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كامل

Abstract
كامل

راهكارهاي توسعه ورزش كشور

عملكرد حرکتي تیم ملي
ژیمناستیک

پژوهشکده تربیت

پوستر

بدنی وزارت علوم

كويت

كامل

خالصه

كامل

كامل

كامل

كامل

پوستر

كامل

آكادمي ملي المپيک
 چين،نانچانگ
2010
اياالت متحده
2011
دانمارک
June 2011
 ژاپن،توكيو
Feb 2011
 بلژيک،گنت
May 2012
 صربستان،بلگراد
Dec 2012

ملي

متحده

قیمت در لیگ حرفه اي فوتبال
ایران و مقایسه وضعیت موجود با
لیگ هاي کره جنوبي و ژاپن
The descriptive study of
the PRICE element
(Marketing Mix Elements)
in football industry of Iran
and comparing it with
South Korea & Japan

بین المللي

Olympic Council of
Asia, 1st OCA Sport
Congress

ملي

همايش ملي مديريت ورزشي با
تاكيد بر سند چشم انداز بيست
 ايران. ا.ساله ج

بازاریابي فوتبال

بین المللي

21th Pan-Asian congress
of Sports & physical
education

Model of sport marketing
mix elements & component
Prioritization in Iran’s
football industry

بين المللي

بين المللي

9th Annual
Conference of the
Sport Marketing
Association
Congress of
Developing
Educational research
cooperation between
Iran & Denmark

Place Role in Soccer
League of Iran, S.Korea
& Japan
Planning of Ph.d
Program for foreigner
students of
Entrepreneurship in
European Universities
Multi country
Observational Study
Mission on SME Best
Practices in Service
Excellence
Identifying contextual “
obstacles of corporate
entrepreneurship in
Football associations

بين المللي

International
Conference of Asian
Productivity
Organization (APO)

بين المللي

3rd World Conference
on Science & Soccer

بين المللي

1st International
Scientific Conference,
Employment and
Entrepreneurship

Recognizing Business
Opportunities in Sports
Tourism in Iran

بين المللي

18TH McGill
International
Entrepreneurship
Conference

Identification of
Performance Measures
for Social Entrepreneur
Institutions: Case of the
Iranian national

دوبي – امارات
كامل

اولين همايش ملي تخصصي
مديريت ورزشي

March - 2015
9

دوبي – امارات
كامل

متحده

بين المللي

Innovation Arabia 9 –
Annual Conference

March - 2016

كامل

كامل

دانمارک
Sept 2017

دانمارک
Nov 2017

بين المللي

بين المللي

-دانشگاه نيوكاسل
كامل

انگلستان

دانشگاه قطر

بعنوان مدرس

Oct - 2018

The Effect of Using
Social Media on the
performance of social
entrepreneur companies /
SEC
IT-Enabled Value Cocreation Process for
Product Design

بين المللي

3rd International
Conference on
Marketing, strategy &
Policy

The social Medias effects
on number of fans &
Business development
of Danish football clubs

بين المللي

11th International
conference for
Entrepreneurship,
innovation & regional
development (ICEIRD
2018)

Designing the
Entrepreneurial
Marketing plan for
professional businesses
(football clubs)

April - 2018
برگزاري كارگاه

CMI Communication,
Media and
Information
Technologies Seminar
on Aalborg university
10th CMI conference
on “IOT-business
models, users 7
Networks.

commission for
UNESCO
"Assessing the effect of
celebrity endorsement,
on process of innovative
adoption at Bank
"Mellat's club
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-2کتاب
الف( -کتب تاليف شده )

