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 مقدمه -1-1

 مبتنی اقتصاد طرفب خام منابع و نفتی منابع فروش و محصولی تک از درآمدی الگوی تغییر به کشور مبرم نیاز واسطه به رشته این

 حوزه های کشور میان در افتصاد باالترین زمره در باید که 4141 افق به عنایت با و باشد می دانشی های بنیان اساس بر که تولید بر

 وتوسعه ایجاد های والگ اساس بر که باشد کار و کسب طراحان پرورش  و تربیت باعث توانند می باشیم قفقاز منطقه و غربی اسیای

 .دش خواهد ارائه کشور در بار اولین برای رشته این. باشند کارامد بومی شرایط به توجه با بنیان دانش کارهای و کسب

 برنامه درسی نییو تب یمعرف -1-2

 یساز ادهیتفکر و پ ریمس یطراح قیحل خالق مسائل و مشکالت شرکت ها و سازمانها از طر یکسب و کار متدولوژ یرشته طراح

 فیار، طکسب و ک یشوند. رشته طراح یم لیرشته فارغ التحص نیاست که از ا یآنها به منظور خلق ارزش توسط کارشناسان

 یاها و مدل ه یاستراتژ یخالقانه و نوآرانه محصوالت و خدمات تا طراح یطراحکه به  ردیگ یرا دربرم ییاز آموزش ها یعیوس

ن، همچو یمطرح یگردد و در حال حاظر دانشگاهها یباز م ریرشته به دو دهه اخ نیا یپردازد. سابقه دانشگاه یکسب و کار م

و کار روتمن(، دانشگاه چالمرز )با  کسب همتحده(،  دانشگاه تورنتو )در قالب مدرس االتی)در ا MITاستنفورد و  یدانشگاه ها

ارشد  یو پرورش دانشجو در مقاطع کارشناس تیمطرح جهان به ترب یدانشگاه ها ریکسب و کار( و سا یو طراح ینیعنوان کارآفر

 پردازند. یم نهیزم نیو دکترا در ا

 اهداف  -1-3

 جادیاطالعات در تمام مراحل ا لیو تحل یگرداور یکسب و کار به منظور انجام امور مطالعات الزم برا یتربیت کارشناس طراح

مدل، محصول  تم،سیس ند،یساختار، فرا یکه به طراح یبخصوص در موارد نانیکارافر یها یریگ میتصم لیتسه یکسب و کار برا

کار  کسب و جادیا میت یگذاران، مشاوران، و اعضا هیسرما نان،یاقدامات کارآفر یراهنما اه یطراح نیاست. ا ازین لیقب نیو از ا

 ند، خواهد شد.دار یسازمان ینیکه قصد کارآفر یرانیو مد نانیکارآفر یتوان کارشناس شیمنجر به افزا نیرشته همچن نیاست. ا

 تدوین برنامهاهمیت  -1-4

 های طراحی کسب و کار عبارتند از دالیل اهمیت توسعه آموزش

  دیجد یکسب و کارها یطراح قطری از اقتصادی موجود های نیاز به توسعه ظرفیت -

 کسب و کار دیجد  یها دهیطرح کسب و کار به منظور کمک به تحقق ا ینیاز به طراح -

 نوپا  یکسب و کار و کاهش نرخ شکست کسب و کارها جادیا یاثربخش شیافزا -

 اجتماعی -اقتصادی های وارد عرصه دیجد یکسب و کار ها یمتخصصین با دانش و مهارت طراح با اجرای این دوره، -

 .کنند می کمک ملی پایدار توسعه روند تسریع به و شده کشور

 ازمندیاز گذشته ن شیو کارشناسان شرکت ها ب رانیکه به سمت تحول و شتاب در حرکت است، مد یمدرن کنون یایدر دن

حل خالق  یکسب و کار متدولوژ یرشته طراح  .باشند یکسب و کار م یفضا دهیچیپ یچالش ها لیو تحل هیتجز یبرا یابزارها
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 یآنها به منظور خلق ارزش توسط کارشناسان یساز ادهیتفکر و پ ریمس یطراح قیمسائل و مشکالت شرکت ها و سازمانها از طر

که به  ردیگ یم را دربر ییاز آموزش ها یعیوس فیکسب و کار، ط یطراح رشته.  شوند یم لیرشته فارغ التحص نیاست که از ا

 با گنجاندن دروسی مثل .پردازدیکسب و کار م یها و مدل ها یاستراتژ یقانه و نوآرانه محصوالت و خدمات تا طراحخال یطراح

و همچنین بهره برداری از منابع به روز این رشته در دنیا،  "نوآوری در کسب و کار"و  "راهبردهای نوآوری" - "تفکر طراحی"

تمام تالش تدوین کنندگان نه تنها حفظ روزآمدی در این رشته است، بلکه دغدغه اصلی تدوین این رشته بر همین اساس شکل 

)ایاالت  MIT استنفورد وهمچون،  یمطرح یدر حال حاظر دانشگاههالحاظ روزامدی میتوان اشاره نمود که  گرفته است. از

 یو طراح ینیدانشگاه تورنتو ، کانادا )در قالب مدرسه کسب و کار روتمن( و دانشگاه چالمرز، سوئد )با عنوان کارآفرمتحده(، 

 دازند.پر یم نهیزم نیو پرورش دانشجو در ا تیترب بهگ، دانمارک، کسب و کار(، دانشگاه برونل، لندن و دانشگاه کپنها

 یکل یهااستیس ساله،ستیانداز ببه اهداف سند چشم یابیو دست یمقاومت اقتصاد یهاو بهبود شاخص ایرشد پو نیبا هدف تأم

 :هااستیاز س یش: بخگرددیگرا ابالغ مو برون شرویزا، پفرصت ساز، مولد، درون ر،یانعطاف پذ ،یجهاد یکردیبا رو یاقتصاد مقاومت

و به  ینیکشور به منظور توسعه کارآفر یو علم یانسان یهاهیو سرما یامکانات و منابع مال هیکل یسازو فعال طیشرا نیتأم - 4

قاء درآمد و بر ارت دیو تأک یجمع یهایهمکار قیو تشو لیبا تسه یاقتصاد یهاتیحداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعال

  .درآمد و متوسطنقش طبقات کم

ور ارتقاء به منظ ینوآور ینظام مل یکشور و سامانده ینقشه جامع علم یو اجرا یسازادهیپ ان،یاقتصاد دانش بن یشتازیپ - 2

 انیبنشبه رتبه اول اقتصاد دان یابیو دست انیبنو صادرات محصوالت و خدمات دانش دیسهم تول شیکشور و افزا یجهان گاهیجا

  .در منطقه

اقتصاد،  یریپذرقابت تِیکار، تقو یروین یتوانمندساز د،یعوامل تول تیدر اقتصاد با تقو یورمحور قراردادن رشد بهره -3

  .کشور مناطق یهاتیمز یایمتنوع در جغراف یهاتیو قابل تیظرف یریمناطق و استانها و به کارگ نیبستر رقابت ب جادیا

)براساس نهیبه یبازده یدارا یکاالها دیارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تول رهیزنج لیتکم قیارزش افزوده از طر شیافزا -1

 یانتیت صبر برداش دیبا تأک ینفت یهاو فرآورده یمی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیشاخص شدت مصرف انرژ

 .از منابع

شم به اهداف وفق که در سند چ یابیبه دست ،یو عمل یدر هر دو حوزه علم انینمودن دانشجو ریکسب و کار با درگ یطراح رشته

 پردازد. یبه انها اشاره شده است، م زیانداز ن

ه طور خاص با خأل دانش نوآورانبه ینیکارآفر تیطور عام و با محورکشور به یگذاراستیو س یعلم یاذعان داشت نهادها دیبا

در  دیز تقلا زیکشور و پره یانهیزم یو مبان یمعرفت یرشته در خصوص مبان نیآموختگان ادانش یآگاه یارتقاد. مواجه هستن

 نیا یح.  عالوه بر آن، در طرادهدیم لیرشته را تشک نیحاکم بر ا یکردهایاز رو یکی ،یتکرار یکسب و کارها یریکارگبه

 یدر راستا ،یمقام معظم رهبر یابالغ یکل یهااستسی و اندازسند چشم ،یاساساس قانون اسبر  رانیو مطلوب ا ندهیرشته، افق آ

ایر دروس در و س  "کسب و کارشناسایی فرصت های "مورد نظر قرارگرفته است. با در نظر گرفتن درس  یارتقا اقتصاد مقاومت
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حوزه  نیبه ا بومی یآموزد تا نگاه ی، دانشجو مبرطرف نمودن نیازهای بومینگاه مثبت به  نیهمچن جدول دروس تخصصی و

 را مد نظر قرار دهد. "حل مشکالت معیشتی"داشته باشد و همواره 

 برنامه    تدوینضرورت  -1-5

 جادیاطالعات در تمام مراحل ا لیو تحل یگرداور یکسب و کار به منظور انجام امور مطالعات الزم برا یتربیت کارشناسان طراح

مدل، محصول  تم،سیس ند،یساختار، فرا یکه به طراح یبخصوص در موارد نانیکارافر یها یریگ میتصم لیتسه یکسب و کار برا

کار  کسب و جادیا میت یگذاران، مشاوران، و اعضا هیسرما نان،یاقدامات کارآفر یها راهنما یطراح نیاست. ا ازین لیقب نیو از ا

 ند، خواهد شد.دار یسازمان ینیکه قصد کارآفر یرانیو مد نانیکارآفر یتوان کارشناس شیمنجر به افزا نیرشته همچن نیاست. ا

 این برنامه برای اولین بار در کشور ارائه می شود.

 شود. یرشته جامع تر احساس م کی جادیمربوط به گروه کسب و کار، لزوم ا ینیاز رشته کارآفر شیگرا 2با حذف  

نفر ساعت در این زمینه همایش،  4444پیش از تدوین و در هنگام تدوین این رشته در دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران، بیش از 

کارگاه آموزشی، ارسال سرفصل ها به همکاران جهت اخذ بازخورد و همچنین مطالعات تطبیقی صورت گرفته است. این امر 

 پس از تدوین نهایی رشته ادامه خواهد یافت.همچنین 

 ی درسیواحدهاتعداد و نوع  -1-6

 توزیع واحدها -1 جدول

 واحد جمع دروس نوع

 42 1 دروس جبرانی

 )ارزش واحد صفر(

 42  جباریا دروس تخصصی

 41  اختیاری دروس تخصصی

 1 پایان نامه 

 23 کل

                                                           

واحد را به عنوان دروس جبرانی از میان دروس  42باشد بایستی تا دانشجویانی که رشته مقطع قبلی آنان با این رشته غیرمرتبط می تبصره:4 

باشد و بایستی را در نیمسال اول تا دوم بگذرانند. انتخاب این دروس به تشخیص گروه آموزشی دانشگاه / موسسه میدوره قبل این رشته 

شامل دروسی باشد که دانش پایه و اصلی این رشته را در بر بگیرد. تعداد واحدهای جبرانی نیز به تشخیص گروه آموزشی دانشگاه / موسسه 

 باشد.با رشته دوره قبلی دانشجو میو بر مبنای میزان ارتباط رشته 
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 طول دوره تحصیلی

 سال 2

 

 آموختگانشایستگی دانشمهارت، توانمندی و  -1-7

اجرای دوره براساس روشهای نوین آموزشی استوار است. در اجرای دروس،یادگیری تعاملی و مشارکتی مورد تأکید است و از 

های کارآفرینی، شود تا در طول اجرای دوره با انجام مطالعات میدانی و حضور در محل اجرای فعالیتدانشجویان خواسته می

تدوین طرح کسب و کار را با عمق الزم فراگیرند. همچنین در برخی دروس از کارآفرینان موفق برای تدریس مفاهیم طراحی و 

حی اآموختگان رشته طراحی کسب و کار بتوانند با طررود دانششود. با اجرای این دوره،انتظار میو بیان تجربیات دعوت می

اری از فرصت های کارافرینی فراهم آورند. با اتکا به مجموعه طراحی کسب و کار، امکان اجرای صحیح ایده ها برای بهره برد

های کارامد، با جلب سرمایه الزم به آنها جامه عمل بپوشانند و باعث تقویت توان تولید داخل و کسب سهم بیشتری از بازارهای 

 بین المللی شوند.

کنند:فارغ التحصیالن این دوره می توانند در زمینه های زیر ایفای نقش   

 کارشناسان و مدیران طراحی کسب و کار های جدید 

 پژوهشگران طراحی کسب و کارهای جدید 

 کارشناسان طراحی ساختار،فرایند و نظام های کسب و کار 

 کارشناسان و پژوهشگران امکان سنجی فنی و مالی کسب و کارهای جدید 

 مدیران آشنا به مدیریت تغییر و توسعه محصول جدید در سازمان ها 

 آموختگاندانش یستگیو شا یمهارت، توانمند -3جدول 

 دروس مرتبط های ویژهها و توانمندیها، شایستگیمهارت

 مدل کسب و کار . نوآوری . مبانی کارافرینی درک درست از عملیاتی کردن کسب و کار کارآفرینانه

 ی. فرصتطراحتفکر  مهارت در ایجاد تعامل با سایر ذینفعان کسب و کار و کار تیمی

مهارت در تحلیل محیط واقعی کسب و کار و اندیشه در پیاده 

 سازی و عملیاتی کردن  ایده کارافرینی
 برنامه کسب و کار نیتدو

مهارت  در پیاده سازی اخالق حرفه ای کار . مهارت در شناخت 

پیاده سازی سنت حسنه  اسالمی در تولید . رعایت عدل و قسط 

 اسالمی در محیط کار

 کسب وکار با رویکرد اسالمی

مهارت در  تنظیم و طراحی راهبرد های توسعه ای و تقوین بنیه 

 رقابتی کردن کسب و کار
 مبانی و راهبردهای نوآوری
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 شرایط و ضوابط ورود به دوره  -1-8

 داشتن حداقل گواهینامه کارشناسی مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -

 موسسات آموزش عالی دیگرعدم اشتغال به تحصیل در  -

 آنها ضرایب و ورودی آزمون مواد -1-9

 آنها بیو ضرا یمواد آزمون ورود -2 جدول

 ضریب مواد آزمون ردیف

 3 زبان انگلیسی 4

 3 مبانی کارآفرینی 2

 2 مبانی سازمان و مدیریت اسالمی 3

 2 اقتصاد خرد و کالن 1

 3 آمار و ریاضی 5

 2 بازاربازاریابی و مدیریت  1
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 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 و مشخصات دروس نیعناوجدول  -3-1

 

 کارشناسی ارشدمقطع  طراحی کسب و کار رشتهجدول کلی واحدهای درسی  -4جدول 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ساعت است. 14ساعت و کار آموزشی )کارورزی(  44ساعت، کارگاهی  23ساعت، عملی  61نکته: ساعت آموزش برای هر واحد نظری 

 

  جبرانیعنوان و مشخصات کلی دروس  -5جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد 

 (واحد 1-2)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

       32 2 مدیریت مالی  .4

       32 2 سیستم های اطالعات مدیریت  .2

       32 2 تحقیقات بازار   .3

جمع 

واحدهای 

 درسی

  نوع واحدهای درسی
طول دورۀ 

 پایان نامه  تحصیلی
تخصصی 

 اختیاری

 تخصصی 

 اجباری
 جبرانی

23 4 11 13 
13 

 )با ارزش واحد صفر(
 سال 3



 00/    طراحی کسب و کار رشته کارشناسی ارشدبرنامه درسی دوره 

 

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد 

 (واحد 1-2)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

       32 2 قوانین کسب و کار  .1

       32 2 مدیریت پروژه های راه اندازی کسب و کار  .5

       32 2 روش تحقیق  .1

    193    13 جمع

را  یچند واحد جبران ای کیدانشجو ممکن است گذراندن  تیوضع یباشند، گروه بر اساس بررس یمختلف م یرشته ها النیارشد، فارغ التحص یشده در مقطع کارشناس رفتهیازآنجاکه داوطلبان پذ

بگذراند. نمره  تیدروس را با موفق نیا دیارشد با یقبل از شروع دروس کارشناس ازیشنیدروس را نگذرانده باشد بعنوان پ نیدانشجو ا کهیدهد. درصورت صیتشخ یاز داوطلبان اجبار کیهر یبرا

 باشد. 42تر از  نییپا دیدرهرحال نبا یشود ول یدر معدل کل محسوب نم یجبران یواحدها
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  تخصصی اجباریعنوان و مشخصات کلی دروس  -1 جدول

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد 

 (واحد 1-2)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    41 32   2  دیکسب وکار جد یامکان سنج  .4

    41 32   2  ی پرداز دهیو ای کسب و کار فرصت ها ییشناسا  .2

       32 2 مبانی و راهبردهای نوآوری  .3

       32 2 کسب وکار با رویکرد اسالمی   .1

    41 32   2 برنامه کسب و کار نیتدوطراحی و   .5

       32 2 یتفکر طراح  .1

   44 144    13 جمع کل
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 تخصصی اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -7 جدول

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد 

 (واحد 1-2)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    41 32   2  های نوپا )استارتاپ(کسب وکارراه اندازی و ایجاد   .4

              32 2 یرانیا یکسب وکارها ینیو بازآفر یطراح  .2

  مدیریت مالی      32 2 خرد یگذارهیسرماو  یمال یها ستمیس یطراح  .3

    41 32   2  کسب و کار در ینوآور  .1

        32 2 اکوسیستم کسب و کار  .5

        32 2 حقوق مالکیت فکری  .1

        32 2 رشد کسب و کار یمدل ها یطراح  .7

        32 2 یکسب و کار اجتماع  .8

        32 2 ناریسم  .9

    41 32   2 مدل کسب و کارطراحی   .44

        32 2 کسب و کار یها ستمیساختار و س ندها،یفرا  .44
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 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد 

 (واحد 1-2)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    41 32   2 طراحی زنجیره تامین  .42

       32 2 یو خدمات یدیتولی استقرار کسب و کارها یطراح  .43

       32 2 یپلتفرم یکسب و کارها یطراح  .41

 شود. یگذرانده م یدانشجو  و نظر گروه آموزش ازیواحد( با توجه به ن41درس ) 8 ،ی جدول فوقاریاخت تخصصی دروس نیاز ب* 
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 های دروسویژگی
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  هدف کلی:

 هدف این درس تعلیم روشها و تکنیک های متداول مالی به عنوان مهمترین ابزارهای  مدیریت مالی به منظور حراست و بکار گرفتن منابع مالی

این درس همچنین آشنایی دانشجویان با مبانی بودجه ریزی, تامین مالی و سرمایه گذاری  موسسات خصوصی یا شرکت های دولتی. هدف دیگر

 و روش های تامین مالی و تکنیک های تجزیه و تحلیلی و انتخاب گزینه های تامین مالی است.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 آشنایی با مدیریت مالی -

 ی مالیتجزیه و تحلیل گزارشهای مالی با استفاده از نسبتها -

 بینی نبود در رابطه با فعالیت تولید و فروش و استفاده از تکنیک نقطه سربه سرپیش -

 بینی نیازهای مالیپیش -

 نقش بهره در تصمیمات مالی -

 گذاری و تخصیص منابع مالی در شرایط معلوم/ نامعلومتصمیمات سرمایه -

 بندیبودجه -

 بودجه بندی سرمایه ای و شناخت جریان های نقدی -

 تعریف و اهمیت بودجه بندی سرمایه ای  -

 فرایند بودجه بندی سرمایه ای  -

 انواع تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای  -

 طرح توسعه و تولید محصوالت جدید -

 جریان های نقدی طرح ها -

 بودجه بندی سرمایه ای در شرایط اطمینان -

 بودجه بندی سرمایه ای در شرایط سهمیه بندی سرمایه ای -

 سرمایه ای در شرایط نامطمئنبودجه بندی  -

 یمال تیریمد عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Finance management عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی 
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 مبانی سرمایه گذاری و تامین مالی -

 انواع روش های تامین مالی -

 روشهای تامین مالی و چرخه حیات کسب و کار -

 معیارهای انتخاب منابع تامین مالی -

 هزینه سرمایه و تصمیمات تامین مالی شرکت -

 تکنیک های تصمیم گیری سرمایه گذاری -

 تصمیمات ساختار سرمایه -

 ه و تحلیل ریسک اجزاء سرمایهتجزی -

 تامین مالی ترکیبی -

 روش فرانشیز در تامین مالی کارآفرین -

 تجزیه و تحلیل هزینه منفعت  -

 خط مشی و مدیریت اقالم سرمایه در گردش -

 گیری های مالیعامل بهره در تصمیم -

 موارد استفاده از اهرم مالی -

 ایهای سرمایههزینه -

 لی داخلیسیاست تقسیم سود سهام و تامین ما -

 مدیریت ریسک -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آموزش های عملی و استفاده از بررسی های موردی در کنارآموزش نظری 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 15سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد55  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 الزامات خاصی نیاز ندارد 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
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 ( تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 4( مدیریت مالی )4383ایرج ) ,نوروش .4

 ( اصول بودجه بندی سرمایه ای, تهران, انتشارات سمت.4383فدایی نژاد, محمد اسماعیل ) .2

 
3. Shim.j.k&siegel .J.G,  (2000)  , financial management , usa ,barrons education series .Inc 
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 هدف کلی:

انجام فعالیت های روز مره سازمانها دارد و معموال بخش عمده ای از زمان مدیران در سازمان ها صرف جمع اطالعات  نقش مهم  و کلیدی در 

آوری و تحلیل اطالعات می شود. این اطالعات در تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل سازمان به مدیران کمک می کند. این درس سعی دارد 

ی اطالعات، سطوح مختلف تصمیم گیری و انواع سیستم های اطالعات مدیریت آشنا کند و در ادامه مخاطبین را با مفاهیم اولیه در سیستم ها

روش های مختلف جمع آوری اطالعات و مدل سازی اطالعات را بیان می کند. طراحی پایگاه داده ها و طراحی ورودی ها، خروجی ها و 

ا با فرصتهای کسب و کار و کارافرینی در حوزه دیجیتال و شرکتهای تولید نرم گزارش های مدیریتی به آن ها آموزش داده می شود و در انته

 افزارهای سیستم های اطالعاتی آشنا می شوند

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ها استراتژی و ها سازمان اطالعاتی، های سیستم .4

 اطالعاتی های سیستم با آشنایی -4-4

 کار و کسب های استراتژی و اطالعاتی های سیستم -4-2

 سیستم های اطالعاتی و فرایند های کسب و کار -4-3

 دورنمای به کارگیری سیستم های اطالعاتی در سازمان ها -4-1

 سیستم های اطالعاتی و تحول دیجیتال -4-5

 سیستم های اطالعاتی و کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها -4-1

 :انواع سیستم های اطالعاتی -4-7

 سیستم های اطالعاتی اجرایی -

 تیسیستم های اطالعاتی مدیری -

 سیستم های اطالعاتی پشتیبانی تصمیم گیری -

 سیستم های اطالعاتی استراتژیک -

 Cobitارزیابی آمادگی سازمانی برای سیستم های اطالعاتی   -4-8

 روش های طراحی سیستم های اطالعاتی -2

 روش های ساختار یافته -2-4

 روش های شی گرا -2-2

2-3- ITIL 
 آشنایی با زیر ساختهای سیستم های اطالعاتی -3

 تیریاطالعات مد یها ستمیس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Information management systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 نویسیزبانهای برنامه  -3-4

 بانک های اطالعاتی -3-2

 سخت افزار ها -3-3

 نرم افزار ها -3-1

 سرور ها و شبکه های اطالعاتی -3-5

 ابزارها و روش های جمع آوری، ورود و خروج داده ها -3-1

 پیاده سازی سیستم های اطالعاتی -1

 برنامه ریزی و مدیریت پیاده سازی  -1-4

 مدیریت تغییرات سازمانی -1-2

 امنیت سیستم های اطالعاتی -5

 اطالعاتیارزیابی سیستم های  -5-4

 موارد سوء استفاده های احتمالی -5-2

 مسایل امنیت شبکه -5-3

 کنترل فرایند های سازمانی -5-1

 مباحث اخالقی، قانونی و اجتماعی سیستم های اطالعاتی -1

 مباحث نوین/ویژه در سیستم های اطالعاتی -7

 کالن داده ها -7-4

 واقعیت مجازی -7-2

 هوش مصنوعی -7-3

 سیستم های خبره -7-1

 یادگیری ماشین -7-5

 ارآفرینیفرصتهای کسب و کار و ک -8

 E-Commerceتجارت الکترونیک   -8-4

 تحلیل محیط کسب و کارهای الکترونیکی/ دیجیتال -8-2

 انقالب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال -8-3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

طراحی ورودی ها، خروجی ها و روش های مختلف جمع آوری اطالعات و مدل سازی اطالعات را بیان می کند. طراحی پایگاه داده ها و 

گزارش های مدیریتی به آن ها آموزش داده می شود و در انتها با فرصتهای کسب و کار و کارافرینی در حوزه دیجیتال و شرکتهای تولید نرم 

 افزارهای سیستم های اطالعاتی آشنا می شوند

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:

 روش ارزیابی: 
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 سایر ) به پیشنهاد مدرس( ازمون عملی ترمپایان  میان ترم

25٪ 54٪ 4٪ 25٪ 

 

 درصد 54سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 54  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 مورد خاصی نیاز نیست

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Management Information Systems: Managing the Digital Firm 

2. by Kenneth Laudon and Jane Laudon | Mar 23, 2019 

3. Information Technology for Management: Driving Digital Transformation to Increase Local 

and Global Performance, Growth and Sustainability 

4. by Efraim Turban , Carol Pollard, et al. | Apr 6, 2021 

5. Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective 

6. by Efraim Turban, Dursun Delen , et al. | Jun 20, 2021 

7. Decision Support and Business Intelligence Systems 

8. by Efraim Turban , Ramesh Sharda, et al. | Jan 26, 2010 

 

  

https://www.amazon.com/Management-Information-Systems-Managing-Digital/dp/0135191793/ref=sr_1_1?crid=2XNWIJSSIJS8H&dchild=1&keywords=management+information+systems&qid=1634411684&s=books&sprefix=management+info%2Cstripbooks-intl-ship%2C405&sr=1-1
https://www.amazon.com/Information-Technology-Management-Transformation-Sustainability/dp/1119702909/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=efraim+turban&qid=1634411555&s=books&sr=1-4
https://www.amazon.com/Information-Technology-Management-Transformation-Sustainability/dp/1119702909/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=efraim+turban&qid=1634411555&s=books&sr=1-4
https://www.amazon.com/Efraim-Turban/e/B001ILKERO?ref=sr_ntt_srch_lnk_4&qid=1634411555&sr=1-4
https://www.amazon.com/Business-Intelligence-Analytics-Data-Science-ebook/dp/B097NQNPXH/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=efraim+turban&qid=1634411555&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Dursun-Delen/e/B00EV3AMRS?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1634411555&sr=1-1
https://www.amazon.com/Decision-Support-Business-Intelligence-Systems/dp/013610729X/ref=sr_1_11?dchild=1&keywords=efraim+turban&qid=1634411555&s=books&sr=1-11
https://www.amazon.com/Efraim-Turban/e/B001ILKERO?ref=sr_ntt_srch_lnk_11&qid=1634411555&sr=1-11
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 هدف کلی:

ی باشد. کسب و کار کارآفرینانه م هدف از این درس آشنایی کامل دانشجویان با ابعاد بکارگیری نوآوری در سطح گسترده و در ابعاد راهبردی

 همچنین دانشجویان با عوامل موثر بر شکل گیری راهبرد نوآوری در شرکت های دانش بنیان و فناورانه آشنا خواهد شد.

 اهداف فرعی:

راندن این درس ذدانشجویان باید قابلیت پاسخ گویی به سواالتی نظیر چگونگی موفقیت راهبرد نوآوری در بازارهای پیچیده را بعد از گ .4

 به دست آورند.

دانشجویان بعد از اتمام این درس باید سازه های اصلی راهبرد نوآوری و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری راهبرد را کامل قرار  .2

 گیرند.

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعریف استراتژی آشنایی با مفاهیم و عوامل ، هدف گذاری، تعیین چشم انداز -4

 گیری و تفکر راهبردیتصمیم  -2

 برنامه ریزی و شناخت و تجزیه و تحلیل محیط -3

 تعریف نوآوری، خالقیت، تفاوت ها و مدل های ذهنی نوآوری -1

 نوآوری فناورانه و  نوآوری باز -5

 نوآوری جهشی )رادیکال( و  نوآوری گام به گام -1

 منبع رشدارتباط رشد با نوآوری، تعریف رشد ، استراتژی های رشد، نوآوری به عنوان  -7

 فرایند شکل گیری نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط و چگونگی تبیین نوآوری به عنوان چشم انداز یا هدف غایی -8

 شناسایی و بهره برداری از فرصت های نوآورانه، کشف و یا خلق فرصت نوآورانه، فرایند تجاری سازی فرصت نوآورانه -9

 بازار قاتیتحق عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Marketing Researches عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 ساعت:تعداد 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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تجزیه و تحلیل بازارهای هدف و امکان سنجی و تعیین مدل کسب و برای  SWOTو  FMEA, EFQMآشنایی با تکنیک ها  -44

 کار برای بکارگیری نوآوری

 ایجاد نقشه راه راهبرد، تعیین و تحلیل منابع مشهود و نا مشهود در بنگاه، تحلیل مزیت های رقابتی جدید ماحصل از نوآوری و -44

 تعیین عوامل موثر برنامه راهبردی متناسب -42

 اقیانوس آبی و اقیانوس قرمزآشنایی با استراتژی  -43

 آشنایی با استراتژی خوشه های نوآوری -41

 آشنایی با اتحاد استراتژیک نوآوری بین شرکت های کوچک، متوسط با شرکت های بزرگ  -45

 Spin offآشنایی با استراتژی نوآوری در کسب و کارهای  -41

 ط در ایرانتحلیل دالیل موفقیت و شکست راهبرد نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوس -47

هدف از این درس آشنایی کامل دانشجویان با ابعاد بکارگیری نوآوری در سطح گسترده  ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و

 شو در ابعاد راهبردی کسب و کار کارآفرینانه می باشد. همچنین دانشجویان با عوامل موثر بر شکل گیری راهبرد نوآوری در شرکت های دان

 بنیان و فناورانه آشنا خواهد شد.

 اهداف فرعی:

دانشجویان باید قابلیت پاسخ گویی به سواالتی نظیر چگونگی موفقیت راهبرد نوآوری در بازارهای پیچیده را بعد از گذراندن این درس  .4

 به دست آورند.

حلیل عوامل موثر بر شکل گیری راهبرد را کامل قرار دانشجویان بعد از اتمام این درس باید سازه های اصلی راهبرد نوآوری و تجزیه و ت .2

 گیرند.

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 54سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 54  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 الزامات خاصی نیاز نمی باشد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1- W. Chan Kim, Renee Mauborgne. Blue Ocean Strategy  , book,2006,Edvard Elgart 
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2- The Innovation Book, published by, Max Mackeown .2011. 

3- Ideas to the marketplace,  Journal of Commercial Biotechnology,  Vol. 15, 4, 

4- Clayton M. Christensen, The Innovator's Solution,. Harvard Business School 2019 

5- Roberte. E. Johnston, JR, and J. Douglas Bate, The Power Of Strategy Innovation,2018, Cambrige 

publishing Co. 
6- Souto, J. E. (2015). Business model innovation and business concept innovation as the context of 

incremental innovation and radical innovation. Tourism Management, 51, 142-155. 

7- West, J., Salter, A., Vanhaverbeke, W., & Chesbrough, H. (2014). Open innovation: The next 

decade. 
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 هدف کلی:

 ،آشنایی دانشجویان با مبانی قانون تجارت و انواع فرایندهای قراردادهای بازرگانی و کسب وکار و کسب مهارت تهیه متن قرارداد خرید،فروش

 همکاری و ازاین قبیل در کسب و کار.

 ها: سرفصلپ( مباحث یا 

 کلیات قانون تجارت  -4

 قانون کار -2

 قانون مالیات -3

 قانون چک -1

 مروری بر مفاهیم پایه ای : -5

 قاعده حقوقی و اقسام آن ،ضمانت اجراء  و اقسام آن 

 قاعده اخالقی ، نسبت بین قاعده حقوقی با قاعده اخالقی 

 «رابطه بین حق و تکلیف ، اقسام حق و تکلیف« تکلیف »و «حق ، 

  «اقسام آن ، شخصیت حقوقیو « شخص 

 تابعیت و اقامتگاه اشخاص حقیقی ،تابعیت و اقامتگاه اشخاص حقوقی 

 رابطه حقوقی اشخاص 

 وکالت و نمایندگی 

  سند و اقسام آن 

 تعریف قرارداد و اقسام آن : -1

 تعریف قرارداد 

 :اقسام قرارداد 

  قراردادهای معین ، قراردادهای نامعین 

 -ردادهای بین المللی) بین الملل عمومی ،بین الملل خصوصی (قراردادهای در سطح ملی ، قرا 

 ....،قراردادهای مدنی ، قراردادهای تجاری ، قراردادهای اداری 

 قواعد حقوقی نوعی قراردادها: -7

 قواعد حاکم براهلیت طرفین قرارداد  -

 قواعد حاکم بر موضوع ، جهت و محتوای قرارداد -

 کسب و کار نیقوان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Business Rules And Regulations انگلیسی:عنوان درس به 

 نظری  جبرانی  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 قواعد حاکم بر شکل و چارچوب قرارداد  -

 قواعد حاکم بر قصد طرفین و رضایت آن ها -

 حقوق و تکالیف ناشی از  قراردادها ، انتقال این حقوق و تکالیف -

 ضمانت اجرای قرادادها -

 قواعد حاکم بر پیگیری حقوق و حل و فصل اختالفات ناشی از قراردادها ، صلح ، داوری ، رسیدگی قضائی -

 اثر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث -

 سقوط تعهدات -

 واعد حقوقی اقسام قراردادهای معین:ق -8

 قواعد حقوقی اقسام قراردادهای معین -

 قواعد حقوقی اقسام قراردادهای معین:  -

 بیع -

 شرکت : شرکت مدنی ، شرکت تجاری  -

 وکالت : وکالت مدنی ، وکالت دادگستری -

 اجاره -

 مضاربه -

 حواله -

 رهن -

 ضمانت -

 صلح -

 ) تعارض قوانین(.نقواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی  -

 قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی ) تعارض قوانین(. -9

 قواعد حقوقی تشخیص قانون حاکم بر قراردادها : شکلی ، محتوایی  -44

کالت  و قواعد حقوقی حاکم بر اقسام قراردادهای بین المللی ، بیع بین المللی ، شرکت مدنی بین المللی ، شرکت تجاری بین المللی ، -44

 مدنی بین المللی ، وکالت دعاوی بین المللی

 قواعد حقوقی حل و فصل  اختالفات ناشی از قراردادهای بین المللی خصوصی  -42

 قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری  -43

، معامالت برواتی قواعد حاکم بر اقسام قراردادهای تجاری  ، شرکت تجاری قرارداد حمل و نقل ، داللی ، کارگزاری بورس ، عاملی  -41

 ، بیمه ،....

قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای تجارت بین الملل : قراداد بازاریابی در خارج از کشور ، قرارداد فروش بین المللی کاال ، بروات در  -45

قراداد ساخت تاسیسات در  تجارت بین الملل ، اعتبارات اسنادی ، قراداد ضمانت ، قراداد عاملیت ، قرارداد بیمه ، قرارداد  حمل و نقل ،

خارج از کشور ، تهاتر ، توافق بازخرید محصول ) بای بک ( ، قرارداد تعادلی ، موافقتنامه توزیع انفرادی ، نمایندگی خارج از کشور ، 

 مشارکت انتفاعی ) جوینت ونچر (

وق  خصوصی ، اقسام قراردادهای اداری ) قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری : تمایز قراردادهای ادرای با قراردادهای حق -41

 پیمانکاری ، قرارداد استخدامی ، قرارداد پژوهشی ، ...( مزایده و مناقصه و قوانین حاکم بر آن ها،...
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

دهای دانشجویان با مبانی قانون تجارت و انواع فراین بااستفاده از تفسیر قوانین شرعی. حقوقی و همجنین استفاده از بررسی های مورد حقیقی 

 قراردادهای بازرگانی و کسب وکار و کسب مهارت تهیه متن قرارداد خرید،فروش، همکاری و ازاین قبیل در کسب و کارآشنا خواهند شد.

