نام مدرس :آیدا عقیلی آشتیانی
نام درس :قابلیت استفاده و توسعه حرفه ای
تعداد واحد2 :
هدف :آشنایی نظری دانشجویان با مفاهیم عملیاتی حوزه کسب و کار در صنایع مبلمان
طرح درس:
قانون کپی رایت و مالکیت معنوی
(پیشینه ،تعاریف ،مثالها ،فواید ،تقسیم بندی ،مالکیت صنعتی ،اختراع ،برند ،ثبت بین المللی ،طرح جغرافیایی ،کپی رایت،
برندینگ ،فرآیند برندینگ ،مزایا ،وضعیت آن در ایران و مقایسه با سایر کشورها )

ساختارهای صنعت و کسب و کار
(ساختار صنعت ،تعاریف ،وضعیت صنعت در ایران ،مقایسه صنعت در ایران و دیگر کشور و جهان ،بررسی رشته های مرتبط و
مسائل میان رشته ای در این حوزه)

کارآفرینی
(تعریف ،تاریخچه ،ویژگی ها ،فرایندها ،تعریف کارآفرین ،ویژگی های عمومی و شخصیتی ،فرآیندها ،تفاوت با مدیران ،رویکردها،
مدل های رفتاری ،حوزه های تمرکز کارآفرین ،تفاوت ها با موضوعات مرتبط )

فرآیندهای چرخه عمر طراحی
(تعاریف ،فرآیند چرخه عمر طراحی و ارتباط آن با آمیخته های بازاریابی ،فرآیندهای توسعه محصول در چرخه عمر)

آغاز کسب و کار
(فلسفه پیدایی کسب و کارف تعاریف کسب و کار ،فرایند شروع کسب و کار ،تعریف طرح کسب و کار ،چرایی طرح کسب وکار،
انواع طرح های کسب و کار ،مستندات مربوط به طرح کسب و کار ،دالیل ،مسئول کسب و کار ،استفاده کنندگان طرح کسب و کار،
انواع امکان سنجی و تعاریف هریک و توضیحات مرتبط و تفاوت ها ،اصول نوشتن طرح کسب و کار ،تشریح همه بخش های طرح
کسب و کار شامل؛ (معرفی ،خالصه مدیریتی ،تجزیه و تحلیل صنعت مبلمان ،چشم انداز ،معرفی محصول ،برنامه عملیاتی ،برنامه

بازاریابی ،ساختارسازمانی ،برنامه زمانبندی ،ارزیابی و مدیریت خطرپذیری ،برنامه مالی ،برنامه های طرح و توسعه ،پیشنهادها،
ارزیابی طرح کسب و کار) ،تعریف و ویژگی مدل کسب و کار ،انواع تحلیل های بازار ،نکات مهم در خصوص راه اندازی کسب و
کار)

نگاهی به صنایع معاصر
(بررسی وضعیت صنعت مبلمان و صنایع مرتبط ،ارائه مدل بوم کسب و کار ،تعریف و تشریح اجزاء بوم کسب و کار)

مدیریت زمان و طراحی پروژه
( تعریف برنامه ،برنامه ریزی ،فرآیند برنامه ریزی ،انواع برنامه ریزی ،برنامه ریزی استراتژیک و اجزا آن ،برنامه کوتاه مدت و بلند
مدت و میان مدت ،پروژه ،فعالیت ،ویژگی های پروژه ،چرخه حیات پروژه ،مدیریت پروژه ،اجزا مدیریت پروژه ،فرآیندهای مدیریت
پروژه و تشریح کامل آن  ،مراحل انجام پروژه ،وظایف مدیرپروژه و تعریف آن ،کارکرد مدیریت پروژه ،زمانبندی ،تخمین زمان،
مسائل مرتبط با زمان شامل مهلتها ،معرفی و تشریح ابزارهای مدیریت پروژه مانند گانت و ) cpm

تکالیف:
 -1ارائه یک طرح کارآفرینانه در صنعت مبلمان
 -2ارائه بوم کسب و کار طرح فوق
 -3ار ائه طرح کسب و کار طرح فوق

