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ب)تألیفات و پژوهش ها
عزيزی ،محمد؛ احمدپور داريانی،محمود()1202؛ كارآفرينی ،شاخه كاردانش(كلیه رشته ها) وزارت آموزش و پرورش
http://www.chap.sch.ir/books/556
عزيزی ،محمد؛ احمدپور داريانی،محمود( )1261؛ كارآفرينی؛ كتاب معلم(راهنمای تدريس)؛ وزارت آموزش و پرورش
http://www.chap.sch.ir/books/678
1. Azizi, Mohammad(2013);Entrepreneurship Characteristics and Intentions in Iran’s Higher
)Education Students; European Journal Of Scientific Research (EJSR

2. Sahar Oghbaee, Mohammad Azizi(2014); Modeling the Relationship between Entrepreneurship
and Organizational Intelligence (case study of Iran Khodro); Research Journal of Recent Sciences”(ISI
),Thomson Reuters

 .3عزيزی ،محمد؛ شفیع زاده احسان؛ ()1263؛ شناسايی شايستتگیهای كارآفرينانته متديران دانشتگاهی؛ فصتلنامه توستعه
كارآفرينی؛ دانشگاه تهران
 .4عزيزی ،محمد()1263؛ بررسی تحلیلی – مقايسه ايعملکرد مراكز كارآفرينی برتر دانشگاههای آمريکا و مراكز كارآفرينی
دانشگاههای منتخب ايران؛ فصلنامه پژوهشهای آموزشی و تربیتی؛ سال اول ,شماره اول
 .5عزيزی ،محمد()1263؛ تأثیر آموزش كارآفرينی بر قصد و ويژگیهای كارآفرينانه دانشجويان؛ فصلنامه علمی -پژوهشی
نوآوری و ارزشآفرينی؛ دوره  ,1شماره4
 .6عزيزی ،محمد؛ لشگری زاده ،مريم؛ ()1268؛ برخی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در ايران؛ فصلنامه علمی پژوهشی
پژوهشگر؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزكوه
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/32613902207.pdf
 .7صباغیان ،زهرا؛ احمدپور داريانی ،محمود ؛ و عزيزی ،محمد()1202؛ بررسی ويژگیهای كارآفرينی دانشجويان؛ مجله علمتی
پژوهشی پیام مديريت؛ شماره  12و14؛ دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
http://fma.sbu.ac.ir/portals/10/docs/14/7.zip
 .8صباغیان ،زهرا؛ احمدپورداريانی ،محمود؛ و عزيزی ،محمد()1202؛ زوج های كارآفرين؛ ماهنامه تدبیر؛ شتماره 141خترداد
1202
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1057&Number=145&Appendix=0
 .9عزيزی ،محمد صباغیان ،زهرا؛ احمد پورداريانی ،محمود ؛ ()1202؛كارآفرينی؛ مجله بهره وری؛ شماره 63 :
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24. Azizi, Mohammad(2006); entrepreneurship as a career for students; paper presented in 10th

EARA(European Association for Research on Adolescence) conference: Antalya, Turkey;
http://eara2006.ebuline.com/general.asp
25. Sabbaghian, Zahra; and Azizi, Mohammad(2005); The development of entrepreneurship skills in students;
paper presented for 27th international colloquium of school psychology; Athens, Greece, 2005;
http://www.ispaweb.org/t6.html
26. Azizi, Mohammad; The role of school psychologist in students' career development ; paper presented for 27th
international colloquium of school psychology; Athens, Greece, 2005; http://www.ispaweb.org/t6.html
27. Azizi, Mohammad; and Sabbaghian, Zahra; and Ahmadpour Daryani, Mahmoud(2007); development of
sustainable entrepreneurship programs in educational system; paper presented at sustainable entrepreneurship
conference; University of Leeds- UK; http://www.crrconference.org/downloads/crrc2007azizietal.pdf
28. Azizi, Mohammad; and Sabbaghian, Zahra; and Ahmadpour Daryani, Mahmoud(2008); effective
entrepreneurship education in Iran; paper accepted for IntEnt 2008 Conference; July 17th – 20th; Miami
University; Oxford, Ohio, USA; http://www.fsb.muohio.edu/intent/index.html
29. Azizi, Mohammad; Sabbaghian, Zahra; and Ahmadpour Daryani, Mahmoud(2008); Development of Key
Performance Indicators for entrepreneurial University; paper presented for the 5th international symposium
knowledge management and innovation in higher education; 24-27 August 2008; University of Tehran
30. Azizi, Mohammad; and Sabbaghian, Zahra; and Ahmadpour Daryani, Mahmoud; Aboulghasemi, Mahmoud
(2010); Status quo and effectiveness of entrepreneurship education in Iran; paper accepted for IntEnt
Conference 2010; July 5th – 8th; Netherlands; http://www.intent2010.com/sites/intent/index.xml
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مقاالت دانشنامه
مقاالت موردی