 دهای ارزشیابی )پیشنهادی(: ث( راهبر

 درصد 24سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 84  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  مطالعات کتابخانه ای 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 قانون اساسی .4

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور .2

 قانون تجارت .3

 قانون کار و تأمین اجتماعی .1

 مقررات تشکیل شرکت سهامی خاص .5

 کتب حقوق بازرگانی و حقوق تجارت ایران .1

 برنامه های توسعه اول تا چهارم و سایر منابع مرتبط .7
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 هدف کلی:

دانشجویان دانشی راجع به قابلیت استفاده از وب بدست خواهند آورد.دانشجویان یک دیدگاه راجع به اهمیت رهنمود های ساختار یافته و 

 با موضوعات در پروژه های وب کاربردی می سازند.موضوعات مهم برای ساختن صفحات وب بدست می آورند. سپس این دیدگاه  را 

 ها:پ( مباحث یا سرفصل

منجر به  متدولوژیاین دیدگاه و این درس استفاده مقدماتی از وب را که از طریق بکارگیری دیدگاه و متدولوژی کاربر محور پوشش می دهد.  

 عاالت مناسب  می شود. موضوعات این درس عبارتند از:یک سایت با طراحی خوب با کاربر، محتوای مناسب، سازمان و فعل و انف

 (HCIکامپیوتر )-رابطه متقابل انسان -4

 سیستم های راهبری -2

3- HTML 

1- Dreamweaver 

 بازیابی اطالعات -5

 فیلتر کردن -1

 طراحی گرافیکی -7

 نمودارها -8

 طراحی نرم افزار -9

 معماری وب سایت -44

 تحلیل نیازمندیها -44

 تحلیل هدف گروه -42

 پشتیبانی راهبری -43

 کسب و کار یراه انداز یپروژه ها تیریمد عنوان درس به فارسی:

 Project management of business عنوان درس به انگلیسی:

creation 
 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 محتواسازماندهی  -41

 سازماندهی بصری -45

 ارزیابی قابلیت استفاده از وب -41

 جهانی سازی -47

 دسترسی -48

 خصوصی سازی -49

 دوره حیات پروژه -24

 صورت وضعیت احتیاجات و ضوابط معیار های موفقیت پروژه -24

 ساختار شکست کار -22

 تخمین -23

 شبکه ها، نمودارگانت و زمان بندی -21

 خطرات پروژه -25

 تخصیص منابع -21

 Sجریان نقدی و منحنی  -27

 و شمار نشان )مقطع( سنجش عملکرد -28

 مدیریت کیفیت -29

 تعاریف و اصطالحات -34

 نرم افزار های استاندارد -34

32- ERP 

 پرتال -33

 تکنولوژی زیر ساخت -31

 مراحل اجرا -35

 مدیریت سریع اجرا -31

 مشکالت اجرا -37
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 مدیریت خطرات -38

 برنامه ریزی روز آوری -39

14- PERT 

 نمودار گانت -14

 استراتژی بودجه -12

 استراتژی منابع -13

 متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 تآشنا ساختن عملی دانشجویان با مراحل چگونگی راه اندازی پروژه های واقعی کسب و کار با در نظر گرفتن چهار ضلعی : زمان . هزینه . فرص

 و کیفیت 

 درصد 55سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 15  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از نرم افزارهای مربوط به  تلیل سه بعدی و استفاده از شبکه اینترنت در هنگام ارزیابی پروژه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Till, A. and A. Itzkovitvch, (2003), Design-It-Yourself: Web Sites: A Step-by-Step Guide, 

Rockport Publishers, ISBN: 1564967603. 

2. Dimarco, J. (2006), Web Portfolio Design and Applications, Idea Group Publishing, ISBN: 

1591408555. 

3. Fowler, S. (2004), Web Application Design Handbook: Best Practices for Web-Based Software, 

Morgan Kaufmann; 1 edition, ISBN: 1558607528. 

4. Hoekman Jr. R. (2006), Designing the Obvious: A Common Sense Approach to Web Application 

Design, New Riders Press, 1 edition, ISBN: 032145345X. 

5. Dijck, P. V. (2003), Information Architecture for Designers: Structuring Websites for Business 

Success, Rotovision, ISBN: 2880467314. 

6. Stoehr, T. (2002), Managing e-business Projects: 99 Key Success Factors, Springer, 1 edition. 
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7. Shields, M. G. (2001), E-Business and ERP: Rapid Implementation and Project Planning, Wiley, 

1 edition, ISBN: 0471406775. 

8. Balakian, B.; Young, K. and Veerapaneni, R. (2002), Managing E-Business Projects, 

Authorhouse, ISBN: 0759684731. 

9. Schalz, Y. (2005), Tips for Managing e-Business Projects, Multi-Media Publications Inc., ISBN: 

1895186463. 

10. Stoehr, T. (2002), Managing e-business Projects: 99 Key Success Factors, Springer, 1 edition. 

11. Shields, M. G. (2001), E-Business and ERP: Rapid Implementation and Project Planning, Wiley, 

1 edition, ISBN: 0471406775. 

12. Balakian, B.; Young, K. and Veerapaneni, R. (2002), Managing E-Business Projects, 

Authorhouse, ISBN: 0759684731. 

13. Schalz, Y. (2005), Tips for Managing e-Business Projects, Multi-Media Publications Inc., ISBN: 

1895186463. 

14. Lientz, P. B., K. P. Rea, (2000), Dynamic E-Business Implementation Management: How to 

Effectively Manage E-Business Implementation (E-Business Solutions), Academic Press, 1 

edition, ISBN: 0124499805. 
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 هدف کلی:

 های اجتماعی شناسی با درک روابط واقعی متغیرها و پدیدهتحلیل فلسفه علم و معرفتتسلط کامل دانشجویان بر تجزیه و  -

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 شناسی علمیمبانی هستی شناسی و روش -4

 اهداف علم و ویژگی های روش شناسی علمی تحقیق  -2

 نقش مفاهیم و ارزشها در روش علمی و کاربردی  -3

 سازی جایگاه پژوهش در تئوری -1

 تئوری های کارآفرینی در فرایند تحقیقنقش  -5

 تئوری به عنوان راهنمای روش طرح تحقیق -1

 تئوری به عنوان ابزار تفسیر نتایج تحقیق -7

 انواع روش های شناخت: -8

 شناخت کارآفرینی به عنوان یک پدیده اجتماعی قابل تحقیق  -9

 فرایند تحقیق علمی -44

 شرایط انتخاب و تدوین موضوع تحقیق کارآفرینی -44

 له تحقیق:بیان مسأ -42

 انواع مساله تحقیق -43

 سطوح سلسله مراتب مساله تحقیق درکارآفرینی -41

 بیان گزارههای تحقیق: -45

 انواع اهداف تحقیق -41

 ویژگی های اهداف تحقیقاتی خوب -47

 فرضیه ها /سواالت پژوهشی -48

 قیروش تحق عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Research Methodology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 انواع فرضیه  های تحقیق/ سواالت پژوهشی -49

 ویژگی یک فرضیه تحقیقاتی خوب -24

 یقشیوه های طراحی مدل مفهومی تحق -24

 بررسی پیشینه تحقیق -22

 اهداف بررسی پیشینه تحقیق -23

 های رفرنس دهی  شیوه -21

 بررسی موردی پیشینه تحقیق در تحقیقات کارآفرینی -25

 انواع متغیر ها، تعاریف مفهومی ،عملیاتی متغیرهای پژوهشی و مقیاسی سنجش آنها -21

 انواع متغیر ها در پژوهش های کارآفرینی -27

 مفهومی و عملیاتی(انواع تعاریف متغیرها)تعاریف  -28

 (coperationalization)و عملیاتی کردن  (conceptualization)مفهوم سازی  -29

 سطوح سنجش متغیرها -34

 مقیاس سازی و تبدیل مقیاس ها -34

 ها در پژوهش های کارآفرینیهای گردآوری دادهروش -32

 جامعه،نمونه و روش های نمونه گیری -33

 روش های نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی -31

 نمونه گیری از افراد ،شرکت ها ،صنایع ،واحدهای خاص یا سایر واحدهای تحلیل -35

 روش های تعیین حجم نمونه آماری -31

 روش شناسی تحقیق در کارآفرینی -37

 روش های تحقیق توصیفی -38

 روش های تحقیق آزمایشی و نیمه آزمایشی -39

 مطالعات کمی و کیفی در تحقیقات کارآفرینی -14

 (triangulation)روش تحلیل محتوا  -14

 در کارآفرینی Grounded theoryروش تحقیق -12

 ایجاد تعادل بین تحقیقات اکتشافی و تبیین کمی وکیفی در پژوهش های کارآفرینی -13

 گردآوری داده های کمی و کیفی -11

 های کمی ،کیفی و ترکیبی تحلیل داده هاروش -15

 LISRELو  SPSSهای تحقیق به کمک نرم افزارهای آماری مانند یافتهتحلیل -11
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 و نتیجه گیری از تحلیل یافته ای تحقیقبحث  -17

 مرور تحقیقات کارآفرینی در ایران -18

 روش تدوین پیشنهاد تحقیق در یکی از مسایل کارآفرینی  -19

 تدوین گزارش تحقیق. -54

 چارچوب تدوین مقاله پژوهشی  -54

 تدوین طرح پژوهشی در زمینه مسائل کارآفرینی درایران -52

 حتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با م

 کسب توانایی در بررسی عمیق و جامع مشکالت عمومی کارآفرینی در کشور و ارائه راه حل برای آنها  -

 توانایی تدوین طرح تحقیق در کارآفرینی -

 توانایی ارزیابی پژوهشهای کارآفرینی -

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 25سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 75 سالپایان نیمآزمون 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 انتخاب  یک موضوع تحقیق کارآفرینی توسط دانشجویان به عنوان گزارش کار این درس  -

 تدوین طرح پژوهشی بر اساس موضوع انتخاب شده توسط دانشجو -

 کارآفرینی توسط دانشجونقد یک پایان نامه یا مقاله علمی چاپ شده در زمینه  -

 :ع پیشنهادیچ( فهرست مناب

1. David.s.sonper(2004).ResearchinEntrepreneurship.newyork:springe 

2. PervezN.Ghauri,Kjell,GronhaugIvarKristianslund٬Research Methods in Business Studies: A 

Practical Guide  ،Prentice Hall . 

3. Kevin Hindle,(2004),Choosing qualitative methods for entrepreneurial cognition research: a 

canonical development approach. : An article from: Entrepreneurship: Theory and Practice 

,Entrepreneurship: Theory and Practice (Refereed). 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Pervez%20N.%20Ghauri&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Kjell%20Gronhaug&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Kjell%20Gronhaug&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Kevin%20Hindle&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
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4. Michael Quinn Patton,(2001),Qualitative Research & Evaluation Methods ,SAGE Publications; 

3rd edition . 

5. Marianne Coleman ،Ann R J Briggs,(2002),Research Methods in Educational Leadership and 

Management (Educational Management Research & Practice series) ,SAGE Publications . 

6. Van De Ven،Anderae (2000). Research on the Management of Innovation. The Minnesota 

Studies. NewYork، Oxford University Press. 

7. Floyed J.Fowler (2001). Survey Research Methods. Sage Publications،Incorporated 

  

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Michael%20Quinn%20Patton&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Marianne%20Coleman&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Ann%20R%20J%20Briggs&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Ann%20R%20J%20Briggs&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
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 هدف کلی:

 ، مدل کسب و کار و طرح کسب و کار یطرح امکان سنج یآشنایی دانشجویان با تفاوتها -

 سنجی اقتصادیفنون امکان  یریادگی -

 سنجی فنیفنون امکان  یریادگی -

 یامکان سنجی مال یادگیری فنون -

  یفنون امکان سنجی طرح از جنبه حقوق یریادگی -

 یفنون امکان سنجی طرح از جنبه اجتماع یریادگی -

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 و تفاوت آن با طرح کسب و کار و مدل کسب و کار یامکان سنج فیکسب و کار، تعر یامکان سنج -4

 : تقاضایاقتصاد یامکان سنج -2

 دیعوامل تول: یاقتصاد یامکان سنج -3

 صنعت و رقابت  لیتحل -1

 عیتوز یو کانالها یابیبازار مت،یبازار و  ق لیتحل -5

 مناسب دیو روش تول یو انتخاب فن آور یطرح، بررس تیظرف ،یفن یها یو بررس یواکاو -1

 پروژه تیریطرح و مد یالزم، مهندس یها رساختیاالت و ز نیبراورد ماش -7

 کسب و کار یها رساختیز لیتحل -8

 کسب و کار  یابیمکان  -9

 طرح یمال یصورتها ینیب شیمالی،  پ یو واکاو یبررس -44

 هیساالنه سرما نهیهز ،یمنفعت، نرخ بازده داخل نهیخالص، نسبت هز یطرح، ارزش فعل یابیارزش -44

 یمال ینسبتها ،یمال یها ینیب شینقطه سربه سر، پ لیو تحل هیتجز -42

 نیمنابع تام ه،یریزی تامین مالی و جذب سرمابرنامه -43

 ها، مشوق ها تی: محدودیطرح از جنبه حقوق یامکان سنج -41

 داریو مالحظات توسعه پا یاجتماع یها تیمسئول یامکان سنج -45

 نینجام تمرو ا شرعی و اقتصادی مبتنی بر رعایت مواضع اسالمی و اقتصاد علمی  _ی از منظر اسالمیبا نرم افزار امکان سنج ییآشنا -41

 یعمل

 متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری

 دیجد کسب و کار یامکان سنج عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Feasibility Study of New  Business عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   جبرانی - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی4واحد نظری+4 2 تعداد واحد:

41  +32 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 18 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش 
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و هدایت دانشجویان بطرف ایجاد ارزش های مادی  ، مدل کسب و کار و طرح کسب و کار یطرح امکان سنج یآشنایی دانشجویان با تفاوتها

 و اجتماعی مطابق  منطبق بر قوانین اسالمی و ایرانی

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 24سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 84  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ملزومات خاصی نیاز نمی باشد.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .یصنعت تیریسازمان مد ،یو مال ی، اقتصاد ی، مطالعات فن یصنعت یطرحها یابی، ارز4382داوود ،  انیدیمج -4

 .انتشارات دانشگاه تهران  ،یصنعت یگذارهیسرما یهاطرح یسنجو امکان ینیکارآفر  ،ینق ی، عل4385 ،یرازیش مصلح -2

  .، مقدمات کسب و کار، ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم4397رضا،  یمحمدکاظم -3

  ، چاپ دوم.رضا؛ انتشارات دانشگاه تهران ،یطرح کسب و کار؛ محمدکاظم نیو تدو ی، طراح4399رضا،  یمحمدکاظم -1

5- Feasibility studies made simple, Rodney Overton, Boat Harbour, Martin Books, 2007 . 

6- Financial Feasibility Studies for Property Development:  theory and practice,  Havard, Tim,  New 

York, Routledge, 2014. 
7- Feasibility Study: preparation and analysis, Charles Zawde, Del, Princeton Commercial Holdings, 

2017. 

8- Feasibility Study: Marketing, Financial and Operational Analysis, Mamun Habib, Chamnong  

Jungthirapanich, Germany, Lambert Publishing, 2019. 
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 هدف کلی:

ا توجه ب بازار و کسب مهارتهای تحلیل و تدوین گزارش فرصتهای کسب و کار ازیمفاهیم و فنون سنجش نهدف این درس آشنایی دانشجویان با 
ده و بازار آشنا ش یازسنجیمرتبط با ن یها و پژوهش ها هیدرس دانشجو با نظر نیاست. در ا به شرایط بومی و در چارچوب ارزش های فرهنگی

 ریکند. سا یبازار  کسب م یازهاین ییبازار و شناسا یداده ها لیو تحل یداورگر یالزم برا یبازار، مهارت ها یازسنجین یها کیتکن یریادگیبا 
 باشد. یو تقویت  شایستگی تشخیص مساله توسط دانشجویان  م نانهیدرس عبارتند از ایجاد و تقویت  توانایی ایده پردازی کارآفر یهدف ها

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 .ازیبازار و انواع ن ازین یبه داده ها یمنابع دسترس ، بازار ازیمرتبط با ن یدیکل میمفاه فیدرس و تعر اتیکل

انواع فرصت های کسب و کار بر حسب دسته بندی های رایج بومی مانند خانگی، خانوادگی، روستایی، صنایع     دستی، صنایع  .4
 فرهنگی. 

 . و رویکرد های نظریبازار  ازیمفاهیم تشخیص، سنجش و انتخاب ن -2

 بازار به عنوان یک فرایند ازیفرصت و ن ییبازار در فرایند کارآفرینی، شناسا ازیجایگاه و اهمیت سنجش ن -3

 در بازار ایران، کشورهای منطقه و جهان. شناخت وضع موجود، روندها ی موجود و در حال ظهور -1

 ازارب ازیاجتماعی وفنآوری موثر بر ن -محیط، روندهای مهم اقتصادیفنون و روش های تحلیل برای شناخت وضع موجود و روندهای  -5

 منطقه یکشورهاو  رانیبازار ادر  الگوی آشنایی با کسب و کارهای دارای بازار جذاب -1

 منطقه یو کشورها رانیبازار ادر  عرضه و تقاضا یمقدار امکان نیپیش بینی بازار در حال ظهور و تخم -7

 از فرصت های بازار، چارچوب تدوین گزارش سنجش فرصت کسب و کار یربهره بردا تیارزشیابی جذاب -8

 ایده کسب و کار، منابع ایده، انتخاب ایده و نوآوری و فرایند نوآوری ، تعریف ایده و ویژگی های ایده خوب، -9

 عوامل موثر بر سنجش و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی -44

بازار و بهره برداری از  ازیدر پاسخ به ن ایرانی ( –با چهار چوبهای فرهنگی اسالمی  )ارزش های اسالمی و انطباق ان نقش ارزش ها -44
 فرصت های کارآفرینی

 ابعاد ایده کارآفرینانه )محتوا، ارزش، منطق و حجم ایده و تازگی ایده(، روش ها و تکنیک های خالقیت و ایده پردازی  -42

 با توجه به منابع داخلی و امکان جایگزینی واردات و امکان صادرات دهیا یتمقدما یمعیارهای ارزیابی و انتخاب ایده، امکان سنج -43

با توجه به زنجیره تامین داخلی و الزامات عدالت، پایداری محیط، فقرزدایی و  اجرای ایده و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی -41
 ایجاد رفاه عمومی بر اساس مزیت رقابتی.

