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 :یلینه تحصیشیپ )1

  خاتمه  شروع  انشگاهنام د  رشته تحصیلی  مقطع  ردیف

  1388  1384  تربیت مدرس  الملل مدیریت بازاریابی بین  دکتري  .1

  

 هاي صنعتی ایـران؛ رویکـرد ترکیبـی،   المللی در بنگاه ؛ طراحی الگوي بازاریابی کارآفرینانه بینعنوان رساله

آقایان دکتر عـادل آذر و  جناب  مشاور: محترم اساتید -آقاي دکتر سید حمید خداداد حسینیجناب راهنما: محترم استاد 

  )، رتبه نخست دوره.19.5نمره عالی( -دکتر پرویز احمدي

  1384  1378  امام صادق(ع)  مدیریت صنعتی  پیوسته کارشناسی ارشد  .2

  
هاي برتري  طراحی مدل ارزیابی عملکرد در شرکتهاي بخش خصوصی ایران بر اساس مدل ؛پایان نامهعنوان 

  آقاي دکتر علی رضائیان.  جنابراهنما: محترم ، استاد 95نمره  ،MADMسازمانی با رویکرد 

  1378  1377  عالمه حلی  فیزیک -ریاضی  دیپلم  .3

  

 ها: تقدیر نامهافتخارات و برخی  )2

  عضو سطح یک بنیاد ملی نخبگان .1

بـه عنـوان    "ارزیابی آمادگی بین المللی شدن شرکت نقـش اول کیفیـت   "انتخاب طرح پژوهشی با عنوان  .2

 .1395ین جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه تهران در سال در بیست و پنجم "ح کاربردي نمونهطر"

طراحی مدل کسب و کار بانک قـرض الحسـنه رسـالت از حیـث جـذب و       "انتخاب طرح پژوهشی با عنوان  .3

اه در بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوري دانشـگ  "طرح کاربردي نمونه"به عنوان  "تخصیص منابع

 .1394تهران در سال 



٢ 
  

دریافت نشان دهخدا در اولین دوره کتاب سال اعضاي هیئت علمی دانشگاه هاي سراسر کشور ویـژه علـوم    .4

 5به عنوان یکـی از   "کارآفرینی بین المللی"انسانی به مناسبت برگزیده شدن اثر تالیفی مشترك با عنوان 

و دریافت لوح تقدیر توامان از وزیـر   1393-1391 کتاب هاي منتشر شده کل کشورطی سال هاياثر برگزیده 

در محترم علوم، تحقیقات فناوري، وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی   

 .1394سال 

در بیست و سومین جشنواره پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه     پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه تهراناحراز مقام  .5

 .1393 در سال تهران

انتخاب پایان نامه دانشجوي تحت راهنمایی به عنوان پایان نامه نمونه در سطح دانشگاه در تقدیرنامه بواسطه  .6

، دانشجو، آقاي مرتضـی خزایـی پـول، سـطح برگـزاري:      بیست و سومین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

 .1393در سال  رئیس دانشگاه تهرانتاییدکننده :  ، مرجعدانشگاه

 مه از معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بواسـطه تصـدي دبیـر علمـی اولـین     تقدیرنا .7

  .1392در پارك علم و فناوري قزوین در سال  بنیان دانش هاي شرکت و برند ملی همایش

در انتخاب پایان نامه دانشجوي تحت راهنمایی به عنوان پایان نامه نمونه در سطح دانشگاه تقدیرنامه بواسطه  .8

، دانشگاه، دانشجو، آقاي محمدتقی طغرایی، سطح برگزاري: بیست و یکمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

 .1391 در سال رئیس دانشگاه تهرانتاییدکننده :  مرجع

و دریافت لوح  پنجمین دوره جشنواره فارابی در گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداريبخش جوان برگزیده اول  .9

معون محترم علم و فناوري رئیس جمهـور، رؤسـاي محتـرم    حترم علوم، تحقیقات و فناوري، تقدیر از وزیر م

 .1390در سال سازمان هاي آیسسکو و یونسکو ایران 

  .1389در سال  انتخاب رساله دکتري به عنوان رساله برتر دانشگاه تربیت مدرس .10

 .1388، دانشگاه تربیت مدرس ی ازصالحیت مدرسگواهینامه اخذ  .11

 .1388 در سال رتبه دوم در هفتمین جشنواره علمی نظم و امنیت ناجا احراز .12

در سـال   احراز مقام دوم در چهارمین جشنواره ممتازین، مبتکرین و نخبگان سراسر کشور در موضوع پروژه .13

1384.  

