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برنامه ریزی و راه اندازی مرکز رشد دانشگاه رجاء قزوین

توسعه باشگاه مشتریان و برنامه ریزی ارتباط با مشتریان

سند توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی خراسان رضوی
برنامه ریزی اشتغال و توانمندسازی دانش آموختگان خراسان
رضوی
طراحی الگوی اجرایی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
مبتنی بر کارآفرینی

شرکت های مربوطه

Australian
Research Council
)(DP1096477

دانشگاه رجاء قزوین

1397

سازمان برنامه و بودجه
استان خراسان رضوی

1397

جهت توسعه تعاونی ها
راه کارهای ترغیب و جذب دانش آموختگان در شرکت

اداره کل تعاون ،رفاه و

های تعاونی دانش بنیان

امور اجتماعی

نیاز سنجی آموزشی در خصوص آموزش های مهارتی با

اداره کل فنی و حرفه ای

رویکرد آمایش سرزمین

استان خراسان رضوی

تدوین سند توسعه سرمایه گذاری و اشتغال استان خراسان

اداره کل تعاون ،رفاه و

رضوی

امور اجتماعی

تولید قارچ جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

-1396

-1396

امور اجتماعی

طراحی مدل و طرح کسب و کار شرکت مشتق سازمانی

2015

ایران

مشترک در استرالیا

خودرو

بررسی و شناسایی راهکارهای تقویت مشاغل بومی کاربردی

جهاد دانشگاهی مشهد

مجری مشترک

-2011

1397

اداره کل تعاون ،رفاه و

مشاور در سایر بخش ها

استرالیا-

گروه صنعتی ایران

شهرداری مشهد

مجری در بخش کارآفرینی-

مجری در ایران ،مجری

-1396

استانداری خراسان

مسولیت

-1396
1397

قزوین

مجری

تهران

مجری مشترک

مشهد

همکار اصلی

مشهد

همکار اصلی

-1394

خراسان

1395

رضوی

94-1393

93-1392

92-1391

91-1389

خراسان
رضوی
خراسان
رضوی
خراسان
رضوی
خراسان
رضوی

-1387

خراسان

1388

رضوی

همکار اصلی

همکار

همکار

مشاور طرح

همکار

مجری

ارزیابی گرایش کارآفرینی و نیاز سنجی آموزشی دانشجویان
دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد

-1385
1386

تهران

همکار اصلی

 )8پایان نامه ها (منتخب)
عنوان پایان نامه

نام دانشجو

بررسی فرآیند بین المللی شدن کسب و کارهای کوچك و

محمد سرایی

متوسط در ایران بر اساس مدل اثرسازی

زاده

بررسی عوامل نهادی موثر بر شکل گیری کسب و کارهای جدید
در صنعت گردشگری سالمت
تاثیر عوامل نهادی بر گرایش بین المللی کارآفرینان نوپا در
کشورهای در حال توسعه

دانشگاه

زمان

دانشکده

مسولیت

تهران

1395

کارآفرینی

استاد راهنما

علیرضا رجائی

تهران

1395

کارآفرینی

استاد راهنما

شیما صنیعی

تهران

1395

کارآفرینی

استاد مشاور

تهران

1395

کارآفرینی

استاد مشاور

تهران

1394

کارآفرینی

استاد راهنما

تهران

1394

کارآفرینی

استاد راهنما

تهران

1394

کارآفرینی

استاد راهنما

تهران

1394

کارآفرینی

استاد راهنما

تهران

1394

کارآفرینی

استاد راهنما

تهران

1394

کارآفرینی

استاد مشاور

طراحی اکوسیستم کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپا در شهر

محمد رضا

تهران

هدایتی

شناسایی و بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر تبدیل نوآوری
پنهان به کارآفرینی شرکتی

