
 

 

 

 «دانش و اصول کارآفرینی»کتاب 

آبااد و دیراراش شاما را باا اصاول و  وایاد نوشته سید محمدرضاا سیاینی ی ی دانش و اصول کارآفرینی بکتا

اغ ب به کیی که تجارت خود را آغاا  د.این کتاب توسط نشر یطراش چاپ شده است.  کارآفرینی آشنا خواهد کر

کارآفرین، ما تمایل داریم آش را باه فاردک کاه شود. همچنین با شنیدش واژه  کرده است، »کارآفرین« خطاب می

هاک خود را شروع کرده است، نیبت دهیم. درسقیقت، تعریف رسمی کارآفرینی؛ فرآیند شروع یک گذارکسرمایه

تجارت یا سا ماش براک سودآورک یا تأمین نیا هاک اجتمایی است. در این کتاب با »دانش و اصول کاارآفرینی«، 

سوک خودکارفرمایی و خوداشتغالی اک به خود گرفته است و بهه که کار و فعالیت شکل تا هامرو  .شوید آشنا می

در سرکت است، کارآفرینی و کارآفریناش نقش ک یدک در روند توسعه و پیشرفت ا تصادک جواما  متت اف ای اا 

ونااگونی اسات. کنند. در یصر ساضر ی م و دانش بشرک بیش ا  هر  ماش دیرر دچاار تغییارات و تحاوگت گمی

هاک کناد کاه ساطل ی مای و تتصصای در رشاتههاک ی می و فناورک ایجااب میهاک سری  در  مینهپیشرفت

ها ارتقاء یابد. در این رهرذر با نوآورک و ابادایات جدیاد فاراهم متت ف ا لحاظ کمی و کی ی و نوع نررش به آش

یاباد و باراک اسارا  اک نوین میتغال در جامعه چهرههاک کار و تولید، ماهیت اش هاک تا ه در یرصهآوردش  مینه

هاک ویژه دیرارک اک تواناییهاک شغ ی متت ف افراد، باید یالوه بر تتصص سرفهشاییتری وارد شدش در سیطه

ینواش هاک اشتغال را ا  دست بدهند. در این راستا کاارآفرینی باهکیب نمایند. در غیر این صورت ممکن فرصت

منظور هاک تولید و خدمات بهینواش راهبردک براک سل مشکل بیکارک و ایجاد و خ ق یرصهور، بهاک نوظهپدیده

توسعه ا جم ه آید، لذا براک رشد و توسعه کشورهاک درسالسیاب میرشد و پویایی و افزایش ثروت در جامعه به

طب با مبانی کارآفرینی و م ااهیم رود. هدف این کتاب آشنا کردش متاایراش یکی ا  نیا هاک اساسی به شمار می

 .صورت متتصر و م ید براک دانشجویاش، محققاش و یال منداش در این سو ه استآش به

 

 


