
 

  
 
 
 

 سمینار در کارآفرینی: مباحث ویژه ایجاد کسب و کار در ایرانوان درس: عن
  
 
 کارآفرینیدوره دکتری 
 

 1395-1396نیمسال اول سال تحصیلی 
 

 استاد دانشگاه تهران -سید محمد مقیمی 

 

 هدف کلی درس: 

در یل  دانشجویان با هدف افزایش توانایی تجزیه و تحل مقطع دکتری کارآفرینیرشته  در این درس

ضمن شناسایی مسائل و  تا طراحی گردیده استکسب و کار   کارآفرینی و ویژه خصوص مباحث

با عنایت به موردکاوی های بومی و  مشکالت، راهکارهای مرتبط با بهبود کسب و کار در ایران را

مفهومی و عرضه مهارت کافی در زمینه طراحی مدلهای  ارائه نموده و تجربیات موفق سایر کشورها،

بدست آورند. محیطیاقتضائات بومی مبتنی بر  مدلهای موفق  

 

 اهداف رفتاری: 

آشنا گردیده و  ،گردد که ذیالً به آنها اشاره می کسب و کاررود که دانشجویان با مباحث مختلف  انتظار می 

 یط کسبب و کبار  محب  متناسبب ببا مسبائل واق بی      مهارتهای الزم را در تحلیل و ارائه راهکارهای علمی

 مربوطه بدست آورند:  مدلها و الگوهایبا عنایت به  کشورمان

 
 مبتنی بر تجزیه و تحلیل فضای کسب و کار در ایران: 

 بانک جهانی ،  کار و کسب فضای سنجش های شاخص (GEM  )... ، 

 ( ارزیابی جایگاه ایران از نظر سهولت کسب و کارDoing Business)  بر اساس رتبه

 میالدی 2016در  کزارش  ک جهانیبندی بان

 بررسی جایگاه محیط کسب و کار ایران در منطقه منا MENA 

  مصوب مجلس شورای اسالمی قانون بهبود محیط کسب و کارتحلیل 

http://khabareghtesadi.com/fa/news/71150/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-mena


  نقد و بررسی  گزارش های تحلیلی صورت گرفته ) گزارش مرکز پژوهش های مجلس

ی ، نهادها دولتی ، اتاق های بازرگانی ، کارشناسان و... ( از شاخص های شورای اسالم

 ؛سهولت کسب و کار در ایران

 ؛مقایسه تطبیقی شرایط کسب و کار در ایران 

 ؛ پارادایم اقتصاد مقاومتی و فضای کسب و کار ایران 

 ارزیابی فرصت ها و ریسک ها در ایران پسا برجام از منظر نهادهای بین المللی؛ 

 چالشها و فرصت های سرمایه گذاران در کسب وکارهای مخاطره آمیز و کارآفرینانه در ایران؛ 

  بررسی تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی کشورها با تاکید بر ایران؛ 

 ایران؛ کار و کسب فضای بر مالیاتی نظام تأثیر سیربر 

 ؛اشتغال و کارآفرینی هکارهای توس هرا و و راهبردها کار بازار وض یت کنونی شناسی آسیب 

 کار و کسب فرصتها و موانع شناساییSME   خدمات؛ و کشاورزی صن ت، های ها در حوزه 

 صن ت  های کارآفرینانه تحلیل کسب و کارICT ؛در ایران 

 ؛ایران در کارآفرینی فرصتهای از برداری بهره و وکار کسب محیط بر تحلیلی 

 گردشگری در ایران با تاکید بر گردشگری مذهبی؛ تجزیه و تحلیل کسب و کارهای 

 ؛روستایی کارآفرینی توس ه بر موثر ارزیابی فرصت های کسب و کار روستایی و موانع 

 بنیان در ایران؛ دانش های کار و کسب و بررسی وض یت کارآفرینی 

 در ایران؛ و خانوادگی خانگی کارهای و توس ه کسب راهکارهای و ها چالش 

 تحلیل کسب و کارهای کارآفرینانه مبتنی بر اینترنت ) کسب و کارهای اینترنتی( در ایران؛ 

