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 چکیده
تجدید  یپروسهمورد احیا و بازسازی قرار گیرد. این  افزارنرمعلوم کامپیوتر و مهندسی  دوران کارشناسی آموزشی دانشجویان یبرنامهست تا ا نیاز آیندهدر 

وتر قرار کامپی علوم و افزارنرمکارآفرینی را در اختیار دانشجویان مهندسی  هایمهارت کهدرصورتی .استترویج و بکار گیری تفکر رایانشی حیات، بر مبنای 

بازارهای  یوسعهته به یک کارآفرینی مبدل گردد. کارآفرینی دست ب تواندمیتشخیص دهیم، تفکر رایانشی  هاآنرا در بین  ایبالقوهدهیم و بتوانیم کارآفرینان 

منجر به ایجاد اشتغال گردیده است. بنابراین نیاز است تا  به بازار معرفی نموده است و ی جدیدی راافزارنرمو  افزاریسخت هایتکنولوژیرایانشی جدید زده و 

ی آموزشی را برای کارآفرین یبرنامهدر این مقاله قصد داریم یک  بهبود دهیم. یبر مبنای کارآفرین و علوم کامپیوتر را افزارنرمآموزشی مهندسی  هایبرنامه

 هاپروژه هایمشخصهارائه خواهیم داد. عالوه بر این،  را  آموزشی یدورهاین  ، تشریح، اهداف، نتایج و ارزیابیمنطق مواردی مانند  همچنین ایجاد کنیم. افزارنرم

 مطرح خواهیم ساخت. آموزشی دورهی مناسبی را برای یک چنین و مطالعات مورد

 

 ره آموزشیدو، ارزیابی دوره آموزشی، نتایج دوره آموزشی، طراحی افزارنرمکارآفرینی، تفکر رایانشی، تفکر کارآفرینی، نوآوری، کارآفرینی  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه .1
برای  که هاییمهارت یک مجموعه عنوانبه توانمیرا کارآفرینی 

در جهت بهره بردن  آمیزموفقیتگذاری سرمایهو  هافرصتتشخیص 

 وانتمیرا  هافرصتکاربرد دارد در نظر گرفت.  هاییفرصتاز چنین 

کارآفرینی در نظر گرفت و  گذاریسرمایهبرای  نیازیپیش عنوانبه

 یک مهارت توانمیرا نیز  هافرصتیص و ارزیابی ختوانایی در تش

قادر  شخصی کهدرصورتی اصوالًبرای هر کارآفرین دانست.  نیازپیش

متوجه نخواهد شد که چه به کشف یک فرصت شغلی/بازار نباشد، 

شخصی قادر به  کهدرصورتیاست. همچنین  دادهازدستچیزی را 

انداز وسیعی را  چشمیک ارزیابی صحیح ارزش کارآفرینی نباشد،

 یک ماجراجویی ناخوشایندی در است و حتی بدتر اینکه دادهازدست

شرکت نموده است. اهمیت این فرصت در سطح زیادی در این 

موزش . از دید آ[1,2]است  قرارگرفته موردبررسیخصوص 

 منظوربهبا آموزش دانشجویان  توانندمیکارآفرینی، مربیان 

 .ندبکار هاآن، بذر کارآفرینی را در هافرصتتشخیص 

 اهیتممختلفی از کارآفرینی را بسته به  انواع اندتوانستهپژوهشگران 

که به  ایکارآفرینیموجود تشخیص دهند. نوع  هایفرصتو نوع 

                                                           
1 intraprenuership 

که  ،باشدمیاست، کارآفرینی تجاری  شدهشناختهتوسط عوام  کرار

بازار و بهره بردن از مزایای رقابتی  هایفرصتشامل تشخیص 

کارآفرینی . انواع مشاغلی که توسط باشدمیسودآوری  منظوربه

تا  نفرهتکمشاغل کوچک  یمحدودهبین  ،شودمیتجاری ایجاد 

 وعینبهاین مسئله  .باشدمیبزرگ متغیر  چندملیتی هایشرکت

، شامل هاکارآفرینی. این نوع باشدمیمرتبط با مباحث ما 

 .باشدمیشرکتی، عمومی و اجتماعی  هایکارآفرینی

عنوان مجموعه به انتومیکارآفرینی شرکتی را  هایفعالیت

تالش و تجدید و احیای استراتژیک در شرکت در نظر  ،هافعالیت

در مقایسه با  هاشرکتاین سؤال که چرا بعضی از  .[3] گرفت

کارآفرینی فعال  یحوزهدیگر، در سطح بیشتری در  هایشرکت

، کارآفرینی حالبااین .[4] باشدمیاین پژوهش  یسوژههستند، 

ارآفرینی ک یباروحیهدر سطح باالیی مرتبط  توانمیشرکتی کلی را 

 کارمندان دانست.

