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  ١٣٨٥ زمستان

بررسی محتوای آموزشی و روشهای ارائه درس کارآفرينی در بررسی محتوای آموزشی و روشهای ارائه درس کارآفرينی در 
دانشگاهها و پيشنهاد يک برنامه مناسب برای دانشگاه صنعتی دانشگاهها و پيشنهاد يک برنامه مناسب برای دانشگاه صنعتی 

    لدين طوسیلدين طوسیخواجه نصيراخواجه نصيرا
 

  عضو هيئت علمي
  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  دانشگاه صنعتي
 خواجه نصيرالدين طوسي
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  قدرداني
  

بدينوسيله از همکاري صميمانه جناب خـانم بهـاره ملکـی و همکـاران ايـشان کـه                  
همچنــين کمــک و . ســهم عمــده اي در تهيــه ايــن گــزارش داشــته انــد تــشکر ميــشود 

ن کارآفرينی دانشجويان دانشگاه خواجـه نـصيرالدي      همفکري همکاران محترم در دفتر      
 کرامتی که در تکميل اين گزارش       خانم مهديه و  فراهانی  طوسی آقاي مهدی گازرانی     

  . نقش داشته اند مورد قدرداني قرار ميگيرد
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  چکيده

  
 ي دانايي در چند دهه اخير و نياز کشور به تقويت ساختارهاي و فرهنگي، صنعتيبه دليل تحوالت سريع اقتصاد

 ي احساس مبه شدت  مناسب جهت توليد علم و فن ياحتياج به يک بسترساز محور و توليد ثروت از دانش،

  .شود

 راه ي الزم برايييها و مهارتها تواناي دارا کهيآموزش دانش آموختگان و تربيت و يپرداختن به مقوله کارآفرين

 شود که متاسفانه خالء آن ي هر دانشگاه محسوب ميف اصلي يک کسب و کار مناسب باشند ، از وظايانداز

  .کامال محسوس است

 بر آن شديم تا با انجام يک طرح ي خواجه نصيرالدين طوسي صنعت دانشگاهي مهندسيبا توجه به ماهيت فن

 ارائه اين درس در ي دانشجويان، شرايط مناسب براي و نحوه ارزيابي درسيينه نحوه ارائه، محتوا در زميپژوهش

  .اين دانشگاه را فراهم کنيم

 در ي با نحوه ارائه درس کارآفرينيآشناي  بر کليات طرح خواهيم داشت و در فصل دوم بهيدر فصل اول مرور

وجه به نتايج گرفته شده در فصل قبل ، پيشنهاد ارائه درس در فصل سوم ، با ت. ايران و جهان خواهيم پرداخت

  . خواجه نصيرالدين طوسي مطرح خواهد شدي صنعتکار آفريني در دانشگاه
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 مقدمه -١-١
 
  

تور حركت و رشد مطالعات نشان ميدهد كه از نظر برخي از اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان مديريت، مو

جامعه را ) و نه تعادل ايستا(اقتصاد يك جامعه، كارآفرينان هستند كه در محيطي رقابتي و در شرايط عدم تعادل 

كليد موفقيت كارآفريني، يافتن روشهاي خالقانه اي است كه با . و توسعه مي بخشند به حركت در مي آورند

 خواسته هاي بشري  و جديدمحصوالت ،سريعتر و كم هزينه تربكارگيري تكنولوژيهاي جديد يا بازاريابي بهتر 

 موجود با هزينه هاي كمتر يا ارتقاء كيفيت آنها محصوالتاين به معناي توليد . را به نحو احسن برآورده ميسازند

  .  كامالً جديد استمحصوالتو يا به معناي ايجاد بازارهايي براي 

او خود با شناخت صحيح از فرصتها و . ل ازطرف دولت نيستكارآفرين منتظر سرمايه گذاري و ايجاد شغ

سرمايه هاي راكد امكاناتي را فراهم نموده و با سازماندهي و مديريت مناسب منابع، ايده خويش را  استفاده از

در بخش غيردولتي براي تعداد ديگري  او تنها خودش شاغل نميشود، بلكه بدون اتكاء به دولت،. عملي مي نمايد

 و اين امر سبب كاهش نرخ بيكاري. دارد» اشتغال مولد«شغل مي آفريند و عالوه برآن نقش مهمي در توليد ونيز 

  . ميگردد)ا اشتغال کاذبيو  (بدون نياز به سرمايه گذاري دولت براي ايجاد اشتغال يکم کار

دولتها در كشورهاي توسعه به دليل نقش و جايگاه ويژه كارآفرينان در روند توسعه و رشد اقتصادي، بسياري از 

يافته و درحال توسعه تالش ميكنند با حداكثر امكانات و بهره برداري از دستاوردهاي تحقيقاتي، شمار هر چه 

بيشتري از جامعه را كه داراي ويژگيهاي كارآفريني هستند به آموزش در جهت كارآفريني و فعاليتهاي 

 با مهارتي كه در تشخيص فرصتها و موقعيتها و ايجاد حركت در كارآفرينان. كارآفرينانه تشويق و هدايت كنند

  . جهت توسعه اين موقعيتها دارند، پيشگامان حقيقي تغيير در اقتصاد و تحوالت اجتماعي محسوب ميشوند

موتور محركه توسعه و » كارآفرينان«بر اساس نظريات اقتصادي و تجارب حاصله در اقتصادهاي رو به رشد، 

 يكي از ره آوردهاي مولد   اشتغالجادي ا،جاد بستر مناسبي در صورت امحسوب ميشوند و بالطبعرشد اقتصادي 



 
 

 ٧

 نشده و حتي ميتوان گفت كه اين مفهوم براي  شناخته دركشور ماني کارآفرمتاسفانه. مهم كارآفريني ميباشد

ن دليل تاكنون برنامه ريزي و شايد به همي. باشد بسياري از دست اندركاران و افراد جامعه ناشناخته و غريب مي

بسترسازي مناسبي در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و نظام آموزشي كشور براي توسعه كارآفريني به ويژه در 

كارآفرينان نقش كليدي در توسعه اقتصادي و تحوالت اجتماعي . دانشگاههاي كشور صورت نپذيرفته است

سريع توسعه كشورهاي در حال توسعه و در تجديد حيات و كارآفرينان به عنوان عناصر اصلي در ت. دارند

در شرايط كنوني اقتصاد كشورمان كه با مسائل و . استمرار توسعه كشورهاي صنعتي مورد توجه و مطالعه بوده اند

نيروي   کمبود،)فارغ التحصيالن دانشگاهها در به ويژه(يکاريا بي كاري نارساييهاي مهمي نظير فرار مغزها، كم

ني متخصص، كاهش سرمايه گذاري دولت، عدم تحرك و رشد اقتصادي كافي روبروست، پرورش و انسا

  . از اهميت مضاعفي برخوردار استنيارزش آفرآموزش كارآفرينان 

  

)  دانشگاهيدر حوزه معاونت پژوهش (۱۳۷۹ در سال يخواجه نصيرالدين طوس ي صنعت دانشگاهيفرينآمرکز کار

 تحت عنوان گروه ي ، اين مرکز در مجموعه ا۱۳۸۴تجديد ساختار دانشگاه در سال  يدر پ. آغاز به کار نمود

 / ي چهارگانه آموزشيفعاليتها) در حوزه رياست دانشگاه( دانشجويان يفرينآ درخشان و کارياستعدادها

  .   خود را دنبال نموده استي و مشاوره ايترويج / يپژوهش

  

  و ينيفرين درس کارآنه تدوين واحد و در زمي اي پژوهشيتهايعال در جهت فيد ، تالشيش رو داري که پيطرح

  . باشدي مين طوسيالدير خواجه نصي صنعت آن در دانشگاهي درسيارائه سرفصلها

بدون ) ي دو واحد نظر وي عملک واحدي (ي واحد۳ ياريک درس اختي به عنوان يينفرآکارطرح ن ي در ا

  .شنهاد شده استياز پيشنيپ
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  ائه اين واحد درسيهداف ارا -٢-١
  

  : باشدي مدنظر ميواحد درس به طور کلي اهداف زير از ارائه اين

  

  آشنايي دانشجويان با مفاهيم و فلسفه کار آفريني وايجاد انگيزش و روحيه کار آفريني  .۱

  فرصتهاي جاري و جديد کسب وکار ينحوه ارزيابمعرفي  .۲

 ر سطح فردي و چه در سطح سازماني  چه ديعمل آشنايي با نحوه تدوين کسب وکار و موارد  .۳

مهارتهاي تفکر خالق و ايجاد ،  باال بردن توانايي افراد در کارها ي تيمي و تصميم گيري گروهي، رهبري .۴

 مهارتهاي گفتاري 

 ...  درک مفهوم کار آفريني در ارتباط با توسعه اقتصادي، سرمايه، مفاهيم مالي، مديريتي و  .۵

 و رفتاري کارآفرينان  يشخصيت شناسايي فاکتورهاي  .۶

  ،ي که ريشه در نيازهاي بازار دارد و نيازمند خالقيتي به عنوان فعاليتهاييندهاي کارآفرينآ توصيف فر .۷

 درک صحيح از فرصتها و حل خالقانه مسائل و مشکالت کسب و کار مي باشد 

  ايجاد و پرورش فرهنگ کارآفريني و ترويج کارآفريني فني  .۸

که به دانشجويان در جهت شناسايي ايده ها و فرصتها ي جديد در آينده کمک خواهد  منابعي  با يآشناي  .۹

 کرد 

در زمان حال ...  ارزش افزوده در بخش توليد ، خدمات و به ايجاد  شناسايي مواردي که با ايجاد  خالقيت  .۱۰

 .و آينده کمک خواهد کرد
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   ارائه درسي برايداليل توجيه -٣-١
  

اين .  را طلب مي نمايدي و فرهنگي مداوم صنعتي جهان، انقالب هايمناسبات اقتصادتحوالت شتاب گيرنده در 

 عرضه يپيشرفت سريع صنايع و شيوه ها.  ارتباط و اندرکنش تنگاتنگ دارندي  اجتماعيتحوالت با  دگرگونيها

رکود ، ي اقتصادي شديد غولهايو رقابتها)  در جوامع در حال توسعهخصوصا(خدمات  در جوامع مختلف 

در )  و در حال توسعهجهان سومکشور خصوصا در( کشورها ي را در برخيکاهش توليد و افزايش رشد بيکار

 در جهت محدود ي اداري دولت ها و کوچک شدن سيستمهاي گرياز طرف ديگر، کاهش تصد.  دارديپ

 امور يبعالوه واگذار.  داشته استي و نظارت را در پي به امور برنامه ريزي دولتي سازمانهايشدن ماموريتها

 کوچک و خود ي بستر و ملزومات رشد واحدهاي، فراهم سازي  به بخش خصوصي و خدماتي،  توليدياجراي

 و تعاونيها ايجاب مي کند، در غير اينصورت رشد نرخ ي، حقوقي اشخاص حقيقي گري را با متولياشتغال

  . ناگزير خواهد بوديبيکار

. مي باشد% ۱۲ بطور متوسط ي نرخ بيکاري غير رسمييران بر پايه آمارها در حال توسعه مثل ايدر کشورها

 و ي مي تواند به کاهش نرخ بيکار مناسبي در صورت بستر سازي و گروهي فرديپرداختن به مقوله کارآفرين

 بعنوان موتور توسعه يلذا اگرچه در اولين نظر، کارآفرين.  منجر شودي اجتماعيمتعاقب آن کاهش آسيبها

 و رشد ي فرهنگييانتهاص اين مسئله باعث حفظ ي کشور شناخته مي شود، اما رشد و پياده سازيصاداقت

 . نيز مي شودياجتماع

 فارغ ي خانمهاياين نرخ برا. است% ۱۴ي فارغ التحصيالن دانشگاهيجالب توجه است که نرخ متوسط بيکار

 .است% ۲۲التحصيل از دانشگاهها بيشتر از 



 
 

 ١٠

 راه ي الزم براي و مهارتهاي فردي هاي جوامع مختلف، دانش آموختگان فاقد توانايي رو پيشي از چالشهاييک

