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 هدف:

پرورش خالقیت و نوآوری آنها با و کارآفرینی  ، مبانی رفتاری و فرآیندی کسب وی کارآفرینیهاها و فرصتدانشجویان با زمینه ییآشنا

  طبیعیدر بخش کشاورزی و منابع  سرمایه اندک و با اندازی کسب و کارهای کوچک، زودبازدهتأکید بر راه

 

 روئوس مطالب: 

 :نظری -

مفهوم کارآفرینی و کسب وکار، اهمیت و نقش کارآفرینی، مشخصات رفتاری کارآفرینان، انواع کارآفرینی و کسب وکار، فرآیند و تاریخچه کارآفرینی،  

سنجی و  شناسایی، ارزیابی امکان ع طبیعی،فرصت های کارآفرینی در کشاورزی و مناب، وکار، تحلیل محیط کسب و کار مراحل کارآفرینی و توسعه کسب

های اداری، قوانین و مقررات مرتبط با نرم افزار، رویه طراحی جداول و محاسبات طرح کسب وکارو تدوین طرح کسب وکار همراه با انتخاب ایده کارآفرینی 

مقررات بانکی، تجاری و گمرکی، قوانین و مقررات بهداشتی، قوانین کار و تأمین اجتماعی، بیمه، مالیات، و اداره کسب و کارها )معرفی  ، تاسیسبا ثبت

وکارها )تامین سرمایه اولیه و سرمایه گذاری مخاطره پذیر(،   (، مدیریت مالی کسبایمنی، محیط زیست، منابع طبیعی و سایر قوانین، انواع عقود اسالمی

فروش و تبلیغات و برندسازی، مدیریت ریسک در ارتبلط با مشتری، وکارها، تحلیل بازار و مدیریت بازاریابی شامل  کسب مدیریت منابع انسانی در

محیطی در توسعه  های اخالقی در کسب و کار، مسایل پایداری و زیستوکار، کاربرد اینترنت و شبکه های اجتماعی در امور کسب وکار، ارزش کسب

 .وکار کسب

 

 عملی: -

 ز یک و کسب وکار موفقمطالعه موردی و تهیه گزارش ا -

 در قالب بوم مدل کسب  فرصت های شغلی در رشته مربوطه معرفی گزارش تحلیل بازار و -

 تدوین طرح کسب و کار ها و فرصت ها و  یدهو خلق ا ییشناسا -

 بخش کشاورزی و منابع طبیعی وکارهای مرتبط بازدید از کسب -

 سخنرانی یک کارآفرین نمونه یا مراجعه به کارآفرینان موفق و گزارش تجربه آنهاشرکت در  -

 شرکت در کارگاه مهارت آموزی کارآفرینانه -

 )جشنواره ایده، رویداد از ایده تا کسب وکار و ...(دانشگاه مشارکت در رویدادهای برگزارشده توسط مرکز کارآفرینی  -

 :باشد یقابل محاسبه م یرز یاندانشجو یبرا یبخش عمل یازامتتمام با توجه به نظر استاد درس  -

 .در صورتی که دانشجو به صورت فردی یا گروهی اقدام به راه اندازی کسب وکار نماید و در مرحله عرضه کاال و خدمات خود به بازار باشد -1

 .ارآفرینی دانشگاه چرخه مربوطه را طی کرده باشدو کار دانشجویی با تایید مرکز ک  در صورتی که دانشجو در قالب تیم های کسب -2

 در صورتی که دانشجو نسبت به ثبت و تجاری سازی اختراع علمی خود اقدام نموده باشد و یا در جشنواره های مرتبط حائز عنوان باشد. -3
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