
 

 دادکشنه مدرییت و اقتصاد

 گروه کارآفرینی

 

 

 کارآفرینی های مهارت طرح درس
 

 کبرآفریٌیگرٍُ آهَزضی:             کبرآفریٌیرضتِ تحصیلی:             هْذی زیَدار ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس:

 

 کبرضٌبسیهقغغ:      

 

 (Entrepreneurial Skills) ّبی کبرآفریٌی هْبرتػٌَاى درس بِ عَر کبهل: 

                          □کبر آهَزی                 □  ػولی                 ■ری  ًظًَع درس:                 

 3 تؼذاد ٍاحذ:

 

   ■  تکَیٌی            ■رحلِ ای  ه          :هراحل ارزضیببی

                  □صحیح ٍ غلظ            □ چٌذ گسیٌِ ای                  ■تطریحی             ■ضفبّی         :ًَع اهتحبى هیبى ترم

                  □صحیح ٍ غلظ          ■ چٌذ گسیٌِ ای                  ■تطریحی             ■ضفبّی         :ًَع اهتحبى پبیبى ترم

 



 شرحی از درس:

 

ّبی فردی رٌّی،  ای از ضبیستگی ّبی اًسبًی ٍ اجتوبػی کبرآفریي، ٍ گسترُ ای از سرهبیِ هجوَػِ ّبی کبرآفریٌی، هْبرت

ّبی  ًوبیذ. درس هْبرت آهیس فرایٌذ کبرآفریٌی تسْیل فراّن هی ضٌبختی ٍ رفتبری است کِ در پیطبرد هَفقیت

 پردازد. ّبی کبرآفریٌبًِ هی ّب ٍ ضبیستگی کبرآفریٌی بِ هؼرفی، ٍاکبٍی ٍ تحلیل ایي هجوَػِ از سرهبیِ

 

 :درس کلی اهداف
 

 بىّبی اًسبًی کبرآفریٌ هؼرفی، ٍ ٍاکبٍی ٍ تحلیل سرهبیِ (1)

 ّبی اجتوبػی کبرآفریٌبى هؼرفی، ٍاکبٍی ٍ تحلیل سرهبیِ (2)

 ّبی فردی رٌّی، ضٌبختی ٍ رفتبری کبرآفریٌبى هؼرفی، ٍاکبٍی ٍ تحلیل ضبیستگی (3)

ّبی کبرآفریٌبًِ  هٌظَر ضٌبسبئی ٍ ارائِ هْبرت داًطجَیبى بِتوریي ٍ فؼبلیت ػولی )گرٍّی(  (4)

 ّبی آهیس کسب ٍ کبر اًتخببی هٌظَر ایجبد هَفقیت هَرد ًیبز بِ

 

 

 درس: تدریس اصلی منابع

 درسی اسالیذّبی 

 ،چبپ پٌجن، تْراى: ، ًظریبت، الگَّب تؼبریف، :کبرآفریٌی(. 1333) هحوَد احوذپَر داریبًی

 اًتطبرات پردیس.

 ،کسب اًذازی راُ در گر تسْیل ػَاهل بٌذی اٍلَیت(. 1330) اهیر هحوذقبسوی، ٍ هْذی، زیَدار 

 تَسؼِ. فبزی هحیظ در ّب قضبٍت تقریبی هقذار رٍش از استفبدُ بب هتَسظ ٍ کَچک کبرّبی ٍ
 .136-161 ،(11) 4 ،کبرآفریٌی

 Kuratko, D. F. (2016). Entrepreneurship: Theory, process, and practice. 

Cengage Learning. 

 ترم عَل در ضذُ هؼرفی هؼتبر کتب ٍ هقبالت سبیر 



 

 