 را بوسيله توسعه فرهنگ ي فارغ التحصيالن دانشگاهياين امر لزوم آماده ساز.  باشديم و کسب کار يانداز

بلکه .  باشديالتحصيل بعد از فارغ ي نبايستي در مورد کارآفرينيآماده ساز.  در آنان مسلم مي سازديکارآفرين

.  در دانشگاهها پرورش داده شودي در حين تحصيل انجام شود و الزم است توسعه روح کارآفرينياين امر بايست

 کار آفرين باشد، اما در دسته بطور کامل جامعه ي با تطبيق خود با نيازهاي دانشگاه بايستياگرچه از منظر کل

  حدوديو کارآفرين%) ۲۵( حدود ، پژوهش%)۶۰ ( حدودتيب آموزش دانشگاهها، به تري ماموريتهاي جزئيبند

  .نقش پيدا کرده است%) ۱۵(

  

ژه در ي مقاطع به وي در تمامي دروس آموزشي و سرفصلهاي دانشگاهي در رشته هاي در اين راستا ، بازنگر

ن منافع يهت تأمدر ج-هاي علمي بويژه علومي كه خالء آنها در كشور محسوس است  دانشگاهها و تاسيس رشته

  . آيدي به نظر مي الزم و ضروري امر-يمل

 

  : توان در موارد زير خالصه کردي را مي داليل نياز به ارائه درس کارآفرينيبه طور کل

 

  د علم و فنيتقويت ساختارهاي دانايي محور در تول •

 توليد ثروت از دانشتوجه به توليد علم و  •

 انيدانشجوطبيق تخصص و تحصيالت  جامعه و تي نيازهايايجاد توان شناساي •

 ي کار گروهيايجاد تواناي •

 يباال بردن توان ارزش آفرين •

  نويايجاد توان پردازش ايده ها •



 
 

 ١١

 ي از طرح تجاري اقتصادي ارزيابيايجاد تواناي •

  جامعهي تحوالت در نيازهايايجاد توان شناساي •

   جامعهينيازها شايسته شدن طبق ي براي تکميلي آموزشهاي در برنامه ريزيتواناي •

   و اقتصادي بسترسازي مناسب براي رشد علمي •

ده ي کشور و ايازهاي حل نشده، ني مسائل علميهاي بالقوه برا ايجاد و تقويت برخي بسترها و ظرفيت •

  نويها

• .............  

 

امور باال و  دانشگاه بتواند در پيشبرد ياميد است که با توجه مسئولين دانشگاه و دانشکده ها، مرکز کارآفرين

  .موارد افزونتر توفيق حاصل نمايد
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   نتايج مورد انتظار از ارائه اين واحد درسي -٤-١
  

   :اين واحد درسي بر پايه تعدادي اهداف بنا شده که در انتهاي دوره نتايج زير مورد انتظار مي باشد

  

  محيط درک و شناخت خالقيتها و کارآفريني نهفته ميان خود ، ديگران و  .۱

 يند آ گسترش و ارتقاء نقش کار آفريني و راهکارهاي کنترل و مديريت اين فر .۲

 در مبحث کارآفريني ..... شناسايي نقطه شروع ، محتواي سازماني ، محتواي اجتماعي و  .۳

 مفاهيم کسب و کار جديد  تشويق و گسترش خالقيت براي خلق کسب و کارها و .۴

 ي کردن آنها درش و کاربرشناسايي فرصت ها، درک، ارزيابي، گست .۵

 آشنايي با مباحث اخالقي کار آفريني و نيز قوانين و زبان کسب وکار  .۶

افزايش پويايي و باال بردن قدرت تجزيه و تحليل دانشجويان در شناسايي بازار، تکنولوژي، فرصت ها ي  .۷

 ......... و يمالي، اقتصاد

ات، مذاکرات و نيز افزايش اعتماد به نفس در ارتباط باال بردن مهارتها ي فردي در کارها ي گروهي، ارتباط .۸

  با شناخت قابليتهاي فردي و گروهي 

   آن هاشنا سايي قوت و ضعف کسب و کارهاي موجود و ارائه راهکارهاي بهبود .۹

   جديدي در تجزيه و تحليل فرصتها و کسب و کارهاينظرپيدا کردن يک چارچوب ذهني سيستماتيک و  .۱۰

  طرح تجاري آمادگي براي طراحي يک .۱۱
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  فصل دوم
  

يي با نحوه ارائه درس آشنا

ران و ي در اينيفرکارآ

  جهان
  

  

  



 
 

 ١٤

   در ايران و جهاني با نحوه ارائه درس کارآفرينيآشناي: فصل دوم 
 
  

   مقدمه-١-٢
  

ن ي از مهمتر و استه در کشور ما به شدت مورد توجه قرار گرفتينير موضوع کارآفري اخيخوشبختانه در سالها

، يت فرهنگي باشد و با توجه به ماهيئت دولت مي در سطح هيني کارآفري مرکزيل شورايت ، تشکاقداما

 يسازمانده ت ويري مدي به عنوان متوليقات و فناورين امر، وزارت علوم و تحقي اي و آموزشيپژوهش

 توسعه جهت در ي مختلفيتهاين راستا فعاليدر ا. ن شده است يين شورا تعياست اي به عنوان رينيکارآفر

آغاز شده است و ) ا وزارت تعاوني و يوزارت و کار و اموراجتماع( مختلف ي در وزارتخانه هاينيفرکارآ

  .ل شده استي مختلف تشکي در وزارتخانه ها ينيا دفاتر کارآفريمعاونت ها و 

کل گرفته است ش شياز چند سال پ) اني دانشجوينيکارآفر(ز طرح کاراد ي نيقات وفناوريدر وزارت علوم، تحق

 و ي علمي هم اکنون در سازمان پژوهشهاکهمستقر بود   کشور قبال در سازمان سنجشد اح کاررطرخانه يدب

  . ران قرار داردي ايعتصن

 ۴۲ش از ي در بينيآفر کارييجاد توانايسته و اين شايخصصت متي کشور به منظور تربي دانشگاهها درن اساسيبر ا

ن است که ي برايقات و فن آورياست وزارت علوم، تحقي شده است و سي انداز راهينيآفردانشگاه مرکز کار

  .ندي نماياري را يستم آموزشي شوند تا سيني مراکز کارآفريز داراي نيير انتفاي غي دانشگاههايحت

 کمک يموزشآنه ين هدف در زمي هر چه پر بار شدن ا، بهينيآفرکار ن درسيم تا با تدوي شدن راستا برآنيدر ا

  . مينک



 
 

 ١٥

 ي از دانشگاههايز تعدادي کنند و ني را ارائه مين واحد درسي که ايراني اي از دانشگاههاين منظور تعداديبد

ل و يان مورد تحلي دانشجويابيشس، و ارزي، سر فصل ها، روش تدي درسياز لحاظ محتوا يي و اروپاييکايآمر

  .رسشنامه و مصاحبه با اساتيد استفاده شده استاز پ ،ل طرحين جهت اصالح و تکمي همچنندا قرار گرفته يبررس
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   يني درس کارآفري سرفصلهاي بررس-٢-٢
 

  کشور از  خارج -١-٢-٢
  

 دانشگاه ۱۵ش از ي در بيني کار آفريح، برنامه درسي صحيابيس و ارزشي به دست آوردن محتوا، روش تدريبرا

ن دانشگاهها ياکثر ا ،مورد نظر به هدف  يکيکه به منظور نزد قرار گرفته ي مورد بررسيي و اروپاييکايآمر

  .شده اند انتخاب ي فنيان دانشگاههايازم

 از آنها به طور مختصر اشاره ي برخي درسي به محتوار اشاره کرد کهي توان به موارد زي ها ماهن دانشگياز جمله ا

  . برتر بيشتر مورد تاکيد قرار گرفته استنمونهيک  به عنوان د استانفور ، دانشگاهن دانشگاههاي در ا.شده است

 

• Stanford 

• Pennsylvania 

• Arizona 

• Minnesota, Rochester 

• Maryland, Baltimore country 

• British Columbia 

• St. Edwardو s university 

• Syracuse 

• Athabasca 

• Harvard 

• Tuck school of business at Dartmouth 

• Clarkson 

• Others… 



 
 

 ١٧

  )Stanford University(دانشگاه استانفورد  ١-١-٢-٢
  

   STVP( Stanford technology venture program( را تحت عنوان يعي وسيتهاين دانشگاه فعاليا

   .آغاز کرده استکا ي در کشور آمر  استانفوردي دانشگاه مهندسينيدر مرکز کار آفر

 مهندسان ي برايموزشآ و يقاتينه تحقي در زميدن به سطح کالس جهاني رسينين مرکز کار آفريهدف ا

ن مشغول به ي دانشمندان و مهندسي مدرن و پر محتوا براين منظوربرنامه آموزشي باشد و بدين ميکارآفر

  ل در دانشگاه خود فراهم کرده است يتحص

 در دانشگاه Management Science and Engineering در قسمت ين برنامه در دانشکده مهندسيا

   .]۱[ شودي ميباني پشتانفورداست

  :د ير مراجعه فرمائيت زيد به آدرس ساي توانيشتر مي کسب اطالعات بيبرا

http://stvp. Stanford.edu   
 : ن دانشگاه عبارتند از يا  ارائه شده دريسر فصل درسمثال طور به 

  

• Introduction and entrepreneurship perspective, entrepreneurship in 

Scotland, entrepreneurship as an alternative. 

• Creativity, improvisation and confidence, idea or opportunity 

• Idea to opportunity , negotiation 

• Feasibility and assessment 

• Marketing and business models, going global 

• Incubators: hard and virtual, field trip to the Hillington park innovation 

center 

• Challenges and resources, team 

• Presentation and pitching 



 
 

 ١٨

• Unfair competitive advantage , bootstrapping strategy, execution 

• Source of funding 

• IP, legal, accounting 

• Fun: Scottish entrepreneur to speak, currently founded company in 

silicon valley  
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  )University of Pennsylvania( دانشگاه پنسيلوانيا   -۲-۲-۱-۲

 

 در ۲۰۰۵ در پاييز ي درس کارآفريني برا زيري سرفصلها،کاي آمر در کشوردر دانشکده مديريت اين دانشگاه

 .]۲[ جلسه ارائه شده است۱۴

 

• Introduction and course overview; issues in team building  

• Entrepreneurial opportunity 

• Generating and evaluating venture idea 

• Business plan, business design and business models 

• Start-up strategy/ judo strategy 

• Financing new venture 

• Discovery driven planning 

• Guest speaker 

• Managing growth 

• Harvesting and/or learning from failure 

• Entrepreneurship within established corporate 

• Course wrap-up 

• Student presentation (2 session) 
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 The University of British (دانشگاه بريتيش کلمبيا  -۲-۲-۱-۳

Columbia(  

 

 در   ”Entrepreneurship and new venture creation“ با عنوان ۲۰۰۶اين درس در زمستان 

  .]۳[ استگرديده زير ارائه يسرفصلها

  

• Venture teams 

• Opportunity evaluation 

• BDP 

• Market 

• Strategy1 

• Meet the prof 

• BDP week 

• Interim presentation 

• Strategy2 

• Finance1 

• Finance2 

• Finance3 

• Final BDP presentations 
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 )Athabasca University (آتاباسکادانشگاه  -۲-۲-۱-۴

 

 ي کوچک موجود و راه اندازي بهبود کسب و کارهايبيشتر بر رو در اين دانشگاه، يني درس کارآفرتاکيد

.  آينده خواهند داشتينسيل بالقوه برا است که پتايکسب و کارهاي  

 

• Small business and the Canadian economy 

• Entrepreneurial opportunity and business ideas 

• Competitive advantage and niche marketing 

• Consumer behavior and product strategy 

• Pricing and credit strategies 

• Promotion strategies 

• Marketing distribution channels and source of financing 

• Managing human recourses 

• Quality management and operation processes 

• Fundamentals of financial management 

• Technology and small business 
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 )University of Maryland(دانشگاه مريلند   -۲-۲-۱-۵

 

  اين دانشگاهيها  از دانشکدهيدر يک ۲۰۰۳در سال  ، ي بر کارآفريني تحت عنوان مقدمه ااين درس

)  (School of Applied and Information Technology ۵[ارائه شده است[.  