عنوان کتاب

موضوع و
رشته مرتبط

انتشارات

شهر

واژه نامه التین و تخصصي
ژیمناستیک با تاييد فدراسيون جهاني

تربيت بدني

فدراسيون
ژيمناستيك/

تهران

سال
چاپ
1386

نوبت کارمشترک(نفرچندم)/
چاپ
اول

كار مشترك -
نفر اول

اول

كار مشترك-
نفر اول

نشر نرسي

ژيمناستيك

جمع سپاري در باشگاه هاي فوتبال

كارافريني/ورزش

تهران

وزارت تعاون

1392

دیكشنري  2زبانه کارآفریني

كارافريني

تهران

کارانفرادي

وزارت علوم -
بنياد دانشنامه
نگاري

1392

اول

كار مشترك-
نفر اول

رسانه و ورزش

ارتباطات

اصفهان

جهاد دانشگاهي

1392

اول

كار مشترك-
نفر اول

کارآفریني کاربردي

كارافريني

تهران

دانشگاه جامع
علمي كاربردي

1392

اول

كار مشترك-
نفر اول

كارافريني

تهران

هزاره سوم

1393

اول

مديريت بازرگاني

تهران

دانشگاه جامع
امام حسين

1393

اول

Hershey,
PA:
Business
Science
Reference

2015

روش هاي تدریس و یادگیري در
کارآفریني

بازاریابي ورزشي در باشگاههاي
حرفه اي فوتبال
Sports Marketing and
Social Media. In N. Hajli
(Ed.), Handbook of Research on
Integrating Social Media into
Strategic Marketing

بازاريابي

نیوکاسل
انگلستان
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اول

كار مشترك-
نفر اول

كار مشترك-
نفر اول

كار مشترك
(يكي از فصول  -انفرادي)

شیوه هاي مناسب آموزش
کارآفریني از طریق تفریحات سالم

تبلیغات نوآورانه در صنعت خودرو

كارآفريني

تهران

وزارت آموزش و
پرورش

1395

اول

كار مشترك-
نفر اول

بازاريابي

تهران

انتشارات جهاد
دانشگاهي

1395

اول

كار مشترك-
نفر اول

IRANIAN
ENTREPRENEURSHIP
Chapter: Identifying and
Prioritizing the Factors Affecting
Export Performance of Sports
Equipment and Sportswear Firms

كارآفرين ي

کارآفریني سازماني

كارآفريني

زاهدان

زبان تخصصي کارآفریني

كارآفريني

تهران

انتشارات دانشگاه
تهران

كارآفريني

تهران

بانك مسكن

چگونه یک طرح کسب و کار
بنویسیم؟

12

كار مشترك
(يكي از فصول  -انفرادي)

Springer

2017

اول

دانشگاه سيستان
و بلوچستان

1396

اول

كار مشترك-
نفر اول

1397

اول

نفر اول

1397

اول

اول

ب( -کتب ترجمه /ويرايش علمي شده )
سال
عنوان کتاب

نام نویسنده

نسخه

کشور و

اصلي

انتشارات

سال انتشارترجمه

کارمشترک(نفرچندم)/
کارانفرادي

چاپ
تبلیغات نوآورانه در

کتابخانه

اروين

2008

اقتصاد ورزش

اشنفيلدر

2008

کارافریني شرکتي

كوراتكو

2009

عصر انتظار

دنيز اكباساران

2008

نشر نرسي

جو آتليويك

2010

راه پیشرفت

دكترمصطفي
آجورلو

1392

کارآفریني ورزشي

دورن سيلتي

2010

بازاریابي خدمات

والري زيتامل

2009

مدیریت ورزش

بوني .ل .پارخوس

2011

پروفسور دوسو

2012

دكتر داتو غزالي

2015

عصر حاضر

کارآفریني چند
منظوره
گردشگري و
کارآفریني

مقدمات کسب و
کار
سال هاي تغییر
مدیریت کسب و
کار و تجارت
الكترونیک

ديو چفي

2009

1390

مشترك  -اول

1390

مشترك  -اول

1390

ويراستار علمي

1390

مشترك  -اول

1392

مشترك – اول

1392

ويراستار علمي

1392

مشترك – اول

1392

مشترك –دوم

1393

مشترك – اول

1397
(چاپ سوم)

