الف :مشخصات فردي:
نام :كامبيز
وضعيت تاهل :متاهل

نام خانوادگي :طالبي

محل تولد :اهواز

تاريخ تولد7331 :

وضعيت نظام وظيفه :پايان خدمت

ب :سوابق تحصيلي:
مقطع  /رشته تحصيلي

شروع

پايان

نام دانشگاه

كارشناسي /مهندسي فيزيك ( گرايش مخابرات)
كارشناس ارشد  /مديريت صنعتي
دكترا  /مديريت صنعتي ( گرايش كارآفريني)

7891
7891
7887

7891
7891
7881

دانشگاه پونا ( هندوستان )
دانشگاه پونا ( هندوستان )
دانشگاه پونا ( هندوستان )

ج  -وضعيت شغلي:
از تاريخ

تا تاريخ

محل خدمت

7331

7331

 ( 7317نيمه دوم)

7318

7318

فروردين7393

شركت مخابرات ايران
صنايع كوچك و كارآفريني
سازمان صنايع كوچك ايران

93/1/7

93/71/71

شركت نوسازي صنايع ايران

شرح فعاليت

مشاور معاون مدير عامل
مشاور وزارت صنايع
مدير توسعه كارآفريني
مشاور ارشد سازمان توسعه و نوسازي كشور در ارتباط با
كارآفريني

شركت خدمات علمي صنعتي
93/1/37
91/1/7
تهران
شركت خدمات علمي صنعتي
معاونت خدمات مديريت و آموزش
ادامه دارد
93/3/7
تهران
عضو تيم مشاورين ثابت شركت ملي پتروشيمي ناظر بر " طرح ملي بهبود مستمر مديريت پروژه "
معاونت خدمات مديريت

رئيس دبيرخانه توسعه كارآفريني در دانشگاه هاي كشور ( عضو اصلي )
رئيس مركز پژوهشهاي كاربردي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

د  -وضعيت عضويت در هيأت علمي
 - 7استاديار دانشكده مديريت دانشگاه تهران
 - 1استاد مدعو دانشگاه تربيت مدرس براي تدريس دورههاي كارآفريني
 - 3استاد مدعو مركز مديريت دولتي ايران براي تدريس دروس كنترل كيفيت آماري بهرهوري و سياستهاي توليد و عمليات از سال
 73119الي 7318
 - 1استاد مدعو دانشگاه علم و صنعت
- 1استاد مدعو دانشكده فني دانشگاه تهران

ه فعاليتهاي علمي ومقاالت
 - 7چاپ مقاله " كارآفريني و استراتژي توسعه " در مجله دانش مديريت دانشكده مديريت دانشگاه تهران سال 7393
 - 1چاپ سه مقاله تحت عناوين ،آشنايي با نسل هاي كارآفريني ،نوآوري و كارآفريني ،انتقال تكنولوژي و تكنوآفرينان در ژورنال  SEMDIو ژورنال
Technoexchange
 - 3چاپ مقاله " كارآفرينان و رشد صنايع كوچك " د رمجله بينالمللي  ( ISBMژورنال بين المللي مشاغل )
 - 1چاپ مقاله " كارآفريني موتور رشد " در مجله پژوهشي مركز توسعه مديريتهاي نوين دانشگاه دهلي نو
 - 1ارائه مقاله داوري شده در كنفرانس  UNCETADدر خصوص الگوهاي جديد كارآفريني در اقتصاد مبتني بر دانش محور ژنو سوئيس 1113
 - 3ارائه مقاله ( مورد تائيد داوري و در دست چاپ ) تحت عنوان محيط كارآفريني و رشد  SMEsدر ايران به زيان التين در ژرنال انگليسي دانشگاه
تهرانTHE JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP :
 - 1تاليف كتاب :تجربه  11كشور جهان در توسعه شركتهاي كوچك و متوسط ( انتشارات كارآفرينان بصير ) 7391
 - 9ارائه مقاله داوري شده ( جزو مقاالت برتر ) در سمينار نظام آموزش و اشتغال تحت عنوان " ضرورت نگاه نو نظام آموزش عالي به توسعه نوآوري و
كارآفريني در دانشگاههاي كشور " در دانشگاه تربيت مدرس خرداد 7391
 - 8چاپ مقاله در ژورنال  JSBMآمريكا كه جزو ژرنالةاي  ISIميباشد.
 - 71حضور در  1كنفرانس بين المللي در كشورهاي ژاپن ( سازمان بهره وري آسيايي ) ،هندوستان ( كنفرانس جهاني كارآفريني دهلي نو ) ،كنفرانس
بهره وري سنگاپور ،كنفرانس توسعه مديريت كارآفريني و نوآوري در اقتصاد مبتني بر دانايي ( دهلي نو  ) 7889و كنفرانس توسعه كارآفرينان تكنولوژي
مدار در اجالس ساليانه آنكتاد ( ژنو )1111
 - 77مقاله :سازمانهاي فردا و ضرورت بكارگيري مديري كارآفريني مبتني بر دانش چاپ در ژورنال ) ISI ( management science
- 71كتاب كارآفريني استراتژيك ( آماده چاپ )
 - 73كتاب استراتژيهاي توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط صنعتي ( آماده چاپ )

م فعاليتهاي تحقيقاتي
 - 7طرح تحقيقاتي " استراتژي توسعه شركتهاي كوچك و متوسط " سازمان يونيدو و با سرپرستي مركز تحقيقات  SMEsاتحاديه اروپا
 توضيح اينكه :طرح به زبان انگليسي بوده و در سايت سازمان ملل  UNIDOموجود ميباشد.
 - 1ط رح تحقيقاتي " راههاي توسعه كارآفريني در ايران " به سفارش سازمان بين المللي كار ( ) ILO
 توضيح اينكه :طرح به زبان انگليسي بوده و در سايت سازمان موجود ميباشد.
 - 3طرح تحقيقاتي " توسعه زنجيرههاي توليد مبتني بر دانش و فنآوري نوين " به سفارش مركز پژوهشهاي وز ارت بازرگاني انجام گرفته است.
 - 1طرح تحقيقاتي مجموعه " گامهاي توسعه كسب و كار در ايران " به سفارش صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي انجام گرفته است.
 - 1طرح ملي توسعه كارآفريني در شركتهاي كوچك صنفي به سفارش وزارت بازرگاني ( در حال انجام است )
 - 3تدوين آيين نامه علمي شكلگيري خوشههاي صنعتي در كشور بنا بر برنامه چهارم پنج ساله به سفارش وزارت صنايع و معادن

ن -راهنمايي پاياننامههاي دانشجويي
 - 7استاد راهنماي رساله دكترا " چگونگي توسعه خوشه هاي صنعتي در صنايع غذايي با رويكرد كارآفريني " توسط رامين نوربخش
 - 1استاد مشاور رساله دكتراي " ارزيابي سودآوري بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي " دانشگاه تربيت مدرس توسط محمد مواليي
 - 3استاد راهنماي بيش از  71رساله مقطع كارشناسي ارشد و استاد مشاور  71رساله مقطعع دكتعرا در دانشعگاههعاي امعام صعادق (ع)،عالمعه طباطبعايي و
تربيت مدرس و دانشگاه تهران