ت( راهبردهای و کشورهای منطقه و جهان اسالم. سنجش و بهره برداری از فرصت های بازار در ایران ،یپرداز دهیتجربه های موفق ا -45

 تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ا توجه به ب بازار و کسب مهارتهای تحلیل و تدوین گزارش فرصتهای کسب و کار ازیآشنایی دانشجویان با مفاهیم و فنون سنجش ن -41

 است. ر چارچوب ارزش های فرهنگیشرایط بومی و د

 یپردازدهیکسب و کار و ا یفرصت ها ییشناسا عنوان درس به فارسی:

 Business opportunities عنوان درس به انگلیسی:

identification and Ideation 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی4واحد نظری+4 2 تعداد واحد:

32+41 

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 18 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 24سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 84  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ملزومات خاصی نیاز نیست

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

سازمان انتشارات جهاد  ، تهران،فرصت ها و ایده های کارآفرینی، 4394یدالهی فارسی جهانگیر، گالبی امیرمحمد و مهرابی رزا،  -4

 ،. ویرایش دومدانشگاهی

2- Scott Andrew Shane, 2004, A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-opportunity 

Nexus (New Horizons in Entrepreneurship Series)   Cheltenham, Edward Elgar Pub. 
3- Sarasvathy, S., 2001, Causation and effectuation: Towards a theoretical shift from economic 

inevitability to entrepreneurial contingency, Academy of Management Review, 26(2), 243–288.  

4- Ferran Giones, Zhao Zhou, Francesc Miralles, and Bernhard Katzy, 2013, From Ideas to 

Opportunities: Exploring the Construction of Technology-Based Entrepreneurial Opportunities, 

Technology Innovation Management Review.  

5- Van de Ven, A. H., Polley, D. E., Garud, R. and Venkataraman, S., 2008, The Innovation 

Journey, Oxford, Oxford University Press. 

6- James O. Fiet and Pankaj C. Patel, 2008, Entrepreneurial Discovery as Constrained, Systematic 

Search, Small Business Economics, No.30, P. 215–229.  

7- Julian Birkinshaw and Susan Hill, 2009, Antecedents of New Business Idea Generation arge 

established firms, AIM Research Working Paper Series. 
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 هدف کلی:

بکارگیری نوآوری در سطح گسترده و در ابعاد راهبردی کسب و کار کارآفرینانه هدف از این درس آشنایی کامل دانشجویان با ابعاد  

 می باشد. همچنین دانشجویان با عوامل موثر بر شکل گیری راهبرد نوآوری در شرکت های دانش بنیان و فناورانه آشنا خواهد شد.

 اهداف فرعی:

درس  موفقیت راهبرد نوآوری در بازارهای پیچیده را بعد از گذراندن ایندانشجویان باید قابلیت پاسخ گویی به سواالتی نظیر چگونگی  .3

 به دست آورند.

دانشجویان بعد از اتمام این درس باید سازه های اصلی راهبرد نوآوری و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری راهبرد را کامل  .1

 قرار گیرند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ا مفاهیم و عوامل ، هدف گذاری، تعیین چشم اندازتعریف استراتژی آشنایی ب .4

 تصمیم گیری و تفکر راهبردی .2

 برنامه ریزی و شناخت و تجزیه و تحلیل محیط .3

 تعریف نوآوری، خالقیت، تفاوت ها و مدل های ذهنی نوآوری .1

 نوآوری فناورانه و  نوآوری باز .5

 نوآوری جهشی )رادیکال( و  نوآوری گام به گام .1

 وری، تعریف رشد ، استراتژی های رشد، نوآوری به عنوان منبع رشدارتباط رشد با نوآ .7

 فرایند شکل گیری نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط و چگونگی تبیین نوآوری به عنوان چشم انداز یا هدف غایی .8

 نوآورانهشناسایی و بهره برداری از فرصت های نوآورانه، کشف و یا خلق فرصت نوآورانه، فرایند تجاری سازی فرصت  .9

برای تجزیه و تحلیل بازارهای هدف و امکان سنجی و تعیین مدل کسب و کار  SWOTو  FMEA, EFQMآشنایی با تکنیک ها  .44

 برای بکارگیری نوآوری

ایجاد نقشه راه راهبرد، تعیین و تحلیل منابع مشهود و نا مشهود در بنگاه، تحلیل مزیت های رقابتی جدید ماحصل از نوآوری و تعیین  .44

 عوامل موثر برنامه راهبردی متناسب

 آشنایی با استراتژی اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز .42

 آشنایی با استراتژی خوشه های نوآوری .43

 مبانی و راهبردهای نوآوری  عنوان درس به فارسی:

 Foundation & Strategies of عنوان درس به انگلیسی:

Innovation 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه   سمینار آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 آشنایی با اتحاد استراتژیک نوآوری بین شرکت های کوچک، متوسط با شرکت های بزرگ  .41

 Spin offآشنایی با استراتژی نوآوری در کسب و کارهای  .45

 موفقیت و شکست راهبرد نوآوری کسب و کارهای کوچک و متوسط ایرانتحلیل دالیل  .41

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ترغیب دانشجویان به استفاده ار الگو های نواوری بومی شده با توجه به دانش تخصصی و پیشرفته بومی که باعث افزایش انگیزش دانشجویان 

 های خالق می شود برای بکارگیری ذهنیت 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 این راهبردها شامل بازخورد از لحاظ تکنیک های حل مسله. و بکارگیری دانشجویان در موارد عملی در کسب و کار های جاری  

درصد  و پروژه های عملی 45درصد و انجام داده کاوی های عملی  25: پرداختن به مباحجث تئوری  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 55   خواهد بود 45نیز

 درصد 15   سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

. سال چهارم .شماره 4385نوآوری رادیکال در مقابل نوآوری تدریجی . کامبیز طالبی .مجله فرهنگ و مدیریت . دانشگاه تهران . تابستان -4

 434-443سیزدهم . ص 

العات . کامبیز طالبی و سعید توکلیان. . مجله مطشناسایی مولفه های بازاریابی نوآورانه در کسب و کار های کوچک فناورانه . مهران رضوانی  -2

 98-83ص   4394. پائیز 7راهبردی شماره 
3- W. Chan Kim, Renee Mauborgne. Blue Ocean Strategy  , book,2006,Edvard Elgart 
4- The Innovation Book, published by, Max Mackeown .2011. 

5- Ideas to the marketplace,  Journal of Commercial Biotechnology,  Vol. 15, 4, 

6-Clayton M. Christensen, The Innovator's Solution,. Harvard Business School 2019 

7-Roberte. E. Johnston, JR, and J. Douglas Bate, The Power Of Strategy Innovation,2018, Cambrige 

publishing Co. 

8- Souto, J. E. (2015). Business model innovation and business concept innovation as the context of 

incremental innovation and radical innovation. Tourism Management, 51, 142-155. 

West, J., Salter, A., Vanhaverbeke, W., & Chesbrough, H. (2014). Open innovation: The next decade. 

  

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/B0007DRENQ/qid=1144837131/sr=1-3/ref=sr_1_3/103-2959304-7397407?v=glance&s=books
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  الف( هدف کلی:

کار و تمایز آن کسننب وکار در تفکر مدرن، آشنننایی با اصننول  و کسننب به نسننبت اسننالمی های دیدگاه معرفتی و مبانی با دانشننجویان آشنننایی

 ع مسلمین.ایرانی کسب و کار در جوام اسالمی حاکم بر کسب وکار، آشنایی دانشجویان با فقه کسب وکار و درنهایت آشنایی با الگوی اسالمی

 ها:ب( مباحث یا سرفصل

 بخش اول: کسب وکار در مکتب اسالم )فلسفه اخالقی و اجتماعی اسالم(

  نگاه حِکمی به کسب و کار  

o کسب و کار در حکمت اسالمی در مقابل کسب و کار در تفکر مدرن 

o  رابطه با کسب و کارتمایز اخالق حرفه ای کسب و کار و مکتب اخالقی اسالم در 

o کسب وکار؛ بستر تأمین معاش و سلوک معنوی 

o ضرورت مکتب سازی نوین کسب و کار از دیدگاه اسالم 

 اصول اسالمی حاکم بر کسب و کار 

o ،معادباوری فرهنگ و ربوبی نظام برابرخداوند، در مسئولیت عبودیت، توحیدمحوری در کسب وکار 

o   احسان و جوانمردی در کسب و کار 

o (و اخالق مهارت آموزش) تزکیه و کسب و کار امیگهم 

o آن استمرار و کسب وکار انتخاب در فرد استعداد و ظرفیت و وشایستگی اهلیت رعایت 

o عالَم هدفمندی راستای در هدفمند اجتهاد و تالش 

o هم با انسانها( ارگانیک) وار اندام تعامل و نیاز پیوستگی، به توجه 

o (رعایت محرومان و آسایان تن و مفسدان با برخورد) کسب و کار بر اجتماعی شدید و مدام نظارت 

o آفرینش کل و انسانی جامعه خود، برای نفع و سودمندی و خیر بیشترین 

o رعایت عدالت در کسب و کار 

o (زدن جا در و ایستایی عدم) کسب و کار در کیفی و کمی ارتقاء و توسعه 

 ارزش و اهمیت کسب و کار در مکتب اسالم 

  کار و...[ در استقامت صالح، عمل نیت، صبر، برکت، اسالمی مؤثر بر کسب و کار ]توکل،رزق،مفاهیم 

 الگوی کسب و کار برکت محور مبتنی بر ارزش های اسالمی 

 بخش دوم: فقه کسب و کار 

 كسب و كار با رويكرد اسالمي  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Business on Islamic Approch  عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 فقه اسالمی در کار و کسب پردازی مفهوم 

 تأثیرگذاری فقه شیعه بر مبانی و اصول کسب و کار 

  استخراج مبانی کسب و کار از تراث فقهی 

 کسب و کار به بخشی شرافت و زندگی معیشت تأمین وجوب 

 وجوب یادگیری احکام کسب و کار 

 لزوم تأسی به سیره پیشوایان توحیدی در کسب و کار 

  مأخذشناسی متون فقهی کسب و کار 

 الصِّنَاعَات وَ الْفَوَائِدِ وَ الْمَکَاسِبِ وَ الْمَعَایِشِ : کتاب الْمَعِیشَة، بَابُرحمه هلل شیخ صدوق 

 کتاب مکاسب محرمهرحمه هلل شیخ اعظم مرتضی انصاری : 

 اإلمامیه فقه فی الدمشقیه : اللمعهرحمه هلل شهید اول 

  قواعد عام فقه در کسب و کار ]قاعده الضرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده اکل مال به باطل، لزوم وفای به تعهدات

 و...[

 شناسی کسب و کار در فقه اسالمی ]آشنایی با انواع کسب وکارهای واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح[گونه 

  احکام کسب وکار ]معامالت باطل، شرایط بیع، شرایط مبادله، نقد و نسیه، معامالت سلف، احکام شرکت، احکام

فروشی، دروغ در حتکار، سودهای نامشروع، کمصلح، احکام اجاره، احکام رهن، اقاله، ضفعه، مضاربه، دین و قرض ا

 کسب و کار، حرمت ربا و...[

  مستحبات کسب و کار 

 مکروهات کسب و کار 

 بخش سوم: تجربه جوامع مسلمین در حوزه کسب و کار

 فتوت صنفی؛ الگوی اسالمی ایرانی کسب و کار 

o معنی و مقصود فتوت صنفی و موضوع فتوت اسالمی در کسب وکار 

o  مختصر آیین فتوت اصنافیتاریخچه 

o آیین فتوت و کسب و کار در جوامع مسلمین 

o فتوت صنفی؛ اصول و چارچوب های معرفتی، قواعد و دستورالعمل های عملی 

o نامه ها،کسوت نامه ها و اخالق کسب و کارفتوت نامه های صنفی، کسب 

o بازخوانی فتوت نامه کسب و کارهای مختلف 

o ر کسب و کارهای جدیدبازآفرینی اصول فتوت نامه ها د 

o داللت فتوت نامه های اصنافی ایران در طراحی کسب و کار 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

می کار و تمایز آن کسب وکار در تفکر مدرن، آشنایی با اصول اسال و کسب به نسبت اسالمی های دیدگاه معرفتی و مبانی با دانشجویانآموزش  

 بر کسب وکار، آشنایی دانشجویان با فقه کسب وکار و درنهایت آشنایی با الگوی اسالمی ایرانی کسب و کار در جوامع مسلمین.حاکم 
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 35سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 15  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ج( فهرست منابع پیشنهادی

 تجارت، قم، بوستان کتاب. و کسب آداب در( ره) خمینی امام فتاوای ضمیمه به: بازار در (. اخالق4381صنعتکار، حسن ) .4

 احکام کسب و کار، قم، نشر فقیه اهل بین علیهم السالم. (. آداب و4394محمدعلی ) گرگانی، علوی .2

 کار، تهران، سمت. و کسب (. احکام4144نظری ) مرتضی,  مطیعی محسن,  پور حسین داود .3

اسننالم، تهران، انتشننارات  دیدگاه از تجارت احکام بر مبتنی کار و کسننب عمومی (. احکام4395طغیانی) باصننیری، مهدی مرادی امین .1

 طالیی.

 الحیاه، نشر دلیل ما. ترجمه (.4395حکیمی ) علی حکیمی، محمدرضا حکیمی، محمد .5

 الحدیث. دار فرهنگی حدیث، قم، موسسه و قرآن پایه بر اقتصادی (. توسعه4394شهری )ریمحمدی محمد .1

 انتشارات مفید، نامهایران،  و اسالم درحقوق وکار کسنب  به راجع قوانین در قواعداخالقی بازتاب (،4394) حسنین،  میرمحمدصنادقی،  .7

 94 شماره قم، مفید، دانشگاه

 از وکار کسب حوزه در اسالمی زندگی سنبک  مؤلفه های ( شنناسنایی  4392) محمودی، فاطمه کالنتری، اسنماعیل  ابراهیم، کالنتری، .8

 .58 – 33 ص ، 22 شماره ، 92 ششم زمستان سال اخالق، نامه پژوهش پژوهشی علمی روایات، فصلنامه و آیات برخی دیدگاه

 .کوشامهر شیراز، تجارت، و کسب آداب و اخالق (،4381اکبر،) علی کالنتری، .9

 مجنون نشر: تهران سوم، چاپ ای، حرفه اخالق( . 4385)  احد، قراملکی، فرامرز .44

 قم، انصارى، شیخ اعظم بزرگداشت جهانى کنگره المکاسب، کتاب (،4145) امین، محمد بن مرتضى اعظم(، )شیخ دزفولى انصارى .44

 .اول چاپ

 مدرسین جامعه به اسالمى وابسته انتشارات دفتر الفقیه، الیحضره من (،4143قمى،) بابویه بن على بن محمد صدوق(، صدوق)شیخ .42

 .دوم چاپ قم، قم، علمیه حوزه

 .چاپ اول تهران، مقدس، پیام اسالمی، اخالق و سنن و آداب در المتقین حلیه (،4392محمدباقر،) مجلسی)عالمه(، .43

 .کار و کسب ایرانی اسالمی الگوی اصنافی فتوت (،4394احمدیان،) الرسول عبد و مهرداد آقاشریفیان، .41

 .قم کتاب، بوستان مؤسسه جمشیدی، حسن تحقیق، صناعیّه، ( رساله4387) ابوالقاسم، میرزا فندرسکی، میر .45

 .فرهنگی پژوهشهای دفتر: تهران. جوانمردی آیین. (4381). مهران افشاری، .41
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 .تهران نو، نشر نراقی، احسان ترجمه جوانمردی، آیین (،4313هانری،) کربن، .47

 چشمه. نشر تهران، دوم، چاپ اصناف ، و فتوت باب در رساله چهارده (،4384مداینی) مهدی و مهران افشاری، .48

 (. مفاتیح الحیات، قم، اسراء.4399آملی، عبداهلل ) جوادی .49
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 هدف کلی:

 نانیکارآفر یکسب و  کار برا ی اقدامات ایجاد و راه اندازینقشه راهنما هیته -

  کسب و کار موفق کیالزامات  ریطرح و سا ییاجرا تیریتجارب و مهارت گروه مد انعکاس -

  برنامه کسب و کار موثر  و کارآمد هیو ته نیتدو  یدانش و مهارتها یادگیری -

 برنامه کسب و کار نانهیکارآفر تیو فعال دهیا کی یو اجرا هیته -

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 و فهرست مطالب طرح کسب و کار اتیکل، و مدل کسب و کار یطرح کسب و کار و تفاوت آن با مطالعه امکان سنج فیتعر -6
 که کسب و کار در آن قرار دارد یصنعتبازار و  لیتحل -3

 .با توجه به شرایط محیط کسب و کار ایران و نیازهای کسب و کار جامعه محصول حیتشرو  کسب و کار معرفی -2

  یمنابع مال نیو تام یقانون یمجوز ها هیته یزیر برنامه -4
 کسب و کار دمانیو چ یانرژ هیحرکت و حمل، ته یرهایساختمان، سالن، فضا، مس ن،یزم هیته یزیر برنامه -5