)؛ عوامل موثر بر تصمیمگیری كارآفرينانه؛ دانشنامه كارآفرينی؛ وزارت علوم تحقیقات و فناوری1200( محمد، عزيزی.15
 محمد؛مقدمه ای بر متوازن نمودن تحصیالت دانشگاهی با نیازهای بازار كتار؛ مركتز پژوهشتهای مجلتس شتورای، عزيزی.16
1268 اسالمی؛
1206  كل كشور (آموزش و تحقیقات)؛ مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی؛1268 درباره اليحه بودجه سال.17
 غیرانتفتاعی؛ مركتز پژوهشتهای، محمد؛ بررسی میزان و نحوه تعیین شهريه مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی، عزيزی.18
1268 مجلس شورای اسالمی؛
 از آرمان تتا واقعیتت؛ هفتمتین همتايش ارزيتابی كیفیتت در نهامهتای:)؛ ارزيابی آموزش كارآفرينی1263( محمد، عزيزی.19
دانشگاهی؛ دانشگاه تهران
)؛ بررسی الگوهای آموزش كارآفرينی؛كنفرانس تحتوالت1209( محمود، زهرا؛ و احمدپور داريانی، محمد؛ صباغیان، عزيزی.21
دانشگاههای ايران و چشماندازی به سوی كارآفرينی؛ دانشکده كارآفرينی دانشگاه تهران
)؛ چالش های آموزش كارآفرينی در دانشگاهها؛اولین كنفرانس ملتی متديريت كتارآفرينی؛ دانشتگاه1201( محمد، عزيزی.21
1201تهران؛ زمستان
1201 ضرورت ها و مفاهیم؛ اولین سمینار دانشجويی مديريت؛ دانشگاه شهید بهشتی؛: محمد؛ آموزش كارآفرينی، عزيزی.22
)؛ روش های آموزش كارآفرينی؛ اولتین همتايش نهتام آمتوزش عتالی و اشتتاال؛ دانشتگاه تربیتت1203( محمد، عزيزی.23
1203مهر36-30مدرس؛

مقاالت كنفرانس

)؛ دانشگاه كارآفرين؛ دانشتنامه كتارآفرينی؛ وزارت علتوم1200( محمود، زهرا؛ و احمدپور داريانی، محمد؛ صباغیان، عزيزی.11
تحقیقات و فناوری
)؛ كسب و كار خانگی؛ دانشتنامه كتارآفرينی؛ وزارت علتوم1200(  محمود؛، زهرا؛ احمدپورداريانی، محمد؛ صباغیان، عزيزی.11
تحقیقات و فناوری
)؛ محتوای آموزش كارآفرينی؛دانشنامه كارآفرينی؛ وزارت علوم تحقیقات و فناوری1200( محمد، عزيزی.12
)؛ روشهای تدريس كارآفرينی؛ دانشنامه كارآفرينی؛ وزارت علوم تحقیقات و فناوری1200( محمد، عزيزی.13
 زهرا؛ مقايسه برخی ويژگیهای كارآفرينان مرد و زن؛ دانشنامه كارآفرينی؛ وزارت علتوم،)؛ و صباغیان1200( محمد، عزيزی.14
تحقیقات و فناوری

 .1دانشگاه و توسعه منطقه ای ,مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی1391 ,
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/820942%E2%80%8E
 .2متوازن نمودن تحصیالت دانشگاهی با نیازهای بازار کار؛ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی؛ 1389
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/789197
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پژوهش ها

3

.4
.5
.6

.7
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(همكار) رابطه بین میزان کارآفرينی و توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه يافته و بررسی نحوه استفاده از تجربیات اينن
کشورها در ايران؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه1383،
بررسی و مقايسه زمینه های بروز و پرورش کارآفرينی در دانشجويان دانشگاه شهید بهشتی(پايان نامه کارشناسنیارشند)،
زمستان 1382
همكاری در اجرای پروژه بازارچه کارآفرينی ،دانشگاه امیرکبیر1381 ،
همكاری در اجرای طرح "بررسی وضعیت برنامه ريزی توسعه در دانشگاههای کشور"؛ 1381
نیازسنجی آموزشی کارکنان ،مرکز آموزش بیمه ايران1381 ،
بررسی وضعیت آموزش کارآفرينی در دانشگاههای دولتی شهر تهران و ارائه الگوی آموزش کارآفرينی؛ رساله دکتری
راهنمای برنامه درسی کارآفرينی؛ سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی؛ دفتر برنامه ريزی و تألیف کتب درسنی وزارت
آموزش و پرورش؛1388