در سـال   احراز مقام اول در اولین جشنواره ممتازین، مبتکرین و نخبگان اسـتان تهـران در موضـوع پـروژه     .14

1384.  

اهللا مهـدوي کنـی (رئـیس     آیـت و دریافت لوح تقدیر از  پژوهشگر نمونه دانشگاه امام صادق (ع)احراز مقام  .15

 .1382در سال محترم دانشگاه) 

  

  عالیق پژوهشی و مطالعاتی )3

بازاریابی کارآفرینانه (بکارگیري مفاهیم دانش بازاریابی مرسوم و الکترونیکی در کسب و کارهـاي نوظهـور،    .1

 یس، کوچک و متوسط،  با رشد سریع و کسب و کارهاي تثبیت شده داراي رفتار کارآفرینانه)تازه تاس



٣ 
  

کارآفرینی بین المللی (بکارگیري مفاهیم کسب و کار بین الملل، تجارت بین الملل و بازاریابی بین الملـل در   .2

 توسعه فرامرزي کسب و کارهاي کارآفرین) 

  

  فعالیت هاي اجراییبرخی  )4

 ادامه دارد -1395ل گروه سرمایه گذاري تات در برنامه ریزي و توسعه ، از آذر مشاور مدیرعام .1

 ادامه دارد. -1394مدیرگروه کارآفرینی سازمانی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، از  .2

(معتبرترین تولید کننـده و صـادرکننده شـیرین     بازرگانی ریشمک-عضو هیئت مدیره شرکت تولیدي .3

 ه داردادام-1394، از بیان)

 ادامه دارد-1393نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مرجع توسعه دانش و پژوهش کارآفرینی ایرانیان، از  .4

 ادامه دارد-1391رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی رانا تجارت کاسپین، از  .5

 1395 -1394از از ، ایران انجمن مشاوران مدیریترئیس کارگروه مدیریت بازار  .6

 1394شهریور  -1393فظ(نخستین بیمه مناطق آزاد کشور) شهریور مدیرعامل شرکت بیمه حا .7

 -1392مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ(نخستین بیمه منـاطق آزاد کشـور) شـهریور     .8

 1393اردیبهشت

 1392قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بیمه حافظ(نخستین بیمه مناطق آزاد کشور) .9

 گران ایرانعضو انجمن حرفه اي بیمه  .10

 در حوزه هاي بازرگانی و بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عضو کمیته ایرانی .11

 )1389 -1387المللی آرمان مدیریت ابرار( مدیرعامل موسسه بین .12

 )1391مشاور ارشد بازاریابی هلدینگ صنایع غذایی سینا وابسته به بنیاد مستضعفان( .13

 )1392 -1390نت آماد و پشتیبانی ناجا(عضو اتاق فکر سطح یک معاو .14

 ادامه دارد-1391از ، ایران عضو انجمن مشاوران مدیریت .15

 ).1390خوانسار، ( ملی کارآفرینی عضو کمیته اجرایی همایش .16

 )1389(، مشاور بازاریابی و فروش صنایع ماشین سازي پایابرش .17

 ).1389مشاور آسیب شناسی بازاریابی و تبلیغات بانک مسکن( .18

 ).1389ت کارگروه تبدیل تعاونی اعتباري اسماء به موسسه مالی و اعتباري (سرپرس .19

 ).1388( در مرحله تاسیس دبیر کارگروه برنامه ریزي راهبردي بانک تات .20

 ).1388( در مرحله تاسیس سرپرست کارگروه بازاریابی و تبلیغات بانک تات .21

گترین مجموعه گردشگري کشـور، کارفرمـا:   اندازي بزرسرپرست کارگروه بازاریابی و تبلیغات پروژه راه .22

 ).1388شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان(

 ).1388-1385سرپرست کمیته عالی بازاریابی و تبلیغات شرکت سپاهان باتري( .23

 ).1388عضو کمیته پژوهشی اولین کنفرانس تبلیغات خالق بانکی؛( .24

 ).1388 -1386مشاور بازاریابی شرکت سپاهان باتري؛ ( .25



٤ 
  

 ).1387ورزشی استقالل ایران؛(-کارگروه اقتصادي باشگاه فرهنگیعضو  .26

 عضو ستاد تدوین برنامه پنجم توسعه کشور در بخش آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري،   .27

)1387.( 

وزارت  عضو ستاد تدوین برنامه پنجم توسعه کشور در بخش صنعت و معدن، حوزه نیرو محرکه و خودرو، .28

 ).1387( صنایع و معادن،

 ).1386عضو هیئت علمی و سرپرست گروه پژوهش هاي عمومی پژوهشکده بیمه مرکزي ایران؛ ( .29