 

• Introduction and definition. Feasibility plan discussion. An overview of 

the contemporary world of entrepreneurship. 

• Evolution of entrepreneurship, myth of entrepreneurship, approach to 

entrepreneurship, process approach, entrepreneurship key concepts. 

• Emerging trends, entrepreneurship myths, entrepreneurship. Feasibility 

plan 

• Entrepreneurial perspectives, creativity, innovation process. Feasibility 

plan 

• Ethics, social responsibility. Feasibility plan 

• Environmental assessments, marketing research, current issues, 

Feasibility plan 

• Financial preparation, current issues, Feasibility plan 

• Midterm examination 

• Entrepreneurial opportunities, structuring new ventures, capital markets, 

legal issues. Feasibility plan 

• Source of capital 

• Growth and development of entrepreneurial ventures. Feasibility plan 

• Valuation, management succession  , TQM, current issues, Feasibility 

plan 

•  Global entrepreneurship, international conditions that influence new 

businesses and strategies for entering international markets 
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• Feasibility plan presentation 

• Final examination 
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شتر بر مطالعات يد بيک شده مشاهده شد که تاي بررسيهاه  در دانشگايبه طور کل از لحاظ نحوه ارائه درس 

 يک طرح تجاريه ي، مشارکت در کالس، تهيکار گروه، انيله دانشجوينار در کالس به وسي ارائه سم،يردوم

   . ارائه مطالب بوده استينان برايو دعوت از کار آفر

  . در نظر گرفته شده استينظر، همگام با افزايش دانش ي و گروهي فرديارتقاء مهارتهادر اين دانشگاهها 

 ي کار فرد،)ناري سمارائه  (يان ترم، کار گروهيان ترم، امتحان پاي امتحان مز ايبي به صورت ترکيابينحوه ارزش

ر تشيد بي که تاک استرفتهو مشارکت در کالس، مورد توجه قرار گ) پاسخ به سواالت و امتحانات استاد مربوطه(

 يار مزبرگ" کتاب باز "  موارد امتحان پايان ترم به صورت ي در برخ. باشدي ميميه و کار تي قضيبر جنبه عمل

  . شود
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 را در جدول زير مشاهده خارج از کشور ي ارائه شده در دانشگاههاي درسي توان سرفصلهايبه طور خالصه م

  :کرد

  

  

 ي خارجيدانشگاهها
 لنام سرفصرديف

 مريلند آتاباسکا بريتيش کلمبيا پنسيلوانيااستانفورد

 √     √ √ ينيفرآ با کارييآشنا ١

 √     √ √ يت و نوآوريخالق ٢

 √ √ √ √ √ ايده و فرصت ٣

     √ √ √  و مذاکراتيکارگروه ٤

       √ √  کسب و کاريمدلها ٥

٦ 
 تجربيات موفقيت يبررس

 آفرينانو شکست کار
  √       

٧ 
ن و ي کارآفريروانشناس

 نانيانواع مختلف کارآفر
          

 √ √ √   √  با مديريت بازاريآشناي ٨

٩ 
 و يت ماليري با مدييآشنا

  يحسابدار
√ √ √ √ √ 

   √       اقتصاد ١٠

 √         ي و حقوقين تجاريقوان ١١

   √        کوچکيواحدها ١٢

 √ √       يتکنولوژ ١٣

 √     √   سکير و رييت تغيريمد ١٤

 √       √ يامکان سنج ١٥

     √ √ √ دعوت از کارآفرينان ١٦

 √ √ √ √ √ ياستراتژ ١٧

     √ √   يطرح تجار ١٨

 √   √ √ √ يپروژه عمل ١٩

  

 سرفصلهای درسی ارائه شده در دانشگاههای خارج از کشور :۱-۲جدول
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    داخل کشور -٢-٢-٢
  

 ، ياري به صورت واحد اختيني کارآفري درسم به ارائه واحديران تصمي که در اييداد دانشگاههاـتانه تعـخوشبخ

ت يف، تربيشر يصنعتر، ير کبي امي صنعت تهران،ي هاان به دانشگاهين ميا  و از. باشديگرفته اند روبه رشد م

  .اشاره کرد توان يم  ... ود چمران اهوازيشه ،ي عالمه طباطباي،هان اصفي مشهد، صنعتيمدرس، فردوس

  شدهي طراحي واحد عمل۱ و ينظر واحد ۲ شامل  ي واحد۳ ياريصورت درس اختن واحد به ي در اکثر موارد ا

   . باشدي ميک طرح تجاري تکميله و ي آن شامل تهي که بخش عملاست

 ،ي مواد درسي سه استاد متناسب با محتوايا ک، دو ين درس توسط ين صورت است که ايس بدي نحوه تدر

  .دي آي و ارائه مطلب دعوت به عمل مي سخنرانين براي کارآفرکيک جلسه از ي موارد يارائه شده و در بعض

   . باشدي مي در قسمت عمليه طرح تجاريان ترم و تهياپان ترم، يوال به صورت امتحان مم معيباينحوه ارزش

ر ي ذيط دانشگاه هاـکه توس ودـ شي، اشاره ميط چند دانشگاه ايرانـده توسـ ارائه شي نمونه به سرفصلهايبرا

  .کس شده استربط ف
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  امير کبير ي صنعتدانشگاه ۲-۲-۲-۱  

  

  يکار آفرين: نام درس

  سه واحد : تعداد واحد

   يدانشجويان مهندس:مخاطبين

  دارد مديريت :پيش نياز

   ي علم– ينظر: نوع واحد

  

  ) ساعت ۳هر هفته ( هفته   ۱۶:مدت دوره

  

  :اهداف درس 

 . و اصول کسب و کارياع کسب و کار و مبانن با انوي مخاطبييآشنا •

 . بازارين با مباني مخاطبييآشنا •

 .روزآمد بودن ر ويين به ضرورت تغي مخاطبييآشنا •

 .تي و خالقيم نو آورين با مفاهي مخاطبييآشنا •

 )carrier path planning( ي آتيشرفت شغلير پي مسيزي برنامه رين با مباني مخاطبييآشنا •

 )قهرمانان توسعه(نان ين و موفق و ناموفق کار آفريري ش و ، تلخي قصه هان باي مخاطبييآشنا •

 نوان ــن به عــيگاه کارآفرـيش جاـن نقييبــعه و تـ توسين با مبانـيـ مخاطبييآشنا •

 ورانان توسعه                      يلکو مو ت            
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  :س يروش تدر

ل کمک ي انواع وسايري و توام با بکارگي علم،ي نظري بر عکس واحدهاينيس کار آفريتدر •

 يني کار آفريبا مبان ييآشنا نان،ي مصاحبه با کار آفر،دي جلسات همراه با بازديموزش و محتوآ

 . باشد ي مر موارد مشابه يساو  )يرمورد کا (case studyک يه يلم و تهي،ف

  

  . شودينده گفته ميهفته آ۱۶ ي جلسات در ط موضوعاتاتيکل:جلسه اول

 . شودي مينابع معرفم •

 . گردديح مياهداف جلسه تشر •

 . گردديــــــح مي تشريليساله بعد از فارغ التحص۲۰ ير شغلي مسيزيبر نامه ر •

 . گرددي مي ن بررسآا علل يل يدالت و يموفق •

  . کسب وکاري با مبانييآشنا: جلسه دوم

 يزکسب و کار مجا،)Home Business(انواع کسب و کار، کسب وکار در منزل •

)Virtual Busines ( ينترنتيکسب وکار ا ،)SME (کسب کسب و کار کوچک ومتوسط و 

 Family Business يلي کار فامو

  .ط عصر حاضري در محيرات اساسيي با روند تغييآشنا:        جلسه سوم

  . سازماني در مبانيرات اساسيي با روند تغييآشنا:        جلسه چهارم

  .ر کايط مباني در محيرات اساسيي با روند تغييآشنا:        جلسه پنجم

  . راني ا کسب و کار در اقتصادي با مبانييآشنا:        جلسه ششم
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انواع (، مخترع ه گذاري سرما ــــــــر،يـــــــت، مدي و تفاوت آن با خالقينيف کارآفريتعار:        جلسه هفتم

  .تري شومپينيفرآ خچه کاري و تاريو نقش آن در توسعه اقتصاد )فيتعار

، يسازمان ،يفرد ( ينيب خالق و انواع کارآفرين تخريتر و تمري شومپينيح مدل کارآفريتشر:        جلسه هشتم

   ).يينب خالق کارآفرين و تخري کار آفر۵ده موفق و ي ا۵ن يتمر(و )ياجتماع

  .نانهيت کار آفريد از فعاليازد همراه با بياقتصاد کردي از رويني کارآفري با مبانييآشنا:       جلسه نهم

   .لمي همراه با فيکرد روانشناسي از رويني کارآفري با مبانييآشنا:      جلسه دهم

  .نان ي همراه  با مصاحبه با کار آفريکرد جامعه شناختي از رويني کارآفري با مبانييآشنا: ازدهمي     جلسه 

  .يني آفر گوناگون کاري با مدل هاييآشنا:      جلسه داوزدهم

  . و نقش دولت در توسعه جامعهيني با کارآفرييآشنا: زدهمي     جلسه س

  )B.P(ن طرح کسب و کاريات تدوي با کلييشناآ:      جلسه چهاردهم

  .ک طرح کسب و کاريه ين تهيتمر:    جلسه پانزدهم  

  

 

  

  

  

  

  

 

  



 
 

 ٣٠

    دانشگاه تهران ۲-۲-۲-۲

  

  يکار آفرين: نام درس

  سه واحد:تعداد واحد

   ينظر:نوع واحد

  ندارد :پيش نياز

  

   :هدف درس

 و مديريت ي موفقيت در فرايند کار آفريني مورد نياز براي و مهارت هاي دانشجويان با تاريخچه، مبانيآشناي

   .کسب و کار

  

   :سر فصل درس

  و انواع آن ي، مفاهيم کار آفريني با تاريخچه کار آفرينيآشناي .۱

 يکسب و کار در خانه، کسب و کار روستائ( و اصول کسب و کار يبان با انواع کسب و کار و ميآشناي .۲

 ) اطالعات ، کسب و کار در بخش خدماتي، کسب و کار در فناور

  بازار و مديريت بازار ي با مبانياينآش .۳

  موفقيت و شکست کار آفرينان و قهرمانان توسعه ي با داستان هايآشناي .۴

  يآفرين و انتخاب ايده کاري، امکان سنجيارزياب .۵

  با چارچوب طرح کسب وکار يآشناي .۶



 
 

 ٣١

 )يتمرين علم( جداول و محاسبات طرح کسب و کار يطراح .۷

  با انواع شرکت ها ي با مراحل ثبت و تاسيس شرکت و آشناييآشناي .۸

  کسب وکار در اقتصاد ايران و کليات قوانين تجارت در ايران ي با مبانيآشناي .۹

 ييران با تجربيات موفق کار آفرينان ايآشناي .۱۰

 ....، ارتباطات و ي، مديريت منابع، مديريت ماليکار گروه: ي کار آفريني با مهارت هايآشناي .۱۱

  کسب و کار ي و سازماندهيبرنامه ريز .۱۲

  کسب و کار، توليد ، کنترل کيفيت و کنترل هزينه هايراه انداز .۱۳

  يارتباط با مشتر ، فروش ويبازارياب .۱۴

  :يمنابع پيشنهاد

 ي دکتر محسن تبراني با همکاريترجمه ابراهيم عامل محراب,ها جتس . چارد ام يو ، ردانلداف ، کورا تک -

   . مشهدي موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي معاصر بر کار آفريني، نگرش)۱۳۸۳(

Mohanty.s.k.(2005).fundamental of entrepreneurship. Printice Hall 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 ٣٢