ج) سوابق كاری و اجرايی
عنوان شال
1
2
3
4
5

عضو هیأت علمی
پژوهشگر
مدير ارزيابی و هماهنگی پژوهشها
کارشناس
کارشناس

محل اشتاال

زمان اشتاال
شروع

پايان

دانشگاه تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

1268

-

1200

1268

مرکز تحقیقات صداوسیما

1209

1200

مرکز آموزش بیمه ايران

1208

1203

مرکز کارآفرينی دانشگاه امیرکبیر

1296

1208

د)سوابق تدريس

دانشگاهی

نام دوره /درس

واحد برگزاركننده

سطح

مديريت تیم های کارآفرينی
کارآفرينی دانشگاهی
روش تحقیق
سمینار در کارآفرينی
تربیت مربی کارآفرينی
تحلیل محیط کسب و کار
ارزشیابی آموزش کارآفرينی

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

3

زمان

1393-1392
1393-1392
1393-1392
1392-1391
1392-1391
1393-1391
1393-1389

سازمانی(كارگاه)

مبانی کارآفرينی پیشرفته
تئوريهای مديريت پیشرفته
مقدمات برنامه ريزی آ.د
روش تحقیق

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی

کارآفرينی و طرح کسب و کار
تربیت مدرس کارآفرينی(ويژه اساتید دانشگاه)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد
دانشگاه آزاد(ساوه ،بیرجند ،مشهد ،سنندج)

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
دوره تربیت مدرس کارآفرينی
توسعه و بهسازی سازمانی
آموزش کارآفرينی برای شهروندان
فعالیت های فوق برنامه و مكمل
کارآفرينی
کسب و کار و اصول راه اندازی آن
بازاريابی کسب و کار
طرح کسب و کار()BP
مديريت فرايند

دانشگاه آزاد هشتگرد
وزارت آموزش و پرورش
مرکز آموزش وزارت بازرگانی
شهرداری منطقه 6تهران
وزارت آموزش و پرورش
وزارت کار ،شهرداری منطقه6
وزارت کار
وزارت کار
وزارت کار ,دانشگاه آزاد
مرکز آموزش وزارت بازرگانی

1393-1389
1388
1391
1388-1387

آبان 1391
 1385 ،1383و-1386
1388،1391
1389
1383
1386
1383
1382
1382
 1385 ،1383و1388-1386
 1385 ،1383و1388-1386
-1386, 1385 ،1383،1391
1386

ه) راهنمايی و مشاوره پايان نامه

راهنمايی

مشاوره

عنوان

دانشجو

دانشگاه

تاثیر ساختار مديريتی بر عملكرد کسب و کارهای خانوادگی در صنايع غذايی
ارزيابی برنامه های آموزش کارآفرينی با رويكرد سیستمی
تعیین محتوا و سازماندهی برنامه درسی کارآفرينی در دوره ابتدايی با رويكرد
تلفیقی
نیازسنجی شايستگی های مشاوران کارآفرينی

آرش طاهری
محمد سجادی
نگار مختاری

تهران
تهران
تهران

فاطمه حاتمی

تهران

شناسايی شايستگیهای کارآفرينانه مديران دانشگاهی
بازنگری محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی مكانیك در
توسعه نگرش کارآفرينانه
شناسايی الگوهای يادگیری کارآفرينانه با توجه به رويكرد سیستمی

احسان شفیع زاده
خدانظر پیشرو
نصرآبادی
زهرا کیانی

تهران
تهران
تهران

عوامل محیطی موثر بر راهاندازی بنگاههای اقتصادی تولید پراکنده برق توسط
بخش غیردولتی
نقش آموزش مبانی و اصول کارآفرينی بر اشتیاق کارآفرينانه
شناسايی شاخص های ارزيابی آموزش کارآفرينی برای کودکان

سعیدرضا افشار

تهران

نفیسه تقوی
سلیمه قنبری

تهران
تهران
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و)داور مجالت






توسعه کارآفرينی
پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی
آموزش عالی
اقتصاد و تجارت نوين
نوآوری و ارزش آفرينی

ز) افتخارات داخلی
 رتبه  7آزمون ورودی کارشناسی ارشد سازمان سنجش در سال 1379
 رتبه  1آزمون ورودی دکترای دانشگاه شهید بهشتی سال 1383
 دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه شهید بهشتی 1388-1383

ح) جوايز و افتخارات بین المللی
 برنده گرانت( )grantمقاله برتر از دهمین کنفرانس اروپايی تحقیق بر نوجوانان EARA2006
 برنده بورس تحصیلی دوره کوتاه مدت کشور ترکیه در سال 1384
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