 برنامه تهیه فناوری، ابزار و تجهیزات و تاسیسات -1
با توجه به هدف های اجتماعی حفظ و ارتقای رفاه اجتماعی، خودکفایی ملی و محلی و عرضه  یسازماندهجذب منابع انسانی و  برنامه -7

 خ به نیازهای ضروری جامعه و بخصوص اقشار اسیب پذیر و فقیر.در پاس

 بر اساس معیارهای مزیت رقابتی و مسئولیت های اجتماعی. و فروش عیتوز یزی، برنامه ر یابیبازار یزیر برنامه -4

 یو انباردار دیمنابع، تول نیتام یزیر برنامه -9

 با توجه به هدف های توسعه اقتصاد محلی و امکان های ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات داخلی دی/ تول یاتیبرنامه عمل

 و ورود به بازاربرنامه رقابتی شامل ارزش پیشنهادی، بخش بازار  -61

 دار.یبا توجه به اولویت های توسعه عدالت، ارتقای مزیت محلی و حفظ اشتغال پا در کسب و کار یادگیری و نواوری یبرنامه ها  -66

 برنامه نقدی پروژه، منابع و مصارف -63

 برنامه ریزی نیروی انسانی و پروژه ایجاد کسب و کار -62
 طرح کسب و کار ینرم افزارها کاربرد -64
 طرح کسب و کار، روش ارائه و دفاع از طرح کسب و کار خالصه -65

 طرح کسب و کار یابیارز یو روش ها ارهایمع -61

 محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با 

 نانیکارآفر یکسب و  کار برا تشریح اقدامات ایجاد و راه اندازی 

 کسب و کار موفق کیالزامات  ریطرح و سا ییاجرا تیریتجارب و مهارت گروه مد انعکاس  

 برنامه کسب و کار نیتدوطراحی و  فارسی:عنوان درس به 

 نوع درس و واحد Business Plan Designing & Writing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی4واحد نظری+4 2 تعداد واحد:

41 +32 

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 18 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار آزمایشگاه سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 54سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 54 سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  الزامات و ملزومات خاصی نیاز نمی باشد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .4382 ،یصنعت تیریسازمان مد ان،یدی،  داوود مج یو مال ی، اقتصاد ی، مطالعات فن یصنعت یطرحها یابیارز -4

 .4383ع. ، بانک صنعت و معدن،  اکانی،  ن یصنعت یطرحها یدر امکان سنج یابیمطالعه بازار و بازار یراهنما -2

ر کارافرینی انتشارات مرک تهران، علی نقی مصلح شیرازی و  علیرضا پوست ور،، کارآفرینی و امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری صنعتی -3

 .4385، دانشگاه تهران

 4397وم، سانتشارات دانشگاه تهران، چاپ  ،یمقدمات کسب و کار، رضا محمدکاظم -1

 .4399کتاب جامع طراحی و تدوین طرح کسب و کار، رضا  محمدکاظمی، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم،   -5
6- The successful business plan: secrets & strategies, R. Abrams, Palo Alto, Planning Shop, 2010, 5th 

ed. 

7- Anatomy of a Business Plan: The Step-by-Step Guide to Building a Business and Securing Your 

Company's Future, Linda Prison, Chicago, Out of Your Mind ... and Into the Marketplace, 2008, 7th 

ed. 

8- Entrepreneurship Successfully Launching New Ventures, Bruce R. Barringer, R. Duane New Jersey 

, Prentice Hall, 2008. 

9- Anne Chwolka, Matthias G. Raith, (2012), The value of business planning before start-up — A 

decision-theoretical perspective, Journal of Business Venturing, Volume 27, Issue 3, 2012, Pages 

385-399, ISSN 0883-9026,  https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.01.002. 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Bruce-R.-Barringer/e/B001IGORR2/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=R.+Duane+Ireland&search-alias=books&field-author=R.+Duane+Ireland&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=R.+Duane+Ireland&search-alias=books&field-author=R.+Duane+Ireland&sort=relevancerank
https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.01.002
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 هدف کلی:

حی و کارکرد طراهدف درس عبارت است از آشنایی دانشجویان با مفاهیم مربوط  به تفکر طراحی و آشنایی  با انواع ابزارهای تحلیلی  تفکر 

 آنها در کسب و کار و کسب دانش و مهارت های الزم برای شناسایی، فورموله کردن و حل مسائل کسب و کار است

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 کاربردهای تفکر طراحی در کسب و کارمفاهیم و مبانی تفکر طراحی،  .4

 نقش تفکر طراحی در خلق ارزش شامل تفکر طراحی در کسب و کار حالل و مطابق با اصول اقتصاد اسالمی  .2

 فورموله کردن مساله در تفکر طراحی .3

 ایده پردازی در تفکر طراحی، طراحی مفهومی .1

 مقایسه طراحی کاال و خدمت .5

 مقایسه طراحی کسب و کار و سیستم  و فرایند .1

 یابزارهای تحلیلی تفکر طراح .7

 روش های حل مساله در تفکر طراحی .8

 طراحی برای معرفی نوآوری به بازار .9

 طراحی برای رشد .44

 فرایندهای ذهنی تفکر طراحی .44

 فرایندهای طراحی در کسب و کار .42

 تفکر خالق در طراحی و نواوری .43

 کار تیمی در طراحی و فرایندهای طراحی گروهی .41

 ارزیابی و بهینه سازی طراحی.، تناسب در طراحی .45

 ت موردی در تفکر طراحیمطالعا .41

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ب سآشنایی دانشجویان با مفاهیم مربوط  به تفکر طراحی و آشنایی  با انواع ابزارهای تحلیلی  تفکر طراحی و کارکرد آنها در کسب و کار و ک

 کار مسائل کسب ودانش و مهارت های الزم برای شناسایی، فورموله کردن و حل 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:

 یطراح تفکر عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Design Thinking عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایانرساله /  32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
 



 49/    طراحی کسب و کار رشته کارشناسی ارشدبرنامه درسی دوره 

 

 درصد 15های کالسی در طول نیمفعالیت 

 درصد 55  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ملزومات خاصی نیاز نمی باشد 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 4398تفکر طراحی در کسب و کار . جین لیدیکا . تیم اگیلوی . مترجم مرتضی خضری پور . کتاب . انتشارات آریانا . -4

رجمه: عقیل ملکی تتفکر ارزشی راهی به سوی تفکر خالق نقش  ارزش ها در تفکر استراتژیک . نویسنده: پرفسور رالف ال. کینی.  -3

 4384فر. ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی کرانه علم 

3-  Roger Martin, The Design of Business: Why Design Thinking Is The Next Competitive, 

Advantage (Harvard Business Review Press, 2009) 

4- Nigel Cross, Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work (Bloomsbury 

Academic, 2011) 

5- Bruce Hannington and Bella Martin, Universal Methods of Design: 100 Ways to Research 

6- Complex Problems, Develop Innovative Ideas, and Design Effective Solutions (Rockport 
Publishers, 2012) IDEO.org, The Field Guide to Human Centered Design (IDEO.org, 2015) 

7- Jeanne Liedtka, Randy Salzman, and Daisy Azer, Design Thinking for the Greater Good: 

Innovation in the Social Sector (Columbia Business School Publishing, 2017) 

8-  Zuzana Sándorová, Terézia Repáňová, Zuzana Palenčíková, Norbert Beták, “Design thinking 

- A revolutionary new approach in tourism education?,” Journal of Hospitality, Leisure, Sport 

& Tourism Education, Volume 26, 2020, 

9- Matthew Lynch, Uladzimir Kamovich, Kjersti K. Longva, Martin Steinert, “Combining 

technology and entrepreneurial education through design thinking: Students' reflections on the 

learning process,” Technological Forecasting and Social Change, 2019, 

10- Richard Laferriere, Bridgette Engeler, Andrew Rixon, “Addressing Cognitive Challenges in 

Applying Design Thinking for Opportunity Discovery: Reflections from a Design Thinking 

Teaching Team,” The Journal of Design, Economics, and Innovation, Volume 5, Issue 4, 2019, 

Pages 383-386,ISSN 2405-8726, 

11- Tim Brown, Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and 

Inspires Innovation, HarperCollins Publishers, 2009. 
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 کلی:هدف 

هدف اصلی این درس آشنایی دانشجویان با مفاهیم و کسب و کارهای نوپا )استارت آپ( و یادکیری تبدیل ایده به محصول بازار پسند و ایجاد 

 .کسب و کار برای تولید محصول و کسب درآمد از طریق فروش محصول در بازار است

از طرق مطالعه و یادگیری دانش، مرور تجربیات موفق و تعامل با کارافرینان  کسب مهارت های الزم در ایجاد کسب و کار نوپا )استارت آپ(

 حاصل می شود.  کسب  دانش و مهارت های الزم برای تدوین استراتژی های ایجاد ، رشد وتوسعه کسب و کار از یگر اهداف این درس است.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

اندازی کسب و کار شخصی و  انتخاب صنعت و رشته فعالیت، اهمیت و نقش چشم مفهوم موفقیت، برنامه ریزی مسیر شغلی و راه  -4

 انداز، فرایند هدف گذاری و شروع اقدام کارافرینانه.

( به عنوان یک روش ایجاد کسب و کار Lean Startupفرایند کارآفرینی و مفهوم کسب و کارهای نوپا و روش استارتاپ ناب ) -2

 نوپا.

ب کسب و کار برای یادگیری فعالیت های ایجاد و حفظ کسب و کار، مطالعه تجربیات موفق و ناموفق شناسایی مربی و مشاور خو -3

 راه اندازی کسب و کارهای نوپا، مراجعه به مراکز حمایتی و یادگیری فرایندها و چگونگی دستیابی به حمایت ها و تهیه نقشه راه.

 زی در خصوص چگونگی پاسخ با آن نیاز و مساله.شناسایی نیاز بازار یا یک مساله حل نشده و ایده پردا -1

 مفهوم محصول و کسب و کار، توسعه و آزمون مفهوم، نمونه سازی وپایلوت، آزمون نمونه وپایلوت. -5

 دل رشد و شکل گیری کسب و کارهای حوزه دانش بنیان تولیدی و خدماتی  م -1

ایل است مشتریان، احصاء و تعدیل ارزش پیشنهادی متناسب با پروفناسایی و تعامل با مشتریان اولیه، احصاء و ترسیم پروفایل درخوش -7

 (.Customer Development Processمشتریان، توسعه مشتریان  )

( محصول و مفهوم Co-Creation( و تاثیر آن بر طراحی، خلق مشترک )Customer Archetypeمفهوم الگوی مشتری) -8

 .Minimum Viable Product(MVP)محصول حداقلی دوام پذیر )رشد کردنی(

 – Build – Measureیادگیری ) –ارزیابی  –محصول، حلقه ساخت  -راه حل و بازار -آزمون های اطمینان از تناسب مشکل -9

Learn Loop.در کسب و فرایند  کارهای نوپا ) 

 برآورد منابع مورد نیاز، شناسایی شیوه های تامین منابع و اقدام برای تهیه منابع.  -44

 زی برای ایجاد کسب و کار نوپا، ایجاد تیم، به اشتراک گذاری دانش و کار تیمی برای ایجاد کسب و کار نوپا.برنامه ری -44

اقدام برای راه اندازی کسب و کار و شروع تدریجی تولید و عرضه محصول برای یادگیری از نتایج کار و یادگیری فرایندها، عرف و  -42

 الزامات کار در بازار.

 ) استارت آپ(  نوپا یکسب و کارها  و ایجاد یراه انداز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Start- up organizing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی4واحد نظری+4 2 تعداد واحد:

41 +32 

 عملی-نظری اختیاری

  نامه رساله / پایان 18 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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ازارهای بالقوه و اولویت بندی آنها در استارت آپ ها، انتخاب بخش مناسب بازار شروع معرفی محصول، روش های شناسایی ب -43

 رافزایش فروش، توسعه بازار و ایجاد انطباق با شرایط بازار، فرآیند و استراتژی های گذر از مشتریان اولیه به اکثریت اولیه و ثانویه د

 انواع متفاوت استارت آپ ها.

 – بازخورد –و کار نوپا، تشریح انواع رشد و استراتژی های رشد در کسب و کارهای نوپا، فرایند پویای اقدام  مدیریت کسب -41

 یادگیری برای ارتقای مزیت رقابتی و دستیابی به رشد پایدار.

 قراردادهای کلیدی، نکات مهم در قراردادها، تصمیمات تعهداور، مراجع قانونی، مشاوره حقوقی، مستندسازی. -45

وامل کلیدی موفقیت در کسب و کارهای نوپا  و دالیل رایج شکست و موفقیت استارتاپ ها و خدمات حمایتی برای  استارت آپ ع -41

 ها

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

تجربیات موفق و تعامل با کارافرینان کسب مهارت های الزم در ایجاد کسب و کار نوپا )استارت آپ( از طرق مطالعه و یادگیری دانش، مرور 

حاصل می شود.  کسب  دانش و مهارت های الزم برای تدوین استراتژی های ایجاد ، رشد وتوسعه کسب و کار از راهبردی اصلی این درس 

 است.

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 25سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 75  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  ملزومات خاصی نیاز نیست 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 4397مقدمات کسب و کار، محمدکاظمی، رضا؛ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،  -4

2- Frank V. et.al. 2017, How a fast growing startup built its sales team for long-term success, HBR.  

3- Lauren Berger, 2017, 6 things new grads should know before joining a startup, HBR . 

4- Jeffery Bussgang, 2017, Are you suited for a startup? HBR . 

5- Noam Wasserman, 2012, Assembling the startup team. HBS Case Study . 

6- Ries, Eric, 2011, The Lean Startup, Crown Publishing Group  .  
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7- Startup Communities: Building an Entrepreneurial Ecosystem in Your City, Feld, B., New York, 

Wiley, 2012. 
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 هدف کلی:

هدف این درس آشنایی دانشجویان با  هویت و فرهنگ ملی به عنوان موضوع انسجام کسب وکارهای ایرانی، ادراک تفاوت فکری و فرهنگی 

کارهای ایرانی و کسب و کارهای مدرن، به خدمت گرافتن دانش و تفکر طراحی برای بازآفرینی کسب و کارهای ایرانی با استفاده از کسب و 

 دانش و فناوری های نوین. می باشد.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 مبانی و مبادی فرهنگی کسب و کار ایرانی و تقابل آن با کسب و کار مدرن -4

 کسب وکار ایرانی )پیوند با بافت فرهنگی و تاریخی( در مقابل رویکرد فایده گرای کسب و کار مدرن گرایرویکرد بافت -2

بستر  کسب وکار ایرانی -کسب و کار عرصه پرورش اجتماعیِ فراتر از خانواده -من )الکاسب حبیب اهللکاسب در مقابل بیزینس -3
ها( عنصر اعتماد در کسب وکار ایرانی )مناسبات و حسن شهرت -فتوت، جوانمردی و اخالق در مقابل حرص، فرصت طلبی، خسّت

 کسب و کار؛ عنصر جمعی و وحدت بخش جامعه ایرانی( -درمقابل طراحی برای جبران عدم اعتماد در کسب وکار مدرن

 ظرفیت های فرهنگی ایران برای کسب وکار -1

 به مبنای کسب وکار ایرانی(آداب و ارزش های دینی و اسالمی کسب و کارهای ایرانی )اسالم به مثا -5

 دانش های بومی کسب و کار ایرانی،  شیوه های زیست و کسب و کار ایرانی -1

  آیین ها و ارزش های بومی و محلی کسب و کارهای ایرانی -7

 ارزش های خانوادگی و کسب و کار -8

 )طراحی پلتفرم های اجتماعبازآفرینی کسب وکارهای روستایی ایران  -طراحی کسب وکارهای روستایی ، طراحی محصول محلی -9
 محور برای کسب و کارهای روستایی

 -طراحی کسب و کارهای تعاونی محور )فرهنگ یاریگری و تعاون در ایران، مدل های مالکیت توزیع شده و محرومیت زدایی -44
 بازآفرینی کسب و کارهای تعاونی ایرانی(

ی کسب الزامات طراح -صنایع دستی ایران در دوره معاصر -ایرانطراحی کسب و کار صنایع دستی )سیر تاریخی انواع صنایع دستی  -44
 بازآفرینی کسب و کار صنایع دستی ایرانی  -و کارهای مرتبط با صنایع دستی

تداوم رهبری در طراحی کسب و کار  -طراحی کسب و کارهای خانوادگی )تداوم مالکیت در طراحی کسب و کار خانوادگی -42
 خانوادگی(

 خانگی )طبقه بندی مشاغل خانگی ایرانیف طراحی پلتفرم کسب و کارهای خانگی( طراحی کسب و کارهای -43

طراحی  -صنایع فرهنگی و هویت ایرانی -طراحی کسب و کار محصوالت فرهنگ بنیان و هنربنیان )تعریف صنایع فرهنگی و خالق -41
 طراحی کسب و کارهای فرهنگ بنیان و هنر بنیان ایرانی( -محصول فرهنگی

 قرابت ها با گردشگری بوم شناختی، گردشگری -وکارهای حوزه گردشگری فرهنگی )محصول گردشگری فرهنگیطراحی کسب  -45
 طراحی خدمت گردشگری؛ فرایند و ابزارها( -روستایی و گردشگری مذهبی

 يرانيا یكسب وكارها ينيو بازآفر يطراح عنوان درس به فارسی:

 Designing and Review of Iranian عنوان درس به انگلیسی:

businesses 
 نوع درس و واحد

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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راحی نظام ط شاگردی در-بازآفرینی نظام استاد -شاگردی در مقابل منتورینگ-طراحی ایرانی نظام آموزش کسب و کار )نظام استاد -41
 آموزش کسب و کار(

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

دانشجویان با  هویت و فرهنگ ملی به عنوان موضوع انسجام کسب وکارهای ایرانی، ادراک تفاوت فکری و فرهنگی کسب و کارهای ایرانی و 

ای بازآفرینی کسب و کارهای ایرانی با استفاده از دانش و فناوری های نوین. کسب و کارهای مدرن، به خدمت گرافتن دانش و تفکر طراحی بر

 می باشد.

