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 درسسرفصلهای
 تاریخچه و لزوم کارآفرینی 12/11/98 1

 ...(موانع خالقیت و)کارافرینیو بررسی خالقیت در  افرینیتعریف کار  19/11/98 2

 بررسی نو اوری در کارافرینی –ایده پردازی و بهبود ایده ها و توفان مغزی  26/11/98 3

 گانه تریز به همراه مثال  40بررسی اصول  3/12/98 4

 بازاریابی 10/12/98 5

 اشنایی با بوم مدل کسب و کار 17/12/98 6

 اشنایی با مسایل حقوقی 24/12/98 7

 چگونگی ثبت شرکت و ثبت اختراع 16/01/99 8

 بررسی ثبت شرکت گروه ها-مدیریت منابع انسانی و مالی 23/01/99 9

 حسابداری ساده و مدیریت مالی 30/01/99 10

 بررسی ایده ها ازمنظر مالی–حل مسایل حسابداری  06/02/99 11

 وکار مدل کسب 13/02/99 12

 مثال های مدل کسب و کار  20/02/99 13

 ارایه ایده ها برای کسب سرمایه گزار–ادامه بحث مدل کسب و کار -شتابدهنده ها 27/02/99 14

 بررسی موارد امتحان–رفع اشکال  –اشنایی با مراکز رشد دانشگاهی  03/03/99 15

 فرجه-رفع اشکال 10/03/99 16



 درصد عنوان

 10 تکالیف 

 10 حضور و غیاب

 10 فعالیت کالسی

 15 ارائه 

 30 پایان ترم

 20 (  طرح کسب و کار)پروژه

 10 بازدید ها

 21 نمره کل



oتبدیل فرصت به ایده های جدید و رساندن   فرایند
 .ایده های جدید به کاربرد عملیِ گسترده است

oنو و ابتکاری برای حل مسئله و خلق   راه حلی
 .ارزش است

oخلق راهکارهای تازه و ابداعی برای حل  توانایی
 .مسئله ها  است

oایده 

oنوآور
 ی

oخالقیت 

مفاهیم  
 اولیه

oتبدیل و فرصت تشخیص با که است فردی کارآفرین 
 منابع، بسیج با و کار و کسب به جدید فکر و ایده

 .می کند ارائه بازار به جدید خدمت و محصول

oکارآفرینی 



 .  استكارآفرين نيروي محركه وموتور توسعه اقتصادي 
 .نامد مي «تخريب خالق» كارآفريني را فرايند و داند نوآوري مي كارآفرين راۀ مشخصشومپيتر 

 
 

 :شود كارآفريني محسوب مي زيرهاي  نوآوري در هر يك از زمينهاز نظر شومپيتر، 
 كاالي جديد ۀارائ -
 روشي جديد در فرايند توليد ۀارائ -
 گشايش بازاري تازه -
 يافتن منابع جديد -
 ايجاد هرگونه تشكيالت جديد در صنعت -

 تعريف كارآفرين
 Josep Schumpeter 1934ژوزف شومپيتر 







كارآفرینی مبتنی بر فناوری اطالعات توسعه 

 و خدمات 



 ويژگيهایروانشناختيکارآفرينان

 نياز به توفيق طلبي•

 به ريسک و مخاطرهتمايل •

 نياز به استقالل•

 گرايش به خالقيت و نوآوري•

 تحمل ابهام•

 



 نگاهکارآفرينانه

کارآفرینان، افرادي هستند که فرصت ها را درك می کنند •
 .  و خالء ها را می بینند

 
ارتباط با )درك فرصت ها، ممکن است از طریق بازارگردي •

یا ( در جلسات)یا ارتباط با افراد ...( محیط زندگی، بازار و 
حاصل ... نگاه به تلویزیون، رسانه ها، شبکه اینترنت و 

یا نگاه جستجوگرانه، )شود، که به آن نگاه کارآفرینانه 
گفته ...( نگاه فرصت گرایانه، در پی شکار فرصت و