  فهان اصي دانشگاه صنعت  -۲-۲-۲-۳

  

   يکار آفرين: عنوان

   همه رشته ها ي براياختيار:  نوع درس

   دو واحد:واحد

  ) واحد۱۰۰گذراندن حداقل  (با تشخيص مدرس: پيش نياز

، ي کاريتشکيل تيم ها، ، مشارکتي، نوآوري، خود اشتغاليآشنا کردن دانشجويان با مفاهيم کارآفرين: هدف

  تبديل ايدهي آن، چگونگي اجراي يک طرح و جذب سرمايه براينوشتن برنامه کسب و کار، برآورد اقتصاد

  . کار آفريناني و خلق وخوي کوچک، و زندگي و مديريت کسب و کار هال، تشکيل نو به محصويها

  ):۱( سر فصل ها

ت و يع کوچک، خالقي صنايزير ت و برنامهيري، مديت منابع انسانيريسک، مديت ريريک، مديمديريت استراتژ

 نو کار ينه هاي اطالعات و زمي، تکنولوِژينياخالق کارآفر )Business plan(برنامه کسب وکار ، ينوآور

ده يا )ي نو آور،تـها ثبـت شرکتـ ثب،يـي دارا،وام (ينـي مرتبط با کار آفرن ي، قوانيتکنولوژ تيري،مــــدينيآفر

 خالق، يريم گي، تصميه گذاريسرما ، جذب و مشارکــــــت دريابي، بازار) مختلفيبسته به رشته ها( نو يها

  .نان ي کار آفري ، مطالعه مورديبرنامه مال

افته، ي از درس حضور ي شود تا در جلساتينان موفق دعوت مي مختلف، از کار آفري رشته هايمتناسب با محتوا

  .دنان گذاريان در مي خود را با دانشجوي شخصبتجار

  :)۲( سر فصل ها



 
 

 ٣٣

ده يــ اه برنامه کسب و کار يم پروژه ها و تهيل تي تشکي ــ چکونگيني کارآفريندهاي، فراينيم کارآفريمفاه -

 رسالت و -يهيه طرح توجي، تهيلي و تکمي، اجتماعي و اقتصادي، مطالعات مالي و مهندسي، مطالعات فنيپرداز

 و ک موسسه نقاط قوت و ضعف، فرصت هايان مدت ي ها و اهداف ميک موسسه، استراتژيت در يمامور

 حل ي هرمان، مهارتهايحات فکريند حل خالق مسئله، مدل ترجيف و فرايتعر، ک موسسهي يدها برايتهد

 با يي با قانون کار، آشناييل آنها، آشناي تشکيها و چگونگي تفکر خالق ــ تعاونيخالق مسئله و موانع ذهن

  . يک پروژه علميجام نان، اني با مراکز رشد، گفتگو با کارآفريي آشنا،ي خدمات مهندسيشرکتها

  

  

  :پروژه

 يجاد و برنامه مقدماتي ايه گزاريده سرمايک اي ، نفر۵تا  ۳ ي کاريل گروههايان با تشکيدر طول ترم دانشجو

  .  دهنديان تــــــرم ارائه مي کوتاه در پاين و به صورت گزارشيکسب و کار آنرا تدو

  :يشنهادي منابع پيبرخ

-D.F.Kratko Entrepreneurship: a contemporary approach 2000.  
-Zimmer,   T.essentials of Entrepreneurship and small   business 

Management 2001. 

- Loucks, K Training Entrepreneurs for small Business Creation  1991  
                

  

  

  



 
 

 ٣٤

  

  تربيت مدرسدانشگاه   -۲-۲-۲-۴

  

  يکارآفرين: عنوان

  سه واحد: حدهاتعدادوا

  ۵۱:تعدادساعت

   ي وعلمينظر: نوع واحدها

  ندارد  :ازيش نيپ

  

  :اهداف

  ينيف و فلسفه کارآفريم، تعاريان با مفاهي دانشجوييآشنا •

  در آنها يباوردت خويان نسبت به کار و اشتغال و تقوير نگرش دانشجوييتغ •

 ان ي در دانشجوينيه کارآفريجاد روحيا •

 رح کسب وکار ن طي با نحوه تدوييآشنا •

 ن حاکم بر شرکتها ي و قوانين منابع مالي جذب و تامي با مراحل ثبت شرکت، روشهاييآشنا •

 ) ي و سازمانيدر سطح فرد (يني کارآفريمل با موارد عييآشنا •

  

  

  



 
 

 ٣٥

   يني کار آفريايورود به دن :هفته اول، دوم و سوم

  

  يني مفهوم کار آفريري با فلسفه شکل گييآشنا .۱

 )  در جهانينير کارآفريخچه و سيتار( آن در جهان يريگخچه شکل يتار .۱

 ) راني در اينيآفرر کاريخچه و سيتار(ران ي آن در ايريخچه شکل گيتار .۲

  )يني کارآفريف، انواع ومدلهاي، تعارميمفاه (ينيف واصطالحات کارآفري تعار،ميمفاه .۳

  

   و عوامل موثر بر آن ينيت کارآفرياهم: هفته چهارم، پنجم و ششم

  ي و اجتماعي در توسعه فردينيت کارآفريقش و اهمن .۱

  است؟ين چه کسيکارآفر •

 نان ي کارآفري روانشناختي هايژگيصفات و و .۱

  نان يفرآ کاري رفتاري هايژگيصفات و و .۲

  ينيجاد کارآفريعوامل موثر در ا •

  يعوامل روانشناخت .۱

  يعوامل جامعه شناخت .۲

  يعوامل فرهنگ .۳

  يعوامل خانوادگ .۴

  يعوامل اقتصاد .۵

  يت شناختيعوامل جع .۶



 
 

 ٣٦

   يني کارآفريمهارتها: هفته هفتم، هشتم ونهم

  

  يت و نوآوري، خالقيده پردازيافکر و توان ت ي با سبکهاييآشنا •

 نانه ي کار آفريت هاي فعالي و اجرايابيده ي ايزه براينگاجاد يا .۱

  ي، ابداع، تازگيت، نوآوري تفاوت خالقيبررس .۲

  يآورت و نويجاد خالقيوه ها و فنون ايش .۳

  و پرورش فکر يابيده ي ا، فنون تفکر خالق .۴

 سک در کسب و کار ي با مفهوم رييآشنا •

  يريسک پذيسک و ريم ريف مفاهيتعر .۱

  يريم گيسک در تصميگاه و نقش ريجا .۲

 ن يک کارآفريمصاحبه با  •

  

   يابيفرصت : مازدهم و دوازدهي، همهفته د

  يابيف فرصت و فرصت يتعر •

  يني کارآفريا فرصت هيابي و ارزييآشنا •

 دات يل فرصتها و تهديف و تحليتعر .۱

 آنها  ليدات و تحلي فرصت ها و تهديابي ارزيارها يمع .۲

  يابيموانع فرصت  .۳

  



 
 

 ٣٧

   يني کارآفريمراحل اجرائ: زدهم و چهاردهميهفته س

  کسب وکار ين و مقررات حاکم بر راه اندازي با قوانييآشنا •

  ي صنفيمقررات وامها .۱

  بودجه ساالنه يبصره هاق تي از طرين ماليتام .۲

  دانش آموختگان ي و خود اشتغاليي دولت در جهت اشتغال زايتي حمايطرحها .۳

  مختلف ياتهايمقررات مربوط به عوارض و مال .۴

 ن و مقررات و صادرات يات در مورد قوانيعمل .۵

 ن ير قوانياتها ــ قانون تجارت ـ سايقانون مال •

   يامکان سنج •

  يمال .۱

  يفن .۲

  يسازمان/ت يريمد .۳

 بازار .۴

  يياجرا .۵

 ه طرح کسب و کار يته •

 ن طرح کسب وکار ياصول و مراحل تدو •

 ه ين و جذب سرماي تاميروشها •

  طرح کسب وکار يابيارز •

  جاد کسب و کار خوي و اينيح مراحل کارآفرين جهت تشريک کارآفريدعوت از : هفته پانزدهم 



 
 

 ٣٨

   مشهدي فردوسدانشگاه - ۲-۲-۲-۵

  

   ينير با کارآفييآشنا: عنوان درس

   واحد سه: تعداد واحد

  ندارد : ازيش ني پ

  نانه ي کارآفري به منظور سوق دادن آنان به کارهاينيان با بحث کارآفريآشنا نمودن دانشجو: هدف

   يارياخت: نوع درس

  : توانيد به سايت زير مراجعه کنيدي اطالعات بيشتر ميبرا

http://karafarini.um.ac.ir  
  :          بخش اول

 ه مقدم .۱

  ينيم کارآفريف و مفاهي تعار .۲

 )يخي تاريشه هاير (يني مفهوم کارآفريخي تارير س .۳

  ينيت کارآفريماه .۴

  يني مختلف در مطالعه کارآفريکردهايرو .۵

  در سازمان ينيکارآفر .۶

  ينيت کارآفرياهم .۷

 ينيآموزش کارآفر .۸

  ينينقش دولت در توسعه کارآفر .۹

 ) يليکم تي، آموزش هايکيزيالت في، تسهيمال(مشوق ها  .۱۰



 
 

 ٣٩

 )باتورهاوانک(جاد مراکز رشد يا .۱۱

   يني کارآفريجاد فضاي در ايموانع اصل .۱۲

            

   :   بخش دوم

 مقدمه  .۱

  نوپا ي واحدهايراه انداز .۲

 ) فيم، وظايف، مفاهيتعار( کوچک يت واحدهايريمد .۳

  کوچک يمشخصات واحدها .۴

  کوچک در اقتصاد ينقش واحدها .۵

  يه نوآور کوچک در خلق واشاعيت واحدهاياهم .۶

  کوچک يت از واحدهايضرورت حما .۷

  کوچکي حمايت از نوآوران واحدهايچگونگ .۸

  

 

  

  

  

  

 

  



 
 

 ٤٠

   شريف ي دانشگاه صنعت-۲-۲-۲-۶

 

  مباني کارآفريني: نام درس
  ۸۵-۸۶ نيم سال اول -۴۴۰۰۲: شماره درس

  سيد عليرضا فيض بخش: مدرس
  
 

  :محتواي مطالب
  

 تعريف مفاهيم کارآفريني  .۱

  با رشد و توسعه اقتصادي رابطه کارآفريني .۲

 رويکردهاي توسعه و تشريح کارآفريني  .۳

 ايده تا فرصت  .۴

 خالقيت و نوآوري  .۵

 )Business Models(مدلهاي کسب و کار  .۶

 طرح تجاري يک صفحه اي  .۷

 )Business Models(طرح تجاري .۸

 ثبت ايده و حقوق معنوي  .۹

  Presentationو BPنحوه ارائه نمودن .۱۰

 اران به آن توجه مي کنندفاکتور هايي که سرمايه گذ .۱۱

 BPارزيابي  .۱۲

 کار آفريني سازماني و درون سازماني  .۱۳

 مباحث حقوقي مطرح در کارآفريني  .۱۴

 روشهاي تامين منابع مالي و نحوه دستيابي به تسهيالت دولتي  .۱۵

 کار تيمي  .۱۶

 انگيزش و رهبري در کار تيمي و فعاليت هاي کارآفرينانه  .۱۷

 فرينانه آيتهاي کارمباحث مربوط به رشد و موانع رشد فعال .۱۸

کسب و کار خانگي   / E-preneurship)(کارآفريني الکترونيکي : مباحث ويژه در کارآفريني از جمله .۱۹
)Business Home  (  



 
 

 ٤١

  
  

 نمره   موضوع   تاريخ 
  ۳  ترم  کوئيز و ميان  تصادفي 

  Teamwork ۱  متعاقبا اعالم مي شود 
  ۴ *تمرين   هفتگي 

  ۲  ان موفقارائه کارآفرين  ۲۶-۱۷/۹/۸۵
  One page BP and Full Scale BP ۶)(پروژه علمي   ۳۰/۱۱/۸۵