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 24سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 84  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه

 ملزومات خاصی نیاز نیست

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (. صنایع دستی ایران، تهران انتشارات ساکو4397آزاده توماج نیا ) -4

 .(. بازار و دولت در ایران، تهران، نشر شیرازه4399کشاورزیان، آرنگ ) .2

 .وکار خانوادگی، تهران، آریانا قلم(. تداوم کسب4393)کلی لکووی، جنیفر پندرگست  .3

(. بررسی کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه و موانع و چالش های توسعه آن ها در مناطق روستایی، 4393نجفی، بهمن و لیال صفا ) .1

  .تهران، نشریه کارآفرینی

 .(32)9, فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد, 'اونیاصول حاکم بر شرکت های تع'(. 4395مالکی, جلیل, یوسفی, غالمعباس. ) .5

  .(. تعاونی ها نگرش جهانی و اقدام ملی، تهران، طرح نو4399علوی تبار، علیرضا ) .1

 .(. فرهنگ یاریگری در ایران: درآمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون، تهران، مرکز نشر دانشگاهی4395فرهادی، مرتضی ) .7

  .(. واره: درآمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون، تهران، شرکت سهامی انتشار4393)فرهادی، مرتضی  .8

 .(. صنایع فرهنگی، تهران، انتشارات ساکو4391حمید شاکری ) .9
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مریدی در راستای توسعه مدیریت، تهران،  -(. طراحی مدلی بر اساس کارکردهای مرشد4389تسلیمی، محمد سعید و همکاران) .44

 دیریت، سال سوم شماره هفتم.پژوهش های م

12- Newbery, Robert. Bosworth, Gary. (2010).Home-based business sectors in the rural economy, 

Society and Business Review, Vol.5, No.2, PP183-197. 

11. Trebor Scholz and Nathan Schneider (2017). Ours to Hack and to Own: The Rise of Platform 

Cooperativism, a New Vision for the Future of Work and a Fairer Internet. 

12. Daniel R. Fesenmaier, Zheng Xiang (2017). Design Science in Tourism, Springer. 

13. Leong, B.D. and Clark, H. (2003) Culture-Based Knowledge towards New Design Thinking and 

Practice: A Dialogue, Design Issues, vol. 19, no. 3, pp. 48-58 

14. Voon, T. (2007) Cultural products and the world trade organization, Cambridge University Press, 

Cambridge. 

15. Liu, E. and Wang, W. (2011) Cultural Product Design Using a TRIZ Based Methodology, 

Applied mechanics and materials, vol. 120, pp. 159. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با راهکارهای مدیریت پول و  افزایش ثروت  -

 گذاری در بازارهای مالیارتقای توانمندی دانشجویان در راستای سرمایه -

 گذاریارتقای توان تحلیلی دانشجویان در حوزه مسائل مالی و سرمایه -

 گذاری در بازارهای مالیهای تجزیه و تحلیل سرمایهآموزی در زمینه تکنیکمهارت -

 ها: احث یا سرفصلپ( مب

ریزی مالی شخصی، بودجه بندی، مدیریت نقدینگی، و اساسی در حوزه امور مالی شخصی )ماهیت برنامه ای بر مفاهیم پایهمقدمه -4

 های افزایش ثروت و...(استراتژی

 های مالی و آشنایی با انواع بازارهای مالیکارکردهای سیستم -2

 ها و رفتارهای غیرمستدل روانشناسی تصمیمات مالی شخصی، انواع سوگیری -3

 های بهرههای بازار پول و نرخگذاریتأثیر هیجانات و احساسات  بر تصمیمات مالی، سرمایه -1

 آشنایی با انواع عقود اسالمی در بازار پول -5

 گذاری در بازار سهاماوراق مشارکت و سرمایه -1

 انواع ابزارهای مالکیت -

 کارکردهای بازارهای سهام -

 بازارهای اولیه و ثانویه -

 هاانواع شاخص -

 گذاری در بورس اوراق بهادار و فرابورسساز و کار معامالت در بازار سرمایه و آشنایی با نحوه سرمایه -7

 آشنایی با ارکان بازار سرمایه -8

 آشنایی با ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( در بازار سرمایه -9

 ام ، تحلیل تکنیکال سهامبنیادی سه تحلیل -44

 افزار تحلیل تکنیکالآشنایی با نرم -44

 گذاری مشترکهای سرمایهآشنایی با صندوق -42

 های مرتبط با بیمهگذاریبیمه عمر و سرمایه   -43

 گذاری خردطراحی سیستم های مالی و سرمایه عنوان درس به فارسی:

 Designing Micro- Investment and عنوان درس به انگلیسی:

Finance Systems 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  مدیریت مالی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
 



 57/    طراحی کسب و کار رشته کارشناسی ارشدبرنامه درسی دوره 

 

 های رهنیبازار مسکن و وام -41

 های مختلف تشکیل پرتفویاستراتژی -45

 دعوت از کارآفرین فعال در بازار سرمایه/ مطالعه موردی  -41

 اهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( ر

 گذاری در بازارهای مالیهای تجزیه و تحلیل سرمایهآموزی در زمینه تکنیکمهارت -

  آشنایی با راهکارهای مدیریت پول و  افزایش ثروت -

 گذاری در بازارهای مالیارتقای توانمندی دانشجویان در راستای سرمایه -

 گذاریدانشجویان در حوزه مسائل مالی و سرمایهارتقای توان تحلیلی  -

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 24سال های کالسی در طول نیمفعالیت -

 درصد 84  سالآزمون پایان نیم -

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ملزومات خاصی مورد نیاز نمی باشد 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

ألیف ، چاپ دوم. تمباحثی نوین در تأمین مالی کارآفرینی با کاربردهایی از اقتصاد و مالی رفتاری(. 4397سازان، ه. و عمویی، گ. )چیت .4

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.پور. رسول یزدی

 ، چاپ پانزدهم. تألیف جان مورفی. تهران: نشر چالش.تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه(. 4398فرد، ک. و  قاسمیان لنگرودی، ر. )فراهانی .2

 اد دانشگاهی.. تألیف استیون راجرز. تهران: انتشارات جهمالی برای کارآفرینان(. 4393پور، س. )سازان، ه. و عبداهللچیت .3

4. Garman, E.Th. and Forgue, R.E. (2018). Personal Finance, 13th Ed. South-Western, Cengage 

Learning.  

5. Redhead, K. (2008). Personal Finance and Investments: A Behavioral Finance Perspective. 

Routledge, Taylor & Francis Group. 

6. Smith, Ch. (2012). Securing your Financial Future: Complete Personal Finance for Beginners, 

Lanham, Rowman & Little Field Publishers. 

 



 58/    طراحی کسب و کار رشته کارشناسی ارشدبرنامه درسی دوره 

 

 کلی:هدف 

 یخدمات دیجد یو رشد کسب وکارها جادیمدل خدمات و نقش آن  در ا ی، چارچوب ها یخدمات یدر کسب و کارها یبا مفهوم نوآور ییآشنا

 ی.خدمات یکسب و کارها یدر مدلها ینوآور یساز ادهیو پ یو طراح یخدمات یکسب و کارها یمدلها یابیو ارز لیتحل ی، اصول و روشها

صول ا، یادگیری مدل کسب و کار ، چارچوب های مدل کسب و کار و نقش آن  در ایجاد و رشد کسب وکارهای جدید  آشنائی دانشجویان با 

اصول نوآوری در مدل و  مفهوم نوآوری و انواع نوآوری در مدلهای کسب و کار، شناخت  و روشهای تحلیل و ارزیابی مدلهای کسب و کار 

 های تولیدی از اهداف این درس می باشد.طراحی و پیاده سازی نوآوری در مدلهای کسب و کارراگیری چگونگی و نیز ف کسب و کار

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

با  کسب و کار و طرح کسب و  ینواور یرابطه مدل ها ،ی و تولیدیخدمات یدر کسب و کارها ینوآور یمدلها خچهیو تار تیاهم .4

  ینواور یاز مدلها ییکار،  نمونه ها

 مدل نواورآنه کسب و کار )چارچوب اوستر والدر( کی یو اجزا ینوآور یمفهوم مدل ها .2

 (Afuah)چارچوب و تولیدی یخدمات یمدل نواورانه در کسب و کارها کی یاجزا .3

 یکسب و کار سنت یکسب و کار نوظهور در مقابل مدلها یمدلها یهایژگیو .1

 ینوآوردر مدل کسب و کار و  انواع  یورآمفهوم نو .5

 در مدل کسب و کار یانواع نوآور  .1

7. (Regular, position building, capabilities building, revolutionary) 

 (business model innovation’ environmentدر مدل کسب و کار ) ینوآور طیمح  .8

 در مدل کسب و کار ی نوآوریدهایفرصتها و تهد .9

 در مدل کسب و کار ی نوآوریقوت ها و ضعف ها .44

  ی و تولیدیخدمات یدر مدل کسب و کارها ینواور قیاز طر ینیارزش آفر -4

    VARIMو چارچوب  یخدمات یمدل کسب و کار ها یابیارز .44

  یخدمات یدر کسب و کارها یاصول نواور -2

 (implementation of BMI) یخدمات یدر مدل کسب و کارها ینوآور یساز ادهیپ -3

 یخدمات یدر مدل کسب و کارها ینوآور یبرا یمال یرانها شیپ -1

 شتاب دهنده ها( ،یعلم و فن آور یدر مدل کسب و کار و مراکز رشد ، پارکها ینوآور -5

 چابک یو  نوپا یخدمات یکسب و کارها یمتدولوژ -1

 نوآوری در کسب و کار عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Business Innovation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی - نیاز:همدروس 

 واحد عملی4واحد نظری+ 4 2 تعداد واحد:

41 +32 

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 18 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری 

 اصول نوآوری در مدل کسب و کارو  مفهوم نوآوری و انواع نوآوری در مدلهای کسب و کار، شناخت  تحلیل و ارزیابی مدلهای کسب و کار 

 های تولیدی از اهداف این درس می باشدطراحی و پیاده سازی نوآوری در مدلهای کسب و کارو نیز فراگیری چگونگی 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 25سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 75  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  ملزومات خاصی نیاز نمی باشد 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1- Allan Afuah (2014), Business Model Innovation: Concepts, Analysis, and Cases 

2- , Routledge, London 
3- The business model innovation factory(2012) , Kaplan, wiley 
4- Bernd W. Wirtz,  et al (2016) ,Business Models: Origin, Development and Future Research 

5- Perspectives, Long Range Planning 49 , 36-54  

6- Jaime E. Souto (2015), Business model innovation and business concept innovation 

7- as the context of incremental innovation and radical innovation, Tourism Management 51 (2015) 

142-155 
8- Christopher L. Tucci, Business Model Innovation, Book Chapter (forthcoming): The Oxford 

Handbook of Innovation Management. Edited by Mark, Dodgson,David Gann & Nelson Phillips. 

ISBN: 9780199694945 

9- Henry Chesbrough, (2010)Business Model Innovation: Opportunities and Barriers, Long Range 

Planning 43 , 354e363 

10- Peter Lindgren, Maizura Ailin Abdullah,  (2013) Conceptualizing strategic business model 

innovation leadership for business survival and business model Innovation excellence, Journal of 

Multi Business Model Innovation and Technology, Vol. 1, 115–134. 
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 هدف کلی:

 :کسب وکار  مجهز نماید. از جمله یها (بوم ستیزاکوسیستم )هدف از درس آن است که دانشجویان را به دانش، درک و شناخت 

 بوم کسب وکار ستیبه ساختار ز ییآشنا .4

 بوم کسب وکار ستزی یها هیبا نظر ییآشنا .2

 بوم کسب وکار ستیز یبا مدل ها ییآشنا .3

 تجارب موفق یریادگی .1

 رانیبوم در کسب و کار ا ستیبا کاربرد ز ییآشنا .5

 آشنایی با جایگاه  ارزش ها و فرهنگ  اسالمی در زیست بوم  کسب و کار .1

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 بوم کسب وکار  ستیتحوالت ز -4

 بوم کسب وکار ستیز ساختار -2

 کسب و کار( یبوم کسب وکار )حوزه ها و شبکه ها ستیز ینظر یمبان -3
 از جمله: اجتماعی، فرهنگی، قانونی، فناوری، منابع و از این قبیل. بوم کسب وکار ستیز یدیکل یها مولفه -1
 بوم کسب وکار ستیابعاد ز یوستگیو پ یسازگار -5

 بوم کسب وکار ستیدر ز ایو جفراف نهیزم نقش -1

 کسب وکار  یبوم ها ستیز یمدلها -7

 بوم ستیبه اهداف در ز یکسب وکارها در دستاب یها استیس -8

 کسب وکار  یبوم ها ستیز یداریو پا ییایپو -9

 یالملل نیو ب یمل یمنطقه ا ،یبوم در سطح محل ستیز -44

 بوم کسب وکار تیز یشناس سنخ -44

 بوم کسب وکار  ستیز یها سنجه -42

 بوم کسب وکار ستیز  یشناس بیآس -43

 بوم  کسب و کار  ستیموفق ز ینمونه ها -41

 رانیبوم کسب و کار در ا ستیز کاربرد -45

  بوم کسب وکار ستیز یابیارز -41

 اکوسیستم کسب و کار عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Business Ecosystem عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 رانیبوم در کسب و کار ا ستیبا کاربرد ز ییآشنا 

 ارزش ها و فرهنگ  اسالمی در زیست بوم  کسب و کار  آشنایی با جایگاه 

 رانیبوم در کسب و کار ا ستیکاربرد ز و تجارب موفق یریادگی 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 25سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 75  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون
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 عملکردی نوشتاری
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  ملزومات خاصی نیاز نیست 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
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Background paper prepared for the workshop organised by the OECD LEED Programme and the 
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9- The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystem,  J. Moore, 

New York,  Harper Business, 1996. 

10- The Health Measurement of a Business Ecosystem,  E. Den Hartigh, M. Tol, W. Visscher,  ECCON 
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 هدف کلی:

نعت و مختلف ص یاختراعات در حوزه ها یحقوق یبا جنبه ها یو آشنائ یفکر تیو مالک ینیکارآفر نیبا رابطه ب یدرس آشنائ نیهدف ا

 یعالئم تجار یوقحق یبا جنبه ها یآشنائ نیو  همچن  یالملل نیو ب یو دارو از نظر حقوق داخل یوتریکامپ یو نرم افزار ها کیو ژنت یوتکنولوژیب

 است فقهی بحث های اسالمی وی  و همچنین و حقوق اسرار تجار یائیجغراف یو نشان ها یتجار یاو نام ه

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 یصنعت تیمالک خچهیو تار تیو اهم فیدر خصوص تعر یاتیکل .4

 ینیدر کارآفر یصنعت تیو نقش مالک تیاهم .2

 یصنعت تیکسب و کار از منظر حقوق مالک یهاطرح یابعاد حقوق  .3

 دیخدمت جد ایتوسعه محصول  ندیدر فرا یصنعت تینقش مالک .1

 یصنعت تیو مالک ینوآور .5

 از اختراعات تیحما طیو شرا تیماه .1

 یاجبار یستثنائات حق اختراع و بهره برداراز اختراع و ا یحقوق ناش .7

 نقض حق اختراع و ضمانت اجرا ها .8

  یا انهیرا یاز اختراعات نرم افزار ها تیحما .9

 کیو منابع ژنت کیوتکنولوژیو ب کیولوژیب یو فراورده ها یاختراعات داروئ .44

  یصنعت یطرح ها  .44

 کاالها و خدمات یو طبقه بند یو انواع عالئم تجار فیتعر .42

 یائیجغراف یو نشان ها یتجار یاز عالئم و نام ها تیحما طیشرا .43

  عالمت اینقض حقوق دارنده نام  یو ضمانت اجراها یاز ثبت عالئم و نام تجار یحقوق ناش .41

 یعالمت تجار یالملل نیثبت ب .45

 از آن و ضمانت اجراها( یحقوق ناش ت،یحما طیشرا ،یاز اسرار تجار تیضرورت حما ،ی)مفهوم اسرار تجار یحقوق اسرار تجار .41

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

و  یائیجغراف یو نشان ها یتجار یاو نام ه یعالئم تجار یحقوق یبا جنبه ها یآشنائ نیو  همچن یالملل نیو ب یحقوق داخل آشنایی با الزامات

 است بحث های اسالمی وفقهیی  و همچنین حقوق اسرار تجار

 حقوق مالکیت فکری عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Intellectual property law عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 24سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 84  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  ملزومات خاصی نیاز نیست 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
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 ( مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، نشر میزان.4391صادقی، حسین ) .3

 میزان. نشر معنوی، مالکیت برحقوق ایمقدمه( 4397) سیدحسن میرحسینی، .1
5. Aplin, Tanya (2020),Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies, 

Edward Elgar. 

6. Bouchoux, Deborah E. (2016), Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, 
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7. Caenegem, William van (2014), Intellectual and Industrial Property Law, second edition, 

LexisNexis Butterworths. 

8. Dreyfuss, Rochelle Cooper and Pila, Justine (2018), The Oxford Handbook of Intellectual 

Property Law, Oxford University Press. 

9. Karapapa, Stavroula and McDonagh, Luke (2019), Intellectual Property Law, Oxford University 

Press. 