 ).1386 -1385عضو هیئت علمی قراردادي دانشگاه امام رضا(ع)؛ ( .30

 ).1386مدیر طرح و برنامه و مشاور مدیر عامل در امور بازاریابی؛ شرکت مهندسی النیز؛ ( .31

 ).1387-1386آل طه یاسین؛(مشاور بازاریابی شرکت مهندسی  .32

مشاور و مدیر گروه بازاریابی و کارآفرینی معاونت کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیسـتی کـل کشـور؛     .33

)1385.( 

 ).1385-1384مشاور و کارشناس بازاریابی و تحقیقات بازار شرکت مشاوران مدیریت خالق ایرانیان؛ ( .34

یابی سازمانی شرکت نوسازي  ک، ارزیابی عملکرد و عارضهریزي استراتژی هاي برنامه کارشناس ناظر پروژه .35

 ).  1384-1383صنایع ایران؛ (

 ).1383کارشناس ارشد بخش مشاوره سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق؛ ( .36

 ).1383-1382کارشناس پژوهشی بخش تحقیق ومدیریت استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی؛ ( .37

 -1381(ع) دانشـگاه امـام صـادق؛ (    االئمـه  الحسنه ثـامن  ضعضو هیات مدیره و مدیر عامل صندوق قر .38

1383.( 

 ).1381کارشناس معاونت فرهنگی شوراي سیاستگذاري ائمه جمعه کل کشور؛ ( .39

 

 :کاربردي برخی طرح هاي تحقیقاتی )5

 اتی)شناسی، طراحی استراتژي و تدوین برنامـه هـاي عملیـ    برنامه جامع بازاریابی (آسیب يطراحی وکمک به اجرا"پروژه  .1

 .1395، مدیر پروژه، در حال اجرا،  سپهر کویر یزد،  کارفرما: شرکت "سپهر کویر یزد شرکت

 شناسی، طراحی استراتژي و تدوین برنامـه هـاي عملیـاتی)    برنامه جامع بازاریابی (آسیب يطراحی وکمک به اجرا"پروژه  .2

 .1395، مدیر پروژه، اجرا در حال، پرشین پوشش پلیمر،  کارفرما: شرکت "پرشین پوشش پلیمر شرکت

(وابسته به شرکت همراه اول)، (مدیر پـروژه)،   "(NAK)المللی شدن شرکت نقش اول کیفیت  آمادگی بین یارزیاب"پروژه  .3

 .1394، مدیر پروژه، خاتمه یافتهکارفرما: شرکت نقش اول کیفیت، 

، (مدیر پروژه)،  کارفرما: شرکت "انیب نیریش شهیر پودری الملل بازارهاي هدف بین یتدوین برنامه شناخت و ارزیاب"پروژه  .4

 .1394سرمایه گذاري تدبیر، خاتمه یافته، مدیر پروژه، 

، (مدیر پـروژه)،  کارفرمـا: شـرکت    ") شرکت سیمرغ آهنینDue Diligenceموشکافانه (شرکت آزمایی:  یارزیاب"پروژه  .5

 .1394سرمایه گذاري کیان پرتال، خاتمه یافته، مدیر پروژه، 

شناسـی، طراحـی اسـتراتژي و تـدوین برنامـه هـاي        برنامـه جـامع بازاریـابی (آسـیب     يطراحی وکمک بـه اجـرا   "روژه پ .6

 .1394-1393،  کارفرما: شرکت کاشی مرجان، خاتمه یافته، مدیر پروژه، "مرجان یکاش  شرکتعملیاتی)



٥ 
  

ریـزي  یـدها)؛ تـدوین برنامـه   هـا و تهد بررسی روند خصوصی سـازي در شـرکت آب و فاضـالب خوزستان(فرصـت    "پروژه  .7

، (مدیر پروژه)، کارفرما: شرکت آب و فاضالب خوزسـتان، خاتمـه یافتـه،    "و ارائه مدل مطلوب خصوصی سازي استراتژیک

 .1394-1391مدیر پروژه، 

ابع و جـذب منـ   هاي موجودفرصتعملیاتی شناسایی  ،برنامه ورود به بازارهاي جدیدریزي بازاریابی، طراحی برنامه"پروژه  .8

،  کارفرما: شرکت "هاي زندگیبازار بیمه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه و برنامه ریزي بازار و جذب منابع در بیمه

 .1393سرمایه گذاري کیان، خاتمه یافته، مدیر پروژه،

بـازار حـافظ،    ، کارفرمـا: شـرکت بازرگـانی توسـعه    "هاي کالن و محوري شرکت بیمه حافظ   طراحی سند استراتژي"پروژه  .9