 یک کارآفرین در داخل شرکت را عنوانبهتوانایی در ایفای نقش 

بسیار مهمی برای  یمالحظهمیگویند که یک  1کارآفرینی سازمانی

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:esfahani.naser@gmail.com
mailto:saeidhz67@gmail.com


 
 

دانشجویان )حتی دانشجویان  یگستردهبا توجه به حجم  مربیان

 .ودشمیبزرگ بکار گرفته  هایسازماندر ه ک باشدمیکارآفرینی( 

 یدامنه است. قرارگرفته موردبررسی [5]کارآفرینی عمومی نیز در 

و یا  هامحصولمربوط به ایجاد کاری کارآفرینان عمومی 

خود را  هایسازماننیست، بلکه هدف این بوده که  هاییسرویس

 احیا نمایند.بازسازی و  و کارآمدی دولت، وریبهرهبهبود  باهدف

عمومی  هایسرویسبسیاری از دانشجویان تمایل به اشتغال در 

در این  تواننمیتأثیر آموزش کارآفرینی را  روازاینو  رادارند

 خصوص نادیده گرفت.

یک فعالیت نوآور در ایجاد ارزش  عنوانبهکارآفرینی اجتماعی نیز 

 هایبخش در داخل و یا در بین تواندمیکه  شدهتعریفاجتماعی 

مدلی را  [7]المن . س[6] افتداتفاق  غیرانتفاعیو  دولتی، شغلی

ضروری در کارآفرینی تجاری ارائه نموده  هایالمانترسیم  منظوربه

ینی کارآفر چارچوبی برای یتوسعهاست و بنابراین مبنایی را برای 

متقابل بین چهار  یرابطهدر  این مدل اجتماعی ایجاد نموده است.

 تفاوت و فرصت. یت، معاملهافراد، ماه شده است: سازینمونهمؤلفه 

اف مبتنی بر اهد توانمیاصلی بین کارآفرینی تجاری و اجتماعی را 

ود س سازیبیشینه باهدف. کارآفرینی تجاری هاپروسهدانست و نه 

کارآفرینی اجتماعی بر روی  کهدرحالیایجاد گردیده است 

 یوسیلهبهاست که  ایجادشده مزیت اجتماعی سازیبیشینه

 غیردولتی هایسازمان .گرددمیاقتصادی ارضا  امرارمعاش
2(NGO)  توانمیدر ایالت متحده را  غیرانتفاعی هایسازمانو 

به دلیل  اصلی در نظر گرفت. کارآفرینی اجتماعی نیز هایمدل

 لصلح نوب یجایزهآوردن  به دستموفقیت در صنعت اقتصاد خرد و 

ر د توسط محمد یونس و گرامن بانک، قهرمان این صنعت عنوانبه

 است. قرارگرفتهعوام  موردتوجهسطح زیادی 

آموزش کارآفرینی شغلی، رویکرد خود را از اخیر،  یدههدر چند 

مدرسه،  1022درسی در  یبرنامه 2222به بیش از  ،ابهام نسبی

ژورنال آکادمیک، ژورنال های مدیریتی  44جایگاه آکادمیک،  222

دود و ح، اندپرداختهکارآفرینی  یمسئلهخاص به  طوربهمرسوم که 

  .[8,9] انددادهمرکز تأسیس شده در این خصوص تغییر  122

 هایدانشکدهعالوه بر این، یک برند کارآفرینی که بر مبنای 

بکار  هادانشگاهنیز در بسیاری از  باشدمیمهندسی و علوم 

است. این کارآفرینی فنی در بین سایرین بیشتر بر روی  شدهگرفته

تی رقاب هاییسرویسابزاری برای ایجاد محصوالت و  عنوانبهنوآوری 

 پس ازاین نوع آموزش  ینتیجه که ماهیت فنی دارند تمرکز دارد.