10. Saunders, Kurt M. (2016),Intellectual Property Law: Legal Aspects of Innovation and 
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 هدف کلی:

 آشنایی با مفاهیم و تعاریف رشد -

 آشنایی دانشجو با انواع رشد در کسب و کار های کارآفرینانه و نوآفرین) استارت آپها( -

 آشنایی با طراحی مدل رشد ارگانیک. رشد خارجی . رشد اکتسابی  -

 ((SCALE UPآشنایی با طراحی رشد نمویی و مقیاس بندی رشد  -

 آشنایی با راهبردهای رشد در حوزه کسب و کارهای دیجیتالی -

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه ای بر تعاریف رشد  -4

 رشد از منظر دیدگاه نظریه های اقتصادی  -2

 از منظر دیدگاه استراتژیست هارشد  -3

 رشد از منظر نظریه کارآفرینی -1

 تفاوت های رشد در کسب و کارهای کارآفرینانه و غیر کارآفرینان  -5

  ینیکارآفر یرشد در کسب و کارها یمدل ها یلیتفص یبا طراح ییآشنا -1

 ینیکارآفر یعوامل رشد در کسب و کارها لیوتحل ییشناسا -7

  یرشد خارج ،یرشد اکتساب ک،یانواع رشد: رشد ارگان یمعرف -8

 (سیو بور لیچرچ یمدل رشد سازمان نر،یرشد )مدل چرخه رشد گر یمدل ساز یها روش -9

 (نینوافر یرشد در استارتاپ ها )کسب و کارها یاندازه ها چشم -44

 آپ( لی)اسکییو راهبرد رشد نمو یطراح -44

 یتالیجید یرشد در کسب و کارها یو مدل ها یطراح -42

 ( یخوشه ا یراهبرد همکار - یاقمار یراهبرد همکار -رشد ) راهبرد ائتالف  یاهبردهابا انواع ر ییآشنا  -43

 رانیکوچک و متوسط ا یرشد در کسب و کارها جیرا یبا مدل ها ییآشنا -41

  ینیکارآفر یرشد در حوره کسب و کارها یدر مدل ساز نینو یفناور نقش -45

  ییدانشجو یمدل کسب و کار ها ی: طراح یمورد مطالعه -41

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( 

  طراحی مدل های رشد کسب و کار عنوان درس به فارسی:

 Designing of Business Growth عنوان درس به انگلیسی:

Models 
 نوع درس و واحد

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:
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 آشنایی دانشجو با انواع رشد در کسب و کار های کارآفرینانه و نوآفرین) استارت آپها( -

 آشنایی با طراحی مدل رشد ارگانیک. رشد خارجی . رشد اکتسابی  -

 ((SCALE UPآشنایی با طراحی رشد نمویی و مقیاس بندی رشد  -

 راهبردهای رشد در حوزه کسب و کارهای دیجیتالیآشنایی با  -

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 34سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 74  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری
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 مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

  مات خاصی نیاز نیستملزو

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 فائزه حنیف زاده . انتشارات جهاد دانشگاهی –رشد کسب و کارهای کوچک کارآفرینانه . یوهان ویکالند . ترجمه :کامبیز طالبی  .4

 4397تهران 

 4398شیوا شعبانی. انتشارات دانشگاه تهران .  –چشم اندازه های نو به رشد شرکت ها . پریدوید سون و دلمار . ترجمه . کامبیز طالبی  .2

 4398رضا؛ انتشارات دانشگاه تهران،  ،یطرح کسب و کار؛ محمدکاظم نیو تدو یطراح .3
4. -VERNE HARNISH, (2014).SCALING UP. Published by Gazelles, Inc. 

5. MALIN BRANN BACK, Understanding the Myth of High Growth Firms. Published by 

springer. 2014 

6. -Marcus Box, (2015). New venture, Survival, Growth, published by Stockholm University, 

SWEDEN 
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 هدف کلی:

کسب و کار و کسب مهارت انجام تحقیقات میدانی و مطالعات موردی مستند توسط  یهدف این درس آشنایی دانشجو با مطالعات موردی طراح

دانشجو در حوزه های تخصصی رشته خود می باشد و آشنایی با مطالعات موردی انجام شده در سایر کشورها و کسب مهارت تحلیل وضعیت 

 .تکارآفرینی در کشور اس

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 یو ضرورت کسب و کار اجتماع فیتعار م،یمفاهی، اجتماع سب و کارک -4

 یو موسسه اجتماع یاجتماع ینیکارآفر ی،اقتصاد ینیکارآفر ،یاجتماعسب و کار ک نیب یتفاوت مفهوم -2

 یاجتماع نانیکارآفر نهیشیپی و اجتماع ینیکارآفرکسب و کار و  خچهیتار -3

  یاجتماعانواع کسب و کار و بررسی  ایدر دن یکسب و کار اجتماع تیوضع -1

 یکسب و کار اجتماع یها تیدامنه فعال -5

 یو خارج یموفق داخل ینمونه ها لیتحلی و کسب و کار اجتماع یممکن برا یساختارها -1

 یاجتماع نانیکارآفر یو رفتار یتیشخص یها یژگیو -7

 ها. زهیانگ نیا یابی شهیو ر یاجتماع نانیکارآفر یها زهیانگ -8

   یکسب و کار اجتماع ستمیاکوس -9

    ینیتوسعه کارآفر یها استیس نیمدل ها در تدو نیکاربرد ای و توسعه کسب و کار اجتماع یمدل هابررسی  -44

 (CSEوCSR)ی فرهنگ در کسب و کار اجتماعاخالق و نقش  -44

 یکسب و کار اجتماعدر  یاسالم ینقش مذهب و آموزه ها -42

 یاجتماع ینیتوسعه کارآفر یمیو تنظ یشناخت ،یهنجار های استیس -43

 افتهیدر حال توسعه و توسعه  یکشورها یبرا یتوسعه کسب و کار اجتماع یها هینظر یگونه شناس -41

 منتخب یدر کشورها یاجتماع ینیتوسعه کارآفر یها استیس یابیارز -45

 یاجتماع ینیتوسعه کارآفر یها استیس یساز یبوم -41

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تانجام شده در سایر کشورها و کسب مهارت تحلیل وضعیت کارآفرینی در کشور اسآشنایی با مطالعات موردی 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 یاجتماعکسب و کار  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Social Business عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
 



 68/    طراحی کسب و کار رشته کارشناسی ارشدبرنامه درسی دوره 

 

 درصد 34سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 74  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ملزومات خاصی نیاز نیست

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 انتشارات خانه کارآفرینان ایران (، 4393) احمدپور داریانی، محمود؛ ابزار استراتژیک برای کارآفرینی اجتماعی .1

 رانیا نانی(،  انتشارات خانه کارآفر4395) یاجتماع ینیمحمود؛ کارآفر ،یانیاحمدپور دار .2

(، کارآفرینی اجتماعی: رویکردی مدرن به خلق کسب و کار اجتماعی، تالیف 4394آراستی زهرا، فرنوش اعالمی و فاطمه نارنجی ) .2

 آرتور بروکس، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

ادی تاثیرگذار بر پیدایش فعالیت های کارآفرینانه اجتماعی، (، عوامل نه4394آراستی زهرا، محمد مهدی ملکی و محمد متوسلی ) .4

 .243-485 ، صفحه41، شماره 1دوره توسعه کارآفرینی، 

(، بررسی سیاست های تنظیمی توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد تطبیقی، 4392آراستی زهرا، هادی زارعی و فاطمه دیده ور ) .5

 241-495ه ، صفح24، شماره 1دوره ، توسعه کارآفرینی

6.  Brooks, A. C. (2009), Social entrepreneurship: a modern approach to social venture creation, 

Pearson education international. 

7. Chell E., Spence Laura J., Perrini Francesco and Harris Jared D. (2014). Social Entrepreneurship 

and Business Ethics:  Does Social Equal Ethical?,  Journal of Bus Ethics, DOI 10.1007/s10551-
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8. Jenner Peter (2016). Social enterprise sustainability revisited: an international perspective, Social 
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 هدف کلی:

کسب و کار و کسب مهارت انجام تحقیقات میدانی و مطالعات موردی مستند توسط  یبا مطالعات موردی طراحهدف این درس آشنایی دانشجو 

دانشجو در حوزه های تخصصی رشته خود می باشد و آشنایی با مطالعات موردی انجام شده در سایر کشورها و کسب مهارت تحلیل وضعیت 

 .تکارآفرینی در کشور اس

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

دانشجویان در این درس یک موضوع را انتخاب کرده و یک تحقیق میدانی در کشور و یک تحلیل در سطح بین المللی انجام داده و سپس آنرا -

 .در کالس ارایه می دهند و پس از ارائه، کارگروهی انجام می گیرد و مقایسه بین تجربیات موجود جهانی انجام می پذیرد

گیری های دروس تخصصی، مطالعات موردی به صورت یک مجموعه جهت دار تنظیم و اجرا می شود. مرور در این درس براساس جهت - 

  .مطالعات موردی و ارزیابی نتایج اقدامات کارآفرینانه در سایر کشورها مورد نظر است

 فتگو و سخنرانی در کالس.ند برای گه ادر کشور کار کردکه دعوت از کارآفرینان و مدیران موفق در مسائل توسعه کارآفرینی -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 .تآشنایی با مطالعات موردی انجام شده در سایر کشورها و کسب مهارت تحلیل وضعیت کارآفرینی در کشور اس

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 34سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 74  سالپایان نیمآزمون 

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 سمینار عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Seminar عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ملزومات خاصی نیاز نیست 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .4371 اقتصاد ایران, رزاقی, ابراهیم، تهران, انتشارات اطالعات، -4

 4382اقتصاد ایران، نخجوانی، احمد، تهران، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،  -2

استراتژی های توسعه صنایع کوچک و متوسط در ایران, طالبی, کامبیز، فریدون آذر هوش، مرتضی ایمانی راد، ترجمه علی شقاقی, سازمان  -3

 .4381صنایع کوچک و شهرک های صنعتی, توسعه صنعتی سازمان ملل متحد، یونیدو، سازمان 

 4381بوروکراسی و سیاست در ایران، فقیهی، ابوالحسن و حسن دانایی فرد،  تهران، نشر رسا،  -1

 ( اقتصاد ایران, تهران, انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.4371خطیب, محمد علی ) -5

 .4383، تهران, انتشارات کتاب فرزانه ،خسروشاهی, کاظم  برما چه گذشت, -یادداشتهای کارآفرینی -1

 .4374، تهران، نشر نی ،عظیمی، حسین مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، -7

 4383، تهران, سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،علی ،ربیعی ؛زنده باد فساد -8

 .4371 ،ی و محمد قلی یوسفی, تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجهترجمه علی اصغر بانوی، ماتور، پروشوتام معمای توسعه نیافتگی، -9

 .4373، ر، تهران, وزارت امور اقتصادی و داراییغ، اصیدانول ریفعج نظم نوین اقتصادی جهان و موقعیت ایران در آن، -44

 .4371، بیت مدرستهران, انتشارات دانشگاه تر ،مومنی, فرشاد علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران, -44

 .4375، تهران, انتشارات اطالعات ،عظیمی, حسین مدارهای توسعه نیافتگی در ایران, -42

 .4374، تهران, شرکت سهامی انتشار، نظام ملی اقتصاد سیاسی, لیست, فردریک -43

 4397انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،  ،یمقدمات کسب و کار، رضا محمدکاظم -41

 .4371، سازمان ملی بهره وری ایران ایجی اگاوا، مترجم علی اصغر توفیق، ،کوچکمدیریت مدرن در شرکت های  -45

 .4399انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم،   ،یطرح کسب و کار، رضا  محمدکاظم نیو تدو یکتاب جامع طراح -41

17- Venture capital, entrepreneurship, and public policy, Vesa Kanniainen, Christian Keuschnigg, 

London, MIT, 2005. 

18- Entrepreneurship and the Market Process: An Enquiry into the Growth of Knowledge (Routledge 

Foundations of the Market Economy), Harper . David, NewYork, Routledge, 1996. 

19- The Art of the Start: The Time - Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything, New 

York, Kawasaki. Guy, Portfolio Hardcover, 2004. 

20- Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles, Drucker . Peter F, Wallingford, Longman 

Higher Education, 1993.   

 

  

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Vesa%20Kanniainen&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Vesa%20Kanniainen&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=David%20Harper&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=21891322566&searchurl=tn%3Dinnovation%2Band%2Bentrepreneurship%2Bpractice%2Band%2Bprinciples%26sortby%3D17%26an%3Ddrucker%2Bpeter%2Bf
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 هدف کلی:

 یآشنایی دانشجویان با مفاهیم مدل کسب و کار و طراح .4

 در مدل کسب و کار ینوآور یکهایروش ها و تکن یریادگی .2

 در مدل کسب و کار  یمهارت نوآور یریادگی .3

 مدل کسب و کار یطراح یکهایروش ها و تکن یریادگی .1

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 در مدل کسب وکار. یمدل کسب وکار و نوآور یمدل کسب وکار، طراح  هیپا میو مفاه فیتعار -4

با توجه به شرایط محیط کسب و کار ایران و نیازهای کسب و  مدل کسب وکار  یروندها و عوامل موثر در اثربخش لیو تحل ییشناسا -2
 .کار جامعه

مدل های  و تحلیل رقبا مدل کسب و کار لیتحل یموفق، روش ها اتیتجرب نیاز بهتر یریادگیکسب و کار و  یمدل ها یکاو نهیبه -3
 .موفق کسب و کار ایرانی

با توجه به هدف های اجتماعی حفظ و ارتقای رفاه اجتماعی، خودکفایی ملی و محلی و عرضه  بازار یدر بخش ها یهدف  گذار ندیفرا -1
 در پاسخ به نیازهای ضروری جامعه و بخصوص اقشار اسیب پذیر و فقیر.

 بر اساس تحلیل مزیت رقابتی و ترجیحات جامعه و حفظ توان تولید و مصرف در جامعه. خلق ارزش مشترک  ،یشنهادیارزش پ یطراح -5

  .و ساختار نهیرابطه ساختار هز لیارزش و تحل رهیو زنج نیتام رهیمدل کسب و کار و زنج -1

 (.Business Model Canvasو کاربرد مدل کانواس )  ینواور یمدل کسب و کار برا یابیارز یمبناها -7

 .با توجه به منابع و اولویت های تولید، مصرف و صادرات مدل کسب وکار لوتیآزمون پا -8

با توجه به هدف های توسعه اقتصاد محلی و امکان های ایجاد از ابعاد  مدل کسب و کار  کیتکامل در هر جادیو ا رییامکان تغ یابیارز -9
 مزیت رقابتی برای تولیدات داخلی

با توجه به اولویت های توسعه عدالت، ارتقای مزیت محلی  مدل کسب و کار یدر ساختار و روابط اجزا رییان تغتکامل و امک  یابیارز -44
 و حفظ اشتغال پایدار.

 در مدل کسب و کار ینوآور قیکسب درآمد از طر یها وهیخلق ارزش و ا ش یها وهیش -44

 در مدل کسب و کار یها به عنوان ابزار  نوآور یها و سنخ شناس یالگوها، نمونه ها، درسته بند -42

 مدل کسب و کار  یو اثربخش یشبکه ساز ،یمنابع جمع نیباز، تام ینوآور -43

 بر اساس معیارهای مزیت رقابتی و مسئولیت های اجتماعی. در مدل کسب و کار ینوآور کی یاثربخش یابیارز -41

 در مدل کسب و کار  ینوآور یتوانمند سازها -45
 در مدل کسب و کار یوردمطالعات م-41 -41

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 مدل کسب و کار یطراح عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Business Model Design عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   جبرانی - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی4واحد نظری+4 2 تعداد واحد:

41 +32 

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 18 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  ، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:داگر واحد عملی دار
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 یآشنایی دانشجویان با مفاهیم مدل کسب و کار و طراح .5

 در مدل کسب و کار ینوآور یکهایروش ها و تکن یریادگی .1

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 25سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 75  سالپایان نیمآزمون 

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 خیر ملزومات خاصی نیاز نیست

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .4399انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم،   ،یطرح کسب و کار، رضا  محمدکاظم نیو تدو یکتاب جامع طراح -4
2. Andreini,Daniela, 2017 Business Model Innovation-From Systematic Literature     Review to 

Future Research Directions,Springer 
3.Afuah, Allan, 2014, Business Model Innovation; Concepts, Analysis, and Cases, Routledge. 

4.Osterwalder, A. and Pigneur, Y., 2013, Designing business models and similar strategic objects: 

the contribution of IS. Journal of AIS, 14(5):237-244 

5.Ricardo Costa Climent, Darek M. Haftor, (2021), Value creation through the evolution of business 

model themes, Journal of Business Research, Volume 122, 2021, Pages 353-361, ISSN 0148-2963, 

6.Souto, J. E., 2015, Business model innovation and business concept innovation as the context of 

incremental innovation and radical innovation. Tourism Management, 51, 142-155. 

