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کارآفرینی 

فصل اول•
تاریخچه و کلیات•
مانی شجاعی•
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کتب و مقاالت

و چندین مقاله علمی در کنفرانس ها و جورنال •
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سیستم ارزیابی این ترم
نمره 14امتحان نهایی . 1•

نمره4کالسی کنفرانس . 2•

نمره4نیم ترم امتحان . 3•

نمره 2کتاب خالصه . 4•

(بدون ارائه)نمره 2فصل از کتاب کمک درسی به جز کتاب اصلی 2و پاور پوینت خالصه . 5•

نمره3... ی کارآفرینی به سبک ارائه . 6•
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سیستم ارزیابی این ترم
بهبنایارسالمتنترجمه(شودنمیتوصیهاینجانبتوسطبخشاین)نیازصورتدر.7•

نمره4شمادرخواست

نمرهمجموع؟؟؟•

.یدنمایدریافتسایتوبازافدیپیصورتبهمی توانیدرادرسیبخش هایتمامی
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پژوهشی  کالس محورهای 
یکتاب بازی، بازی گوش خالقیت و نوآوری  انتشارات آرنا مترجم مانی شجاع. 1•

سناریو سازی در بازاریابی مانی شجاعی. 2•

محمود احمدپورداریانی، آصف کریمیاز نظریه تا عمل: سازمانیکارآفرینی . 3•

آرتورسی بروکس، رویکردی نوین به ایجاد کسب و کار اجتماعی: کارآفرینی اجتماعی. 4•
زهرا آراستی

ریح هم وقت چگونه در کار خود بهترین باشیم و برای تف: برنامه ریزی با نقشه های ذهن. 5•
تونی بوزانداشته باشیم

https://www.adinehbook.com/gp/product/9640368423
https://www.adinehbook.com/gp/product/6001023897
https://www.adinehbook.com/gp/product/9646651720


www.mshojaie.com

پژوهشی  کالس محورهای 

فرشته یداهلل زادهاشتغال و کارآفرینی زنان. 6•

رابرت هیسریچ، نحوه ایجاد روحیه کارآفرینی موثر در کل سازمان: کارآفرینی سازمانی. 7•
کلودین کرنی

نوآوری و کارآفرینی مانی شجاعی. 8•

کتاب اقتصاد دانش بنیان.  9•

موضوع2مقاالت اقتصاد مقاومتی . 10•

.مقاالت کارآفرینی سازمانی. 11•

https://www.adinehbook.com/gp/product/6009399062
https://www.adinehbook.com/gp/product/9640367893
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پژوهشی  کالس محورهای 
دنیای )فرآیند شناخت مشتری بر اساس مدل استارتاپ ناب : گفت و گو با مردم. 12•

(اقتصاد

ش آنها در و نق"سیلیکان ولی"نگاهی به شرکت های استارتاپ در : از صفر به یک. 13•
(نشر هستان)تجسم آینده 

ه از تنوع بخشی چگونگی توسعه یک کسب و کار با استفاد)استراتژی تنوع بخشی .  14•
(اتکا مرکز تحقیق و توسعه( )موفق

(نشر علمی)استراتژی محصول با رویکرد مدیریت محصول جدید در بازار . 15•
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(سمت)مفاهیم و مطالعات موردی : مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار. 16•

(امام صادق)بازآفرینی استراتژی کسب و کار : مدل دلتا. 17•

(آریانا قلم)خلق مدل کسب و کار . 18•

مجموعه مقاالت نوآوری محصول . 19•

(موسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاع)طراحی و توسعه محصول . 20•
نید و با تایید شما نیز بنا به تناسب و نیاز کتاب یا موضوعی را به این نوشته اضافه ک. 21•

.اینجانب شروع به امر پژوهش نمایید

محور های پژوهشی  کالس 



ارتباطیراه های 

inn_mind@:کانال تلگرام. 1

mani_shojaie@yahoo.com:ایمیل. 2

www.mshojaie.com:سایت. 3
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رفرنس درسی این ترم
های اصلی درس                       کتاب دوم در ترم*کتاب  پیشنهادی فرعی                                                   *

شودداده می