انفرادي

جهاد
دانشگاهي

1394

مشترك –دوم

جهاد
دانشگاهي

1394

فرهنگ
دانشگاه
سیستان

سازمان
مناطق آزاد
دانشگاه امام
حسین
پژوهشگاه
اصفهان
آثار فكر
دانشگاه
شهید رجایي
دانشگاه
تهران
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مشترك – اول

 -3راهنمايي رساله ها و پاياننامهها
الف( -دکترا)

نام دانشجو

دانشگاه

عنوان رساله

دانشكده

مسئولیت

مصطفي آجورلو

طراحي ساختار و تشكيالت كالن ورزش ج  .ا .ايران

امام حسين

مديريت

استاد مشاور

سيروس معدندار
فريده حسين زاده

طراحي و اعتباريابي الگوي آموزش كارآفريني در برنامه هاي آموزشي تلويزيون
ارائه طرح اميخته اكتشافي قصد كارافريني دانشگاهي در دانشكده هاي تربيت

عالمه
اروميه

مديريت
مديريت

استاد راهنما 2
استاد راهنما 2

بدني و علوم ورزشي شمال غرب كشور
ناصر غالمي
احمد كاظمي پور

طراحي مدل كسب و كارهاي ورزشي با رويكرد كارآفرينانه
طراحي مدل بين المللي سازي برند باشگاههاي فوتبال ايران

خوارزمي
خوارزمي

تربيت بدني
تربيت بدني

استاد راهنما 2
استاد راهنما 2

بهروز جمالي

تبيين فرايند ظهور فرصت هاي كارآفريني فناورانه در صنعت سالمت ايران

دانشگاه تهران

كارآفريني

استاد راهنما

مسعود مرادي

تبيين الگوي قصد كارآفرينانه در قشر فقير با استفاده از رويكرد قابليت ها

دانشگاه تهران

كارآفريني

استاد مشاور

عامر دهقان

طراحي مدل توانمندسازي منابع انساني براي كسب و كارهاي نوپاي دانش بني ان دانشگاه تهران

كارآفريني

استاد راهنما

دانشگاه تهران

كارآفريني

استاد راهنما

حميد رضا حبيبي مدل مفهومي اكوسيستم تامين مالي جمعي در كسب وكارهاي ورزشي -
مورد مطالعه باشگاههاي فوتبال ايراني

ب( -کارشناسي ارشد)

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

كامران عشقي

بررسي اثربخشي حمايت هاي مالي ورزشي در بين طرفداران
فوتبال

دانشگاه دانشكده مسئولیت
تهران

مديريت

استاد مشاور

محمدرضا رستم بخش

شناسايي و تحليل موانع رفتاري كارآفريني سازماني در سازمان
تربيت بدني ج.ا.ايران

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

صغري آزموده

'تاثير مهارتهاي ارتباطي مديران كسب و كارهاي ورزشي در افزايش رضايت
مشتريان (مطالعه موردي باشگاه هاي ورزشي خصوصي شمال و غرب تهران)

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

ارزيابي نگرش كارآفرينانه مديران باشگاه¬هاي ورزشي بانوان تهران و ارائه

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

فاطمه اسماعيلي
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راهكار

سما لشكري
محمد صادق نافذ علمداري
سعيده كوهي ان
بابك محمدزاده
فهيمه جوادي
پيمان پورنصر خاكباز
بهروز جمالي

صدف سرتيپ ي

سارا سهيلي
آالله اقبال زاده
حيدر سليماني گتابي
هما مشاري
سعيد رمضان زرندي
محمد بيطرفان