7.Stephan von Delft, Yang Zhao, (2020), Business models in process industries: Emerging trends 

and future research, Technovation, 2020, 102195, ISSN 0166-4972,. 
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 هدف کلی:

با  شنایی آ ی وو ابعاد ساختار سازمان ندهایفرا ،یسازمانده ،یهدف درس عبارت است از آشنایی دانشجویان با مفاهیم مربوط  به ساختار سازمان

شناسایی نیاز به سیستم و تصمیم گیری در انواع سیستم های سازمانی و کارکرد آنها در کسب و کار و کسب دانش و مهارت های الزم برای 

مورد خرید یا طراحی و چگونگی ایجاد و اجرای یک سیستم است. در این درس دانشجو با سیستم های رایج کسب و کار آشنا شده و فرایند 

 طراحی مفهومی  هر سیستم و یکپارچه سازی آنها را فرا می گیرد.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 سیستم ها و مبانی طراحی مفهومی سیستم های سازمانینظریه عمومی  -1

 فرایندهای کسب و کار، اصلی و پشتیبانی -2

 مبانی طراحی فرایند، مدیریت بر مبنای فرایند -3

 اصول طراحی ساختار سازمانی، طرح سازمانی -4

 زمانیرابطه محیط و ساختار سا ،محیط عمومی، محیط بین المللیاجتماعی و بومی -محیط فرهنگی  اسالمی  قلمرو سازمان، : اثر محیط -5

 ظریه اقتضایی و طراحی سازمانن -6

 تکنولوژی و ساختار ،کسب و کار یندهایسازگاری استراتژی، فرا -7

 و ساختار کسب و کار یندهایفرادر  فناوری اطالعات برای هماهنگی وکنترل -8

 در کسب و کارهای سازمانی و کارکرد آنها در کسب و کار، اهمیت رویکرد سیستمی مهمترین سیستم -9

 ها.ها، فرایندهای پردازش و خروجیارزیابی نیاز به سیستم و طراحی مفهومی سیستم شامل ورودی -11

 هاهای تحلیل گزارشنفعان، روشها، کاربردها و کارکردها، ذیتعریف خروجی -11

 مین داده هافرایند گردآوری داده های ورودی، فرم ها، گردش اطالعات و اعتبارسنجی ورودی ها و الزامات تا -12

ر و الزامات های امکانپذیگیری ، تحلیل گزینهها و معیارهای تصمیمها، انتخاب مالکهای پردازش دادهطراحی فرایند و انتخاب تکنیک -13

 پردازش داده ها

 ای سازمانی.هسازی سیستمهای سازمانی و انتخاب روش یکپارچهستانده( سیستم با سایر سیستم -خروجی )داده -تحلیل روابط ورودی -14

 ستانده سیستم ها و توسعه سیستم ها بر مبنای فناوری اطالعات –یکپارچه سازی سیستم ها و تعیین روابط داده  -15

، سیستم ها، سیستم پیشنهادها، سیستم قمیت تمام شدهمروری بر چند سیستم کسب و کار شامل: سیستم نوآوری، سیستم ارزیابی ایده -16

-یری سرمایهگ، سیستم حقوق و دستمزد، سیستم انبارداری، سیستم قیمت گذاری محصول، سیستم تصمیمارزیابی عملکرد، سیستم ارتقا

 .های نوگذاری سیستم حمایت از ایده

 سیستم های کسب و کار فرایندها، ساختار و عنوان درس به فارسی:

  Business Processes, Structure and  عنوان درس به انگلیسی:

Systems 
 واحدنوع درس و 

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
 

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=Design+of+Business+Systems&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwix7fiGk53MAhXJAcAKHUPNC5cQvwUIGSgA
https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=Design+of+Business+Systems&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwix7fiGk53MAhXJAcAKHUPNC5cQvwUIGSgA
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ری الزم برای شناسایی نیاز به سیستم و تصمیم گیانواع سیستم های سازمانی و کارکرد آنها در کسب و کار و کسب دانش و مهارت های یاددهی 

در مورد خرید یا طراحی و چگونگی ایجاد و اجرای یک سیستم است. در این درس دانشجو با سیستم های رایج کسب و کار آشنا شده و فرایند 

 طراحی مفهومی  هر سیستم و یکپارچه سازی آنها را فرا می گیرد

 ی(: ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهاد

 درصد 25سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 75  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  ملزومات خاصی نیست

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Systems analysis and design methods, Whitten, Jeffrey L., Victor M. Barlow, and Lonnie 

Bentley, Wallingford,  McGraw-Hill Professional, 1997.  

2. Agile business system design: using information technology to create business value, Igor 

T.Hawryszkiewycz, Vivid, 2012 

3. Introduction to systems analysis and design, Hawryszkiewycz, Igor T., Bristol, Prentice Hall , 

2000.  
4. Modular systems design and evaluation, Levin, Mark Sh., Cham, Springer, 2015.  

5. The Art of Systems Architecting, Maier, Mark W., and Rechtin, Eberhardt,  Boca Raton: CRC 

Press, 2000, Second ed. 

6. End-to-End arguments in Systems Design, Saltzer, J.H.; et al., ACM Transactions in Computer 

Systems, 1984, 2 (4): 277–288. 

7. Organization Structures: Theory and Design, Analysis and Prescription, Baligh, Helmy H. 

NewYork, Springer, 2006. 

8. Strategic Organizational Diagnosis and Design: The Dynamics of Fit Burton, Richard M., 

NoeWell, Springer, 2004. 

9. Organization Design: The Evolving State-Of-The-Art, Burton, Richard M.,Pennsylvania,  

Springer, 2006.   

10. Organization Theory and Design, Daft, Richard L.,Boston, Cengage learning, (2016).  12th 

Edition. 

11. Product Design and Development, Ulrich, Karl T.; Eppinger, Steven D., Boston: Irwin McGraw-

Hill, 2000, Second ed. 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+M.+Burton%22&source=gbs_metadata_r&cad=11
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+M.+Burton%22&source=gbs_metadata_r&cad=11
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+M.+Burton%22&source=gbs_metadata_r&cad=11
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12. Fundamentals of systems analysis and design methods, Whitten, Jeffrey L., Bentley, Lonnie D., 

Dittman, Kevin C., McGraw-Hill, Boston, 2004. 

13. Systems Analysis & Design In A Changing World, Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S., 

Boston: Thomson Course Technology, 2007, 4th Ed. 

14. Organization theory:Modern, symbolic, and postmodern perspectives, Mary Jo Hatch, 2018, 4th 

Ed.  
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 موارد دیگر: ..............  کارگاه سمینار آزمایشگاه  علمی  سفر اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:

 هدف کلی:

با طراحی و مدیریت زنجیره های تامین و نقش آن به عنوان بستری برای کمک به ایجاد  طراحی کسب و کارهدف این درس آشنایی دانشجویان 

ن و از آن به عنواپرداخته تکنولوژی های مدرن در این درس به معرفی  کسب و کارهای جدید و توسعه و رونق کسب و کارهای موجود است. 

 .ن کسب و کارهای نوپا بهره گرفته خواهد شدنوآوری و رشد در زنجیره های تامی طراحی مدل های ابزاری برای

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

حصول، متولید کنندگان/ ارائه دهندگان (، کاال / خدمات محصول ) تامین کنندگان، عریف مفاهیم پایه ای و بازیگران زنجیره تامینت -1

 خرده فروشان   ،توزیع کنندگان

، ارائه کاال / خدمات جدید ،دسترسی به تامین کنندگان جدید: زنجیره تامین بستری برای ، تحلیل ارتباط بین زنجیره تامین و کارآفرینی -2

 تعریف زنجیره تامین کارآفرینانه ، نوآوری در فرایندها و ساختارهای سازمانی جدید ، ورود به بازارها/مشتریان جدید

های تامین  عرفی انواع کمبود در زنجیره  ، ا نگهداری کاالمحاسبه هزینه های مرتبط ب، مدیریت موجودی در زنجیره های تامین  مفاهیم -3

  EOQ تحلیل مدل حاسبه هزینه های مرتبط با کمبود کاال  ، 

  ،اهیمت و نقش موجودی در زنجیره تامین، و قطعات دموا انیجر شیپا ستمیس یطراح، نیاطالعات تام انیجر تیریمد ستمیس یطراح -1

 انواع مدل های تخفیف در زنجیره های تامین ، شنایی با سیاست های مدیریت موجودی در زنجیره تامین 

 سیاست های ترکیبی ، سیاست دوره ثابت سفارش، سیاست نقطه ثابت سفارش ، مدیریت موجودی های در شرایط عدم قطعیت بازار -5

(s,S)  
آن در  انجمنی و کاربردهای ، قوانینبندی/خوشه بندی مشتریان زنجیره تامین طبقه، کاربرد علم داده در مدیریت زنجیره های تامین -1

 علم داده و پیش بینی در زنجیره های تامین ، زنجیره های تامین

   (Startups) طراحی زنجیره های تامین برای کسب و کارهای نوپا ، مدل های کسب و کار و زنجیره های تامین کارآفرینانه -7

رویکرد کارافرینانه و مدل های قیت  ، انواع مدل های قیمت گذاری هوشمندانه ، هوشمندانه در زنجیره تامینقیمت گذاری طراحی  -8

  گذاری هوشمند 

   ERP آشنایی با نرم افزارهای، در زنجیره های تامین ERP ، طراحیرهیدر زنج یمال انینظام شفاف جر یطراح -9

 برای ارزیابی زنجره های تامین  SCOR معرفی مدل، نهای تامی رهیدر زنج ایپو یساز نهینظام به یطراح -44

 ارزیابی شاخص های عملکردی زنجیره تامین با شبیه سازی ، شبیه سازی زنجیره های تامینطراحی مدل های  -44

توسعه محصوالت/خدمات جدید در بستر زنجیره های ، نقش برند در مدیریت زنجیره های تامین، مینتاکارافرینان و زنجیره های  -42

 زنجیره های تامین بستری برای کارآفرینان  ، مینتا

 طراحی زنجیره تامین عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Supply Chain Design عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی4واحد نظری+ 4 2 تعداد واحد:

41 +32 

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 18 تعداد ساعت:
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نقش  ، نوآوری و رشد زنجیره های تامین  طراح نقش تامین کنندگان در ، نوآوری و رشد زنجیره های تامینطراحی نقش مشتریان در  -43

 نوآوری و رشد زنجیره های تامین طراحی توزیع کنندگان در 

 زنجیره های تامین   و طراحی پردازش ابری ، ، زنجیره های تامین و کارافرینی IOT ، فناوری اطالعات و زنجیره های تامین -41

 توسعه زنجیره های تامین  کاربرد آن در طراحی و ارزرمزها و ، نجیره بلوکی ، زنجیره تامین و کارآفرینیز -45

 ادهای هوشمند قرارد ، طراحییت ردیابی در زنجیره های تامینلشفافیت و قاب ، زنجیره های تامین سبز  طراحی  -41

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

و ته پرداختکنولوژی های مدرن در این درس به معرفی  ایجاد کسب و کارهای جدید و توسعه و رونق کسب و کارهای موجود است.  کمک به

 نوآوری و رشد در زنجیره های تامین کسب و کارهای نوپا بهره گرفته خواهد شد طراحی مدل های از آن به عنوان ابزاری برای

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 24سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 84  سالآزمون پایان نیم

 ترمميان ارزشيابي مستمر
 های نهاييآزمون

 طرح
 عملكردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

های تأمین کارآفرینانه، راهنمایی برای نوآوری و رشد، تالیف :ویلیام ب لی، ترجمه سید مجتبی سجادی، ، نرگس صادقی  ایجاد زنجیره-  4       

 4391گنجه، انتشارات دانشگاه تهران، 

4391تامین در گردشگری، تالیف سانگ، مترجم سید مجتبی سجادی، پریسا رسولیان، انتشارات جهاد دانشگاهی، زنجیره  -2  

3- Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies, Volume, David 

Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi, McGraw Hill Professional, 2003 

4- Watson, M., Lewis, S., Cacioppi, P., & Jayaraman, J. (2013). Supply chain network design: applying 

optimization and analytics to the global supply chain. Pearson Education. 

5- Sabzevari, M., Sajadi, S. M., & Hadjimolana, S. M. (2020). Supply chain reconfiguration for new 

product development through risk management approach. Scientia Iranica. Transaction E, Industrial 

Engineering, 27(4), 2108-2126. 
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6- Nooraie, V., Fathi, M., Narenji, M., Parast, M. M., Pardalos, P. M., & Stanfield, P. M. (2020). A 

multi-objective model for risk mitigating in supply chain design. International Journal of Production 

Research, 58(5), 1338-1361. 

7- Mohtashami, Z., Aghsami, A., & Jolai, F. (2020). A green closed loop supply chain design using 

queuing system for reducing environmental impact and energy consumption. Journal of Cleaner 

Production, 242, 118452. 

8-Shen, Z. (2007). Integrated supply chain design models: a survey and future research 

directions. Journal of industrial and management optimization, 3(1), 1. 
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 موارد دیگر: ..............  کارگاه سمینار آزمایشگاه  علمی  سفر اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:

 هدف کلی:

ایجاد کسب و کار، رویکردهای فرایندی و  شناختی به ایجاد کسب و کار، هدف این درس آشنایی دانشجویان با انواع کسب و کار و فرایند 

 استراتژی ها و متدولوژی های ایجاد کسب و کار، راهبرد نوپای ناب، شبیه سازهای ایجاد کسب و کار است.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 الکترونیکی ، اجتماعی ، خانگی ، ..(مبانی و مقدمات ایجاد انواع کسب و کار ) کسب و کار تولیدی ، خدماتی ،  -4

 نگاه فرایندی به استقرار کسب و کارهای تولیدی و خدماتی، تفاوت ها و شباهت ها. -2

 برنامه ریزی استقرار کسب و کار ) مرحله پیش راه اندازی( -3

 برنامه ریزی استقرارکسب و کار ) راه اندازی( -1

 چیدمان در کسب و کارهای تولیدی -5

 های خدماتیچیدمان در کسب و کار -1

 زنجیره ارزش در استقرار کسب و کار تولیدی -7

 زنجیره ارزش در استقرار کسب و کار خدماتی -8

 تهیه نقشه استقرار: مبانی و روش ها -9

 نقش علم داده و یادگیری ماشین دراستقرار کسب و کارهای نوپا -44

 مدیریت پروژه در استقرار کسب و کارهای نوپا -44

 ستقرارتاثیر افزایش ظرفیت در چیدمان و ا -42

 در استقرار (lean startup mythology)راهبرد  کسب و کار ناب  -43

 مالحظات خاص در راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان -41

 آشنایی با شبیه سازی فرایندهای چیدمان و استقرار اجزای کسب و کار -45

 آشنایی با فرایندها و نقش شتابدهنده ها در استقرار کسب و کارهای نوپا -41

 ی تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردها

چگونگی شناخت انواع کسب و کارهای و فرایند ایجاد کسب و کارهای که با در نظر گرفتن هویت بعنوان یک اصل که پایه گذار  -

 راهبرد توسعه را بدنبال داشته باشند 

 یو خدمات یدیتول یاستقرار کسب وکارها یطراح عنوان درس به فارسی:

 Designing the Establishment of عنوان درس به انگلیسی:

Production and Service Businesses 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 واحد: تعداد
 

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:
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رینی و کار و شناخت مفاهیم اسالمی موثر بر کارآف ، شناخت اهمیت کسب و کار در اسالم، شناخت نقش متقابل معنویت دینی و کسب -

 و کسب و کار مانند توکل، برکت، صبر، نیت، عمل صالح می باشد.

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 24سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 84  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 4398 -راه اندازی موفقیت آمیز یک کسب و کار، انتشارات دانشگاه تهران  –کارآفرینی "احمدپور داریانی، محمود؛      -4

2- Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create 

radically successful businesses. Currency. 

3- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Oliveira, M. A. Y., & Ferreira, J. J. P. (2011). Business Model 

Generation: A handbook for visionaries, game changers and challengers. African journal of 

business management, 5(7), 22-30. 

4- Hindle, K., & Klyver, K. (Eds.). (2011). Handbook of research on new venture creation. Edward 

Elgar Publishing. 

5- Keeley, L., Walters, H., Pikkel, R., & Quinn, B. (2013). Ten types of innovation: The discipline 

of building breakthroughs. John Wiley & Sons. 

6- Afuah, A. (2014). Business model innovation: concepts, analysis, and cases. routledge. 

7- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value proposition design: How 

to create products and services customers want. John Wiley & Sons. 

8- Polanka, S. (2013). Ebook access: Business models for subscription services. Online 

searcher, 37(2), 65 

9- Timmons, J. A., Spinelli, S., & Tan, Y. (1994). New venture creation: Entrepreneurship for the 

21st century (Vol. 4). Burr Ridge, IL: Irwin 
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 موارد دیگر: ..............  کارگاه سمینار آزمایشگاه  علمی  سفر اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:

 هدف کلی:

پلتفرم  یطراح در لیبد یکردهایبا رو ییآشنا ،یاهداف اقتصاد مل یو درراستا یاجتماع یباهدف سودمند داریپا یهاپلتفرم یهنر طراح یریادگی
 پلتفرم کی هینمونه اول یطراح یعمل نیتمر ،یاجتماع محور و مشارکت یمانند پلتفرم ها

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 لیو بد یانتقاد یکردهایو رو یتفکر پلتفرم ی: مبانیمعرف -4

 یجهان یدار هیپلتفرم ها و بحران سرما سلطهی، شناسو گونه فیها: تعار پلتفرم -2

 ی و عمومیمشارکت یها پلتفرم، اجتماع محور یپلتفرم های،  پلتفرم یدر مقابل تعاون یپلتفرم یدار هیسرما -3

  جیو اشتباهات را یپلتفرم: اصول، مراحل، استراتژ یطراح -1

 (هی)دو مدل پا یکسب و کار پلتفرم یها مدل -5

 (میرمستقیو غ میمستق ،یاثر شبکه )مثبت و منف انواع، پلتفرم: اثر شبکه  قدرت -1

 موفق  یپلتفرم ها یطراح اصول -7

 ها پلتفرم یدر طراح جیرا اشتباهاتو  پلتفرم یطراح مراحل -8

 خدمات پلتفرم یگذارمتیق،  گریکدیها با رقابت آن وهیش و  پلتفرم ها یدرآمد یمدلها -9

 پلتفرم و تنوع محصول یطراح، پلتفرم و رقابت فروشندگان یطراح -44

 محصول یرتبه بند ستمیس یطراحو  ثبت بازخورد ستمیس یطراح -44

 ها پلتفرم و کالن داده یطراح، دیخر شنهادیو پ هیتوص ستمیس یطراح -42

 پلتفرم ها یگذار یو خط مش یگر می،تنظیحکمران -43

 میط به حرمربو یها اسننتیسنن، هاکردن پلتفرم یمل اسننتیسنن، پلتفرم ها نیرقابت ب یها اسننتیسننی، اتیمال یها اسننتیها و سنن پلتفرم -41

 یخصوص

 کند[ رییزمان تغ یبه اقتضا تواندیو... ]مثال ها م پوریکاال، باسالم، ش یجیمانند اسنپ، د ییها پلتفرمی، رانیا یهاپلتفرم یخوانتجربه -45

 ند. ک یپلتفرم را طراح کی هیاول را انتخاب کرده و نمونه دهیا کیبخش هر دانشجو  نیا یشود برا یم شنهادی: پیعمل نیتمر -41

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

م مانند پلتفرم پلتفر یدر طراح لیبد یکردهایبا رو ییآشنا ،یاهداف اقتصاد مل یو درراستا یاجتماع یباهدف سودمند داریپا یهاپلتفرم یطراح

 پلتفرم کی هینمونه اول یطراح یعمل نیتمر ،یاجتماع محور و مشارکت یها

 یپلتفرم یکسب وکارها یطراح عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Designing the Platform Businesses عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:



 81/    طراحی کسب و کار رشته کارشناسی ارشدبرنامه درسی دوره 

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 24سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 84  سالآزمون پایان نیم

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 طرح
 عملکردی نوشتاری

* * * * * 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کار عملی با کمک نرم افزار های مناسب این کار برای شبیه سازی  فروش ئ خرید و درامد زایی در یک کسب وکار
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