                                                           
2 Non-govermentional organizations 

 هادانشگاهفناوری اطراف  هایپارکیک استارت آپ مدرن، که در 

 آید.می به دست باشدمیبسیار رایج 

 بکار گیری اصول کارآفرینی شغلی حاصل توانمیکارآفرینی فنی را 

 آموزشفناوری دانست. دو مدل در خصوص چگونگی  هایفعالیتبا 

وجود دارد. اولین مدل،  هادانشگاهدانشجویان علوم مهندسی در 

و کارشناسی ارشد  التحصیلفارغ دانشجویان بندیگروه شامل

. از اهداف سایر [10,11] دانست MBAتکنولوژی، با دانشجویان 

کارآفرینی از طریق  هایآموزش به فراهم کردن توانمی هابرنامه

 .[12,13]درسی محدود اشاره کرد  هایبرنامه

. این مشخصه باشدمیکارآفرینی دارای یک ماهیت مشارکتی 

و مطالعات موردی در  ایرشتهانمیمشارکتی و  هایپروژهنیازمند 

با استفاده  [14]و همکارانش  . ریدرباشدمیزمان آموزش کارآفرینی 

مشارکتی، به بررسی ساختار کارآفرینی  ایمؤلفهاز تحلیل 

این کار باعث شد تا یک ساختار مشارکتی از کارآفرینی  .اندپرداخته

اعضای پژوهشی ایجاد شود. فرکانس هم  وازدیدبرای این پژوهش 

 هایتکنیکمحقق کارآفرینی، با استفاده از  27مربوط به  3استنادی

ساختار عقالنی پژوهش  چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت.

 بعدیچندتحلیل خوشه و مقیاس بندی  یوسیلهبهکارآفرینی نیز 

شابه م باکار هاییپژوهش هایگروهقرار گرفت تا  موردبررسی

 یحوزهکه در  اندرسیدهبدین نتیجه  هاآن تشخیص داده شود.

 ایقویمشارکتی و اجتماعی  پیوندهاییکارآفرینی،  هایپژوهش

 وجود دارد.

نیز روشی را برای تفکر کارآفرینانه ارائه داده است. در  تفکر رایانشی

ا تفکر تفکر رایانشی را ب ندنابتو التحصیالنفارغآینده نیاز است تا 

ه بدرکی که ما از اساس تفکر کارآفرینانه  سازند. ترکیبکارآفرینی 

عمیق قطعی  کمک کرده تا تجارب مرتبط با عقاید ایمآورده دست

عقالنی ما از کارآفرینی وجود دارد مورد تفکیک  هایمدلدر  را که

 یفلسفهکرده است که  خاطرنشان [15]قرار دهیم. کروگر 

را برای  هاییاحتمال تواندمیسازه گرایی شناختی و  یتوسعه

 قرار دهد. آشناخت کارآفرینی در اختیارم کاوش 

 گیریشکلبر روی  ناپذیریاجتناب طوربهدر باال  شدهمطرحادبیات 

ما تأثیر دارد. در ادامه،  افزارنرمدرسی کارآفرینی  یبرنامهطراحی 

 .کنیممییات مرتبط با آموزش تکمیل باادباین مسئله را 

بر روی ایجاد  [18]و کالما و همکارانش  [17]رودی و همکارانش 

نوپا متمرکز  هایشرکتدی در بین دانشجویان و جوامعی کاربر

جدیدی را  یرسانهکارآفرینی مدرن و  هاآن. برای اینکار، اندبوده

3 Co-citation frequency 
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اجتماعی در بین  یسرمایهایجاد  یپروسهآوردن  به دست منظوربه