شناسايي نگرش كارآفرينانه دانش آمزان دختر شهر تهران

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

شناسايي فرصتهاي كسب و كارهاي گردشگري در منطقه آزاد
ارس

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

شناخت و اولويت بندي فرصتهاي كارآفريني در حوزه ورزش
استان اصفهان
شناسايي موانع و مشكالت اشتغال به كار پزشكان ايراني در
استرالي ا
شناسايي فرصتهاي كسب و كار گردشگري ورزشي استان تهران
شناسايي عوامل موثر سازماني در كارآفريني سازماني (مطالعه
موردي اداره كل خدمات شهري شهرداري تهران)
شناسايي تاثير بازيها ي ورزشي بر افزايش ميزان خالقيت
كودكان پيش دبستاني شهر تهران
شناسايي تاثير گرايش كارآفرينانه مديران باشگاهها بر عملكرد
باشگاههاي ورزشي خصوصي (مطالعه موردي  :باشگاههاي
ورزشي خصوصي شهر تهران در سال )90-1389

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

شناسايي نقش يادگيري تجربي در ايجاد كسب وكارهاي
خانوادگي (بازار فرش تهران)

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

شناسايي عوامل نواوري در مديران بانكها از منظر جو
سازماني(مطالعه موردي :بانك ملت)
شناسايي فرصت هاي كارآفريني مبتني بر گردشگري طبيعت
(مطالعه موردي  :جزيره قشم)
شناسايي زمينه هاي نوآوري در عرصه صنعت فوتبال (مطالعه
موردي  :حوزه داوري)
شناسايي تاثير رنگ بسته بندي بر تصميم به خريد مشتريان
بررسي تاثير نگرش كارآفرينانه بر عملكرد مديران فدراسيون
كشتي

استفاده از جمع سپاري براي تجاري سازي ايده ها ،محصوالت و
خدمات در كسب و كارهاي ورزشي_مطالعه موردي :باشگاه
ليگ برتري فوتبال)

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

وحيد سعدي

طراحي مدل كسب و كار الكترونيكي در حوزه خدمات

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

حامد حبيب ي

شناسايي تاثير متغير هاي جمعيت شناختي در ميزان پذيرش
تكنولوژي در كسب و كار هاي رسانه اي ديجيتال

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

حميد رضا حبيب ي

سينا سميعي
فاطمه پناهي

شناسايي عوامل كليدي موثر بر موفقيت توسعه محصول جديد
در صنعت چاپ
طراحي مدل كسب و كار براي مؤسسه هاي آموزشي شطرنج
(مدرسه شطرنج)
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نگين ميرگتي
المیرا راستی پور

محمود شیری

آزمون مفهومي تاثير صحه گذاري شخصيت معروف در تبليغات
بر پذيرش نوآوري توسط مشتري ان بانك ملت

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

شناسایی میزان تاثیر بازاریابی از طریق فناوری  smsو  mmsبر
میزان جذب مشتری( آژانس های مسافرتی)

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

شناسایی میزان تاثیر بازاریابی از طریق فناوری  smsو  mmsبر
میزان جذب مشتری (باشگاه های ورزشی)

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی در کسب
ابولفضل صولتی

و کارهای کوچک و متوسط ( شرکت های صادر کننده حوزه

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

همایون تبریزی (پردیس البرز)

طراحی مرکز رشد کار آفرین برای پردیس البرز دانشگاه تهران

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

علی صاعدی (پردیس البرز)

طراحی مدل کسب و کار نوآورانه در دهکده سالمت

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

ورزش)

محمد نوید
بتول درویش زاده
شبنم خسروانی
محمد معصوم
پیام حقانی
علی درجزینی
نازنین حاجی حسین علی

فرزاد نجاریه (پردیس البرز)
سینا احمدپور (پردیس البرز)
مهدی صفری یزد(پردیس البرز)
مجتبی رجبی کیا (پردیس البرز)
پریسا طباطبائی (پردیس البرز)