  ۴  امتحان پايان ترم   تصميم گيري در کالس 
  ۲  )ميزان مشارکت و حضور در کالس(نظر استاد   
  ۲۲  نمره نهايي   

  
  .د بودخواه... و Case Study  و پروژه ارائه شده از طرف استاد و BPو One page BP  تمرين ها شامل *
  

 .يک جلسه آشنايي مفصل احتماال در خارج از دانشکده برگزار خواهد شد 

 . جلسه در پنج شنبه برگزار ميشود۳تا ۲  

  .در ازا جلسات ذکرشده با اطالع قبلي بعضي جلسات عادي تشکيل نمي شود
  

  :در خالل درس
  نفر کارآفرين به عنوان مهمان ۳-۲ 

  نفر حقوق دان ۱ 

  ...)پارک ها ، حاميان مالي و ( کارآفريني  جلسه با حاميان۳-۲ 
  :مراجع

  
  ۸۳پ اول ، اکارآفريني، ترجمه سيد عليرضا فيض بخش ، چ

Entrepreneurship; RobertD. Hisrich, MichaelP. Peters, DeanA. Shepherd, 6th, 
2005 

Entrepreneurship, DonaaldF.Kuratko, RichardM . Hodgett, , 6th, 2005                  
     
 



 
 

 ٤٢

  : را در جدول زير مشاهده کرديداخل ي ارائه شده در دانشگاههاي درسي توان سرفصلهايبه طور خالصه م

 

  

  

 ي داخليدانشگاهها

 يصنعت نام سرفصلرديف
 اميرکبير

 تهران
تربيت 
 مدرس

 يصنعت
 اصفهان

 يصنعت
  شريف

شهيد چمران 
 اهواز

 √ √ √ √ √ √ ينيفرآ با کارييآشنا ١

 √ √ √ √   √ يت و نوآوريخالق ٢

   √ √   √    و مذاکراتيکارگروه ٣

 √ √     √ √  کسب و کاريمدلها ٤

٥ 
 تجربيات موفقيت يبررس

 و شکست کارآفرينان
√ √ √ √  √ 

٦ 
ن و ي کارآفريشناس روان

 نانيانواع مختلف کارآفر
√   √      

    √ √ √ √  با مديريت بازاريآشناي ٧

٨ 
 و يت ماليري مد باييآشنا

  يحسابدار
    √ √ √ √ 

 √ √     √ √ اقتصاد ٩

   √ √ √ √   ي و حقوقين تجاريقوان ١٠

    √        کوچکيواحدها ١١

    √       يتکنولوژ ١٢

    √ √   √ سکير و رييت تغيريمد ١٣

    √ √ √   يامکان سنج ١٤

   √ √ √   √ دعوت از کارآفرينان ١٥

    √       ياستراتژ ١٦

   √ √ √ √ √ يطرح تجار ١٧

   √ √ √   √ يپروژه عمل ١٨

        ده و فرصتيا ١٩

  

 سرفصلهای درسی ارائه شده در دانشگاههای داخلی :۲-۲جدول



 
 

 ٤٣

   سر فصل ارائه شده توسط وزارت علوم  ٣-٢-٢
  

  يني کارآفريمبان

    دو واحد:تعداد واحدها

   ينظر :نوع واحد ها 

  ندارد : ازيش نيپ

  :هدف درس

  ت کسب و کاريريند و مديت در فراي موفقياز براي مورد نيرتها و مهايخچه، مبانيان با تاري دانشجوييآشنا

  :سرفصل درس

  و انواع آن ينيم کارآفري ، مفاهينيخچه کارآفري با تارييآشنا .۱

کسب و کار در خانه، کسب و کار ( و اصول کسب و کار ي با انواع کسب و کار و مبانييآشنا .۲

 )در بخش خدمات اطالعات، کسب و کار يو کار در فناور ، کسبيروستائ

 ت بازار يري بازار و مدي با مبانييآشنا .۳

 نان و قهرمانان  توسعه يت و شکست کارآفري موفقي با داستان هاييآشنا .۴

  ينيده کارآفري و انتخاب اي، امکان سنجيابيارز .۵

  با چارچوب طرح کسب و کار ييآشنا .۶

 )ين عمليتمر( جداول و محاسبات طرح کسب و کار يطراح .۷

  با انواع شرکتها ييس شرکت و آشنايحل ثبت و تاس با مراييآشنا .۸

 ران ين تجارت در ايات قوانيران و کلي کسب و کار در اقتصاد اي با مبانييآشنا .۹



 
 

 ٤٤

  يرانينان ايات موفق کارآفري با تجربييآشنا .۱۰

 ... ، ارتباطات و يت ماليريت منابع، مديري، مديکار گروه: يني کارآفريمهارتها با ييآشنا .۱۱

  کسب و کاري سازمانده ويز يبرنامه ر .۱۲

 نه ها يت و کنترل هزيفيد، کنترل کي کسب و کار، توليراه انداز .۱۳

  ي، فروش و ارتباط با مشتريابيبازار  .۱۴

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 ٤٥

   يجمع بند -٣-٢
 ايران و خارج از ي مشترک در اکثر دانشگاههاي، سرفصلها در دو بخش قبلبا توجه به تمام موارد گفته شده

 ي ارائه شده براي تهيه جدول پيشنهادي شده اند که مبنايجداگانه در جدول زير دسته بندکشور، به طور 

  . باشدي مي آنها در دانشگاه خواجه نصيرطوسيسرفصل دروس و محتوا

  

  

  وزارت علوم   ي خارجيموضوع در دانشگاهها  ي داخليموضوع در دانشگاهها  شماره 

۱   

۲   

۳   

۴   

۵   

۶   

۷   

۸   

۹   

۱۰   

۱۱    

۱۲    

۱۳    

۱۴   

۱۵ 

 آشنايي با مباني کارآفريني

 آشنايي با تاريخچه و مفاهيم  کارآفريني

  يشناسي کارآفرين روان

 خالقيت و نوآوري

 آشنايي با مباني و انواع کسب و کار

  آشنايي با بازار و مديريت بازار

  داستانهاي موفقيت و شکست کارآفرينان

  ثبت و تاسيس شرکتها

  ينکليات و قوان

  مهارتهاي کارآفرين

  اقتصاد 

  مديريت مالي و سرمايه گذاري

 امکان سنجي

  تهيه طرح تجاري

  مصاحبه با کارآفرين

 مقدمه و معرفي درس

 ايده و فرصت

 کار گروهي و مذاکرات

 خالقيت و نوآوري

  مديريت رشد کسب و کار

 بازاريابي و مباحث مربوط

 استراتژي

  کارآفريني جهاني

 مالکيت معنوياخالق و حق  قوانين،

 مديريت تکنولوژي و مباحث مربوطه

  نقش کارآفرين در اقتصاد

  تامين منابع مالي

 مطالعات موردي

  تهيه طرح تجاري

  مصاحبه با کارآفرين

  خچه ي با تارييآشنا

  انواع کسب و کار 

  ت بازار يري بازار و مديمبان

  ت و شکست ي موفقيداستانها

   يامکان سنج

  )۲وست يپ(چارچوب طرح کسب و کار

  محاسبات کسب و کار

  س شرکتيمراحل ثبت و تاس

  ين تجاري اقتصاد و قوانيمبان

   ينيات موفق کارآفريتجرب

   يني کارآفريمهارتها

   کسب و کاري و سازماندهيزيبرنامه ر

و  تيفيت و کنترل کيفيد، کنترل کي کسب و کار، توليراه انداز

  نه هايکنترل هز

  ير، فروش، ارتباط با مشتيابيبازار

  

  جمع بندی سرفصلهای درسی ارائه شده در داخل و خارج از ايران:۳-۲جدول 



 
 

 ٤٦

  

 خواجه ي دانشکاه صنعتي برايني درس کارآفريشنهاد سرفصلهاي  پ-٤-٢ 
  ين طوسيرالدينص

  

اه گ دانشي برايني درس کارآفرير بعنوان سرفصلهايج اخذ شده جدول زي انجام شده و نتايهايبا توجه به بررس

  .گردديشنهاد مي پين طوسيرالدي خواجه نصيصنعت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  



 
 

 ٤٧

 ی سرفصل ها و محتوای درس کارآفرينیمعرف: ۴-۲جدول 
  
  هدف از ارئه اين درس  محتوا  سر فصل  جلسه

 اول
آشنايي با 
 کارآفريني

 معرفي دوره و تشکيل تيمها •
مقدمه اي بر کارآفريني ،تعاريف و  •

  مفاهيم
  تاريخچه کارآفريني در ايران و جهان •
  

  معرفي محتواي دوره ، کالس و روش تدريس •
  م کارآفرينيآشنايي اوليه با مفاهي •
  در نظر گرفتن کارآفريني به عنوان يک حرفه •
  آشنايي با اهميت کارآفريني و داليل نياز به آن •
آشنايي با ساير همکالسيها ، آموزش مهارتهاي  •

  اجتماعي و تشکيل تيم
برقراري پل ارتباطي بين کارآفريني و رشته هاي  •

 مهندسي

روانشناسي  دوم 
 کارآفريني 

ت و شکست بررسي تجربيات موفقي •
 کارآفرينان 

روانشناسي کارآفرين و انواع مختلف  •
 کارآفرينان 

روانشناسي شخصيتي و رفتاري  •
 کارآفرينی 

  کارآفريني در جامعه  •

آشناي با خصوصيات رفتاري و شخصيتي کارآفرينان  •
آشنايي با ريسکها و فرصتهايي که از طريق  •

 کارآفريني ايجاد مي شود
  ه تفکر آنان آشنايي با کارآفرينان و نحو •

 خالقيت و نوآوري سوم

  خالقيت و نوآوري •
  ايده و فرصت •
 شيوه هاي خالقانه حل مساله •
  روشهاي خالقانه پيدا کردن مشکالت •
 

  تاکيد بر نقش خالقيت در کارآفريني •
  آموزش واقع نگري و انعطاف پذيري •
  درک تفاوت ميان ايده و فرصت •
 آشنايي با چگونگي خلق يک ايده مناسب و ارزيابي •

  آن
آشنايي با انواع و مفاهیم فرصت و نيز فرصتهاي  •

  کسب و کار آينده
 

 چهارم
ارتقاء مهارتهاي 
فردي و گروهي 

 تيم و کار گروهي •
  آشنايي با منابع  •
  مذاکرات و ارتباطات •
 تهيه رزومه  •

  چگونه از منابع محدود به درستي استفاده کنيم •
چگونه بر چالشها و مشکالت مربوط به محدوديت  •

   غلبه کنيممنابع
آشنايي با منابع موجود براي استفاده کارآفرينان در  •

  ايران
آموزش پايه ها و اصول اساسي مذاکره و يک  •

  سخنراني اثربخش
  ارائه موثر محصول و خدمات •
افزايش مهارتهاي ارتباطي به منظور افزايش سرمايه،  •

 استخدام پرسنل و ،ايجاد احساس امنيت در مشتري
...  

  برنده در مذاکرات-م برندهآشنايي با مفاهي •
گسترش مفاهيم ارزشي چون اعتماد ،کار گروهي و  •

... 