ر را ب هاییپروژه همچنین. اندکردهکارآفرینان و دانشجویان ایجاد 

ن بدی هاآن. اندکردهفراهم  محلی نوپای هایشرکت یتجربهمبنای 

 هایپروژهکارآفرینان نوپا در  پذیرینقشکه  اندرسیدهنتیجه 

بازار محور در داخل این دوره  هایدیدگاهگروهی باعث شده تا 

 گردد. سازیشبیهموزشی آ

 "اقتصاد دیجیتال مدیریت نوآوری در "تحت عنوان  ایپروژهیک 

 دوره آموزشی التحصیالنفارغو  تقویت دانشجویان منظوربه

 هایایدهاطالعاتی و مدیریت اطالعات توسط  هایسیستم

مطرح گردیده است.  [19]کارآفرینانه، توسط فوستر و همکارانش 

که تفاوت سطوح دانش قبلی مطالعات شغلی و  اندزدهحدس  هاآن

 تبه دسبر روی توانایی دانشجویان در  تواندمیفرهنگی  یزمینه

پژوهش اطالعاتی در طول  هایمهارتآوردن دانش دامنه و 

 شغلی تأثیر داشته باشد. یبرنامهمشارکتی یک  یتوسعه

 یبرنامه، هیچ و علوم کامپیوتر افزارنرممهندسی  هایبرنامهاغلب 

، چارچوبی را [20]. روسو دهندنمیرا ارائه  ایکارآفرینیطرحی 

ر و علوم کامپیوت افزارنرمپیشنهاد داد که به دانشجویان مهندسی 

کارآفرینی را تجربه  یروحیهدر همان ابتدای برنامه،  اجازه داده تا

، انددادهارائه  هاآنفعالیتی که  در خود تحریک کنند. آن راکرده و 

 ؛ تشخیص مشاغل احتمالی، تخصیصباشدمیزیر  فازهایشامل 

ر کارآفرینی د هایمهارتتمرین  دانشجویان به مربیان کارآفرینی،

 هایایده یتوسعهو  افزارنرمدرسی مهندسی  یبرنامهداخل 

 .هاآنکارآفرینی از سوی 

آموزشی  یبرنامهتیمی را در داخل  یپروژهیک  [21]کوسمول 

پیشنهاد داد تا بر روی کارآفرینی  هاسیستمو طراحی  سازیپیاده

تأکید داشته باشد. عالوه بر هدف اصلی این کار در  افزارنرم

 ،افزارنرمی و تمرین مدیریت پروژه و مهندسی افزارنرم هایپروژه

آموزشی  یبرنامه یحوزهو مفاهیمی از کارآفرینی در  هاایده

 در اختیار دانشجویان قرار گرفت. هاسیستمو طراحی  سازیپیاده

درسی کارآفرینی را برای علوم  یبرنامهدر این مقاله، ما طراحی یک 

از استعداد و  افزارنرم. دهیممیارائه  افزارنرمکامپیوتر و مهندسی 

 . جزئیاتباشدمیبرای کارآفرینی برخوردار  ایگستردهقابلیت 

، مطالعات موردی و هاپروژه منطق درسی، تشریح، اهدا، نتایج،

 است. قرارگرفتهارزیابی نیز مورد تأکید 

 

 دوره آموزشی منطق .2

، ریشه در دوره آموزشیاین  یتوسعه یپردهگرایش اصلی پشت 

و علوم  افزارنرمدرسی مهندسی  هایبرنامهاین اصل داشته که 

 کهورتیدرصکامپیوتر در آینده باید بر مبنای تفکر رایانشی باشد. 

ستقیم ذینفع م توانمیکارآفرینی را  تفکر رایانشی را دنبال کنیم،

در دیگری که  فاکتورهایدانست.  ایجادشده هایروشو  هاایده

 عبارت است از: اندداشتهتأثیر  دوره آموزشیطراحی این 

 بازارهایی جدید و احیا و بازسازی افزارنرم بازارهای یتوسعه 

/علوم افزارنرم مهندسی التحصیالنفارغکه  درزمانیفعلی. 

