
 کارآفرینی

 

 *تفاوت خالقیت و نوآوری را ترسیم کنید و توزیح دهید.

 خالقیت یک اندیشه و فکر نوآوری، عملی ساختن آن اندیشه و افکار نوین می باشد. - 1

 شود.اطالق می نوآوری، به چگونگی فرآیند به عمل آوردن این ایده جدید خالقیت همانند ایده تولید یک محصول جدیده بوده، اما  -2

 آوری، جنبه عملی دارد و حقیقت محصول نهایی عمل خالقیت می باشد.و ذهنی بوده، اما نوخالقیت، بیشتر یک فعالیت فکری  -3

 

 ایده                  تصویر                  خالقیت                   وآوری ن    انتشار                                          

 

 

 آوری را نام ببرید.*ویژگیهای های نو

 –مزیت رقابتی ایجاد می کند.  –رفاه اجتماعی را افزایش می دهد.   -با عدم اطمینان همراه است    –باعث رشد اقتصادی می گردد.   -

افزایش  –ستهای گذشته.  جبران شک –نوآوری را افزایش می دهد.    –موجب افزایش درآمد می شود.   –موجب کاهش هزینه می گردد.  

 .بقای سازمانی –حفظ و افزایش سرمایه.    –دانش افزایی و یادگیری.   

 * مراحل نوآوری را به ترتیب بنویسید.

 تخصیص منابع. -6اجرا    -5تغییر     تصمیم گیری برای قبول  – 4   ارائه طرح  -3شکل دادن ایده های نو       -2   تشخیص نیاز   -1

 ؟گروهی کدامند –کهای خالقیت فردی * تکنی

 سنیکتیکس -، تکنیک اسمکپر، تکنیک استخوان ماهی، در هم شکستن مفروضات، دلفی، DOITتکنیک  -،  PMIتکنیک  -توهم خالق،  -طوفان ذهنی،  -

 .* ویژگیهای افراد خالق را بر شمارید

 استقالل رای و داوری -ترجیح دادن پیچیدگی نسبت به سادگی       -    ابتکار    -   انعطاف پذیری ادارکی    -ی    نی و ادراکسالمت روا -

 * موانع بیرونی خالقیت را نام ببرید.

 ترس از عدم استقبال اجتماعی –شغل  -قوانین و مقررات     -همرنگی جمعی    -آداب و رسوم      -

 * موانع فردی خالقیت را نام ببرید. 

 دوری از موقعیتهای مبهم  –عدم اعتماد به نفس  –عدم انعطاف پذیری  –ترس از موفقیت  –عادت  -

 * مدل خالقیت گراهام واالس را به ترتیب نام ببرید.

 عرضه -5پاالیش  -4آزمایش  -3الهام  -2جذب  -1

 تعریف خالقیت را بنوسید. )بطور کامل( 4*

 در حد مسائل اجتماعی یا اقتصادی سازمان. خالقیت یعنی تالش برای ایجاد یک تغییر هدف دار -1



 ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است.برای خالقیت به کارگیری توانایی های ذهنی  -2

 مدیریت و همچنین تولید یک محصول، نو است.توانایی پرورش و تولید اندیشه جدید در موضوع  -3

 ؟* ویژگیهای برتر یک کارآفرین کدام است

تمرکز  –6استقالل طلبی  - 5خالقیت  -4مخاطره پذیری  -3برخورداری از کنترل دورنی یا تعیین سرنوشت -2نیار به توفیق طلبی  -1

 داریآینده نگری و هدف  -9تحمل ابهام  -8انگیزش  -7

 * روشهای خلق ایده کدامند.)شرح دهید(

 ایده های جدیدی بدست آورد.منبع و یک فن آوری می توان ، محصول، نیاز، تحقیق و توسعه: درباره یک موضوع -1

 نظرخواهی از مطلعین: صحبت با افراد با تجربه و فعال می تواند در طراحی، تولید، فروش، خدمات و ... کمک کند -2

 مشتریان : همیشه نظرات مشتریان راه گشا و ارزشمند است . -4

 ذهن را فعال می کند. که: فروشندگان جزء همیشه داستانهای جالبی برای فروش دارند کانالهای توزیع  -5

 زیت رقابتی در بازار می شود.منابع اولیه: دسترسی آسان به منابع باعث م -6

 و رشد بدون فن آوری محال است.فن آوری تجارت، توسعه  -7

 همه منابع اطالعاتی مهمی برای خلق ایده هستند. اطالعات بازار: مجالت، سایتها، نمایشگاهها، آزمایشگاهها -8

 کار آفرین یعنی چه؟ * کارآفرین کیست؟ و

 کسی که متعهد می شود خطر پذیری یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند.