 
 

 ٤٨

  پنجم
  
 

دعوت از 
 کارآفرينان

 دعوت از يک کارآفرين •
 نمايش فيلم  •

 انتقال تجارب شخصي کارآفرينان به دانشجويان  •
ملموس ساختن مفهوم کارآفرين که مي توان حوزه  •

 هر کاري کارآفرين را با توجه به حوزه فعاليت
 دانشکده انتخاب کرد

 تقويت تواناييهاي ارتباطي و مذاکراتي دانشجويان  •
درک فلسفه کارآفريني از طريق  مشاهده يک مورد  •

 علمي 
بحث پيرامون فيلم و تمرين کارهاي سيستمي و  •

  ارتباطي 

 ششم
مدلهاي کسب و 
 کار

  انواع کسب و کار و مدلهاي آن •
 کسب و کارهاي کوچک •
 وناگون کارآفرينيآشنايي با مدلهاي گ •
  خود اشتغالي •
آشنايي با انکوباتورها و پارکهاي  •

 خالقيت 

  چگونه يک مدل کسب و کار مناسب انتخاب کنيم •
  شناسايي تفاوتهاي مدلهاي کسب و کار •
شناسايي راههاي خالقانه براي انتخاب يک مدل  •

  مناسب
 پيدا کردن ديدگاه کلي در رابطه با تاسيس شرکت •
ا و سرويسهاي قابل ارائه براي آشنايي با انکوباتوره •

 کارآفرينان
تجزيه و تحليل و دسته بندي گزينه هاي شروع  •

 براي کسب و کار
تبديل مفهوم کاال به کسب و کار ،مفهوم کسب و  •

کار به مدل کسب و کار و مدل کسب و کار به طرح 
 تجاري

  هفتم
 

اصول و مفاهيم 
مديريت 

  آشنايي با مديريت تغيير و رشد سريع •
 سي مجدد سازمانهامهند •
  زنجيره ارزش •
  آشنايي با مديريت ريسک •
  انواع ريسک و شرايط کاهش ريسک •

  
 

درک مفهوم تغيير ، رشد سريع و انعطاف پذيري در  •
  سازمانها

افزايش قابليتها و مهارتهاي مديريتي در شرايط رشد  •
  سريع

توجه به چرخه عمر سازمانها ، درک لزوم تغيير و  •
 مهندسي مجدد سازمانها

  شنايي با مفهوم ارزش و ارزش افزودهآ •
آشنايي با با مفاهيم ريسک ، انواع آن و شناسايي  •

ريسکهايي که در يک کسب و کار جديد ، کارافرين 
  با آنها مواجه مي شود

يادگيري روشهاي مقابله با ريسک ، کاهش و انتقال  •
 آن 

 
  جويان ارزشيابي د انش •  کليه دروس و مطالب ارائه شده  • ميان ترم  هشتم 

  نهم
  
 

کليات طرح 
تجاري و امکان 
سنجي 

آشنايي با امکان سنجي و بررسي  •
 اقتصادي طرح

 اشنايي با چارچوب طرح کسب و کار  •
 

 درک لزوم امکان سنجي و طرح تجاري  •
بررسي امکان اجرايي يک طرح از لحاظ فني ،  •

 بازار، اقتصادي و مالي
  آشنايي با مفاهيم و تعاريف اوليه انجام طرح  •

 

 دهم
آشنايي با مديريت 
 بازار

  مقدمه اي بر بازاريابي و مفاهيم •
استراتژيهاي ورود به بازار و آميخته  •

  بازاريابي

  آشنايي با مفاهيم بازار و بازاريابي •
  استه هاي مشتريگسترش ديدگاه در رابطه با خو •
پيدا کردن فرصتها با توجه به تجزيه و تحليل عالقه  •



 
 

 ٤٩

  رقبا، مزيت رقابتي و تجزيه و تحليل صنعت •
  مشتري و آشنايي با رفتار مصرف کننده •
  تحقيقات بازار •

 

  منديهاي مصرف کننده
  آشنايي با رقابت و انواع رقبا •
 درک مفهوم مزيت رقابتي •

 اقتصاديازدهم 

 ارتباط اقتصاد و کارآفريني •
 کارآفريني و اشتغال •
 اقتصاد در سطح بنگاه •
 

درک نقش کارافريني به عنوان نيروي محرکه  •
  تصاداق

 آشنايي با اقتصاد خرد و کالن •
 درک نقش کارآفرين در ايجاد اشتغال •
 آشنايي با انواع شرکتها و نحوه ثبت شرکت •
 شناخت دروازه هاي ورود به دنياي کسب و کار •
گسترش ديدگاه در مورد چگونگي راه اندازي يک  •

 کسب و کار جديد

دوازده
م 

آشنايي با مديريت 
مالي و حسابداري 

 منابع مالي و روشهاي جذب آشنايي با •
  آن

  صورتهاي مالي •
 پيشبيني هاي مالي •
مدلها و (آشنايي با سرمايه گذاري  •

 )مفاهيم 

  آشنايي با مفاهيم مالي و منابع تامين مالي •
 شناسايي با انواع صورتهاي ملي و کاربرد آنها •
آشنايي با مفاهيم سرمايه گذاري ،بازگشت سرمايه و  •

...  
راي سرمايه گذاري و منابع آشنايي با زمان مناسب ب •

 مناسب براي تامين سرمايه

 سيزدهم 
  
 

قوانين تجاري و 
 حقوقي

حق مالکيت معنوي، امتيازها، ثبت  •
  ...اختراع و

  قوانين تجارت و حقوقي •
  قوانين مالياتي و بيمه •
  مباحث اخالق تجاري •
 

آشنايي با قوانين مالياتي در ارتباط با راه اندازي  •
  فرينانکسب و کار جديد و کارآ

قوانين حقوقي و تجاري مربوط به شروع يک کار  •
جديد و تفاوتهاي آن در انواع مختلف کسب و کار 

  ، به همراه شناسايي منافع و زيانهاي هر کدام
 آشنايي با حق مالکيت معنوي و امتيازها •
 آشنايي با قوانيني که با کارآفرين در ارتباط است •

چهارده
 م 
  
 

 تکنولوژي

  انواع تکنولوژي •
  انتقال تکنولوژي •
تجارت الکترونيک و تکنولوژي  •

  اطالعاتي
  چرخه عمر تکنولوژي •
  آشنايي با فلسفه کنترل کيفيت •

  آشنايي با انواع تکنولوژي ، مفاهيم  و کاربردهاي آن •
درک مفاهيم کليدي و جديد در گسترش خالقيتها  •

 در زمينه محصول و خدمات
  درک مفهوم کيفيت و لزوم وجود کنترل کيفيت •
  ايي با انتقال تکنولوژي و مفاهيم آنآشن •
آشنايي با تکنولوژيهاي مربوط به هر رشته تحصيلي  •

 در صنعت مربوطه براي کارآفرينان

ارائه پروژه پانزدهم 

تقويت ارائه مطلب در شرايط فشار و بحران که  • انيارائه پروژه انتخابی توسط دانشجو •
 ممکن است يک کارآفرين با آن مواجه شود

  استراتژيک ارائه تيميادگيري •
 آموزش مديريت زمان •

ارائه پروژه  شانزدهم 

تقويت ارائه مطلب در شرايط فشار و بحران که  • ارائه پروژه انتخابی توسط دانشجويان •
 ممکن است يک کارآفرين با آن مواجه شود

 يادگيري استراتژيک ارائه تيم •
 آموزش مديريت زمان •

 ارزشيابي مهفده
  امتحان پايان ترم  •
  ارائه پروژه طرح تجاري •

 

  ارزشيابي نهايي •
 



 
 

 ٥٠



 
 

 ٥١

  
  
  

 فصل سوم
  

  

شنهاد ارائه درس يپ

 در دانشگاه ينيفرکارآ

ن يرالدي خواجه نصيصنعت

  يطوس



 
 

 ٥٢

  

   مقدمه-١-٣
 و شرايط به طور مقدماتي مفاهيم پايه کارآفريني با تمرکز بر ماهيت  در اين درس،پيشنهاداين بر اساس 

 آموزش فلسفه، مفاهيم يد برک و تا خواهد شدي بررسيک کسب و کار  جديدريسکهاي موجود در راه اندازي 

 براي  که يک کارآفرين  است) دانشگاهي و مهندسيبا در نظر گرفتن ماهيت فن ( يفنون ي، مهارتها و تا حدود

   .نياز خواهد داشت ۲۱ورود هر چه پربارتر و موثرتر به دنياي کسب و کار قرن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 
 

 ٥٣

    هدف-٢-٣
  

 ، پرورش و توسعه  ايجاد انگيزه ،ي دانشجويان با مفاهيم کارآفريني آشنايي هدف اين واحد درسيبه طور کل

 ارزيابي و ،با چگونگي برنامه ريزي شروع دانشجويان ي و آشنايي کاربردي دانشجويان در زمينه هاياستعدادها

مينه ززارهاي مناسب در ب اي برخ آشنايي با يک چار چوب تئوريک و نيز،اجراي موفق يک کسب وکار

  . باشديم.....  اقتصادي و فني و ، مالي،مديريتي

 خالقيت و ارزيابي فرصتها براي ،ون کارآفرينيچي ي بر تعريف مفاهيم و تکنيک هادرس تمرکز اين در واقع 

صول يا  چگونگي کسب منابع مورد نياز انساني و مالي و شناسايي بازار و ارزيابي مح،کسب وکار جديد

 نيز شناسايي چالشهاي موجود در کارآفريني و پيدا کردن روشهاي ،رشد کسب وکار، خدمات و مديريت

 با ياد گيري اين مطالب دانشجويان قادرخواهند بود تا ايده ها و واقعيت ها .خالقانه غلبه بر مشکالت خواهد بود

 هاي ممکن و  حل آناليز و ارزيابي راه،شکالت شناسايي م،و مفاهيم و تکنيک ها را در قالب ايجاد يک فکر نو

 تئوريک خود را به يک تجربه عملي تبديل نشريزي هدفدار و مناسب دا فرموله کردن آن ارائه دهند و با برنامه

  .کنند

مي و گروهي خود را تقويت کنند مهارتهاي تيد بود مهارتهاي کار ن در پايان اين درس دانشجويان قادر خواه

 .رايش دهند و با مفاهيم جديد دنياي کسب و کار آشنا شوندآ در تبديل يک ايده به عمل شخصي خود را

  

  

  



 
 

 ٥٤

  تعداد واحد درس-٣-٣

  

اين درس سعي دارد تا با درنظر گرفتن اکثر ابعاد يک کسب و کار، در ايجاد خالقيت و ايده و پرورش آن در 

  .ا با مفاهيم کارآفريني آشنا سازدراه اندازي کسب و کار جديد به دانشجويان کمک کند و آنها ر

 دو واحد تئوري  همزمان با توجه به اهميت و ضرورت داشتن يک ديدگاه اجرايي در اين درس، در نظر گرفتن

 و ي دقيقه ا۱۵۰ جلسه حداقل  ۱۶براي اين درس پيشنهاد مي گردد که در )  واحد۳در کل (و يک واحد عملي 

  . تدريس خواهد شدعت سا۴۰در کل 

  

  پيش نياز -٤-٣
که بيشتر از مفاهيم فني و تکنيکي مربوط به خود رشته هاي  است واحد پيش نياز ندارد و تالش شده درس، اين 

 واحد ۷۰فني کمک گرفته شود از اين رو پيشنهاد مي شود که اين درس به دانشجوياني ارائه شود که حداقل 

  . را گذرانده باشنديدرس

 

  ي درسي محتوا-٥-٣

  

 خواجه ي در دانشگاه صنعتيني درس کارآفرين محتوي به منظور تدو قبل، ه به جداول ارائه شده در فصلبا توج

د يل گردي کشور تکمينيد مطرح کارآفرين پرش نامه توسط اساتيا. شده ي تهي پرسشنامه اين طوسير الدينص

   .   ديي مشاهده نما۱وست يدر پد ي توانينمونه پرسشنامه را م. ده استي اعمال گرد۴-۲ج آن در جدول يکه نتا

  )۳وست يپ (.، اشاره شده استيشنهادي پي مراجع و منابع درسيدر انتها به تعدا



 
 

 ٥٥

    : ارائه درسيمتول -٦-٣
 

 

) به صورت مصاحبه (ير و عالمه طباطباي اميرکبييدر دانشگاه تهران، صنعت انجام شده يبا توجه به بررسيها

 اين امر، مدرسين، ي در زمينه متولي، پيشنهاداتيانشگاه خواجه نصير طوس در ديدرمورد ارائه درس کارآفرين

  . گرددي اين طرح تهيه گرديده که در ادامه تقديم مي روند اجرايي، مکان کالسها و به طور کلينحوه برگزار

 از يص بوده و پيش زمينه خاي اول اينکه ماهيت اين دانشگاه صنعت: استيتوجه به دو نکته ضرورن امر يدر ا