 . 1393خاتمه یافته، مدیر پروژه، 

. رونمـایی اثـر   1392، (مجري طرح)،  کارفرما: بیمه مرکزي، خاتمه یافته، "تدوین سند توسعه فرهنگ بیمه کشور"پروژه  .10

 هاي بیمه و انتشار در قالب کتابتوسط وزیر اقتصاد و دارایی و هیات عامل بیمه مرکزي و ابالغ به کلیه شرکت

، خاتمـه  "طراحی مدل کسب و کار، سند استراتژي، ساختار بازاریابی و برنامه هاي عملیاتی بازاریابی بانک رسـالت "ه پروژ .11

 1392-1391یافته، مدیر پروژه، 

 1392، خاتمه یافته، مدیر پروژه،"شناخت وضع موجود و تحلیل بازار شرکت بیمه حافظ(سهامی عام)"پروژه  .12

، کارفرمـا: پـارك علـم و فنـاوري خراسـان      "ي توسعه کمی و کیفی زیارت امـام رضـا (ع)  تدوین سند رسانه ا"پروژه ملی  .13

 .1391-1390، رضوي، خاتمه یافته، مدیر پروژه

، "هاي بازاریابی کارآفرینانه کسـب و کارهـاي کوچـک و متوسـط     جایگاه سرمایه اجتماعی در ارتقاء نوآوري فعالیت"پروژه  .14

 .1391و فناوران کشور، (مدیر پروژه)، خاتمه یافته،  کارفرما: صندوق حمایت از پژوهشگران

 1391، (مشاور ارشد)، خاتمه یافته، "ریزي استراتژیک دانشگاه حکیم سبزواري برنامه"پروژه  .15

 1389خاتمه یافته، (مدیر پروژه)، ،  "امکان سنجی و تحلیل بازار طال براي طال"پروژه  .16

 .1389(مدیر پروژه)، خاتمه یافته، "اسماء تعاونی اعتبار برنامه جامع و راهبردي کسب و کار" هاي پروژه .17

، (مـدیر  "اندازي موسسه مالی واعتباري در شرف تاسیس اسـماء  سازماندهی و راهبري امور مربوط به تاسیس و راه"پروژه  .18

 .  1389پروژه)، خاتمه یافته،

، (مـدیر پـروژه)،   "ر بـازار سـرمایه  د (XBRL)پـذیر  امکان سنجی و پیاده سازي زبان گزارشگري تجاري گسـترش "پروژه  .19

 .  1389کارفرما: شرکت فناوران بازار سرمایه، خاتمه یافته،

 .1389پروژه)، خاتمه یافته، مشاور ("ریزي استراتژیک شرکت گاز استان خراسان شمالیبرنامه"پروژه  .20
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 خارجی و داخلی پژوهشی – علمی هاي مقالهبرخی  )6

ارزش ویژه برند مدل یابی تاثیر بازاریابی ویروسی بر  ، خداداد حسینی، سید حمید و کیایی، کیاندخت؛رضوانی، مهران .1

 .1394، انتشار آنالین از تیرماه مجله مدیریت بازرگانی، مشتري محور در بازار تلفن همراه تهران

بافت پردازي و مفهوم پردازي نوسازي  رضوانی، مهران؛یدالهی فارسی، جهانگیر و  ،زالی، محمدرضا امیر محمد، گالبی، .2

و سرامیک ایران)؛ مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، در انتظار  استراتژیک کارآفرینانه( مطالعه موردي صنعت کاشی

 چاپ.

طراحـی مـدل مفهـومی کـارآفرینی ارزش     و فرجام، سـعید؛   رضوانی، مهرانامینی، محمدتقی، پرهیزگار، محمد مهدي،  .3

 مبانی حقوق اسالمی، در انتظار چاپ.رد فقهی، مجله علمی پژوهشی فقه، با رویک آفرین

هـاي کوچـک و متوسـط صـنعتی بـراي      میزان آمادگی کسب و کار الکترونیکـی شـرکت   ؛وانی، مهرانرض شافعی، رضا و .4

 در انتظار چاپ.، اقتصاد و تجارت نوین مجله ، ل مرتبط با آن با رویکردي ترکیبیحضور در بازارهاي اینترنتی و عوام

و فروش در  شـرکت   یبازاریاب يهاروش  يمستند سازو جعفري، محمد علی؛  رضوانی، مهران میگون پوري، محمدرضا، .5

 در انتظار چاپ.، اقتصاد و تجارت نوین مجله  ، دانشگاه تهران يهاي دانش بنیان فناور مستقر در پارك علم و فناور

طراحـی مـدل برندسـازي کارآفرینانـه در کسـب و       ؛رضوانی، مهـران  د، گالبی، امیر محمد وخداداد حسینی، سید حمی .6

