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 کسب و کارطرح طراحی و تدوین  طرح درس
 

 کارآفزیٌیگزٍُ آهَسضی:             کارآفزیٌیرضتِ تحصیلی:             هْذی سیَدار ًام ٍ ًام خاًَادگی هذرس:

 

 کارآفزیٌیرضتِ:                                             کارضٌاسیهقطغ:      

 

 طزاحی ٍ تذٍیي طزح کسة ٍ کارطَر کاهل:  ػٌَاى درس تِ

                          □کار آهَسی                 □  ػولی                 ■زی  ًظًَع درس:                 

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 

   ■  تکَیٌی            ■زحلِ ای  ه          :هزاحل ارسضیاتی

                  □صحیح ٍ غلط          □ ای چٌذ گشیٌِ                  ■تطزیحی             ■ضفاّی         :تزم اهتحاى هیاىًَع 

                  □صحیح ٍ غلط        ■ ای چٌذ گشیٌِ                  ■تطزیحی             ■ضفاّی         :تزم ًَع اهتحاى پایاى

 

 

 

 



 :درس کلی اهداف

 ّا ٍ فٌَى تذٍیي طزح ٍ کسة ٍ کار رٍش اآضٌایی داًطجَیاى ت 

 ّای تذٍیي طزح کسة ٍ کار در تاسارّای رقاتتی آضٌایی داًطجَیاى تا فٌَى ٍ رٍش 

 سٌجی آضٌایی داًطجَیاى تا فٌَى اهکاى 

 ّای تجشیِ ٍ تحلیل تاسار ٍ رقاتت آضٌایی داًطجَیاى تا تکٌیك 

 تا کسة هْارت در تذٍیي طزح کسة ٍ کارآضٌایی داًطجَیاى  
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 سال تحصیلی ًین طَل در ضذُ هؼزفی هؼتثز هقاالتکتة ٍ  سایز 

 

 

 

 درس سرفصل

 ِای تز فزایٌذ کارآفزیٌی ٍ طزح کسة ٍ کار هقذه 

 ٍ کار فَایذ ٍ تأثیز کارتزد طزح کسة 

 هذت ٍ تلٌذهذت ًقص طزح کسة ٍ کار در دستیاتی تِ اّذاف هیاى 

 ُّای کارتزدی ّا ٍ خالقیت جستجَی دیذ 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Stanley%20R.%20Rich&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570


 ُّای غیز ًَآٍراًِ ّای ًَآٍراًِ ٍ تطخیص آى تا دیذُ اًتخاب دیذ 

 سٌجی فٌی هطالؼات اهکاى 

 سٌجی هالی هطالؼات اهکاى 

 سٌجی هکاًی هطالؼات اهکاى 

 ای سٌجی ّشیٌِ هطالؼات اهکاى 

 ّای پیطزفتِ کارگیزی فٌاٍری سٌجی تِ هطالؼات اهکاى 

 سٌجی سهاى اجزاء طزح هطالؼات اهکاى 

  تحلیلSWOT 

  تحلیل ػٌاصز تاسار تاساریاتیMarket segments 

 ساختار ٍ هحتَای تَجیِ اقتصادی طزح کسة ٍ کار 

 ُّا فٌَى تحلیل هَقؼیت رقاتتی ایذ 

 استزاتژی رضذ کسة ٍ کار ٍ تحلیل آى 

 ِساسی ّای هزتَط تِ ظزفیت تذٍیي تزًاه 

 ّای تَلیذ ٍ ػزضِ تذٍیي سیاست 

 ّای جذیذ تاسار )سهاى ٍرٍد تِ تاسار ٍ سهاى تْاجن تِ ّذف هطخص( آضٌایی تا تاکتیك 

 تَسیغ  ّای )هجزاّای( آضٌایی تا کاًال 

 ِریشی تأهیي هالی تزًاه 

 تحلیل هحیط کسة ٍ کار 

 ِریشی جذب سزهایِ تزًاه 

 ّای کسة ٍ کار رگیزی درآهذ، سزهایِ، اػتثار در تَسؼِ فؼالیتًحَُ تکا 
 