 اين دانشگاه پراکنده بوده وبه طور ي اينکه دانشکده هاينکته بعد . نداردي و علوم انساني مديريتيرشته ها

  : شودي اين امر مطرح مي متوليلذا با توجه به شرايط گفته شده، سه پيشنهاد برا. متمرکز در يکجا واقع نشده اند

  

 دروس اين   ازيبرخ اين درس به  از مواديد تعدابه دليل نزديک بودن:  صنايع ي مهندسدانشکده .۱

ن درس در دانشکده ياما لزوم ارائه ا. ن دانشکده مناسب به نظر برسدين درس در ايد ارائه ايشا دانشکده

 از ي عدم انطباق برخگري از طرف دک طرف وياز ) که در نقاط مختلف شهر قرار دارند( مختلف يها

ن يک گروه خاص در اين درس را توسط ي ارائه ا،ن دانشکدهيا موجود در يمواد مورد نظر با تخصصها

   .سازديدانشکده با مشکل مواجه م

ن دانشکده يا و اينکه ي به دليل اهميت اين درس به عنوان يک درس پايه و کاربرد:دانشکده علوم .۲

 يتول تواند به عنوان ميز مين دانشکده ني اد باشي به ساير دانشکده ها ممشترک  ارائه درسيمتول

 از ياري بسينکه براين درس در دانشکده وجود ندارد و با توجه با اياما گروه مناسب ا. شنهاد گردديپ

ن درس ي اي براي گروهيستي در دانشکده مذکور وجود ندارد باين درس استاديمواد منظور شده در ا

  .د مقرون به صرفه نباشدي البته شا استخدام شوديجاد و استاديا



 
 

 ٥٦

  ينيمرکز کارآفر(ان دانشگاهي دانشجويني درخشان و کارآفريهاگروه استعداد .۳

 و نيز داشتن اطالعات و ي بيشتر با مباحث کارآفريني به دليل مشابه بودن هدف و آشناي)دانشگاه

 ينيکارآفر  و درخشانيگروه استعدادها ، در سراسر کشوريارتباطات قويتر با ساير مراکز کارآفرين

 دي اساتاستفاده ازم نموده و با ين درس را به چند دسته ماجول تقسيتواند مواد اي در دانشگاه مانيدانشجو

ن درس ينسبت به ارائه ا) ين طوسيرالدي خواجه نصياز داخل و خارج از دانشگاه صنعت( مناسب مدعو

ن راستا گروه مذکور يالزم بذکر است که در هم. دي مختلف و پراکنده خود اقدام نمايدر دانشکده ها

ا دو يک ي ي آموزشي کارگاه ها يزارـب برگـن درس را در قالـيه اـر به ارائـورد نظـ از مواد ميدادتع

 . مختلف تجربه نموده استيروزه در دانشکده ها

ج يرد و نتاين درس را بعهده گي اي چند دوره اول برگزاري برايشيشود گروه دانشگاه بصورت آزمايشنهاد ميپ

 ين دوره متوليپس از ا.  گردديابيوه ارزيوه مذکور در بخش شي  به شيابيو ارزن امر توسط دفتر نظارت يا

    . ن شوديتواند توسط آن دفتر تعين درس مي اي برگزاريدائم

 ي توانند درخواست خود را از طريق متولي، مي ارائه اين واحد درسي  درخواست کننده برايدانشکده ها

  .  کننديپيگير

خصوصا  (ين طوسيرالدي خواجه نصيد دانشگاه صنعتي عالوه بر اسات توانين درس م ايي ماجولها تدريسيبرا

 اميرکبير و تربيت مدرس به عنوان ي، صنعتف شريي، صنعتن از اساتيد دانشگاه تهرا)عي صنايدانشکده مهندس

  . الزم در اين زمينه انجام خواهد گرفتياستاد مدعو استفاده کرد که پس از تصويب طرح هماهنگيها

  

  



 
 

 ٥٧

  : نتايج ارائه درسينحوه ارزياب -٧-٣
  

ل ي بدل استج ارائه درس دارد، ممکني نتايابي ارزي برايوه استانداردي دانشگاه شيابياگر چه دفتر نظارت و ارز

ن درس حداقل در ي ايابيارز نحوه ي برايئه طرح ارا،)از نظر موارد نحوه ارائه(ن درس ي خاص اي هايژگيو

 پرسشنامه و مصاحبه با ي تواند شامل طراحي ميابين ارزيا .به نظر برسدن درس مناسب ي ايمسال اول اجرايچند ن

 دوره باشد تا بدين وسيله ميزان ي دوره، ميان دوره و انتهاي که اين درس را گذرانده اند، در ابتدايدانشجويان

ا اين درس ي اينکه آيس قبل و بعد از درس سنجيده شود و برريدرک و فهم دانشجويان از مفهوم کارآفرين

 آن در چه زمينه ي و اگر نتوانسته، کمبودهاد واقع گردديمف دانشجويان دگاهيدر ارتقاء توان و دتوانسته است 

  . استيهاي

 جايگاه اين دانشجويان در بازار کار، و نحوه ي شود، پيگيري که در اين زمينه مطرح ميپيشنهاد ديگر

 .  باشد که اين درس را نگذرانده انديماع نسبت به ساير دانشجويان م در اقتصاد، صنعت و اجتيتاثيرگذار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٥٨

 روش تدريس -۸-٣
  

 )ک استاديس تمام مواد الزاما توسط يتدر(نه اول يگز) الف

 

، مفاهيم و تهيه طرح ي شامل موضوعات اصلي بخش کل۳ نحوه تدريس اين درس در ي براييک چارچوب کل

  . شرح زير در نظر گرفته شده است بهي و نتايج کاريتجار

  

  
  

 و نتايج يطرح تجار (ي واحد عمل۱و ) يموضوعات اصل (ينظر واحد ۲ در ي نحوه تدريس درس کارآفريني برايچارچوب کل :۱-۳شکل 

  )يراک

  

  دقيقه ۱۰۰حدود  .  شودي ميبين  دقيقه پيش۱۵۰  حداقلجلسه روز در هفته و هر يکارائه اين درس به صورت 

   . باشدي شده مي پيش بيني درسي، مربوط به ارائه سرفصلها هفته۱۶ در کالس

بيان موضوعات اصلی و 
 وریکتئ

 آموزش عملی طرح تجاری

 نتایج کاری



 
 

 ٥٩

الزم به   . يابدي اختصاص مي تهيه طرح تجارن و ارائهي و تمر دقيقه به آموزش۵۰ حداقلدوم درس ت  در قسم

 ايلم و يش في نما، توسط گروهها انجام شدهيکارها به ارائه  توانديم کالس ني ا دقيقه آخر۱۵ذکر است که 

  .پرسش و پاسخ اختصاص داده شود

ارائه مطلب توسط  شخص شدن تعداد تيمها اين درس و م  دانشجويان باي آشنايالزم به تذکر است که به علت

  . شودزا تواند پس از جلسه سوم آغيم ، يگروهها و آموزش تهيه طرح تجار

  )س توسط دو استاديتدر(نه دو يگز) ب

ان يامتحان پا(ه متشکل از هشت جلسه ي به دو بخش اولي درسيه واحدهاي گردد کليشنهاد مينه پين گزي ادر

)  گردديز مين بخش ني اياني پا امتحانکه شامل( نه جلسه يه حاويو بخش ثانو)  شوديز شامل ميبخش اول را ن

   . شوديس مي استاد به صورت دو ماجول جداگانه تدر۲م گردد که توسط يتقس

ک ي  توسط ي و عمومي شود مباحث نظري برگزار ميليمسال تحصيک ني ماجول اول که در هشت هفته اول رد

 و يماجول دوم در مورد مباحث علم.  شوديس ميت تدريري و مدي روانشناس،ينيمدرس آشنا به مسائل کارآفر

 ي و فنيقتصاد و حقوقک مدرس آشنا به مسائل بازار، ايمسال توسط ي در هشت هفته دوم همان نيتخصص

 با ييآشنا: لي باشد از قبي ميني مربوط به کارآفري و عموميبخش اول شامل مباحث نظر.  شوديس ميتدر

نان، ي دعوت از کارآفر،ي و گروهي فردي، ارتقاء مهارتهايت و نو آوري، خالقيني کارآفرين روانشناسيکارآفر

  .تيريم مدي کسب و کار و اصول و مفاهيات مدل هايکل

ن بخش  در نظر ي در اژه و ارائه پرويمي تيتهاي و تخصص است که عمده فعاليبخش دوم شامل مباحث علم

  . گرفته شده است

  :  باشدير مين بخش شامل مباحث زيا



 
 

 ٦٠

 و يت ماليري با مدييت بازار، اقتصاد، آشنايري با مديي، آشناي و امکان سنجيل طرح تجاريات تکميکل

  . و ارائه پروژهي، تکنولوژي و حقوقين تجاري، قوانيحسابدار

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 
 

 ٦١

  ي انجام پروژه علمي براي کاريمهايل تينحوه تشک -١-٨-٣
  

  .، تشکيل يک تيم کارا و موثر خواهد بودياولين و مهمترين قدم در تفهيم مطالب و ارائه مفاهيم درس

 با يت و هماهنگيايد توجه داشته باشيد که مديرب.  باشددانشجو ۵ تا ۳ تواند متشکل از ي مي دانشجويياين تيمها

 ي پر اهميت تلقيامر...  و ي فرعي، تلفن، تشکيل جلسه، گروههايتيمها توسط استاد و از طريق پست الکترونيک

  . گردديم

 خود را ي خود انتخاب کرده و در طول ترم طرح تجاري انجام طرح تجاريهر تيم وظيفه دارد يک موضوع برا

  . خواهد شدي ارزشيابياين کار به صورت تيم. ه و به استاد مربوطه تحويل دهدتکميل نمود

با مطالعات    case study از ميان  ي، يک مطالعه مورد موظف است ترم هر گروهيعالوه بر آن در ابتدا

ه  ارائه انتخاب کند و تا  قبل از شروع کالس خالصي شود، براي مي که توسط  استاد در کالس معرفيمورد

 هر تيم يزمان کل ارائه مطلب برا. ل دهدي کلمه به استاد مربوطه تحو۱۵۰۰ و حداکثر ۵۰۰مطلب را در حداقل 

  . باشندي اعضاء موظف به ارائه مطلب مي دقيقه خواهد بود و تمام ۲۰  تا۱۵ ثرکحدا

 يمحتوا و مفاهيم کل، گرفتن ي بايد به اين نکته توجه داشت که هدف از تهيه طرح تجاريدر مورد پروژه پايان

  . باشدي باشد و پرداختن به جزئيات طرح مد نظر نميکار م

 قبل ي نبوده و نيز در سالهاي تکراري طرح تجاري برايد توجه داشته باشند، موضوعات انتخابي باياستادان گرام

  . ديگر ارائه نشده باشدييا کالسها

ن نقطه شروع، آغاز گردد و سپس در ساير دانشکده ها  تواند از يک دانشکده به عنواي ميارائه اين واحد درس

  .دائر شود

  . نفر تجاوز نکند۴۰ اين درس پيشنهاد ميشود ظرفيت کالسها از ي و اثربخشيبه منظور افزايش کاراي



 
 

 ٦٢

  اني دانشجويابشينحوه ارز -٩-٣
  

  . شود ير خالصه مي بخش ز۴ در ي به طور کليابي نحوه ارزش

   . در نظر گرفته شود۱۰۰تصاص داده شده از  نمرات اخگردديشنهاد مي پ

  

 :%) Chapter quizzes) (۱۵( امتحان از محتواي درسي  ومشارکت کالسي .-۱

مشارکت کالسي شامل توجه و حضور کالسي و شرکت دربحثها و پرسش و پاسخ ها در کالس و انجام تکليف 

   .درسي خواهد بود

  )کتاب باز( سوال مربوط به محتواي درسي باشد که به صورت۵  تا۳مي تواند شامل  ي درسي امتحان از محتوا

