
1 

 

 به نام خدا

 واحد( 2)به ارزش   «مبانی کارآفرینی »کالس نامه اداره شیوه

 99-98نیمسال اول تحصیلی 

 مخاطب: 

 5تا  3ترمهای دانشجویان مقطع کارشناسی 
 کالس: مدرس

 khajeheian@ut.ac.irدکتر داتیس خواجه ئیان 

 زمان کالس: 

 17:30تا  16:00ها، ساعت شنبهدو
 هماهنگی کالس: نمسئوال

 sabaorfi@gmail.com :صبا عرفیخانم 

 tahakmd@gmail.comزادگان: آقای طه کریم

 رویکرد کالس 

شود که بستگی زیادی به محل تدریس، مدرس اجرا میتدریس کارآفرینی با رویکردهای متنوعی 

واحدی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با دو درس و اهداف مورد نظر از ارائه درس باشد. این درس 

های ها برای انجام فعالیتکردن آنهای نظری و عملی کارآفرینی و آمادههدف آشنایی دانشجویان با بنیان

 شود. سب و کارهای کوچک موفق برگزار میکارآفرینانه در قالب ک

( توانایی دانشجویان 2( آشنایی نظری با اصول کارآفرینی، 1اهداف اصلی این کالس عبارتند از: 

( آماده کردن 3در تحلیل صحیح محیط از دیدگاه کسب و کار و نحوه ترکیب بهینه منابع در دسترس، 

های به کسب و کارهای کارآفرینانه خود در قالب شرکت ریزی برنامه ورودمقدماتی دانشجویان برای طرح

 .و استارتاپ ها نوپا

 مدرس کالس 

با کارشناسی ارشد در مدیریت کارآفرینی شود که دکتر خواجه ئیان برگزار میآقای کالس توسط 

دارای سابقه ای، )گرایش کسب و کار جدید( ودکترای مدیریت رسانه و پروژه پسادکترای کارآفرینی رسانه

های فناوری محور در صنایع و تمرکزشان بر روی کارآفرینی دباشمینظری و عملی در زمینه کارآفرینی 

 . نرم و خالق است

زادگان از دانشجویان کارشناسی ارشد صبا عرفی و آقای طه کریمسرکار خانم دستیار تدریس 

لیه و سپس انتقال آنها به استادان را برعهده هستند. ایشان مسئولیت دریافت تکالیف و بررسی اودانشکده 
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شود. های ایده نیز توسط ایشان هماهنگی میبرگزاری رویدادهای کالسی همچون مسابقه ،دارند. همچنین

از های غیرکالسی نیز از طریق این دو دریافت و پاسخ داده خواهد شد. های دانشجویان در زمانسئوال

 تعامل مستقیم با ایشان باشند و با کمال احترام با ایشان همراهی کنند. الزم است دانشجویان در ،این رو

 بع امن 

 57ها، الگوها، تألیف دکتر محمود احمدپور داریانی، نشر پردیس کارآفرینی مفاهیم، نظریه منبع اصلی:

 منابع جانبی:

Fuduric, Nikolina (2008), The Sources of Entrepreneurial Opportunities: 

Perspectives on Individuals and Institutions, Aalborg University 

Publication. 

Alvarez, Sharon (2005), Theories of entrepreneurship: alternative 

assumptions and the study of entrepreneurial action, now publishers. 

Ulwick, Anthony (2002) Turn customer input into innovation, Harvard 

Business Review, January issue pp. 91-97. 

