   How to succeedچگونه موفق شویم؟

ا آشنایی زار ب ب   کولیس ا

 مساله های ریاضی روشهای حل

  آموزش نرم افزار پروتیوس 

 نکته برای بهتر امتحان دادن 01

 GPRS و GSM های شبکه با آشنایی

  HDMIاطالعات کامل و مفید در مورد پورت

 ( یاهی) احداث رستوران گ ینیدانلود طرح کار آفر

 بتن یشگاهرشته عمران آزما یدانلود گزارش کار آموز

 ینتو پاورپو Wordدرباره ترانسفورماتورها به صورت  یقدانلود تحق

 word در کاربردی های ترفند

 

 دانلود مقاله تحقیق ، پروژه ، انواع خدمات دانشجویی ، ترجمه ، اخبار فناوری در :

WwW.Khodkarabi.com 

 برخی از مطالب سایت :

 خودکار آبی دات کام
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