ی افزارنرمبه ایجاد یک بازار  کارآفرین( اقدام)کامپیوتر 

شرایط اقتصادی و درآمد ملی بهبود پیدا جدیدی نمود، 

ی جدید نیز بر روی افزارنرم بازارهای. عالوه بر این، کندمی

 دتوانمیآموزشی تحصیلی تأثیر داشته و  یبرنامهبهبود 

 را پاسخ دهد. احیاشدهبازار جدید/ هاییازمندین

  ی جدید. افزارنرمو محصوالت  هاتکنولوژیبکار گیری

، دباشمی افزارنرمهر جنبه از زندگی ما متکی به  کهازآنجایی

، صنعت بهبودی جدید باعث افزارنرمو محصوالت  هاتکنولوژی

 .شودمیشغلی  یحوزهدولت، بهداشت و درمان و آموزش در 

جدید، برای گسترده  هایتکنولوژیی و افزارنرممحصوالت 

البته این قضیه  .در سرتاسر دنیا اهمیت دارد ITساختن انقالب 

 هاوژیتکنولیک سمت سکه است. سمت دیگر آن، با تأثیر این 

در بخش  فرایند آموزش سازیمدرنیزهو محصوالت در بهبود و 

کاری  هاآنسروکار دارد.  ارافزنرمعلوم کامپیوتر و مهندسی 

ه ک ایدرسی هایبرنامهاحیای  تا ما بر روی بازبینی اندکرده

 یتوسعه جهتدر  هاآنو یا بهبود بعضی از  دهیممیارائه 

که  التحصیالنیفارغآموزشی جدید برای ایجاد  هایدرس

و محصوالت هستند  هاتکنولوژیبکار گیری این  یآماده

 متمرکز باشیم.

 :ی جدید، افزارنرم بازار ایجاد استخدام رایانشی بیشتر

کارهای رایانشی بیشتری  توانندمیو محصوالت  هاتکنولوژی

هندسی م التحصیالنفارغکنند و بنابراین تقاضا برای  تأمینرا 

 .دهدمیو علوم کامپیوتر را افزایش  افزارنرم

  علوم  و افزارنرممهندسی  هایبرنامهبهبود گرایش به سمت

یده ا هاییمثال توانندمی افزارنرمکامپیوتر. کارآفرینان جوان 

نند. ک تقلید هاآنآل برای دانش آموزان دبیرستانی باشند تا از 

ی را بتوان ترفیع و بهبود داد، افزارنرمکارآفرینی  کهدرصورتی

ه ب توانندمیکارآفرینان موفق و مشاغل کامپیوتری  هردوی

 جذب دانشجویان برای هر دو برنامه کمک کنند.

 تصاد ی و اقافزارنرموابسته بودن به مشاغل تأثیر  سازیکمینه

آب  طرفآن از وابستگی به ایواهمهکارآفرینان هیچ  ملی.

مختص به خود را ایجاد کنند.  هایشرکت توانندمینداشته و 
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گاهیان ایجاد مشاغل زیادی را برای دانش هاآنعالوه بر این، 

نیاز به عزیمت به  ما التحصیالنفارغ. با گذر زمان، کنندمی

 آنور آب را نخواهند داشت.

  ی ارافزنرمی. رقابت افزارنرمافزودن رقابت سالم در یک صنعت

به کار خود ادامه دهد.  وربهره صورتبه سالم باعث شده تا بازار

 هایتکنولوژیت و ی، محصوالافزارنرماین رقابت منجر به بازار 

. عالوه بر این، این رقابت سالم به قطع شودمی ایبهبودیافته

 .گرددمیباعث تشدید نوآوری 

  ی. ارافزنرمکارآفرینی  یحوزهبیشتر در  هایپژوهشترغیب به

ریشه  گیردمیکارآفرینی صورت  یحوزهکه در  هاییپژوهش

برگرفته از  منتشرشدهمقاالت  اغلبدر مدارس شغلی دارد. 