"تأثیر شایستگیهای کارآفرینانه بر نوآوری (مورد مطالعه :باشگاههای
حرفهای ورزشی)
شناسایی فرصت های کارآفرینانه برای توسعه کسب و کارهای حوزه
گردشگری ورزشی ( ورزش های آبی شهرستان دزفول)
بررسی تاثیر تبلیغات کالمی الکترونیک بر قصد خرید مشتری
محصوالت دیجیتال
شناسایی روش های ورود به بازارهای بین المللی
تاثیر رسانه های اجتماعی بر افزایش گردشگری ورزشی در هواداران
باشگاه فوتبال اورنج کانتی بلوز امریکا
طراحی الگوی برندسازی برای کسبوکارهای صنعت مبلمان با
تمرکز بر مبلمان ماساژور /ورزشی
شناسایی چالش های پیش روی توسعه بازاریابی خدمات (مورد
مطالعه صنعت بیمه ورزشی)

شناسایی میزان تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری از طریق تلفن همراه
)  ( SMSبر میزان رضایت مندی مشتری
شناسایی میزان تاثیر بازار یابی کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کار
های کوچک و متوسط (شرکت ها ی لبنی استان مازندران)
طراحی الگوی برند سازی برای کسب و کارهای حوزه کودک
تأثیر مهارتهای ارتباطی کارآفرینانه مدیران کسب و کارهای ورزشی
بر افزایش رضایت مشتریان ( باشگاههای خصوصی منتخب کرج )
شناسایی و الویت¬بندی عوامل حیاتی موفقیت کسب و کارهای
خدماتی حوزه درمان و سالمت (با تأکید بر کارآفرینی اجتماعی)
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آیدا احمدی دارانی
رها معظمی گودرزی

شناسایی راهکارهای مناسب آموزش کارآفرینی با رویکرد آموزش از
طریق تفریحات سالم ( - )Edutainmentدبیرستانهای دخترانه
طراحی الگوی کسب و کار الکترونیک در صنعت گردشگری سالمت
و آب درمانی

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

شناسایی و اولویت بندی زیر ساخت های موثر بر ایجاد فرصت های
علی حسن باباییان

کار آفرینانه در صنعت گردشگری با رویکرد بین الملل " مورد

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

مطالعه منطقه ویژه اقتصادی مهران"
خدیجه خزعلی
مریم ملک محمدی
ناهید ملکیان
نیلوفر شعاعی
آصف شفیعی

شناسایی فرصت های کسب و کار گردشگری سالمت الکترونیکی
شناسایی مولفه های ارزش پیشنهادی بمنظور راه اندازی موسسه
آموزشی (مدرسه والیبال)
شناسایی سیاست های مناسب توسعه کسب و کارهای خدماتی در
صنعت ورزش(ورزش حرفه ای)
شناسایی و اولویت بندی زمینه های نوآوری در صنعت گردشگری
ورزشی
شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه قدرت برند در شرکت های
خدمات مشتریان ( کرمان موتور)

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تبیین نقش شبکه های اجتماعی کسب و کار در بازارگرایی با نقش
مریم محمدی

آنیتا شاهپوری
امید پویان فرد
رقیه سلطانی
مهناز پورریز (پردیس کیش)

میانجیگری رفتار استراتژیک (مطالعه موردی  :کابل)
طراحی مدل کسب و کار شرکت ارائه دهنده خدمات گردشگری و
رفاهی به باشگاه مشتریان بانک ها
شناسایی میزان تاثیر بازاریابی در صادرات شرکت های روی -
مطالعه موردی  :زنجان -جمیلی
شناسایی و اولویت بندی میزان تاثیر انتظارات گردشگران بر افزایش
خدمات کارآفرینانه رستورانهای ایرانی
طراحی مدل کسب و کار برای مؤسسه آموزش کارآفرینی (ویژه
رشته های هنر و معماری)

ناهید ذاکری (پردیس کیش)
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تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