 در انتظار چاپ. ،ایع غذایی ایران، فصلنامه تجاري سازي فناوريکارهاي کوچک و متوسط صن

 Beyond Managerialism: (An Exploration of Paradigm Shift inمشبکی، اصغر؛رضوانی، مهران،  .7

Academic Managerialism in IRAN) در انتظار چاپ. ،، مجله تحقیقات فرهنگی 

بررسی تاثیر قابلیت هاي پویـا بـر ایجـاد مزیـت      )،1394(ابیانه، محبوبه؛و وهابی  رضوانی، مهرانمبینی دهکردي، علی،  .8

، 4سـال  ، مطالعات بین رشته اي دانـش راهبـردي  فصلنامه  مجلهرقابتی (مورد مطالعه: شرکتهاي ساختمانی شهر تهران)، 

 .52-27، صص: 17شماره 

)، طراحی مدل مفهومی کارآفرینی 1394(و فرجام، سعید؛  رضوانی، مهرانامینی، محمدتقی، پرهیزگار، محمد مهدي،  .9

مجله تحقیقات بازاریابی نوین (ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه ارزش آفرین (موج چهارم)، 

  .30-21، صص:پیام نور مرکز خوانسار)

سی و توسعه خدمت جدید مورد )؛ بازاریابی ح1393، مبارکی، محمد حسن و ایران نژاد پاریزي، الهام؛ (رضوانی، مهران .10

 .198-181، صص: 17، شماره 13، سال مجله چشم انداز مدیریت بازرگانیمطالعه : بانک رسالت، 

)، مطالعۀ آینده نگارانه پیشایندهاي راهبرد کارآفرینی سازمانی؛ 1393و واحد وحدت کار، مهدي؛ ( رضوانی، مهران .11

 .183-161، صص: 19، شماره مدیریت بازرگانیمجله چشم انداز مورد مطالعه: شهرداري تهران، 

)؛ طراحی مدل کسب و کار نو آورانه 1393، داوري، علی و فروزان، فاطمه؛ ( رضوانی، مهرانمبینی دهکردي، علی،  .12

B2C  ،صص: 3، شماره 7، سال مجله توسعه کارآفرینیبراي شرکت هاي پخش مطالعه موردي شرکت گلرنگ پخش ،

569 -588. 

محور مبتنی بر عناصر آمیخته ترفیع (مورد  یابی ارزش ویژه برند مشتري )؛ مدل1393و مهرنیا، سیران؛ ( رضوانی، مهران .13

  .40-23، صص: 2، شماره 4، سال مجله تحقیقات بازاریابی نوینهاي صنایع لبنی فعال در بازار تهران)،  مطالعه: شرکت
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)؛ مفهوم پردازي نقش فرد 1390(رضوانی، مهران؛  یر ویدالهی، جهانگخداداد حسینی، سید حمید؛ گالبی، امیر محمد،  .14

 .84- 64، صص: 11، شماره مجله مدیریت بازاریابیکارآفرین در بازاریابی کسب و کارهاي خانگی محور، 

هاي یادگیري توسعه  )، شناسایی روش1392(؛ فرامرزي، ملیحه و نوتاش، هادي، رضوانی، مهران محمدي الیاسی، قنبر؛ .15

، مجله توسعه کارافرینیکسب و کارهاي با رشد سریع (مطالعه موردي صنایع تکنولوژي پیشرفته)،  محصول جدید در

 .26-7، صص: 1، شماره 6سال 

)؛ مفهوم پردازي مدل هاي کسب و کار الکترونیک صنعت بانکداري و ارائه 1392( ؛محمد ،و اصالحی رضوانی، مهران .16

 .144-125، صص: 10، شماره 5، سال دیریت تحولمجله پژوهشنامه مالگو در بانک هاي نو ظهور، 

)، نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در 1391، خداداد حسینی، سید حمید و طغرایی، محمد تقی؛ (رضوانی، مهران .17

 .90-67، صص: 1، شماره 2، سال ، مجله پژوهش هاي مدیریت منابع سازمانیهاي کارآفرین: صنایع غذایی بازاریابی بنگاه

)، تبیین نقش رابطه اي رفتار شبکه سازي در 1391(رضوانی، مهران،  د، زعفریان، رضا، یوسفی، محسن،نقابی، سعی .18

، 4، سال مجله توسعه کارآفرینیرفتار کارآفرینانه(مطالعه موردي شرکت هاي مستقر در پارك هاي علم و فناوري)، 

 .43- 25، صص: 15شماره 

ند سازي شیوه هاي نوین ترفیع در کسب و کارهاي کوچک متوسط )، مست1391( و خرمشاهی، نرگس،رضوانی، مهران  .19