 بررسی کسب و کارهای کارآفرینانه در ایران از منظر کارآفرینی زیست محیطی؛ 

  تحلیل وض یت کارآفرینی اجتماعی در ایران با تاکید بر خیریه ها، هیات های مذهبی و نهادهای

 مدنی؛

 ارزیابی عمل( کرد کسب و کارهای کارآفرینانه مبتنی بر روش اخذ نمایندگیFranchising؛) 

 آسیب شناسی فرهنگ کارآفرینی در فضای کسب و کار ایران؛ 

 ارزیابی ف الیتهای کارآفرینانه در بستر کارآفرینی مذهبی؛ 

 نقد و بررسی نقش دولت در شکل گیری و ف الیت کسب و کارهای کارآفرینانه در ایران؛ 

 ائل و مشکالت مرتبط با تامین مالی کسب و کارهای  کارآفرینانه در ایران؛مس 

  ارزیابی وض یت کسب و کارهای کارآفرینانه در ایران از منظر کارکردهای مدیریت ) تنظیم طرح

 کسب و کار ، خرید ، بازاریابی ، سازماندهی ، مهارتهای رهبری و ....(؛

 های کارآفرینانه در ایران ؛ تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک کسب و کار 

 تجزیه و تحلیل وض یت کارآفرینی زنان در ایران؛ 

 ارزیابی بازدارندگی و پیش برندگی عوامل اقتصادی و سیاسی در کسب و کارهای کارآفرینانه؛ 

 

 

 

 



 :تکالیف

 یکی از محورهای مطروحه در مبحث اهداف ،. با توجه به موضوعات و محورهای مورد بحث در هر جلسه1

 فارسبی و  مقباالت انتخاب می گردد و  دانشجویان باید ضمن کسبب آمبادگی از طریبق مطال به     رفتاری 

 در مباحث کالس مشارکت ف ال داشته باشند.  ،انگلیسی م رفی شده

یکبی از  ، . هر دانشجو موظف است با توجه ببه محورهبای مطروحبه در مبحبث اهبداف رفتباری درس      2

اس برنامه زمانبندی در کالس ارائه نماید. دانشبجویان بایبد گبزارش    موضوعات را انتخاب نموده و براس

 مبتنی بر مولفه های ذیل تنظیم نمایند:نهایی خود را 

 ؛انتخاب موضوع در قالب یکی از انواع کسب و کار های کارآفرینانه که در ایران حایز اهمیت است 

 گیری از حداقل  بهره رسی و انگلیسی)بررسی مبانی و پشتوانه های علمی مرتبط با موضوع در منابع فا

 ؛ باشد(میالدی  2010 که ترجیحا ب د از   بیست منبع م تبر انگلیسی

  تجزیه و تحلیل آمار ها و مقاالت و یادداشت های تحلیلی کارشناسان در خصوص موضوع مورد نظر؛ 

  نظر در قالب علمی.استفاده از حداقل یک موردکاوی و یا تجربه موفق بومی و تنظیم موردکاوی مورد 

 بررسی تجربه موفق کسب و کار مورد نظر در سایر کشورها ؛ 

 های گزارش در قالب نرم افزار  ضمن تهیه اسالید دانشجویانPowerPoint  ، حداکثر به مدت دو

 د.نبپرداز به نقد و بررسی موضوع مورد بحثدر کالس   ساعت

 

 :نحوه ارزیابی 

 نمره(  7ه نتایج مطال ات در کالس )ارائو تنظیم گزارش علمی وپژوهشی  .1

م رفی شده در  و فارسی از طریق مطال ه مقاالت انگلیسیمشارکت ف االنه در مباحث مطروحه  .2

 نمره( 3) کالس درس

  نمره( 10) و چکیدة گزارشات مقاالتآزمون از مطالب  .3

 

 منابع و ماخذ:

 مقاالت انگلیسی و فارسی موجود در فایل الکترونیکی