 بندی، اهداف و موضوعات جلسات درسی زمان

 بندی زمان
اهداف و موضوعات 

 کلی
 جسئی اهداف و موضوعات

 ّفتِ اٍل
 جلسِ اٍل

هفَْم هْبرت ٍ 

 ّبی آى ضبخص

 هْبرت: هفبّین ٍ تؼبریف

 )اداهِ( هفبّین ٍ تؼبریفهْبرت:  جلسِ دٍم

 ّفتِ دٍم
 ّبی هْبرت ضبخص جلسِ سَم

 )اداهِ( ّبی هْبرت ضبخص جلسِ چْبرم

 ّفتِ سَم
 توریي ٍ تکبلیف داًطجَیبى  پٌجن جلسِ

 توریي ٍ تکبلیف داًطجَیبى ضطن جلسِ

ّفتِ 

 چْبرم

  ّفت جلسِ

 هَرد ّبی هْبرت اًَاع

: کبرآفریٌی در ًیبز

 کلیبت

 ّبی فٌی ٍ تخصصی هْبرت

 ّبی هذیریت کسب ٍ کبر هْبرت ّطتن جلسِ

 ّفتِ پٌجن
 ّبی ػوَهی کبرآفریٌی هْبرت  ًْن جلسِ

 ّبی ػوَهی کبرآفریٌی )اداهِ( هْبرت جلسِ دّن

 ّفتِ ضطن

جلسِ 

 یبزدّن 

 هجسای بٌذی دستِ ٍ هؼبصر کبر ٍ کسب هحیظ

 کسب ایجبد هٌظَر بِ ػوَهی ٍ ضرٍری ّبی هْبرت

 کبرآفریٌبًِ ٍکبر

جلسِ 

 دٍازدّن

ّبی هذیریتی  هْبرت

 کسب ٍ کبر

 هفَْم هذیریت

 ّفتِ ّفتن

جلسِ 

 سیسدّن
 دّی ٍ سبزهبى ریسی برًبهِ

جلسِ 

 چْبردّن
 هذیریت هٌببغ اًسبًی ٍ ٍظبیف هذیراى هٌببغ اًسبًی

ّفتِ 

 ّطتن

جلسِ 

 پبرًسدّن
 کٌترل ٍ ًظبرتّذایت، 

جلسِ 

 ضبًسدّن

ّبی  خالقیت ٍ تکٌیک

 آى

ّب ٍ جبیگبُ  هفبّین خالقیت ٍ ًَآٍری: تؼبریف، تفبٍت

 ّب در فرایٌذ کبرآفریٌی آى

 ًْنّفتِ 

جلسِ 

 ّفذّن

پردازی  پردازی، ایذُ کبرآفریٌبًِ ٍ ایذُ ایذُ ٍ ایذُ

 کبرآفریٌبًِ

جلسِ 

 ّجذّن

ّبی غلبِ بر  ػٌبصر خالقیت، هَاًغ خالقیت ٍ رٍش

 ّبی پرٍرش خالقیت ٍ ضیَُ ّب، آى



 دّنّفتِ 

جلسِ 

 ًَزدّن

ّبی خالقیت در  گیری از تکٌیک هْبرت در بْرُ

 کبرآفریٌی

 (Brainstormingتکٌیک عَفبى فکری ) جلسِ بیستن

ّفتِ 

 یبزدّن

بیست  جلسِ

  ٍ یک
 تکٌیک عَفبى فکری )اداهِ(

جلسِ بیست 

 ٍ دٍم
 تکٌیک عَفبى فکری هؼکَس

ّفتِ 

 دٍازدّن

بیست جلسِ 

 ٍ سَم

چرا )ًوَدار ػلت ٍ  –تکٌیک ًبپلئَى ٍ تکٌیک چرا 

 هؼلَلی(

جلسِ بیست 

 ٍ چْبرم
 تکٌیک ضص کالُ تفکر

ّفتِ 

 سیسدّن

بیست  جلسِ

  ٍ پٌج
 ارتببط اجبری تکٌیکدلفی ٍ  تکٌیک

جلسِ بیست 

 ٍ ضطن
 (SCAMPERبراًگیس ) ّبی ایذُ پرسص تکٌیک

ّفتِ 

 چْبردّن

بیست  جلسِ

 ٍ ّفتن

 
 (Nominal Groupتکٌیک گرٍُ اسوی )

جلسِ بیست 

 ٍ ّطتن

الگَبرداری از عبیؼت ٍ تکٌیک ضکَفِ ًیلَفر تکٌیک 

 آبی

ّفتِ 

 پبًسدّن

بیست جلسِ 

 ٍ ًْن

 (TRIZهؼرفی تکٌیک تریس )

هْبرت در تطخیص/ 

ّبی  کطف فرصت

 کبرآفریٌی

 از آى حبصلّبی  ٍ تحلیل یبفتِ( Scanning)پَیص 
 ام جلسِ سی

ّفتِ 

 بًسدّنض

سی ٍ جلسِ 

 یکن
 بیٌی ببزار پیص

جلسِ سی ٍ 

 دٍم

سبز  ّبیی از تغییرات زهیٌِ ّب، هثبل ارزیببی فرصت

سبز  ّبی زهیٌِ ّبی کبرآفریٌبًِ، فرصت ظَْر فرصت

 ًَآٍری ضَهپیتری
 