 د شد.ندر کالس ارائه خواهنیز  دیگری به فراخور موضوع درس منابع متنوع

 طرح درس 

 هفته اول: 

 صحبت کالسی درباره کارآفرینی، طرح مباحث بنیادین

 هفته دوم: 

 وابسته ، مفاهیمو تحلیل محیط های کشف فرصتشیوهشناسایی فرصت: خلق یا کشف؟ 

 فاز اول تمرین شناسایی فرصتتمرین و تکلیف: 

 هفته سوم 

 ای شناسایی و ارزیابی فرصت کسب و کارمدل چهار مرحله

 فاز دوم شناسایی فرصت و اجرای ارزیابی آنتمرین و تکلیف: 

 هفته چهارم 

 ایده آنتونی اولویک هایمدل شناسایی ویژگی -استخراج ایده 

 مدل تیموتز: تیم، فرصت، منابع / توسعه ایده

 هفته پنجم 

 های کارآفرینیآشنایی با نظریه
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 های مدل تیمونز تمرین و تکلیف: کار روی کاربرگ

 هفته ششم 

 های کارآفرینیآشنایی با نظریه

 های مدل تیمونز کار روی کاربرگادامه تمرین و تکلیف: 

 هفته هفتم 

 های کسب و کارانتخاب مدل

 های مستقر های کسب و کار شرکتتمرین و تکلیف: بازدید از شتابدهنده سریر و تحلیل مدل

 هفته هشتم 

 های مربوطهای شخص کارآفرین و نظریهویژگی

 المللی از دیدگاه شخصیتمرین: بررسی کارآفرینان ایرانی و بین

 هفته نهم 

 به منابع اعم از تملک و کنترل های دسترسیآشنایی با شیوه

 هایی از طرح کسب و کارتمرین و تکلیف: نگارش بخش

 دهم  هفته

 مطالعه موردی کارآفرینی - های کالسیمسابقه ایده

 هفته یازدهم 

 مطالعه موردی کارآفرینی - های کالسیمسابقه ایده

 هفته دوازدهم 

 تحلیل محیط کسب و کار

 هفته سیزدهم 

 های کسب و کارها و بررسی طرحارائه

 هفته چهاردهم 

 های کسب و کارها و بررسی طرحارائه

 هفته پانزدهم 

 های کسب و کارها و بررسی طرحارائه

 هفته شانزدهم

 های کسب و کارها و بررسی طرحارائه

 

  مورد انتظار تکالیفشرح 
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با استفاده از تحلیل  های متوالی،در گزارشدانشجویان  هاشناسایی فرصت: در این تمرین های( تمرین1

وجود در محیط را شناسایی های کارآفرینی مروندها و به کارگیری مفاهیم و ابزارهای تدریس شده فرصت

 کنند.می

المللی ( مطالعه و آشنایی با کسب و کارها/کارآفرینان: دانشجویان دو کارآفرین ایرانی و دو کارآفرین بین2

 مراحل مختلف.کنند و شرکت( را برای مطالعه انتخاب می )یا

( نوشته 1شود این طرح در امتداد تمرین شناسایی فرصت )بند. توصیه مینوشتن یک طرح کسب و کار( 3

 ها یکپارچه شوند. شود تا تالش

 درسی.مباحث جدید ارائه  و مشارکت کالسی( 4

-Non)های کالسی قرارداد عدم افشا تمرینها و شوند تا برای گزارشدانشجویان تشویق می

Disclosure Agreement) .امضا کنند 

 ارزیابی نهایی 

 میزان نمره موضوع  

 نمره 3 ترم آزمون میان 1

 نمره 3 های کالسیتمرین 2

 نمره 2 مطالعه کسب و کار/کارآفرین 3

 نمره 2 )فردی( تمرین شناسایی فرصت 4

 نمره 4 )گروهی( Business Planطرح کسب و کار  5

 نمره 8 امتحان پایان ترم 6

 نمره 22 نمره ارفاقی( 2)شامل  جمع نمرات 

کنید، پیشاپیش سپاسگزارم. از اینکه با همکاری و تالش خود به یادگیری جمعی کمک می

 خوب در آینده تحصیلی و کاری باشم.همکاری امیدوارم برای شما همراهی خوب در طول ترم و 

 احترامبا  

 داتیس خواجه ئیان 

 1398ماه  مهر

 


