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 هگیری کارآفرینان الگوهای تصمیم طرح درس
 

 کاسآفشیٌیگشٍُ آهَصضی:             کاسآفشیٌیسضتِ تحصیلی:             هْذی صیَداس ًام ٍ ًام خاًَادگی هذسع:

 

 کاسضٌاسیهقطغ:      

 

 (Entrepreneurial Decision-Making Models) ِکاسآفشیٌاًگیشی  الگَّای تصوینػٌَاى دسع تِ طَس کاهل: 

                          □کاس آهَصی                 □  ػولی                 ■شی  ًظًَع دسع:                 

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 

   ■  تکَیٌی            ■شحلِ ای  ه          :هشاحل اسصضیاتی

                  □صحیح ٍ غلط            □ چٌذ گضیٌِ ای                  ■تطشیحی             ■ضفاّی         :ًَع اهتحاى هیاى تشم

                  □صحیح ٍ غلط            □ چٌذ گضیٌِ ای                  ■تطشیحی             ■ضفاّی         :ًَع اهتحاى پایاى تشم

 



 شرحي از درس:
 

ّا آى ستوش،ه گًَِ اتخار کشدُ ٍ تِ ،ثشؤهطَس  سشػت ٍ تِ سا تِ دسست یاّ تصوین ًتَاى اگش

ا کسة ٍ کاس تیا حیات  ختن ضذُضکست تا ضک ایجاد کسة ٍ کاس،  تی ،سا تِ اجشا دسآٍسد

 .تْذیذات جذی هَاجِ خَاّذ ضذ

کاسآفشیٌاى ٍ ّا، اص خصَصیات دى سشیغ آىًوٍَ اجشا  دسست یاّ تصوین اخز، حقیقتدس 

طگاهاى تَسؼِ سضتِ ػلوی اص پیفشاًک ًایت تِ گفتِ  .استهَفك  کسة ٍ کاسّای

ػذم دس ضشایط  اخز تصوین دسست کاسآفشیي فشدی است کِ اص دستاٍسدّایی، کاسآفشیٌ

 .(Knight, 1921) ضَد هٌذ هی تْشُ اطویٌاى

 

 

 

 :درس کلي اهداف
 

آضٌایی داًطجَیاى تا هسائل تصوین هْن دس کسة ٍ کاس ٍ فشایٌذ کاسآفشیٌی ٍ  ،ّذف اص ایي دسع

گیشی ٍ  ّای هسائل تصوین تٌذی ّا تا هفاّین ٍ طثقِ ّا است. ّوچٌیي آى ّا ٍ فٌَى هَاجِْ تا آى هْاست

گیشی ٍ گستشُ ایي داًص ٍ استثاط آى تا  ضًَذ. آضٌایی تا هکاتة فکشی تصوین حل هسألِ آضٌا هی

کوی  الگَّایداًطجَیاى ّوچٌیي تا اتضاسّا ٍ  گیشی کاسآفشیٌاًِ اص دیگش اّذاف است. یٌذ تصوینفشا

گیشی دس ضشایط اطویٌاى ٍ ػذم اطویٌاى ٍ تؼاسض،  ّای تصوین گیشی ٍ حل هسألِ هاًٌذ سٍش تصوین

هسألِ ٍ ّای کیفی ٍ خالق حل  سٍشآضٌایی تا ضًَذ.  آضٌا هی ُگیشی چٌذ هؼیاس ّای تصوین سٍش

 .اّذاف ایي دسع استگیشی گشٍّی، اص دیگش  تصوین
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  سال تحصیلی ًین طَل دس ضذُ هؼشفی هؼتثش کتة ٍ هقاالتسایش 

 

 

 

 

 اهداف و موضوعات جلسات درسي

 گیشی هقذهات ٍ هفاّین اساسی تصوین -

 ػٌاصش ًظشیِ تصوین  -

 یٌذ کاسآفشیٌیاّای هْن دس فشگیشیتصوین  -

 گیشی گیشی ٍ گستشش داًص تصوین هکاتة تصوین  -

 گیشی ّای کوی تصوینالگَاتضاسّا ٍ   -

 تصوین گیشی دس ضشایط اطویٌاى، ػذم اطویٌاى ٍ سیسک  -

 گیشی ٍ هطلَتیت تصوین  -

 گیشیّا ٍ تصوین  ًظشیِ تاصی  -

 (ORپظٍّص ػولیاتی ) -

 (AHP) فشایٌذ تحلیل سلسلِ هشاتثی گیشی اًفشادی ٍ گشٍّی تا تکٌیکتصوین  -

 گیشی چٌذ هؼیاسُّای تصوین سٍش  -

ترِ   فایذُ، سرش  )هاًٌذ تحلیل ّضیٌِ  گیشی کاسآفشیٌیّای هالی دس تصوینکاستشد تحلیل   -

 ...(سش 

 ّا گزاسی دس پشٍطُهایِتحلیل ٍ اسصیاتی ًتایج سش  -

 گیشی ٍ حل هسألِفٌَى کیفی تصوین  -

 گیشی کاسآفشیٌاًِ  تصوین  -

 گیشی گشٍّیفٌَى تصوین  -

 گیشیّای پطتیثاى تصوین افضاسّا ٍ سیستنًشم  -

 گیشی هثاحث هٌتخة دس تصوین  -

 


