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 استاد رجبعلی پور -پروژهو درس کار آفرینی  -گروه حسابداری

 پروژه.مطالب مربوط به هفته اول درس کار آفرینی 

 ابعاد کار آفرینی اصول و: فصل اول

مقابله با  سود آور و اعمال شیوه های نوین و و سازماندهی تولید (: Entrepreneur ship) تعریف کار آفرینی

خطرات احتمالی در فعالیتهای اقتصاادی است بنابراین شناختهای فرصتهای شغلی ، مدیریت ، ریسک مناسب و 

 .مالی الزمه کار آفرینی است بسیج منابع انسانی و

فکر جدید که از طریق فرایند ایجاد کسب وکار توام با بسیج  کار آفرین فردی است دارای ایده و: کار آفرین کیست

 .اجتماعی محصول یا خدمات جدیدی به بازار عرضه می کندو مخاطره مالی  نابع وم

سندی است مکتوب که جزئیات کسب وکار پیشنهادی را مشخص  (:Business plan)عریف طرح کسب وکارت

 می کند

 :انواع کسب وکار

 انواع کسب وکار براساس تعداد افراد شاغل در آن( الف

 محل انجام کار انواع کسب وکار براساس ( ب

 انواع کسب وکار براساس مالکیت( ج

 به سه دسته تقسیم می شوند: انواع کسب وکار براساس تعداد افراد شاغل در آن( الف

 نفر باشد 05گفته می شود که تعداد افراد شاغل در آن کمتر از  یبه کسب وکار: کسب وکار کوچک -1

 نفر باشد 055تا  05د که تعداد افراد شاغل در آن بین گفته می شو یبه کسب وکار:  کسب وکار متوسط  -2

 نفر باشد 055گفته می شود که تعداد افراد شاغل در آن بیشتر از  یبه کسب وکار:  کسب وکار بزرگ  -3

 به دودسته تقسیم می شوند:  انواع کسب وکار براساس  محل انجام کار( ب

 با استفاده از امکانات منزل انجام شود که در منزل وبه کسب وکاری کفته می شود : کسب وکار خانگی  -1



 به کسب وکاری کفته می شود که با استفاده از امکانات اینترنتی انجام شود: کسب وکار اینترنتی  -2

 

 به سه دسته تقسیم می شوند :  انواع کسب وکار براساس مالکیت( ج

 ان یکنفر باشد به کسب وکاری کفته می شود که مالک: کسب وکار انفرادی -1

 نفریا بیشتر باشد به کسب وکاری کفته می شود که مالک ان دو: کسب وکار شریکی -2

به کسب وکاری کفته می شود که محصول یا خدمات تحت پوشش حمایتهای قانونی قرار : کسب وکار شرکتی -3

 می گیرد

 :اهداف کسب وکار

 ابقای خویش است مهمترین هدف کسب وکار کسب سود برای حفظ موجودیت و

 :نوع کار آفرینی اشاره دارد کلین در یک تقسیم بندی کلی به دو :(  Caline) انواع کار آفرینی از نظر کلین

 (فردی)کار افرینی مستقل -1

 کار آفرینی سازمانی-2

را در حیطه  کار آفرین فردی شخصی است که توانسته است ایده جدید خود (:فردی)کار افرینی مستقل -1

 صنعت به صورت محصول یا خدمات در قالب تاسیس یک بنگاه اقتصادی ارائه نماید

 کار افرینی فردی فرایندی است که در آن کار آفرین می کوشد تا فعالیت کار آفرینانه ای را به طور آزاد به ثمر رساند

 مشخصه اصلی کار افرینی نواوری است 

 رشد است هدف اصلی کار آفرینی سود آوری و

کار آفرینی سازمانی فرایندی است که در آن محصوالت یا فرایندهای نوآوری شده از : ار آفرینی سازمانیک-2

از حمایت سازمان به منظور دستیابی  سیس شده و ایجاد فرهنگ کار آفرینانه در یک سازمان از قبل تا طریق ابقاء و

 به نتایج نوآورانه بر خوردار می باشد

مستقیم تبدیل یک ایده به محصول سودمند را از  تاست که در یک شرکت بزرگ مسئولیکارافرین سازمانی شخصی 

 نوآوری به عهده می گیرد طریق ریسک پذیری جرات مندانه و

 برای ایجاد محیط کار آفرینی سازمانی خصوصیت فرد رهبری کننده مهم می باشد



 پروژه

عملی ارائه می شود بخشی از کار  وژه بصورت  تئوری وپر دانشجویان گرامی با عنایت به اینکه درس کار آفرینی و

است که چارچوب آن بشرح ذیل ارسال می گردد دانشجویان گرامی می توانند  (Business plan)عملی تدوین 

نسبت به تدوین کار عملی براساس چارچوب ارائه شده اقدام وبصورت پاورپوینت به آدرس 

 com.gmail@2122.artaliارسال نمایند 

ایان پ امتحانات  برای ارسال تا الزم به ذکراست که در صورت تشکیل کالس ارائه آن در کالس نیز انجام خواهد شد و

    سواالت احتمالی را نیز می توانید از طریق ایمیل در میان بگذارید ترم فرصت خواهید داشت

 (Business plan)چارچوب کلی طرح تجاری یا

 بخش معرفی -1

 نشانی فعالیت اقتصادی نام و( الف

 نشانی مدیران نام و( ب

 ماهیت فعالیت اقتصادی( ج

 بیان مبلغ مورد نظر( د

 خالصه سابقه مدیریتی -2

 تحلیل صنعت -3

 روند آتی دورنما و( الف

 تحلیل رقیبان( ب

 بخش بندی بازار( ج

 پیش بینی صنعت( د

 فرینانهآکارشرح فعالیت  -4

 کاال( الف

 خدمات ( ب
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 اندازه فعالیت اقتصادی( ج

 تجهیزات دفتری وکارکنان( د

 پیشینه کار آفرینان( ه

 طرح تولید -5

 (حجم کار پیمانکاری)فرایند تولید ( الف

 کارخانه فیزیکی( ب

 ماشین آالت تجهیزات و( ج

 مواد اولیه نام تامین کننده و( د

 طرح بازاریابی -6

 قیمت گذاری ( الف

 توزیع( ب

 تبلیغ( ج

 پیش بینی تولید( د

 کنترل( ه

 طرح سازمانی  -7

 نوع مالکیت شکل سازمانی و( الف

 شناسایی سهامداران یا شریکان( ب

 میزان اقتدار مدیران( ج

 مدیریت هپیشینه گرو( د

 مسئولیت اعضای سازمانی نقش و( ه

 



 ارزیابی ریسک -8

 اقتصادیارزیابی ضعف فعالیت ( الف

 فناوری جدید( ب

 طرح های احتمالی( ج

 طرح مالی -9

 (صورت در آمد) زیان  پیش نویس صورت سود و( الف

 ورد جریان نقئینگیآبر( ب

 پیش نویس تراز نامه( ج

 تحلیل نقطه سر به سر( د

 موارد استفاده وجوه منابع و( ه

 (شامل اطالعات پشتیبانی) ضمیمه  -11

 نام ها( الف

 تحقیق بازار داده های( ب

 اجاره نامه ها یا قراردادها( ج

 فهرست های قیمت تامین کنندگان( د