تهران

كارآفريني

استاد راهنما

-4سمتهاي اجرايي

سال

سال

شروع

پایان
1384

فدراسيون ژيمناستيك
اداره كل تربيت بدني
وزارت علوم

آدرس محل کار

سمت

نام سازمان /شرکت

مدير تيم هاي ملي ژيمناستيك

فدراسيون ژيمناستيك

1383

مسوول انجمن ژيمناستيك دانشگاههاي
كشور

اداره كل تربيت بدني وزارت علوم

1385

1387

تهيه كننده برنامه هاي ورزشي-اجتماعي

شبكه خبر -صدا و سيما

1380

1388

خ ولي عصر – جام جم

كميته بازاريابي

فدراسيون فوتبال

1386

1390

فدراسيون فوتبال

مشاور روابط بين الملل
كارشناس رسمي دادگستري در

دانشكده كارآفريني

1389

1392

دانشگاه تهران

امور ورزشي
مشاور بازاريابي و امور بين الملل

كانون كارشناسان رسمي دادگستري

1389

تا كنون

تهران – خ ظفر

شركت آلومينيوم ايران – (ايرالكو)

1392

1394

دفتر مركزي تهران

مدير گروه كسب و كار

دانشكده كارآفريني

1394

1396

دانشگاه تهران

مشاور كارآفريني

پژوهشگاه تربيت بدني وزارت علوم

1394

1396

وزارت علوم

مشاور عالي
دبير اجرايي كنفرانس بين المللي فرصت

باشگاه تراكتورسازي تبريز

1395

1397

دفتر تهران

هاي سرمايه گذاري در ايران
مشاور كارآفريني

دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران

1395

1395

مالزي – MIDA

دانشگاه سيستان و بلوچستان

1395

1397

دانشگاه سيستان و بلوچستان

استاد پژوهشي وابسته

دانشگاه آلبورگ  -دانمارك

2017

2019

كپنهاگ  -دانمارك

-5سوابق تدريس
تعداد ترم تدریس

نام دانشگاه /دانشكده محل تدریس

فعاليت هاي رسانه اي

 4ترم

دانشگاه تربيت معلم

مديريت عمومي

 2ترم

دانشگاه تهران -دانشكده مديريت

زبان تخصصي كارآفريني

12ترم

دانشگاه تهران -دانشكده كارآفريني

مباني كارآفريني پيشرفته

10ترم

دانشگاه تهران -دانشكده كارآفريني

عنوان درس

سمينار در كارآفريني

دانشگاه تهران -دانشكده كارآفريني

10ترم
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بازاريابي و مديريت بازار
كسب و كار الكترونيك

12ترم
4ترم

دانشگاه تهران -دانشكده كارآفريني
دانشگاه تهران -دانشكده كارآفريني

طراحي مدل هاي كسب و كار BP -

 10ترم

دانشگاه تهران -دانشكده كارآفريني

 -6اجراي طرح هاي پژوهشي

رديف

نام موسسه و سازمان

نام موسسه و سازمان

كارفرما

مجري

1

سازمان تربیت بدنی سابق

2

كمیته بازاريابی كنفدراسیون فوتبال

مركز مديريت و توسعه ايران

نام طرح
طرح جامع باشگاه پیروزي

سال
انجام
84 /85

(با رویکرد مشتری /هوادار محور)
عناصر آمیخته بازاریابی صنعت فوتبال در کشورهای منتخب

رضا محمدكاظمی

85 /86

آسیایی

آسیا AFC

3

معاونت تربیت بدنی سپاه

دانشكده كارآفرينی

درآمدزايی در باشگاه هاي فوتبال نظامی

91 /90

4

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی

رضا محمدكاظمی

امكان سنجی واگذاري سهام باشگاه هاي فوتبال

92 /91

5

شركت كرمان خودرو

رضا محمدكاظمی

استقالل و پرسپولیس به تعاونی هواداران
پايش اثر بخشی تبلیغات شركت كرمان موتور

95

در طی سال هاي 95- 93

 -7افتخارات علمي  -اجرايي:

 -1انتخاب بعنوان کارشناس برتر در حوزه اقتصادي برنامه هاي صداي ج  .ا .ایران 1392
 -2استاد منتخب در حوزه آموزش  -جشنواره آموزشي دانشگاه تهران 1396
 -3مجري نمونه در انجام طرح هاي پژوهشي کاربردي – جشنواره پژوهش دانشگاه تهران 1397
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