 .184-167صص: ، 4پیاپی، 1، شماره 2، سال مجله تحقیقات بازاریابی نوینصنعت پوشاك، 

)؛ مفهوم پردازي راهبردهاي کارآفرینانه در بازاریابی بنگاه هاي کوچک و 1391( گالبی، امیر محمد؛رضوانی، مهران،  .20

 .158-137، صص: 10، شماره 11، سال ، مجله چشم انداز مدیریت بازرگانیایع غذاییمتوسط کارآفرین صن

هاي بازاریابی کارآفرینانه  )، نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت1391(رضوانی، مهران؛  طغرایی، محمد تقی و .21

 .061-87، صص: 6پیاپی ،3، شماره 2، سال مجله تحقیقات بازاریابی نوینهاي کوچک،  شرکت

مجله ، XTRIZ)، بهبود نظام توزیع در شبکه نمایش خانگی رویکرد 1391( فنایی مرحمت، لیال،رضوانی، مهران،  .22

 .203-185، صص: 3، شماره 5، سال توسعه کارافرینی

)، مدل سازي غیرخطی کاهش زمان تامین با لحاظ هزینه 1391( ،رضوانی، مهران شناس، اصغر و حقربیعه، مسعود؛  .23

صص: ، 78پیاپی ، 4، شماره 16، سال هاي مدیریت در ایران مجله پژوهشي در حالت منبع یابی چندگانه، فشرده ساز

79-104. 

)، مفهوم پردازي کارکردهاي ترفیع کارآفرینانه مبتنی بر تبلیغات کالمی در 1390( و یزدان پناه، زینب،رضوانی، مهران  .24

 .79- 55، صص: 3، شماره 1، سال یریت منابع سازمانیمجله پژوهش هاي مدفروش بیمه عمر و سرمایه گذاري، 

)؛ نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوري سازمانی 1390( ؛ طغرایی، محمد تقیرضوانی، مهران .25

مجله پژوهشنامه  هاي دانش بنیان (مورد مطالعه : شرکت هاي مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران)،  در شرکت

 .53- 28، صص: 6، شماره 3، سال یریت تحولمد

)؛ شناسایی مولفه هاي بازاریابی نوآورانه در شرکت هاي 1390( طالبی، کامبیز و توکلیان، سعید؛رضوانی، مهران،  .26

 .98- 83، صص: 7، شماره مجله فصلنامه مطالعات راهبرديکوچک و متوسط فناوري محور، 

)، طراحی مدل مفهومی کارآفرینی فناورانه: 1390( حمد صادق،، مبرادران و جهانگیر ،یدالهی فارسی ،رضوانی، مهران .27

، 24-23، شماره 6، سال مجله فصلنامه اقتصاد و تجارت نوینمورد مطالعه یک سازمان فناوري مخابراتی حمل مسافر، 

 .110- 89صص: 
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مطالعه  -رد منطق فازي الگوسازي آمیخته ترفیع با رویک)؛ 1389( خداداد حسینی، سید حمید؛رضوانی، مهران،  .28

 .78- 61، صص: 5، شماره 2، سال مجله مدیریت بازرگانیموردي صنعت باتري خودرو، 

)، مفهوم پردازي فرایند مدیریت بازاریابی در کسب و 1389(و رضوانی، مهران؛  گالبی، امیر محمد، مهرابی، روزا .29

-21، شماره 6، سال فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین مجلهکارهاي دانش بنیان مستقر در پارك علم و فناوري شهر اراك، 

 .98-77، صص: 22

)؛ پیامدهاي راهبرد کارآفرینی سازمانی در 1389( کار؛ یدالهی فارسی، جهانگیر و واحد وحدترضوانی، مهران،  .30

 142- 119، صص: 4، شماره 1، سال انداز مدیریت دولتی مجله چشمهاي عمومی غیردولتی،  سازمان

جایگاه نگاشتی سرمایه اجتماعی در )؛ 1389( ؛خداداد حسینی، سید حمید، طغرایی، محمد تقین، رضوانی، مهرا .31

مجله فصلنامه اقتصاد و تجارت بازار آنسف،  - راهبردهاي کسب و کارهاي کوچک و متوسط بر اساس راهبردهاي محصول 

 .82- 61، صص20-19، شماره 5، سال نوین
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  تخصصی المعارف دائره در پژوهشی مقالهترویجی و  -علمی ، مروري – علمی هاي مقالهبرخی  )7

 ، در انتظار چاپ خانگی کار و کسب دانشنامهخانگی،  کار و کسب در چریکی بازاریابی، رضوانی، مهران  .1