 هک درزمانیکه  کنیممی بینیپیش. باشندمیاین مدارس 

کارآفرینانه باشند،  هایمهارتما مجهز به تفکر و دانش جویان 

 .کندمیی بهبود پیدا افزارنرمکارآفرینی  یحوزهپژوهش در 

 رزمانید و التحصیالنفارغکارآفرینی در بین تعصب  یتوسعه 

، شودمی به دانشجویان معرفیی افزارنرمکه کارآفرینی 

افزایش پیدا  افزارنرمکارآفرینان  التحصیالنفارغاحتمال 

 .کنیممی گذارینام. ما این افزایش را تعصب کارآفرینی کندمی

  از یک  افزارنرم. کارآفرینان افزارنرمافزایش تعداد رهبران

 اتالش کرده ت هاآن. باشندمیبرخوردار  ایبینانهخوشدیدگاه 

افرادی  هاآنباشند.  بینخوش، مقاوم و باادب همواره مثبت،

که توانایی و  باشندمینوآوری بوده و دارای اعتبار باالی 

 دستاوردهایشغلی خود به  یپروسهگرایش و انرژی بردن 

 هایریسکو  هاچالش هاآن، بریان. عالوه رادارندباالتری 

شغلی را قبول داشته و شرایط و جوی را  یپروسهشروع یک 

 .کنندمیبرای رسیدن به اهداف ایجاد 

 

 دوره آموزشی تشریح .3
، اهتکنیک، متدهامفاهیم،  یدربردارندهکارآفرینی،  دوره آموزشی

کارآفرینی بوده  یحوزهضروری در  هایفعالیتو  هامدل، هانظریه

ین ا و علوم کامپیوتر ضرورت دارد. برای افزارنرمکه برای مهندسی 

 :برداردموارد زیر را در آموزشی  یبرنامهمنظور، این 

 افزارنرمکارآفرینی  یپروسه 

 رهبری هایسبکو  هامشخصه 

  یافزارنرماصول مالکیت شغلی 

  کارآفرینی افزارنرمبازاریابی 

 افزارنرم یمحاورهمذاکره و  هایتکنیک 

  پذیریامکانتحلیل 

  یافزارنرممدیریت حسابداری برای شغل 

  کوچک افزارنرممدیریت مشاغل 

  گذاریسرمایه هایروشتکنیک 

 مالی کارآفرینی تأمین 

  افزارنرمتشخیص فرصت بازار 

  افزارنرمقانون شغلی 

 تقاضا بینیپیش 

  یافزارنرمکشف محصول 

 افزارنرمشغلی  یبرنامه یتوسعه 

  افزارنرممدیریت ریسک کارآفرینی 

  هانامهآیینقواعد و 

 تفکر کارآفرینانه و رایانشی 

  افزارنرمنوآوری 

 افزارنرممحصول  یتوسعه 

 کارآفرینی اجتماعی 

 کارآفرینی تجاری 

 کارآفرینی عمومی 

 کارآفرینی شرکتی 

  افزارنرمکارآفرینی  یپروژهمطالعات موردی و 

 

وصیف ت ایرشتهمیانمشارکت و  یوسیلهبهکارآفرینی  کهازآنجایی

و  ایرشتهمیان هایتیمباعث ترفیع  دوره آموزشی، شودمی

 .گرددمیمشارکتی 

 

 دوره آموزشی. اهداف 4
بکار گیری مفاهیم،  باهدف افزارنرمکارآفرینی  دوره آموزشی

 یافزارنرمضروری برای ایجاد یک شغل  هایفعالیتو  هاتکنیک

است. عالوه بر  ایجادشدهجدید و یا نوآوری بر روی یک شغل 

 هایپروژهدر  توانندمی، دانشجویان دوره آموزشی هایسخنرانی

 و کارکردهتیمی مشارکتی شرکت داشته، بر روی مطالعات موردی 

عالوه بر این  قرار گیرد. هاآنکارآفرینی در اختیار  هایپژوهش

توسط کارآفرینان  شدهارائه هایگفتماندر  توانندمیدانشجویان 

مختلفی از کارآفرینی  هایجنبهو  ویدئوهای شرکت کرده و افزارنرم

اشاره گردیده  دوره آموزشیرا مشاهده کنند. در زیر، به اهداف این 

 است:

 متدهایو  هامدل، هاتکنیک، هانظریهفراهم کردن مفاهیم،  .1

 برای دانشجویان کارآفرینی

 زارافنرم یحوزهدر  نوآوریبهبود تفکر کارآفرینی و تفکر  .2
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تشخیص فرصت شغلی  یپروسهو  هاتکنیک یارائه .3

 ی جدیدافزارنرم

 روشی برای تحلیل و مدیریت ریسک یمطالعه .4

 بکار گیری انواع کارآفرینی .5

بازاریابی، حسابداری،  هاینظریه، هاتکنیکمفاهیم،  یارائه .0

 افزارنرممرتبط با  ریزیبرنامهتحلیل مالی و 

 