  .محتواي اين سواالت مفهومي خواهد بود. برگزار مي شود و يا جلسه آينده تحويل داده مي شود 

  :  )%۳۵  (  ماجول اوليانيپا امتحان -۲

 امتحان به عمل ،هن شدييا جزوات تعي و يا کتابهاي مقاالت و ، ارائه شده در کالسي مطالب درسيبر مبنا

  خواهد آمد 

  

 : %)۲۰(   ياني و پروژه پايارائه مطالب مورد .۳

 ارائه شده نحوه ي دهد عالوه بر محتوي را به خود اختصاص م در بخش دوم از کل نمره% ۲۰ن قسمت يا

زان مهارت در ارائه يز مي و ني ظاهري مطالب و آراستگيسازمانده، انيت زمان، فن بيريارائه مطلب، مد

 يمين بخش معموال به صورت تينمره ا قرار خواهد گرفت يابيم ها مورد ارزي ت مطلب توسطنسجمم



 
 

 ٦٣

ه آن ي تهي چگونگيريادگي و ين بخش فهم طرح تجاري ايابي شود و نکته مهم در ارزياختصاص داده م

  .ستي نيازيق ني باشد و به محاسبات دقيم

  

  

  %)۳۰( :ان ترم يامتحان پا.۴

  .ب ارائه شده در کالس خواهد بودامتحان از کل مطال

  : کنديجدول زير به طور خالصه نتايج گفته شده را بيان م

  

  

  ي نحوه ارزشياب:جدول 

  
   يابينحوه ارزش  درصد

  ۵۰  ي و مشارکت کالسي مورديآزمونها  ۱۵
  ۱ يانيامتحان پا  ۲۵
  ۵۰   يانيارائه مطلب و پروژه پا  ۲۰
  ۲ يانيامتحان پا  ۳۰

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 ٦٤

  :عوامل موفقيت -١٠-٣
  

  :  خواهد کرديراهکارهاي زير ما را در رسيدن به اهدافمان يار

  

 ) از مهمترين عوامل موفقيتييک ( ارائه اين درسياستفاده از مدرسين مجرب و توانا برا -

  تيمها   تحليل  کار ساير وايجاد تيم هاي کار گروهي و نيز آنا ليز و تجزيه -

  مقاالت و مطالعات موردي  -

 مهمانان  کارآفرين به کالس و مشارکت دانشجويان  دعوت  -

  و طراحي فرايندهاي يک طرح تجاري يا امکان سنجي ي پروژه عمل -

  استفاده از فيلمهاي آموزشي و اساليد -

 ي آموزشي کارگاههايبرگزار -

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٦٥

  منابع
  
  

1- Stanford university, Hi- Tech entrepreneurship Course Syllabus, 2005-2006 
 
2- The University of Pennsylvania, Entrepreneurship Course Syllabus, Fall 2006 

 
 3- The University Of British Columbia, Course Syllabus (Entrepreneurship and new 

Venture Creation, Preparing the business Development Plan), Winter2006 
 
4- Athabasca University, Entrepreneurship Course Syllabus, 2006  
 
5- University Of Maryland, introduction to entrepreneurship Course Syllabus, 2003 

 
 ي مشهد، صنعتيت مدرس، فردوسي اصفهان، تربي صنعت،رير کبي امي صنعتي از دانشگاه هايافتي دري فکس ها-۶
    اهوازد چمرانيف، شهيشر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 ٦٦

  پرسشنامه: ۱وست يپ
  

   واحدهاي کارآفريني۳تعيين سرفصلهاي درس : عنوان
  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي: مکان 

  
  :همکار ارجمند 

  
خواهشمند است با پر کردن اين پرسشنامه و پاسخ به سواالت مورد نياز، ما را در هر چه پر بار تر شدن محتوا ، نحوه تدريس و 

  . خواجه نصير الدين طوسي ، ياري فرمائيديشيابي درس کارآفريني در دانشگاه صنعتارز
  

  با تشکر
 واحد کارآفريني و استعدادهاي درخشان

  
  

  ) مورد انتخاب کنيد۱۴(کداميک از سر فصلهاي درسي را براي کارآفريني مناسب مي دانيد ؟ ) الف
  ) مورد۴حداکثر (وارد عنوان شده پيشنهاد مي کنيد؟ اگر سرفصل را مناسب مي دانيد ، کدام محتوا را از م

  
               خير تعريف، مفاهيم و       بلي  )۱

   تعاريف و مفاهيم                                     ي        تاريخچه کارآفرين
  لزوم   اهميت و                                                                        
   تاريخچه در ايران و جهان                                                                       
   هدف کارآفريني و نتايج مورد نياز                                                                       

   موضوعاتي که يک کارآفرين بايد بداند                                                                       
ــ شنهاد پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..........................................................................................................................................................  
           

               خير ني         بلي کارآفريو شناسي  روان) ۲
  يو رفتارشناسي شخصيتي   روان                                                                       
   ي و حرفه ايشناسي اجتماع  روان                                                                       

   انواع کارآفرينان                                                                       
   بررسي علل موفقيت و شکست کارآفرينان                                                                       
  عيت کارآفرين در جامعه موق                                                                       

شنهاد   پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
........................................................................................................................................................  



 
 

 ٦٧

              خير خالقيت                       بلي ) ۳
   خالقيت و نو آوري و تفاوت آنها                                                                        

   ايده و فرصت                                                                         
  قيت و کارآفريني  جايگاه خال                                                                       
   شيوه هاي خالقانه شناخت مسئله                                                                       
   شيوه هاي خالقانه حل مسئله                                                                        

ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................................................  

  
               خيرارتقاء مهارتهاي             بلي ) ۴

 گروهي   تيم و کار                                 فردي و گروهي               
   رويارويي با چالشها                                                                         
   مديريت منابع انساني                                                                        

  ارتباطات  و مذاکرات                                                                       
   مکاتبات تجاري                                                                        

ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................................................................................................................................................................  

  
               خير انواع کسب و کار           بلي ) ۵

   آشناي با انواع کسب و کار                                                                          
   انواع مدلهاي کسب و کار                                                                         

  روشهاي راه اندازي کسب و کار،انکوباتورها و پارکهاي خالقيت                                                                         
   به طرح کسب و کار  تبديل مدل کسب و کار                                                                       

   بررسي علل موفقيت و شکست کسب و کار                                                                       
ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...................................................................................................................................................................  
  
            خير استراتژي                بلي ) ۶

   آشناي با مفاهيم مديريت استراتژيک                                                                           
   تفکر استراتژيک                                                                          

   استراتژيهاي کسب و کار                                                                         
   تصميم گيري استراتژيک                                                                         

   استراتژيهاي ورود به بازار                                                                         
   استراتژيهاي توسعه بخش                                                                        



 
 

 ٦٨

ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................................................................................................................................................................  

  
               خير آشنايي با مباني          بلي ) ۷

   تعاريف و مفاهيم                                             مديريت                    
   اصول مديريت                                                                          

   وظايف مدير                                                                         
   آشنايي با فلسفه مديريت کيفيت                                                                         

  )CRM(مديريت ارتباط با مشتري، )SCM( زنجيره تامين                                                                        
ــشهاد  پيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...................................................................................................................................................................  
  
               خير بازاريابي                بلي ) ۸

   مقدمه اي بر بازاريابي و تحقيقات بازار                                                                            
   آشنايي با مباحث بازاريابي بين الملل                                                                          

محصول ، توزيع ، قيمت ،                          (آشنايي با مباحث بازار يابي       
  ) تبليغات، و ارتقاء محصول

   رقبا و مزيت رقابتي                                                                          
   تجزيه و تحليل صنعت                                                                         

   فروش                                                                        
  مشتري و تحليل رفتار مصرف کننده                                                                         

ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................................................................................................................................................................  

  
                                                                                                          خيـر مالي و حسابداري        بلي ) ۹

  آشنايي با منابع مالي                                                                            
   صورتهاي مالي                                                                           

   روشهاي نوين جذب منابع مالي                                                                          
  يي با سرمايه گذاري ، مدلها و مفاهيم    آشنا                                                                       
   آناليز نقطه سر به سر                                                                            

   آناليز نسبتهاي مالي                                                                        
ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...................................................................................................................................................................  
  
  



 
 

 ٦٩

                                                            خيراقتصاد                  بلي ) ۱۰
  آشنايي با مفاهيم اقتصادي                                                                                               

   رشد اقتصاد و کارآفريني                                                                            
   آشنايي با مباني کسب و کار اقتصاد ايران                                                                           

   اقتصاد در سطح بنگاه                                                                          
  د مهندسي       آشنايي با اقتصا                                                                       

ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................................................................................................................................................................  

  
                                                            خيربلي                  کسب و کارهاي کوچک) ۱۱

   تعاريف و مفاهيم                                                                             
   انواع کسب و کار                                                                           

   کارآفريني و کسب و کارهاي کوچک                                                                       
   راه اندازي و مديريت کسب و کارهاي کوچک                                                                             

ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................................................................................................................................................................  

  
                    خير تکنولوژي               بلي ) ۱۲

   انواع تکنولوژي                                                                             
   انتقال تکنولوژي                                                                            
  چرخه عمر تکنولوژي                                                                               

  آشنايي با کيفيت و تضمين کيفيت                                                                            
ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...................................................................................................................................................................  
  
                     خير  قوانين حقوقي و تجاري         بلي ) ۱۳

  )      تجارت، کار، بيمه، ماليات( آشنايي با قوانين کسب و کار                                                                        
  و تاسيس       انواع شرکتها و مراحل ثبت                                                                        
   حق مالکيت معنوي و ثبت اختراع                                                                            
   اسناد حقوقي و انواع قراردادها                                                                       

  اخالق و رفتار تجاري                                                                         
ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...................................................................................................................................................................   
   

  



 
 

 ٧٠

          خير  ريسک       بلي مديريت تغيير و) ۱۴
   مفاهيم و متدلوژيهاي مديريت تغيير                                                                              

   مهندسي ارزش                                                                        
   غلبه بر مقاومت در برابر تغيير                                                                             

   مديريت رشد سريع                                                                       
  و روشهاي کاهش آن  انواع ريسک                                                                        
   آناليز ريسک                                                                         

ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................................................................................................................................................................  

  
         خير انتخاب ايده کارآفريني        بلي ) ۱۵

   بررسي و انتخاب ايده مناسب                                             و امکان سنجي پروژه ها
    لزوم امکان سنجي                                                                        
   ساختار و محتوا                                                                             
   مديريت و اجراي طرحها                                                                       

ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................................................................................................................................................................  

  
          خير طرح تجاري                    بلي ) ۱۶

  ب وکار         آشنايي با چارچوب طرح کس                                                                        
   تعاريف و مفاهيم                                                                           
   نحوه تهيه و گزارش دهي                                                                               

   انجام پروژه طرح تجاري                                                                         
ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...................................................................................................................................................................  
   

          خير ي کارآفريني               بل) ۱۷
   جهاني شدن                                                                               

   معرفي کارآفرينان بزرگ جهان                                                                          
   تجارت کارآفريني در ساير کشورها                                                                       

ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................................................................................................................................................................  

    
  
  



 
 

 ٧١

  حوه تدريس بهتر است؟به نظر شما کدام ن) ب
  مطالعه موردي )۱
  دعوت از کارآفرينان در هر جلسه و ارائه مقاله و فيلم هاي آموزشي ) ۲
   و انجام يک پروژه پاياني مثل طرح تجاري يا امکان سنجي يآموزش نظر) ۳
   يتشکيل گروه و انجام کارهاي گروهي به اضافه آموزش نظر) ۴
   ۴و۳مورد ) ۷                                    ۳و۱مورد ) ۶                                           ۴و ۱مورد ) ۵

ــشنهاد  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................................................................................................................................................................  

  
به نظر شما کدام نحوه ارزيابي مناسبتر است ؟ درصد پيشنهادي خود را در هر قسمت کـه بـا آن موافقيـد ،              ) ج

  .جلوي آن ذکر کنيد
  
  ميان ترم ) ۱

  پايان ترم 
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