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 کارضٌاسیهقطغ:      

 

 (Entrepreneurship Principles) هثاًی کارآفزیٌیػٌَاى درس تِ طَر کاهل: 

                          □کار آهَسی                 ■ ػولی                 ■زی ًظًَع درس:                 

 2 زؼذاد ٍاحذ:

 

   ■  زکَیٌی            ■زحلِ ای  ه          :هزاحل ارسضیاتی

                  □صحیح ٍ غلط            □ چٌذ گشیٌِ ای                  ■زطزیحی             ■ضفاّی         :اهسحاى هیاى ززمًَع 

                  □صحیح ٍ غلط          ■ چٌذ گشیٌِ ای                  ■زطزیحی             ■ضفاّی         :ًَع اهسحاى خایاى ززم



 
 

 

   نظری عملی

 واحد 1 1
 نیاز: ندارد پیش

 متناسب با رشتة تحصیلیعملی و  -نظریرویکرد:  ساعت 11 11

ّای کارآفزیٌی، خالقیر،  تزداری اس فزصر ضٌاخر داًطجَ اس هثاًی کارآفزیٌی ٍ فزایٌذ کطف/ خلق، ارسیاتی ٍ تْزُ :اهداف درس

ّای کسة ٍ کار ٍ کارآفزیٌی،  ّای ضغلی داخل ٍ خارج اس ایزاى، هطاغل ٍ حَسُ زداسی کارآفزیٌاًِ، فزصرخ حل هسألِ ٍ ایذُ

ساسی داًطجَ تزای ایجاد کسة ٍ کار ٍ زَسؼِ هحصَل/ خذهر  آضٌایی داًطجَیاى تا فٌَى جذب هطسزی ٍ فزٍش، ٍ آهادُ

 یلیهسٌاسة تا رضسِ زحص

 

 

 سرفصل آموزشی: مبانی کارآفرینی

 رئوس مطالب و محتوا ردیف
 ساعت

 عملی نظری

1 
 ّای کارآفزیٌاى ٍیژگیّا ٍ  ضایسسگیاکَسیسسن کارآفزیٌی، 

 )هؼزفی هزداى ٍ سًاى کارآفزیي ّوزاُ تا فیلن(
2  

  1 هثاًی خالقیر ٍ ًَآٍری، خالقیر ٍ ًَآٍری در کسة ٍ کار 2

3 
 ّا جاآضٌایی تا اسسارز

 (، هؼزفی کارآفزیٌاى تززز هسٌاسة تا رضسِ زحصیلیایزاًی ّوزاُ تا کلیح)هؼزفی هزداى ٍ سًاى هَفق 
2  

4 
 ّای خلق ایذُ خزداسی ٍ رٍش ایذُ

 (ٍ ... )یک هیلیَى ایذُ در دقیقِ
1 1 

5 
 ٍ حل هسألِ خالقاًِ ّای خالقیر زکٌیک

 ٍ...( ، اسکودزتیآکالُ زفکز، طَفاى فکزی، ایطیکاٍا، ضکَفِ ًیلَفز  ضص)زکٌیک 
1 2 

 1 1 ساسی ایذُ ارسیاتی ٍ زجاری 6

7 
 کسة ٍ کارّای تذٍى سزهایِ

 (ٍ ... فٌاٍری اطالػاذهثسٌی تز ، کسة ٍ کار ی، کسة ٍ کار رٍسسایی، کسة ٍ کار خذهازگی)کسة ٍ کار خاً
1 1 

 2  سٌجی ٍ اًسخاب ایذُ کارآفزیٌی ارسیاتی، اهکاى 8

 2  ّا کیفیر ٍ کٌسزل ّشیٌِ هذیزیر، ٍ ػولیاذ زَلیذریشی  تزًاهِاًذاسی کسة ٍ کار،  راُ 9

 2  هذل کسة ٍ کار تَم  ٍطزح کسة ٍ کار  10

11 
 ّا سیس ضزکرأ، ثثر ٍ زی زجاریّا اًَاع ضزکرقاًَى زجارذ، 

 تٌیاى، اهسیاساذ ٍ هشایای ثثر ضزکر زثذیل تِ ضزکر داًصفزایٌذ 
1 1 

12 
 هثاًی تاسار ٍ هذیزیر تاسار

 ٍ ... تاسارسٌجی، زثلیغاذتاساریاتی، 
1 1 



  1 سالگی تزای ّز داًطجَ 30اًذاس  سٌذ چطن زذٍیي 13

  1 ّای ضغلی خارج اس ایزاى هؼزفی فزصر 14

 3  )هسٌاسة تا رضسِ زحصیلی(دػَذ اس کارآفزیٌاى تززز اسساى ٍ کطَر  15

16 
ّای  ، ضْزکتاسار داًطگاُ هجوَػِ في، هزکش رضذ ٍاحذّای فٌاٍر ٍ تاسدیذ اس هجسوغ فٌاٍری ٍ ًَآٍری

 ٍ سایز فضاّای کارآفزیٌاًِ تٌیاى ّای داًص صٌؼسی، ضزکر
 3 

 11 11 جمع واحدها 

 