 دوره آموزشی نتایج .5
ی، دانشجویان افزارنرمکارآفرینی  دوره آموزشیتکمیل  محضبه

 خواهند توانست:

 کارآفرینی را درک کنند. هایتکنیکو  مفاهیم .1

 ی ضروری را درک کنند.افزارنرمشغلی  هایفرصت .2

مدیریت ریسک، مالی، بازاریابی و شغلی را برای  هایبرنامه .3

 سازند.ی فراخم افزارنرمشرکت 

 کارآفرینانه فکر کنند. صورتبه .4

 آورند. به دسترهبری را  هایتکنیکو  هاسبک .5

 ی را انجام دهند.افزارنرمشغلی  یمذاکره هایتکنیک .0

 جدیدی را انجام دهند. افزارنرمشغلی  پذیریامکانتحلیل  .2

 کنند. تأمینی خود افزارنرمرا برای شغل  ایبودجه .7

 تقاضا برای محصول یا تکنولوژی جدید بینیپیش .9

 نوآورانه صورتبهتفکر  .12

 

 و مطالعات موردی هاپروژه .6
ارائه گردیده  دوره آموزشیو مطالعات موردی که برای این  هاپروژه

است، نقشی در ترفیع تفکر کارآفرینانه در بین دانشجویان دارد. 

مبتنی بر تیم  هایفعالیتو مطالعات موردی شامل  هاپروژه هردوی

خواهند  ایرشتهمیان صورتبه هاتیم . در هر زمان ممکن،باشندمی

داشته باشیم که متشکل از  هاییتیمبهتر است تا  روازاینبود. 

 دانشجویانی از علوم کامپیوتر، مهندسی و شغلی باشند.

 هاپروژهاین  .باشندمیدارای ماهیتی کاربردی  هاپروژه یهمه

و علوم کامپیوتر  افزارنرمدرسی مهندسی  هایرنامهببرگرفته از 

ا هم ب دهندمیولی با توجه به خدماتی که ارائه  باشندمیمختلفی 

خدماتی  درسی سنتی، هایبرنامه. در باشندمیمتمایز و متفاوت 

 هایزبان، هاالگوریتممبنای  در اصل بر شودمیکه ارائه 

 . باشدمیرایانشی و طراحی  ابزارهای، نویسیبرنامه

فکر ت یوسیلهبه شودمیکارآفرینی، خدماتی که ارائه  یپروژهبرای 

است تا  نیاز .گیردمیرایانشی و کارآفرینی مورد هدایت قرار 

رایانشی استفاده کرده و برای پیشنهاد  هایمهارتدانشجویان از 

و عملی ارزش کاربردی  یوسیلهبهکه  ایافزارینرمیک محصول 

 هایمهارتاز  نوآورانه فکر کنند و صورتبه، شودمیتوصیف 

تقاضا، تشخیص یک فرصت  بینیپیشخود برای  یکارآفرینانه

 ی جدید برایافزارنرمی جدید و طرح برای یک شغل افزارنرمشغلی 

 یک یوسیلهبه هاتیم بازار محصول پیشنهادی استفاده کنند.

 دهدمید یا هاآن را به دوره آموزشیکارآفرین و یک مدرسی که 

ما  التحصیالنفارغیکی از  توانندمیکه ) گیرندمیمورد هدایت قرار 

 را به همراه پذیریامکان یمطالعهیک  هاتیمباشند(. نیاز است تا 

هند. مدیریت ریسک، مالی، بازاریابی و شغلی انجام د هایبرنامه

د. کنن تأمینخود را  هایبودجهباید مذاکرات و  هاتیمعالوه بر این، 

نقش مقامات رسمی  یایفاکنندهبرای همین منظور، مربیان 

 .باشندمیبیرونی  هایسازمان

موفق و ناموفق  هایتالش یکنندهمنعکسمطالعات موردی نیز 

ا ت شدهخواسته هاتیماز  هاتالشبودن  آمیزموفقیت. برای باشدمی

را برای بهبود  هاییراهمنجر به موفقیت شده و  فاکتورهاییچه 

ناموفق، فرض بر آن است که  هایتالشکارآفرینی ارائه دهند. برای 

 هانآسازمان قادر به در نظر گرفتن  که هاییریسکبتوانند  هاتیم

انجام باز تحلیل ریسک( را تشخیص داده و مشخص )نبوده است 

رهایی از این مسئله را  راهیککنند که کجای کار اشتباه است و 

 ارائه دهند.

