
 

 

 ینی آزمون درس کارآفر یلیتحل نمونه سئواالت

 ()ویژه دانشگاه های سراسری

به   خودخالقانه  یدر جهت ارائه پاسخ ها، کتب و مجالت( موتورهای جستجو، ) با تحقیق در منابع مختلف  لطفا ه:توج 

فارسی به کلید واژه های  .خواهد داشت یا ژهیو ازیامت ،شما متفاوت و منحصر بفرد جواب های. دیکوشا باش سئواالت زیر

جنبه   بکار می رود و  ع خارجیمناب درصرفا جهت جستجو  انگلیسی کلید واژه های تخصصی. دقت کنیدخیلی زیر خط دار 

 سئوالی نخواهد داشت. 

 به سئواالت زیر پاسخ دهید: خودض آینده وفرم در کسب و کار لطفا 

 ؟ چیستپیشنهادی تان مورد نظرتان برای راه اندازی کسب و کار   (goods vs services)  خدمتو یا  کاال -1

  خدمت و یا  کاال (Competitive advantages)  رقابتیمزایای و یا  (elative advantagesR) مزایای نسبی  -2

 با سایر محصوالت رقبا توضیح دهید. را  (Product differentiation) محصول تانوجه تمایز  ؟پیشنهادی تان چیست

مشتریان  چرا چه کسانی هستند؟ شما  (Actual customers)  بالفعل یا و (potential customers)  بالقوه انمشتری -3

 خریداری کنند؟  را شماخدمت متفاوت یا  محصول  قرار است

چه کسانی  در ایران و خارج  شما    (Current competitors)  رقبای بالفعلو  (   competitorsPotential)  رقبای بالقوه  -4

 محصول شما را دارند؟  سهم بازاراز تقریبا چند درصد شما هستند؟ رقبای بالفعل 

 محصول شما چه کسانی هستند؟  (Early Adopters)  آغازین پذیرندگان -5

ارزش منحصر بفردی    چه  شما  بعبارتی  شما چیست؟محصول    ( PropositionUnique Value)  یکتا  پیشنهادی  ارزش  -6

 دهند؟  ترجیح رقبا به  نسبت را شما کاربران و مشتریان که دارید

شما در طراحی این کاال یا ارائه خدمات چه بود که بفکر راه اندازی این محصول   (Problem) مسئله یا مشکل -7

 پاسخ خواهید داد؟ (Market pain) درد بازارافتادید؟ به چه نیاز و تقاضائی از 

خود در فازهای بعدی چه  (  Market share)   سهم بازار و افزایش    ( Product Development)توسعه محصول  برای    - 8

 دارید؟   (strategy)  راهبردهائی



 

 

که در کالس به تفصیل بحث شد، روش های درآمدزائی مناسب کسب    (Revenue Stream)  درآمدی  جریان  27از    -9

  ؟ چگونه قرار است پول بدست آورید؟ مشتری قرار است در قبال چه چیزی، مبلغی را پرداخت نمایدو کار شما چیست؟  

   ؟بود؟ در چه زمانی حدس میزنید که بتوانید به چنین درآمدی دست یابید حجم این درآمد چقدر خواهد

 )راهنمائی: از جزوه مدل های درآمد زائی داخل کانال پاسخ داده شود.( 

مسیر درستی پیش  در و  دکه رشد می کنی  دفهمیمی ز کجا ده اید؟ اعیار استارتاپ خود را سنجیآیا تا به حال  -10

  سرمایه گذار جلوی  دکه بتوانی دارید  آیا معیارهایی انجام گیرد، ستارتاپارزش گذاری افردا  دقرار باش  ؟ اگروید میر

  ؟ هیدمانور د  (venture capital)  خطر پذیر

انجام   خلق ارزش منحصر بفردی را توضیح دهید که چه  ( Body of value creation) پیکره ارزش آفرینی تان -11

 خواهید داد؟ 

  مرجع و  منبع کسب و کارتان را مختصر توضیح دهید. (upply chainS) زنجیره تامین یا (Channels) کانال ها -12

 شما کجاست؟  خدمت  یا  تامین محصول

 چه کسانی هستند؟ خدمت شما یا  محصولبازار   (Supplements) یمکمل ها و (Suppliers)  تامین کنندگان -13

والدین؟  یا نظرات  ید باید به سالیق کودکان توجه کن محصولی برای کودکان بسازید. د هیخوامی فرض کنید شما  -14

   ؟)(Consumer کنندهمصرف یا و  (Customer) مشتریبعبارتی کدامیک برای شما مهم هست 

. گاهی اوقات  دکناز آن محصول استفاده می   که  است   کننده، فردیِ و مصرف   دخر که کاالی شما را می فردی استِمشتری  )راهنمائی:  

ن هم از آن مصرف  ا، ممکنه خودشدخرنن شکالت می اکننده هم باشه، مثال وقتی پدر و مادری برای فرزندشممکنه مشتری، مصرف 

داشته   نیاز  نآ  به کنندگانمصرف  که خرندمی  را محصولی  وقتی  مشتریان .باشد در این انتخاب موثر آنها هم کنند و احتماال ذائقه 

  باشند.(

جهت رقابت    شما،  کسب و کارمانند    (Small and medium-sized enterprises)  کوچک  یکسب و کارها  بنظر شما  -15

