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 تالیف مهندس رضا عظیمی –کتاب کارآفرینی و طرح کسب و کار 

 شیوه ارزیابي کالس:

  فعالیت کالسی و انجام و ارسال به موقع تمرینات وcase study (10 )نمره 

 ( 10آزمون پایان ترم )نمره 

  .منبع آزمون پایان ترم مطالب ارائه شده در کالس و تمرینها و مطالعات موردی انجام شده است 

 

 

 

 پایگاه های مطالعاتي: 

1.      Emerald 

2.      Elsevier 

3.      Ebsco 

4.      Magiran (پایگاه تخصصی نشریات کشور) 

 هادانشگاه مدیریت دانشکدههای های کتابخانه     .5

 ی و آموزشی انجمن ها و مراکز تخصصی مانند: رسان اطالع وبسایتهای     .6 

 بازاریابی انجمن (AMA :)www.marketingpower.com 

 ایران تجاری توسعه سازمان (TPO :)www.tpo.ir 

 ایران علمی ومدارک مرکزاطالعات :www.irandoc.ir 

http://www.marketingpower.com/
http://www.tpo.ir/
http://www.irandoc.ir/


 

 

  

 :مراجع مطالعاتي 

 وانگلیسی فارسی کتب     .1

 وانگلیسی فارسی مقاله     .2

س، عالمه طباطبایی، شهید بهشتی، مدر تهران،تربیت دانشگاههای مدیریت های دانشکده ارشدودکتری های نامه پایان     .3

 واحد علوم و تحقیقات -شریف و دانشگاه آزاد اسالمیصنعتی 

  

 سرفصل درس

 تعادیم و مفاهیم  جلسه اول

 انواع شرکت ها در ایران 

 فرایند تاسیس شرکت 

 

 منابع فکری و مادی تاسیس شرکت  جلسه دوم

 آشنایی با انواع فرایندها 

 تحلیل فرایند کسب و کار 

 طراحی ساختار سازمانی کسب و کار  جلسه سوم

 زمان بندی اجرای ساختار سازمانی 

  برنامه ریزی و پیش بینی سیستم ها و روش های

 کسب و کار

 انتخاب مکان  جلسه چهارم

 طراحی استقرار کسب و کار 

 طراحی چیدمان 

 استراتژی ظرفیت  پنجمجلسه 

 استراتژی عملیات و قابلیت رقابتی شرکت 

 )پارادایم های نوین در عملیات)ناب و چابک 

 برنامه ریزی فعالیت های استقرار و راه اندازی  جلسه ششم

 برنامه ریزی توسعه فعالیت ها تا ظرفیت کامل 



 

 

 زمان بندی اجرای عملیات راه اندازی 

 اقدامات قبل از راه اندازی کسب و کار  جلسه هفتم

 تعریف شایستگی های اساس کسب و کار 

 ABCو   ABMآشنایی با   جلسه هشتم

  مراحل اجرایABM 

 برنامه ریزی تامین مواد  نهمجلسه 

 برنامه ریزی تامین نیروی انسانی 

 برنامه ریزی تامین ماشین آالت 

 برنامه ریزی تولید  جلسه دهم

 مدیریت و کنتررل موجودیت ها 

 برنامه ریزی توزیع  

 


