
این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

هزار تومان به سایت علمی  پنج ویرایش این طرح درس با قیمت فقط
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 درس: نام 
 و نواوری کارگاه

 کارافرینی
 ساالنه نوع طرح درس:

 

   نام هنر آموز یازدهم پایه تحصیلی:

  تعداد جلسات:   :نام هنر آموز

  شهر:   استان:   نام هنرستان:

 دختر جنسیت:   تعداد هنرجو : کالس - شاد-مجازی محل اجرا :

 

 

 مطالب ارائه شده صفحات تدریس شماره پودمان عنوان پودمان جلسه هفته ماه

هر
م

 

 جلسه اول هفته اول

 حل
نه

قا
ال

خ
 

له
سئ

م
 

ها
 

1 0 
-کلیات درس-آشنایی با دروس پودمانی

 شیوه نمره دهی-گروه بندی

 1-8 1 جلسه دوم هفته دوم

 خلقت مشاهده شایستگی          

 خلقت مشاهده های روش

 مشاهدات روی از مساله شفک

 8-11 1 جلسه سوم هفته سوم

 مسأله کشف شایستگی

و  فیتعر یروش استفاده از ابزارها

  مسأله  فیبازتعر

 11-00 1 جلسه چهارم هفته چهارم

 مسأله کشف شایستگی

 آشنایی، حد نظر از ها مساله انواع

 ساختاری خوش و ابداعی سادگی،

 مساله تولید های روش

ن
آبا

 

 00-11 1 پنجمجلسه  هفته اول

 مسأله حل شایستگی

 از آل ایده مساله های حل راه مشاهده

 خلقت

 پردازی ایده های روش

 11-00 1 ششمجلسه  هفته دوم

 مسأله حل شایستگی

 میها و تصم دهیا یارسنجیع یروش ها

دهیا کیانتخاب  یبرا یریگ  
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 00-04 1 هفتمجلسه  هفته سوم

 مسأله حل شایستگی

 میحل مساله به روش تعم یروش ها

 یده

 ارزشیابی پودمان اول هشتمجلسه  هفته چهارم

ذر
آ

 

 جلسه اول هفته اول

ی
ور

وآ
ن

 و 
ی

ار
ج

ت
 

ی
از

س
 

ول
ص

ح
م

 

0 64-08 

نوآورانه های ویژگی ارتقای شایستگی  

 (خود آگاهانه توسعه)            

 در اندیشی مثبت و پذیری خطر ضرورت

 نوآوری

 روامداری

 خطرپذیری فنون بكارگیری

 64-40 0 جلسه دوم هفته دوم

نوآورانه های ویژگی ارتقای شایستگی  

 (خود آگاهانه توسعه)            

 بلند و پشتكار) خوداتكایی ضرورت

 خودباوری و(  همتی

 خودباوری و خوداتكایی وسعهت

 40-20 0 جلسه سوم هفته سوم

نوآورانه های ویژگی ارتقای شایستگی  

 (خود آگاهانه توسعه)            

 و کسب در پیرامونی های فرصت تحلیل

 کار

 آینده شغلی مسیر ریزی برنامه

 20-22 0 جلسه چهارم هفته چهارم

   اختراع و سازی تجاری شایستگی

یچرخه نوآور تیضرورت و اهم  

عوامل موثر در پروژه نوآورانه لیتحل  

 22-88 0 پنجم جلسه پنجمهفته  

  اختراع و سازی تجاری شایستگی

یساز یتجار تیضرورت و اهم  

 یساز یدر تجار یبرنامه مرحله ا هیته

محصول کی  

اختراع یها یژگیو  

ثبت اختراع  نیوانق  

ی
د

 

ط ششم جلسه هفته اول ر ا ح ی ک  س ب ک و  ا  ارزشیابی پودمان دوم ر
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 88-80 1 جلسه اول هفته دوم

 تآمین و کاری سازی تیم شایستگی

 مادی منابع

کاری تیم های ویژگی  

 تیم در فعالیت وابستگی و نقش تحلیل

 و...

