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 شرحي از درس:

 

گیشی، فشایٌذی است هطتول تش ضٌاسائی ٍ تؼشیف هسألِ، گشدآٍسی ٍ تحلیل اطالػات،  طَس کلی، فشایٌذ تصوین تِ

 .ّا ّا ٍ اًتخاب یکی اص آى ّای تذیل ٍ سشاًجام، اسصیاتی تذیل ساختي یا یافتي ساُ حل

پزیشد ٍ کاسآفشیٌاى دس فشایٌذ ایجاد  صَست هی هطلكایي فشایٌذ دس للوشٍ کاسآفشیٌی، دس هحیط اتْام یا ػذم لطؼیت 

تِ فشاخَس پیطشفت خَیص دس فشایٌذ ایجاد کسة ٍ  -گیشی هتٌَػی  الگَّای تصوینّا ٍ  هٌطكکسة ٍ کاسّای جذیذ، اص 

کِ ٍاکاٍی ٍ  است گیشی دس ضشایط طثیؼیتصوینگیشی کاسآفشیٌاًِ، ًَػی تصویندس حمیمت،  .جَیٌذ تْشُ هی –کاس 

 تَاًذ ًمص چطوگیشی دس تؼییي دستاٍسدّا ٍ ًتایج کٌص کاسآفشیٌاًِ داضتِ تاضذ. ییي آى، هیتث

 

 

 

 :درس کلي اهداف
 

 گیشی تصوین پژٍّطی – هطالؼاتی حَصُ ػوَهی هفاّین تا آضٌایی 

 کاسآفشیٌاًِ گیشی تصوین ٍ کاسآفشیٌی پژٍّطی -هطالؼاتی حَصُ کلیات تا آضٌایی  

 تصویوگیشی چاسچَتْای ٍ الگَّا تحلیل ٍ هؼشفی 

 کاسآفشیٌاًِ تصویوگیشی فشایٌذ ٍاکاٍی 

 دسست کاسآفشیٌاًِ تصوین اخز چگًَگی: اًطثاق دلت اصل ٍ ضٌاختی پیَستاس ًظشیِ هؼشفی  ٍ

 ضشایط تا هتٌاسة

 گیشی تصوین ّای دام: ضٌاختی ّای سَگیشی ٍ گیشی تصوین دس اتتکاسی ساّکاسّای 

 

 

 درس: تدریس اصلي منابع

 

 دسسی اسالیذّای 

 گیشی تصوین الگَّای(. 6931) سٍصا، هْشاتی ٍ اهیشهحوذ، کالتی، هحوذحسي، هثاسکی 

 .سوت اًتطاسات: تْشاى(. کیفی سٍیکشد) رٌّی ّای ًمطِ ٍ ّا چاسچَب، ّا سٍش: کاسآفشیٌاى

 Gustafsson, V. (2006). Entrepreneurial decision-making: Individuals, 

tasks and cognitions. Edward Elgar Publishing. 



 Vermeulen, P. A. M. & Curseu, P. L. (2008). Entrepreneurial Strategic 

Decision-Making: A Cognitive Perspective. Edward Elgar, 

Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA. 

 Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a 

theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial 

contingency. Academy of management Review, 26(2), 243-263. 

 Sarasvathy, S. D. (2008). Effectuation: Elements of Entrepreneurial 

Expertise. UK: Edward Elgar Publishing Limited. 

 Schade, C. (2010). Entrepreneurial decision making: A paradigm 

rather than a set of questions. Journal of Business Venturing, 25(2), 

173-174. 

 تشم طَل دس ضذُ هؼشفی هؼتثش کتة ٍ هماالت سایش 

 

 

 