عرفان جاللی

بررسی عوامل سازمانی و محیطی موثر بر پویش محیطی و نقش آن

حامد کیخواه

در رشد کسب و کارهای کوچك و متوسط دانش بنیان

نژاد

بررسی عوامل موثر بر دوسوتوانی سازمانی فرنچایزرها و تاثیر

فاطمه جوهریان

دوسوتوانی بر عملکرد

زاده

تأثیر دوسوتوانی زمینهای بر توسعه کارآفرینی و عملکرد نسبی
هلدینگهای کشور

ساسان رستم نژاد

بررسی تاثیر ویژگی های ایده بر رشد کسب و کارهای مستقر در

حمید

پارک های علم و فناوری

خورشیدی

تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای

زینب نبوی

کوچك و متوسط
شناسایی و اولویت بندی عوامل شتاب دهنده سرعت پذیرش برنامه
های کاربردی تلفن همراه با تمرکز بر حوزه تفریح و سرگرمی

سینا باغبان یزدی

تهران

1394

کارآفرینی

استاد مشاور

....
 ..فعالیت های آموزشی و اجرایی
 استادیار و عضو هیئت علمی ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ( 1395تا کنون).
 عضو مرکز پژوهش های کارآفرینی استرالیا ،دانشگاه صنعتی کوئینزلند ( 2011تاکنون)
 مشاور مدیر عامل بانك صنعت و معدن ایران ( 1397تاکنون)
 عضو شورای توسعه اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری استان قزوین ( 1397تاکنون)
 مشاور ارشد هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت توسعه تجارت آرارات (برند رزوتی)  1396تاکنون
 مشاور صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون طبق قرارداد شماره ( 1000/95/22432مهر  1395تاکنون)
 عضو کمیته علمی انتخاب کارآفرینان برتر کشور (سال )1396
 عضو شورای علمی برنامه ریزی اشتغال و توانمندسازی دانش آموختگان خراسان رضوی ( 1396تاکنون)
 عضو گروه "تخصصی آموزشی اشتغال و کارآفرینی" جهاد دانشگاهی طی حکم شماره /93/21280ص ( 1393تاکنون) .
 مشاور علمی-پژوهشی و مدرس دوره های آموزش کارآفرینی سازمان تجاری سازی فناوری جهاد دانشگاهی واحد مشهد ( 1383تاکنون).
 کارشناس ارشد (تمام وقت) ،سازمان تجاری سازی فناوری و همیاری اشتغال جهاد دانشگاهی ،شعبه مشهد ()1388-1386
 مدیرآموزش مرکز کارآفرینی دانشگاه شاهد ()1385-86
 مدرس دوره های تربیت مربی کارآفرینی و دوره های پیشرفته کارآفرینی (.)1385-89
 مدرس دوره های آموزشی  MBAدانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و اتاق بازرگانی استان اصفهان (.)1388-89
 مدرس دوره های مدیریت دانش و نوآوری ویژه مدیران و کارشناسان ()1389-1385

 عضو کمیته اجرایی سومین همایش علمی فرهنگی دانشجویان دکترا در استرالیا و نیوزیلند (.)2012
 عضو کمیته علمی اولین همایش ملی طرح کسب و کار آبان ماه .1387
 عضو کمیته داوری همایش دوساالنه کارآفرینان برتر شاهد و ایثارگر (.)1385-86
 عضو کمیته اجرایی اولین ،دومین ،سومین و چهارمین همایش مرکز کارآفرینی دانشگاه شاهد با محوریت خودباوری ،مبانی کارآفرینی،
خالقیت و ایده یابی و طرح کسب و کار (.)1385-86
سایر مهارتها
 آشنایی کافی با کامپیوتر و اینترنت و تسط مفید بر نرم افزارهایورد ،پاورپوینت ،اکسل SPSS ،EndNote XVI،و .AMOS
 تسلط بر مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی ،و دارای مدرک زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیك ) 12( (EAPهفته آموزش) از کالج
زبان های خارجی دانشکده صنعتی کوئینزلند (نمره  80از .)100
 دارا ی مدرک نحوه تدریس و آماده سازی اعضای هیئت علمی آینده (دوره چهار ماهه) ،دانشگاه صنعتی کوئینزلند ،استرالیا.
 داور مجالت علمی-پژوهشی و آی اس آی داخلی و بین المللی

