
 منابع درس ردیف

تحلیل محیط  1

 کسب و کار

 

 .تهران دانشگاه انتشارات موسسه. تکنیک ها و شاخص ها نظریه ها،: ایران وکار¬کسب محیط(. 1396. )محمدعلی مرادی، -1

(. کاربردها و فنون ها، تئوری مفاهیم،) راهبردی شناسی محیط دانش مبانی(. 1393. )حامد حیدری، و علی دهکردی، مبینی -2

 .تهران. صفار نشر

تشخیص  2

فرصتهای 

 کارآفرینی

 

 )تحلیل و ارزیابی محیطی(. . فرصتها و ایده های کارآفرینی(1390یدالهی فارسی، جهانگیر؛ مهرابی، روزا و گالبی، امیرمحمد)-1

2- Research Handbook On Entrepreneurial Opportunities Reopening the Debate 

January 2017 
Publisher: Elgar Publisher 

نظریه های  3

 کارآفرینی

 کتاب:

بوتلیر،رومن؛ هینزن،ماریک؛ رشد به واسطه نوآوری )مدیریت کسب و کارهای فناوری محور( ترجمه کامبیز طالبی، مرتضی -1

 (1397اکبری، محمد علیشاهی )

 (1381احمدپور داریانی،محمود؛ کارآفرینی: تعاریف،نظریات، الگوها )-2

 مقاالت:
 منابع پیشنهادی  برای  مطالعه محورهای  ردیف 

اشتیاق کارآفرینانه  "بحث  1

 ، خانم کاردون "

Cardon, M. S., Gregoire, D. A., Stevens, C. E., & Patel, P. C. (2013). Measuring 
entrepreneurial passion: Conceptual foundations and scale validation. Journal of business 

venturing, 28(3), 373-396. 

 .,Richard Swedberg ,( 2007), - Rebuilding Schumpeter's Theory of Entrepreneurship , Mar 6 نوآوری  شومپیتر 2

 Dyer, J., Gregersen, H., & Christensen, C. M. (2019). Innovator's DNA, Updated, with a New ژن های نوآوران   3
Preface: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators. Harvard Business Press.     

 ، یعنی پایان فصل اول کتاب کفایت می کند 40تا انتهای ص 

امکان گرائی  "بحث  4

(Effectuation)"  

Fisher, G. (2012). Effectuation, causation, and bricolage: A behavioral comparison of 
emerging theories in entrepreneurship research. Entrepreneurship theory and 

practice, 36(5), 1019-1051. 



 

 

هوشیاری  "بحث  5

  "کارآفرینانه

Tang, J., Kacmar, K. M. M., & Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of 
new opportunities. Journal of business venturing, 27(1), 77-94. 

  Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the بحث سرمایه اجتماعی  6
organizational advantage. Academy of management review, 23(2), 242-266.  مطالعه

کفایت می کند.  14این مقاله تا ص   

 Richard Florida, Robert Cushing, and Cary Cates,(2003), When Social Capital Stifles 
Innovation , HARVARD BUSINESS REVIEW. 

 

 Knight, F. H. (1942). Profit and entrepreneurial functions. The Journal of Economic بحث عدم اطمینان  7
History, 2(S1), 126-132. 

  Heidi Neck, Candida Brush *, Elaine Allen, (2009), The landscape of social کارآفرینی اجتماعی   8  
entrepreneurship, Business Horizons , 52, 13—19. 

Shaker A. Zahra and Mike Wright,( 2016), Understanding the Social Role of Entrepreneurship 
, Journal of Management Studies 53:4 June  

 Israel M. Kirzner,( 1997) , Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An کشف کارآفرینانه 9
Austrian Approach ,Journal of Economic Literature ,Vol. 35, No. 1 (Mar.,), sections : 3,4,5 

 نج.،بخش های سوم ، چهارم و پترجمه جناب دکتر محمود متوسلی   ، نوآفرینی  و فرایند رقابتی بازار

بحث مسیر  پیشرفت  10

 کارآفرینانه

Dyer Jr, W. G. (1995). Toward a theory of entrepreneurial careers. Entrepreneurship 
theory and practice, 19(2), 7-21. 

11 
 GEM "بحث  چارچوب 

" 

GEM ). A theoretical grounding and test of the 2008Levie, J., & Autio, E. (
.263-235), 3(31 ,Small business economics model. 

  ، انتشارات دانشگاه تهرانSpecified English Texts In Entrepreneurshipمحمدکاظمی، رضا، -1 زبان انگلیسی 4

 بنیاد انتشارات ، Entrepreneurship Dictionaryیدالهی فارسی، جهانگیر؛ محمدکاظمی، رضا؛ کیاکجوری، کریم، -2 

 علوم وزارت نگاری دانشنامه