و بهره گیری از فرصتها، تالش و پشتکار بسیار، همراه با پذیرش ریسک مالی، روانی و اجتماعی که با انگیزه کسب سود به فرآیند نوآوری 

 ستقالل صورت می پذیرد.توفبق طلبی، رضایت بخشی و امالی، 

 نی کدام است؟* پنج تأثیر مهم کارآفری

 توزیع مجدد ثروت و درآمد به صورت عادالنه در جامعه  -3  ایجاد اشتغال -2        جمع آوری سرمایه های پس انداز شده و بی هدف -1

 جامعهافزایش کیفیت زندگی  -5 بهتر می شود.با صرفه جویی در منابع دولتی، موجب افزایش هزینه دولت جهت خدمات اجتماعی  -4

 * تقسیم بندهای کلی کارآفرینی را نام ببرید.

 مستقل، سازمانی، شرکتی، بین المللی، اجتماعی یکپارچه، توزیع مجدد، مکمل -1

 رآفرینی را با رسم شکل نشان دهیدکا * فرآیند

 شناسایی و ارزیابی                                                                           

 

 تدوین طرح تجاری                                  اداره بنگاه                                                       

 

 

 مورد نیازتأمین منابع                                                                                

 



 * وظایف مدیریت را نام ببرید.

 کنترل –رهبری و هدایت  -کارگزینی –کارگزینی  –ساماندهی  –برنامه ریزی 

 ؟*اهداف برنامه ریزی چیست

 جلوگیری از انحراف، کنترل سیستمافزایش احتمال رسیدن به اهداف، افزایش منفعت اقتصادی، 

 * انواع شرکتهای تجاری را نام ببرید؟

 سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود، تضامنی، غیر سهامی، مختلط سهامی، تعاونی، 

 * شرکت را تعریف کنید.

و یا اجتماعی که با اشتراک سرمایه و تخصیص و ارتباطات در چارچوب قانون خاص با افراد حقیقی و حقوقی برای دستیبای به اهداف مالی 

 عقد قرارداد تشکیل شرکت می دهند.

 ارت بازرگانی چیست و چه کاربردی دارد؟ک*

ند. این براساس تعریف گمرک،کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن حقیقی یا حقوقی می تواند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادارات کاال ک

 صادرات کاالهای مجاز را دربر دارند.تجارت از طریق ثبت سفارش، ترخیص کاال تا واردات از مناطق آزاد حق العمل کاری در گمرک و 

 مفهوم حسابداری چیست؟*

فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خالصه کردن اطالعات و تهیه گزارش مالی و صورت های حسابداری در اشکال مختلف جهت استفاده 

 مدیران و سهامداران و یا بانکها و سازمانها را گویند.

 مراحل حسابداری را نام ببرید؟*

 تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقالم خالصه شده -4تلخیص اقالم -3طبقه بندی اقالم ثبت شده -2 جمع آوری و ثبت فعالیت مالی -1

 را توضیح دهید؟ p6در بازاریابی شامل چه مواردی می شود؟  p4اصطالح*

شروع می شوند می گویند که از نظر فروشنده در بازاریابی  pبه کلمات کاال، قیمت، مکان)توزیع( و ترویج)اشاعه( که در زبان انگلیسی با حرف 

 عامل اضافه شده است. 4تأثیرگذار است. از نظر کاتلر دو عامل سیاست و باور همگانی)شایعه( نیز به این 

 در بازاریابی شامل چه مواردی می شود؟  c4اصطالح*

 می شوند و به شرح زیر می باشند: شروع  cکلمات کلیدی که از نظر خریداران اهمیت دارند و با حرف 

 ارتباطات -آسودگی در خرید -هزینه مشتری -ارزشهای مشتری پسند

 برای تعیین قیمت ها و موفقیت در بازاریابی باید کدام عوامل را در نظر گرفت؟*

 توزیع کنندگان -6تأمین کنندگان  -5ذی نفعان  -4کارکنان  -3مشتریان  -2رقبا  -1