 

 دوره آموزشی ارزیابی .7
استاد دانشگاه  یوسیلهبهی ما، افزارنرمکارآفرینی  دوره آموزشی

( و مربیان بیرونی مورد ارزیابی ایرشتهمیاناستاد  احتمالبه)

رائی زیابی کاار منظوربه توانمیزیر را  هایتکنیکاست.  قرارگرفته

 دانشجویان بکار برد:

 در اختیار دانشجویان  ایچندگزینه: سؤاالتی هاآزمون

ود خ یکارآفرینانهانه و رنوآوتفکر  هایمهارتتا  قرارگرفته

کنند. هم مربی و هم استاد دانشگاه در  گیریاندازهرا 

 شرکت دارند. هاآزمونطراحی این 

 گوش دادن به  محضبهمهمان:  یگوینده هایگفتمان

تا  شدهخواستهمهمان، از دانشجویان  یگویندهصحبت 

 هایریسک، شدهگرفتهفرا هایدرسگزارشی را در خصوص 

 احتمالی ارائه دهند. هایبهبودیو مسائل موجود و 

 فباهد، افزارنرمکارآفرینی مبتنی بر  یپروژه: یک هاپروژه 

 شدهارائه دوره آموزشیدر نتایج  شدهمطرحارزیابی نکات 

 است.
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  مطالعات موردی: در هر زمان ممکن، مطالعات موردی

 شدهریزیبرنامه .باشدمیموارد کارآفرینی  یکنندهمنعکس

 موردی ارائه شود. یمطالعهاست که در هر ترم تحصیلی، دو 

 پژوهشی: یک سری موضوعات کارآفرینی در طول  یمقاله

بر آن است که فرض  .باشدمیاولین روز از کالس موجود 

دانشجویان یک موضوعی را از لیستی از موضوعاتی که بدان 

عالقه دارند انتخاب کرده و مقاالت متعددی را در خصوص 

. این کنندمی آوریجمعموضوع(  5این موضوع )حداقل 

 باشد. هااجالس و هاکتاب، هاژورنالمقاالت باید به شکل 

یز از وب ن توانمیباشد،  منتشرشدهیک مقاله  کهدرصورتی

برای نوشتن یک مقاله نیز  هاییدستورالعملاستفاده کرد. 

 .شودمیفراهم 

 هایپروسه یمشاهدهدانشجویان اقدام به  ویدئویی: نوارهای 

ران نمونه و تحلیلی وتوسط کارآفرینان و نوآ شدهانجام

مشابه با مطالعات موردی فراهم  صورتبهضروری از ویدئو را 

 .سازندمی

در  شدهمطرحارزیابی  هایتکنیکبه  شدهدادهتخصیص  هایوزن

 :باشدمیباال به شکل زیر 

 وزن تکنیک

 %15 آزمون

 %42 پروژه

 %15 مطالعات موردی

 %12 پژوهشی یمقاله 

 %12 مهمان یگوینده

 %12 ویدئوی درون کالس

 ارزیابی هایوزن: 1جدول 

 گیرینتیجه .8
شکستن پیوند بین تفکر رایانشی و تفکر کارآفرینی امری بسیار 

ر . تفکباشندمیاین دو تفکر مکمل همدیگر  چراکهمشکل است، 

بتوان  و پیداکردهنوآوری تسلط  هایپروسهرایانشی باعث شده تا بر 

ی جدیدی را تولید کرده، و تفکر افزارنرم هایتکنولوژیمحصوالت و 

 هانولوژیتکرا برای بازاریابی این محصوالت و  کارآفرینی نیز مبنایی

 دوره آموزشیازد. با در نظر گرفتن این موضوع، یک فراهم س

ادغام فضای خالی بین ایجاد محصوالت و ایجاد  باهدفکارآفرینی را 

 پیوند دادیم. به همبازاریابی  هایفرصت
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