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زیرهاینقشایفایبرایافراددرالزمهایشایستگیپرورشرشته،اینمعرفیوطراحیاهداف
:باشدمیکارهاوکسبتوسعهونوپاکارهایوکسبایجادفراینددر
پرورش افراد توانمند در ایجاد کسب و کارهای نوپا ) 1((creating 

new business/ start-ups

پرورش افراد توانمند در انجام فعل مربیگری ) 2(act of 
coaching )در کسب و کارها

پرورش افراد توانمند در طراحی و استقرار فرایند مربیگری د) ر 3
کسب و کارها و سازمان ها
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:بازار کار بالقوه دانش آموختگان رشته  مربی کسب و کار-2
:  فرصت های بازار کار به زبان آمار 

وجود. بهورودبهمندعالقهجوان(ایرانآمارمرکز–نفرهزاردویستومیلیونسهحدود)میلیونچند1
(کاروکسبایجادبهمندعالقهجوانانبرایگریمربینقشایفای)کاربازار

وجود. کسبمدیرانومالکانبرایگریمربینقشایفای)کشوردرکوچکونوپاکاروکسبهزارچند2
(آنهاپایداریورشدبهکمکبرایکوچکونوپاکارهایو

وجود. )(ایرانبرترشرکت100نظام:مثالعنوانبه)کشوردربزرگومتوسطکاروکسبصدچند3
ودرشبهکمکبرایبزرگومتوسطکارهایوکسبمدیرانومالکانبرایگریمربینقشایفای

(آنهاپایداری

وجود. ایفای)هادانشگاهوها،موسسههاسازمان،هاخانوادهدرتوسعهویادگیریآموزشینیازهای4
(نیازموردآموزشیهایفعالیتدرگریمربینقش
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ارشدمشترک  رشته مربیگری کسب و کار  در مقطع کارشناسی -پایهدروس -4

نام درسردیف
تعداد ساعتتعداد واحدها

پیش نیاز
جمععملینظریجمععملینظری

-32-232-2ایده پردازی  و فرصت یابی 1

-32-232-2اصول  و نظریه های مربیگری کسب و کار   2

-32-232-2طراحی و  تجاری سازی محصول جدید: نوآوری 3

-32-232-2تدوین  طرح و مدل کسب و کار4

-32-232-2بازاریابی در کسب و کارهای کوچک5

-32-232-2فقه و حقوق کسب و کار  6

6464-22-مربیگری ایجاد کسب و کار: 1کارآموزی 7
اصول  و نظریه های 

مربیگری کسب و
کار   

6464-22-مربیگری مدیریتی : 2کارآموزی 8
اصول  و نظریه های 

مربیگری کسب و
کار   

-12416192128320جمع
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اختیاری رشته   مربیگری کسب و کار در مقطع کارشناسی ارشد دروس  -5

ف
دی

ر

نام درس
تعداد ساعتتعداد واحدها

پیش نیاز  
جمععملینظریجمععملینظری

1
تامین مالی کسب و کارهای کوچک

2-232-32-

-32-232-2تحلیل محیط کسب و کار ایران2
-32-232-2تئوری های کارآفرینی3
-32-232-2تدوین  و اجرای استراتژی کارآفرینانه4
-32-232-2روان شناسی مربیگری کسب و کار5
-32-232-2شناخت شاگرد  6
-32-232-2روش های  تسهیل یادگیری و تغییر شاگردان  7
2-232-32(PDP)مالحظات پیاده سازی برنامه توسعه فردی 8

32-232-2تجربه نگاری تاملی رویدادهای مربیگری9
اصول و نظریه های 
رمربی گری کسب و کا

32-232-2طراحی و پیاده سازی فرایند مربی گری  10
32-232-2یکپارچه سازی مربی گری با فرایندهای کسب و کار   11
6464-22-آزمایشگاه مربیگری  12

32-232-2ایرانی–شاگردی درفرهنگ اسالمی -اخالق و آداب استادی 13

32-232-2رهبری تیم های کارآفرینانه  14
SMEs2-232-32مدیریت منابع انسانی در 15
32-232-2روش تحقیق کیفی در کسب و کار16
32-232-2کارآفرینی در بستر تکنولوژی اطالعات17
32-232-2نظریه ها و تجارب: سیاست گذاری کارآفرینی 18

-3623854464610جمع

Monday, September 07, 2020 7



رشته مربیگری کسب و کار /مدرسان برنامه -6

رکیبی برای فعالیت های یادگیری و یاددهی در این برنامه از سه گروه مدرسان به صورت هدفمند و ت
:استفاده می شود

انعطاف پذیری در انتخاب و استفاده از مدرسان دانشگاهی برخوردار از تجربه کارمدیری. تی یا  1
مالکیتی در کسب و کارها  

انعطاف پذیری در انتخاب و استفاده از مدرسان برخوردار از تجربه کار مربیگری در ساز. مان ها و 2
مراکز کسب و کار  

استفاده از دانش آموختگان جوان مقطع دکتری دانشگاه تهران که دارای تجربه تاسیس. کسب و  3
.  ندکار یا اداره کسب و کار هستند و در سازمان ها در نقش ها و جایگاه های مختلف فعال هست
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oتخصصیهایپرسشوجودصورتدر
وساختار،محتوابارهدرعلمی–
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طریقازراخودهایپرسشتوانیدمی
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:نماید
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