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کارآفرین کبررسی ویژگی های ی–کارغیر کالسی  

ا او یا با با گفت وگو ب در گروه خود یک کار آفرین را در شهر یا روستای خود شناسایی کنید و

.کمک گرفتن از روزنامه و اینتر نت جدول زیر را پر کنید و در کالس ارائه کنید  

  نتیجه بررسی گروه

درآمد خودایجاد اشتغال برای افراد و افزایش   هدف 

 شغل مدیر شرکت

رفتتمایل به پیش-صبور و بردبار-رهبر خوب برای گروه  ویژگی های اخالقی 

جدیت وپشتکار-استمرار در کار-تمرکز  دالیل موفقیت 

 

برخی از ویژگی های من که با ویژگی های کارآفرین مشترک است عبارت اند 

جدیت و تمایل به پیشرفتاز:  

برخی از ویژگی های کارآفرین که باید در خودم پرورش دهم عبارت اند از:       

فردمفید برای جامعه-مدیر خوب  

 

 

 

 



 

 

شناسایی مشاغل-کارکالسی  

.کنیددرگروه خودچهار شغل را شناسایی کنید.سپس جدول را برای این شغل ها پیدا   

 ردیف عنوان شغلی حوزه ها

 صنعت خدمات کشاورزی

    کشی نقشه  1 

    2 دامپروری 

    3 تراشکاری 

    4 آشپزی 

 

اولویت بندی کاالهای مورد نیاز شخصی-کارکالسی  

.نیدبا توجه به وضعیت اقتصادی خانواده کاالهای مورد نیازتان را اولویت بندی ک  

مواد غذایی  -1  

پوشاک  -2  

وسایل ولوازم خانگی  -3  

مواد بهداشتی  -4  



 

 

خرید اینترنتی –کار کالسی    

ایبمزایا                 معاینترنتی را درگروه خود مشخص کنی.      مزایا ومعایب خرید   

                                                    .نمی توان پیش از خرید کاال ها را از نزدیک بررسی کرد 

                                                                 .در وقت صرفه جویی می شود 

                                                                      .تنوع محصوالت زیاد است 

                                       .مشتریان برای واریز پول اعتماد ندارند                                         

                                                                .در انرزی صرفه جویی می شود 

 

 

پیشنهاد برای بسته بندی -کارکالسی  

.او پدر مهرداد هر سال گردو ها را می چیندآن ها را می شکند و برای فروش آمده می کند

رای      تصمیم دارد که گردو ها را بسته بندی کند و سپس بفروشد.پیشنهاد شما بامسال 

بسته بندی گردو ها و تبلیغات برای فروش چیست؟  

دی ف غیر اقبل ضرهب  بسته  بنگردو اه را رد گروه اهی چند اتیی)تعیین ردهج( ورد ظر  می تواند: پیشنهاد

 ه بندی مناسب رد رنگ و طرح اهی مناسب میر نشان دهد و نیز بست .بسته بندی می تواند کیفیت  کاال را بهت شود

و عبارات خوب استفاده کند. تواند فروش را رتشیب کند.ربای تبلیغات نیز می تواند  از کلمات  


