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 شرحی از درس:

 

 تٌْا، ای جاهؼِ ّر در آى پیطبرد کِ است پیچیذُ ٍ پَیا، بؼذی -چٌذ، ٍزیي فرایٌذی ،جذیذ کارّای ٍ ایجادکسب فرایٌذ

 .آیذ برهی – کارآفریٌاى ّواى یا -جاهؼِ آى «خاظ ّای اًساى» ػْذُ از

، ًْادّا، هحیط ّوچَى ػَاهلی، کن دست، کارآفریٌاى کٌار در، فرایٌذ ایي در. دارًذ ًقص فرایٌذ ایي در بسیاری ػَاهل

 بِ، ّن با تؼاهل در ٍ یکذیگر کٌار در، آى ایجاد فرایٌذ ٍ بٌگاُ هاّیت، بٌگاُ سازهاًی ساختار، کارآفریٌی ّای فرصت

 .پردازًذ هی آفریٌی ًقص

 

 

 

 :درس کلی اهداف
 

 بیٌطی گرفتي اختیار در کِ است چالطی، ایجاد کسب ٍ کار فرایٌذ هٌسجن تبییي ٍ فْن بِ دستیابی

 ،جاهؼی ًگرش چٌیي بِ ٍصَل هٌظَر بِ. ًوایذ هی ضرٍری را ػَاهل ایي کلیِ از جاًبِ ّوِفراگیر ٍ 

 ٍ گیرًذ قرار ٍاکاٍی ٍ بررسی هَرد هجسا صَرت بِ ػَاهل ایي تک تک کِ است الزم ًخست (1)

 ضَد حاصل ػَاهل ایي از یک ّر از جاهغ «فْوی»

 .ضَد هیسر یکذیگر کٌار در ّا آى پَیای تؼاهالت تحلیل اهکاى، بؼذ ٍّلِ در تا (2)
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 سال تحصیلی ًین طَل در ضذُ هؼرفی هؼتبر کتب ٍ هقاالت سایر 

 

 



 

 

 

 

 

 جلسات درسی بندی، اهداف و موضوعات زمان

 بندی زمان

اهداف و 

موضوعات 

 کلی

 جسئی اهداف و موضوعات

 ّفتِ اٍل
جلسِ 

 اٍل

 هفاّین ػوَهی

ٍ ًقص آى در تَسؼِ اقتصادی ٍ  پذیذُ ایجاد کسب ٍ کار جذیذ

 اجتواػی جَاهغ

 ّفتِ دٍم
جلسِ 

 دٍم
 ػاهل فردی )کارآفریي(

 ّفتِ سَم
جلسِ 

 سَم
 (contextهحیط کسب ٍ کار ٍ زهیٌِ )

ّفتِ 

 چْارم

جلسِ 

 چْارم
 فرایٌذ

ّفتِ 

 پٌجن

جلسِ 

 پٌجن
 سازهاى

ّفتِ 

 ضطن

جلسِ 

 ضطن
 خالقیت ٍ ًَآٍری در فرایٌذ ایجاد کسب ٍ کار

ّفتِ 

 ّفتن

جلسِ 

ّای  فرصت ّفتن

 کارآفریٌاًِ

ّا در ایجاد کسب ٍ کارّای  ّای کارآفریٌی ٍ جایگاُ آى فرصت

 کارآفریٌاًِ

ّفتِ 

 ّطتن

جلسِ 

 ّطتن
 ّای کارآفریٌی اًَاع فرصت

 ًْنّفتِ 
جلسِ 

 ًْن
ػذم اطویٌاى ٍ 

ایجاد کسب ٍ 

 کار

 ریسک )هخاطرُ(

 دّنّفتِ 
جلسِ 

 دّن
 ػذم اطویٌاى

ّفتِ 

 یازدّن

جلسِ 

 یازدّن
 ػذم اطویٌاى هطلق )ابْام(

 کارّای جذیذ کارآفریٌاًِ ( ٍ ایجاد کسب noveltyًٍاٍلتی )فرایٌذ خلق جلسِ ّفتِ 



 بذیل )ًاٍلتی( بی دٍازدّن دٍازدّن

ّفتِ 

 سیسدّن

جلسِ 

 سیسدّن
 ضٌاختی ًاٍلتی ٍ ایجاد کسب ٍ کار هباًی فلسفی هؼرفت

ّفتِ 

 چْاردّن

جلسِ 

 چْاردّن

ّای  سَگیری

ضٌاختی ٍ 

راّکارّای 

ابتکاری 

 کارآفریٌاى

ّا در فرایٌذ ایجاد کسب  ّای ضٌاختی، ًقص ٍ جایگاُ آى سَگیری

 ٍ کارّای جذیذ

ّفتِ 

 پاًسدّن

جلسِ 

 پاًسدّن
 ّای ضٌاختی برجستِ کارآفریٌاى هرٍری بر اًَاع سَگیری

ّفتِ 

 اًسدّنض

جلسِ 

 ضاًسدّن

ّای ایجاد  هٌطق

 کسب ٍ کار

ّای ػلی ٍ اثرآفریٌی در فرایٌذ ایجاد کسب ٍ کار،  هرٍری بر هٌطق

 گرا  گرا ٍ غیر غایت ًظریِ اثرآفریٌی، ٍ رٍیکردّای غایت
 