 .می شود



 مهارتهایپایهایالزمبرایكارآفرینی/ویژگیها

 98بهار  - بهزاد سلطانی 

  1391؛ بغدادی، شاوردی، 1388باقری و همکاران، : منبع

خوش بین و 
 ریسك پذیر

شکارچی  
 فرصت ها

متمرکز روی  
 هدف

 موفقیت محور

دارای روحیۀ 
 کار تیمی

 دارای پشتکار
دارای  

 ارتباطات قوی

دارای صبر و 
 تحمل شکست

 شجاع خالق



 تسلط به زبان کسب  وکار به عنوان زبان تجارت، صنعت و تکنولوژي. 1

 
 :آشنایی کافی در زمینه تکنولوژي اطالعات و ارتباطات. 2

 آشنایی با کامپیوتر، اینترنت، نرم افزارهاي عمومی و تجارت الکترونیک
 

 .کسب وکار را سرپرستی و اداره کند( هاي)فرد بتواند واحد: مهارت هاي مدیریتی. 3
 

فرد قادر به خرید و فروش کاال یا خدمت در محیط واقعی : مهارت هاي بازاریابی. 4
 .باشد و با بازاریابی الکترونیک آشنایی داشته باشد

 
فایده براي فعالیت هاي  -فرد توانایی انجام تحلیل هزینه: اقتصادي -دانش مالی. 5

با مدیریت مالی بنگاه تجاري آشنایی  . مختلف و متنوع بنگاه تجاري را داشته باشد
 .داشته باشد و قادر به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادي مبتالبه جامعه باشد

 مهارت کسب و کار   5
 الزم برای کارآفرینی موفق



 توانمندیهایالزمدرهرمرحلۀفرایندكارآفرینی

 1388احمدی، شرفی، : منبع

مدیریت رشد  . 1
 کسب وکار

 برنامه ریزی راهبردی. 2

 مدیریت تغییر. 3

رقابت و حفظ موقعیت . 4
 بازار

ارزیابی میزان موفقیت . 5
کسب وکار و مقایسۀ آن با 

 وضعیت مطلوب

 ارزیابی و توسعۀ کسب وکار

 برنامه ریزی کسب وکار. 1

 اصول و فنون مذاکره. 2

 توانایی هدایت و رهبری. 3

 مدیریت ریسك. 4

 مدیریت زمان. 5

 مدیریت منابع انسانی. 6

 مدیریت کیفیت و بهره وری. 7

 مدیریت خرید و فروش. 8

 بازاریابی. 9

 مدیریت مالی. 10

 مدیریت عملیات و تولید. 11

 ارتباطات کسب وکار. 12

مدیریت اطالعات . 13
 کسب وکار

 تجارت الکترونیك. 14

قیمت گذاری کاالها و . 15
 خدمات

 شروع کسب وکار جدید

ارزیابی فرصت های . 1
 کسب وکار

 مهارت تصمیم گیری. 2

 تدوین طرح کسب وکار. 3

قوانین و مقررات  . 4
 تأسیس کسب وکار جدید

روش های تأمین . 5
 سرمایه و منابع الزم

امکان سنجی ایجاد 
 کسب وکار

 خالقیت و نوآوری. 1

شناسایی . 2
 فرصت ها

طراحی و توسعۀ . 3
 محصول جدید

 خلق ایدۀ کسب وکار

 

 

 

توانمندی ها
 ی الزم

مرحلۀ 
 فرایند

 2002برگرفته از مدل کارآفرینی هیسریچ و پیتر 



 برنامه ریزي مسیر شغلی

 براي شغل  و بینی پیش یعنی ،شغلی مسیر برنامه ریزي•
   .خویش آینده ي

   .است موفقیت سوي به هوشمندانه گامی ،شغلی اهداف تعیین•
  حاضر حال در که است فعالیت هایی تمام نهایی هدف ،شغلی اهداف•

 هدفی چه سمت به نمی دانید وقتی .می زنید دست آنها به
   .می دهند دست از را خود معناي ،مسایل همه ،درحرکتید

 کنونی کارهاي بدانید و باشید آگاه خود آینده ي شغلی اهداف از اگر•
 براي را  الزم انگیزۀ دارد، نهایی تان اهداف با ارتباطی چه شما

   .می کنید پیدا خود فعالیت هاي



براي اینکه اهداف شغلی خود را مشخص 
:کنید، از خود بپرسید  

 سال آینده می خواهم کجا باشم؟ 5در عرض •

 ...سال آینده به کجا خواهم رسید؟ والی آخر 10در عرض •

رشته تحصیلی من چگونه مرا به نقطه و هدف مد نظرم  •
 نزدیک خواهد کرد؟

 چه اتفاق هایی ممکن است مانع رسیدن من به اهدافم شود؟•

 چه کارهایی را باید به انجام برسانم تا بر این موانع غلبه کنم؟•