 جلسه دوم هفته سوم

ی
اح

طر
 

ب
س

ک
 و 

ار
ک

 

1 110-88 

 تآمین و کاری سازی تیم شایستگی

 مادی منابع

 شخصیتی های تفاوت تفكیک

 کاری های تیم تشكیل

 و... کاری تیم در تعارض آثار تعیین

 110-112 1 جلسه سوم هفته چهارم

مدل تهیه و تحلیل شایستگی  

 کار و کسب

)  و داخلی خارجی محیط سازی مدل

تهدید و فرصت ) 

 روش به خارجی/ داخلی محیط تحلیل

 موقعیت تحلیل

ن
هم

ب
 

 112-112 1 جلسه چهارم هفته اول

مدل تهیه و تحلیل شایستگی  

 کار و کسب

کار و کسب برای ارزش طراحی  

مشتری با ارتباط سیستم یک طراحی  

و کانال  کلیدی منابع بندی فهرست

 ارتباطی

 ارزشیابی پودمان سوم پنجم جلسه هفته دوم

 جلسه اول هفته سوم

ی
یاب

زار
با

 و 
ش

رو
ف

 

0 108-100 

بازاریابی شایستگی  

یارتباط با مشتر یکانال ها نییعت  

ها بر اساس شاخص  یمشتر انتخاب

دیخر  

یابیمرسوم بازار یها روش  

 108-164 0 جلسه دوم هفته چهارم

بازاریابی شایستگی  

فروش یروش ها انواع  

وجود واسطه ها در فروش تیاهم  
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ند
سف

ا
 

 164-140 0 جلسه سوم هفته اول

و محصول عرضه شایستگی  

 تجاری نشان ارائه

یو خرده فروش یعمده فروش تفاوت  

 روش فروش انتخاب

 140-146 0 جلسه چهارم هفته دوم

و محصول عرضه شایستگی  

 تجاری نشان ارائه

یارتباط با مشتر یوستگیپ تیاهم نییعت  

یدر نشان تجار یساز تیشخص انواع  

 هفته سوم

 پنجم جلسه

0 120-146 

و محصول عرضه شایستگی  

 تجاری نشان ارائه

ینشان تجار یها یژگیو  

کسب و کار یبرا ینشان تجار ساخت  

 کسب و کار کی یبرا ینشان تجار ثبت

 هفته چهارم

 ششم جلسه

 ارزشیابی پودمان چهارم

ن
دی

ور
فر

 

 عدم برگزاری هفته اول

یا
اد

ج
 

نه
ورا

وآ
ر ن

کا
 و 

ب
س

ک
 

 تعطیالت نوروز
 عدم برگزاری هفته دوم

 120-180 6 جلسه اول هفته سوم

نوآورانه لیحلت شایستگی  

یواقع تیدر موقع یبعد نوآور نییتع  

در دو  یسطوح نوآور سهیمقا روش

یبخش اقتصاد  

در دو بخش  یسطوح نوآور سهیمقا

یاقتصاد  
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 180-180 6 جلسه دوم هفته چهارم

نوآورانه لیحلت شایستگی  

کوچک  یوکارها کسب گاهیو جا تیهما

 یازهایو ن هایژگیو و متوسط در اقتصاد

کوچک و متوسط یوکارها کسب  

 یکسب و کارها یانداز راه یازهاین

 کوچک و متوسط

ت
ش

به
دی

ار
 

 180-180 6 جلسه سوم هفته اول

کسب جادیپروژه ا  

 کار نوآورانه و

ثبت و ارائه گزارش در بازارچه 

 ی نیکارآفر دادیت/ روالمحصو

 --- 6 جلسه چهارم هفته دوم

کسب جادیپروژه ا  

 کار نوآورانه و

 ارائه پروژه

داد
خر

 

 پنجم جلسه اولهفته 
 ارزشیابی پودمان پنجم

 جلسه اول هفته دوم

 جلسه دوم هفته سوم
 امتحانات خرداد 

 جلسه سوم هفته چهارم

 