 ، در انتظار چاپ خانگی کار و کسب دانشنامهخانگی،  کار و کسب در ویروسی ، بازاریابیرضوانی، مهران  .2

در ، خانگی کار و کسب ، دانشنامهخانگی کار و کسب در بازار بندي مهدي، بخش سید ،نژاد موسوي ورضوانی، مهران  .3

  انتظار چاپ

، خانگی کار و کسب دانشنامهخانگی،  کار و کسب در فرد به فرد مهدي، بازاریابی نژاد، سید موسوي ورضوانی، مهران  .٤

 در انتظار چاپ

 دانشنامهخانگی،  کار و کسب در مشتري با ارتباط هاشمی فاطمه، مدیریت پور گودرزي، کبري و ،رضوانی، مهران .٥

   در انتظار چاپ، خانگی کار و کسب

 کارافرینی دانشنامهکارآفرینانه،  )؛ بازاریابی1388(رضوانی، مهران  .6

 رآفرینیکا دانشنامه ،تبلیغات تجاري)، 1388(رضوانی، مهران  .7

 .2شماره مجله نامه آموزش عالی، ؛ Academic  Managerialism )؛ 1387(مشبکی، اصغر؛رضوانی، مهران،  .8

، مجلـه روش  "تحلیل راهبردي هزینـه؛ پـارادایم کلیـدي در زنجیـره عرضـه ایـران      " ؛ی،مهرانرضوان، گودرزي، غالمرضا .9

 83شماره 

 سال پنجم 2و1؛ مجله مدیرساز ، شماره "تحلیل راهبردي هزینه و مدیریت زنجیرة ارزش" ؛رضوانی،مهران .10

 121؛ مجله تدبیر، شماره "پارکهاي علمی و فرایند انتقال تکنولوژي" ؛رضوانی،مهران .11

 140؛ مجله تدبیر، شماره "مدیریت فناوري:پیش شرط رقابت پذیري" ؛رضوانی،مهران .12

 142؛ مجله تدبیر، شماره"پیش نگري فناوري. چیزي فراتر از یک مد" ؛رضوانی،مهران .13

 143؛ مجله تدبیر، شماره "مدیریت تکنولوژیک: به سوي دیدگاهی فراگیرتر" ؛رضوانی،مهران .14
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 10-9؛ مجله مدیر، شماره "ان تجارت جهانیایران و سازم" ؛رضوانی،مهران .15

  14-13؛ مجله مدیر، شماره "مدیریت زنجیره تأمین" ؛رضوانی،مهران .16

 .18؛ مجله مدیر، شماره "معرفی سیستم برنامه ریزي جامع منابع سازمان" ، هدایتی نیا،مجتبی؛رضوانی،مهران .17

  

 ي داخلی و خارجی:همایش ها هاي هقالمبرخی  )8

 

 کارآفرینی مفهومی مدل )؛ طراحی1394فرجام، سعید؛( و رضوانی، مهرانپرهیزگار، محمدمهدي،  امینی، محمدتقی، .1

 ،ایران، خوانسار.کارآفرینی و مدیریت ملی همایش چهارمین، )چهارم موج(آفرین ارزش

 ايه بیمه فروش شبکه در نامه بیمه فروش شناسی )؛ آسیب1393( عبدالهی، بیژن؛ و رضوانی، مهرانتائبی، محمد،  .2

   شیراز. ، ایران، اقتصاد و حسابداري مدیریت، المللی بین کنفرانس اولین، XTRIZ رویکرد با زندگی

 پارك در مستقر فناور هاي شرکت در )؛ بازاریابی1393( رضوانی، مهران؛ و پوري، محمدرضا میگون جعفري، محمدعلی، .3

 سازي تجاري المللی بین کنفرانس دومینتهران،  گاهدانش فناوري و علم پارك موردي مطالعه: ایران فناوري و علم هاي

  ، ایران، تهران.فناوري

 در فناور محصوالت بازاریابی آمیخته )؛ تبیین1393( رضوانی، مهران؛ و محمدرضا پوري، جعفري، محمدعلی، میگون .4

  ، ایران، تهران.فناوري سازي تجاري المللی بین کنفرانس دومینفناوري،  و علم هاي پارك

 هاي شرکت در ترفیع آمیزه پردازي )؛ مفهوم1392( رضوانی، مهران؛ و پوري، محمدرضا ، محمدعلی، میگونجعفري .5

، )تهران دانشگاه فناوري و علم پارك: موردي مطالعه( فناوري و علم هاي پارك و رشد مراکز در مستقر متوسط و کوچک