باید در سازمان    یرات ییچه تغمارکت، الله پارک، اطلس، ستاره باران و ...(    )جامبو، تند  فعلیبزرگ    ی با کسب و کارها

 و حذف نشوند؟  ی لیمنجر به تعطاز بازار داشته باشند و   سهمیبدهند تا خود 

فرصت، تحمل ابهام، خالق، نوآور، استقالل طلب،   صیمانند: تشخ  نانی کارآفر یتیشخص یها  یژگیوبر اساس  -61

  یم نیخودتان را کارآفر ایآ م،یباهم بحث کرد لی و .... که در طول ترم به تفص یمرکز کنترل درون ،یریپذ سکیر

 چرا؟ اگر نه چرا؟   یاگر بل ؟دیدان



 

 

  ی چه فرصت   د،یهست  یاگر فرصت شناس خوب  ر؟یخ  ای  دیتا به حال بوده ا  ین یکارآفر  یفرصت ها  صیتشخقادر به    ایآ  -71

  ی فرصت ها  بیو تعق صیعدم تشخ لیدال د،ی ستیاگر ن د؟ینموده ا لی تبد ارزشداده و آن را به  صی را تا به حال تشخ

   .دی ده حیرا توض ینیکارآفر

 چرا؟  ؟دی کن یم فایرا ا( ری مد  ایرهبر )کدام نقش  د، یباش  نیواحد کارآفر ک ی ری اگر شما مد - 81

  د یبکار خواهدر سازمان تحت امر خود را  ( باز یا بسته) ینوآورنوع کسب و کارتان، کدام  ندهیآ ری به عنوان مد -19

 گرفت؟ 

 پیشنهاد می فرمائید؟ کسب و کارتانمحیط افزایش خالقیت کارمندان در  چه راهکارهایی برای  -91

کسب و کار   ( و بتوانداشدارتباطات و اطالعات ب یکه حاصل فناورنام ببرید )جدید  یفن آور ایمحصول چهار  -20

   د.را متحول کن شما 

و یا کسب و  ی کشور رونق کسب و کارهای موثر بر ضعفهاو  ، قوتهاتهدیدها، هافرصتاز سال جاری در شما  ل یتحل  -21

 ست؟ ی چکار فرضی خودتان 

 .  دیاستفاده فرمائ  (ون« ی تلوب» نرم افزارو سیمای جمهوری اسالمی ایران ) آرشیو صدا درکشور  اقتصاددانان بزرگ    ی از نقدها دی توان  یم :یراهنمائ 

   . درصدی کارآفرینان استارت آپی را تحلیل فرمائید 99دلیل شکست  -22

از رتبه بندی های    در یکی )   2018مار  آخرین  رمائید. جایگاه کنونی ایران طبق آای کسب و کار ایران را تحلیل فدلیل رتبه پائین فض  -23

   کجاست؟ (معتبر

در آینده استارت آپ های مشابه چه ، را در چه می دانید )اسنپ(ت به رقیب ملی خود نسب زیقونقا در تبر ی تاکسدالیل ناکامی  -24

 د؟ند تا قادر به رقابت باشن کن جادیا دیبا ی رقابت  یها تی چه مزو م دهند اقدامی انجا 

چند کارخانه پول   د؟یده شیتا آن را افزا دیکن ی م شنهادیو حالل را پ یقانون ی ها تیکدام فعال د،یداشته باش هیسرما یچنانچه مبلغ -25

فعالیت سئوال از منظر کسب و کار مطرح هست و  نی. )ادیکسب نما یتان درآمدیهنگام استراحت شما، برا ی که حت د یکن ی معرف یساز

 .( شدبا ی نم نانهیکارآفر

. چه  دیکن یرهبر د،ینما یم تیفعال کیولوژیب یصادرات داروها نهیرا که در زم انیشرکت دانش بن کی د یخواه یم دیفرض کن -26

شرکت    یچارت سازمان  اشان کدام است؟ لطف   فیداشت؟ شرح وظا   د یفروش محصول و صادرات خواه  ی مختلف برا  ی را با پست ها  ی روهائین

 .دیفرمائ ی نیب شیو پست و مشاغل را پ میخود را ترس انیدانش بن

 ست؟یچاز منظر شما  ینسل سوم نیبه دانشگاه کارآفر لین ی راهکارها -27

    د؟ینمود یم سیتدر ایمرسوم در دن ینیفرآکار نینو یها چگونه از روش  دیبود ینیاگر شما معلم کالس کارآفر -28



 

 

  شنهاد یپ  رانیکسب و کارها در ا  استمرار  ی برا  ییچه راهکارها  .دیبفرمائ  لیو تحل  ی کسب و کارها در کشور را بررس   عدم استمرار  لیدال  -30

    د؟ییفرما یم

 روش استخدام و سنجش سازمان های کارآفرین برای تربیت نیروهای خالق دارای قدرت حل مسئله چیست؟ -31

 .  مورد نام ببریددو  ،شاغل زیرکدام از مهر   یبرا -32

Iستندیحاال ن یدر چند سال گذشته وجود داشتند ول . مشاغلیکه. 

IIحاال هستند. یچند سال گذشته وجود نداشته اند ول . مشاغلیکه 

IIIنخواهند بود.  ندهیاحتماال در آ یاالن هستند ول جدید که . مشاغل 
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