 بندی، اهداف و موضوعات جلسات درسي زمان

 تٌذی صهاى
اّذاف ٍ 

 هَضَػات کلی
 جضئی هَضَػاتاّذاف ٍ 

 ّفتِ اٍل
جلسِ 

 اٍل

 هفاّین ػوَهی

 هسألِ

 حل هسألِ

 ّفتِ دٍم
جلسِ 

 دٍم

 تٌذی هسائل طثمِ

 ػٌَاى فشایٌذ حل هسألِ گیشی تِ تصوین: هسألِ تصوین

 گیشی هفَْم تصوین

 ّفتِ سَم
جلسِ 

 سَم

 گیشی دس للوشٍ کاسآفشیٌیفشایٌذ تصوین

 هحیط هسألِ تصوین ٍ ػذم اطویٌاى

ّفتِ 

 چْاسم

جلسِ 

 چْاسم

 گیشی ّای تصوین سٍیِ

 گیشی تصوینػٌاصش هؤثش تش ضکل

ّفتِ 

 پٌجن

جلسِ 

 پٌجن

کلیات حَصُ 

 -پژٍّطی

هطالؼاتی 

 کاسآفشیٌی

 پذیذُ کاسآفشیٌی ٍ ایجاد کسة ٍ کاس جذیذ

 سضتِ ػلوی کاسآفشیٌی

 هفَْم کاسآفشیٌی

 پژٍّطی کاسآفشیٌی -هَضَػات اساسی حَصُ هطالؼاتی

 چاسچَب تصوین گیشی سایوَىّا(  الگَّا )هذلجلسِ ّفتِ 



ّای  ٍ چاسچَب ضطن ضطن

 گیشی تصوین

 چاسچَب تصوین گیشی سًذس ٍ ّوکاساى

 فشایٌذ تصوین گیشی اص دیذگاُ اتلسَى ٍ لَی

 الگَی تصوین گیشی چْاس هشحلِ ای فشگیًَِ

ّفتِ 

 ّفتن

جلسِ 

 ّفتن

 الگَی تصوین گیشی پٌج هشحلِ ای دفت

 گیشی ساّثشدی ٍسسکیالگَی تصوین 

 الگَی تصوین گیشی اسضاءکٌٌذُ سایوَى

ّفتِ 

 ّطتن

جلسِ 

 ّطتن

 گیشی هثتٌی تش ًظشیِ ػمالًیت هحذٍد الگَی تصوین

 الگَی تصوین گیشی سِ لطثی هیٌتضتشگ ٍ ٍستلی

 گیشی ساّثشدی هیٌتضتشگ ٍ ًَسدسّاى چاسچَب تصوین

 ّفتِ ًْن
جلسِ 

 ًْن

گیشی  تصوین

 کاسآفشیٌاًِ

 گیشی کاسآفشیٌاًِضٌاخت کاسآفشیٌاًِ ٍ تصوین

 ّای ضٌاختی کاسآفشیٌاى هحیط تصوین ٍ سَگیشی

 ّفتِ دّن
جلسِ 

 دّن

ّای  اثشگزاسی سَگیشی: ساصٍکاس گیشی کاسآفشیٌاًِ فشایٌذ تصوین

 ضٌاختی 

 ّای ضٌاختی تشجستِ کاسآفشیٌاىسَگیشی

ّفتِ 

 یاصدّن

جلسِ 

 یاصدّن

 تش هثٌای ّذفسٍیکشدّای تصوین گیشی 

 گیشی ٍ سٍیکشدّای ایجاد کسة ٍ کاسّای تصوین هٌطك

ّفتِ 

 دٍاصدّن

جلسِ 

 دٍاصدّن

سٍیکشدّای 

گیشی تش  تصوین

 هثٌای ّذف

-Nonگشا ) ( ٍ غیش غایتTeleologicalگشا ) سٍیکشد غایت

Teleological) 

ّفتِ 

 سیضدّن

جلسِ 

 سیضدّن
 ًظشیِ اثشآفشیٌی

 سٍیکشدّای ایجاد کسة ٍ کاسگیشی ٍ  ّای تصوین هٌطك

ّفتِ 

 چْاسدّن

جلسِ 

 چْاسدّن
 ( ٍ اصَل هَضَػِ آىEffectuation) ًظشیِ اثشآفشیٌی

ّفتِ 

 پاًضدّن

جلسِ 

 پاًضدّن

 پیَستاس ًظشیِ

 اصل ٍ ضٌاختی

 اًطثاق دلت

 چگًَگی اخز تصوین کاسآفشیٌاًِ دسست ٍ هتٌاسة تا ضشایط

ّفتِ 

 اًضدّنض

جلسِ 

 ضاًضدّن

ساّکاسّای 

اتتکاسی دس 

گیشی ٍ  تصوین

ّای  سَگیشی

 ضٌاختی

 ّا گیشی ٍ ساّکاسّای غلثِ تش آى ّای ػوَهی تصوین دام

 