  ، ایران،تهران.فناوري سازي تجاري المللی بین همایش اولین

 و بازاریابی در موفقیت هاي شاخص )؛ شناسایی1392( رضوانی، مهران؛ و محمدرضا پوري، میگون ري، محمدعلی،جعف .6

 تجاري المللی بین همایش اولینتهران،  دانشگاه فناوري و علم پارك در مستقر متوسط و کوچک هاي شرکت در فروش

  تهران. ، ایران،فناوري سازي

 فناورانه فرصتهاي از برداري بهره و )؛ شناسایی1391( طغرایی، محمدتقی؛ و مهران رضوانی،فارسی، جهانگیر،  یدالهی .7

   ، ایران، خوانسار.کارافرینی و مدیریت ملی همایش اولینکارافرینانه،  کارهاي و کسب در

 ناولی، )تعاریف ابعاد، ماهیت،(کارآفرینانه فرصتهاي شناسی )؛ مفهوم1391؛(رضوانی، مهران و طغرایی، محمدتقی .8

   خوانسار. ، ایران، کارآفرینی و مدیریت ملی همایش

 نوآوري الزامات بر مبتنی بازارگرایی هاي )؛ چالش1391( و طغرایی، محمدتقی؛ رضوانی، مهران علوي، سیدایمان، .9

  خوانسار. ، ایران، کارآفرینی و مدیریت ملی همایش اولینمتوسط،  و کوچک کارهاي و کسب در سازمانی

 ملی کنفرانسمعنی،  و ماهیت: کارآفرینانه )؛ بازاریابی1391( پول، مرتضی؛ خزایی و رضوانی، مهران، شیرخدایی، میثم .10

  بابل. ، ایران، بنیان دانش کارها و کسب مدیریت و کارآفرینی

شناسایی تاثیر کارکردهاي صنعت پسـت در  )؛ 1390، صفاري، سمیه؛(رضوانی، مهرانقربیان، عباس، عربیون، ابوالقاسم،  .11

 .تهران ایران، ،در کشور رینیفنخستین کنفرانس دانشجویی کارآ، "توسعه کسب و کارهاي اینترنتی

 مـدیریت  تـا  فناورانه کارآفرینی )؛ از1390( خانلو، میالد؛ صدر و صادق برادران، محمد مهران، ،رضوانی راد، مهدي، فاتح .12

 ، ایران.تکنولوژي مدیریت ملی کنفرانس پنجمینالمللی،  ینب کنفرانس فناوري، اولین
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مقایسـه بکـارگیري   )؛ 1390، خداداد حسینی، سید حمید و خوجم کلـی، بهنـام؛ (  رضوانی، مهرانطغرایی، محمد تقی،  .13

و  تعـاون  ،ولـین کنفـرانس ملـی کـارآفرینی    بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهاي کوچک و بزرگ: ارائه مدل مفهومی، ا

 ، ایران، نائین.جهاد اقتصادي

)؛ تبیین رابطـه سـرمایه اجتمـاعی و گـرایش بـه      1390، فرجی ده سرخی، حاتم؛ (رضوانی، مهران طغرایی، محمد تقی، .14

، دانشگاه گـیالن،  و تولید ثروت اقتصاديهمایش ملی جهاد  ،کارآفرینی(مورد مطالعه: پارك علم و فناوري دانشگاه تهران)

 ایران، رشت.

)؛ بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهاي 1390خداداد حسینی، سید حمید؛(رضوانی، مهران،  ی، محمد تقی،طغرای .15

  و تولید ثروت، دانشگاه گیالن، ایران، رشت. اقتصاديهمایش ملی جهاد  ،کوچک و متوسط

شناسایی و تبیـین  )؛ 1389(؛ رضوانی، مهرانگالبی، امیر محمد، خداداد حسینی، سید حمید، یدالهی فارسی، جهانگیر،  .16

نـوآوري و   ،اولین کنفرانس بین المللـی مـدیریت   ،"آمیخته ترفیع کارآفرینانه با رویکردي نوگرایانه در بنگاههاي کارآفرین

 شیراز. ایران،، کارآفرینی

بخـش   بازاریابی چریکی، تعامل آموزه هاي تفکر بسیجی و الگـوي موفـق   )؛1389(محمد؛ امیرو گالبی،  رضوانی، مهران .17

 مقاله برتر همایش. ؛تهران، ایران،همایش بسیج، توسعه اشتغال و کارآفرینیخصوصی در توسعه کارآفرینی کشور، 

بررسـی اهمیـت   )؛ 1389(، یدالهی فارسـی، جهـانگیر؛   وانی، مهرانضرگالبی، امیر محمد، خداداد حسینی، سید حمید،  .18

ایـران،   ،اولین همـایش ملـی توسـعه مشـاغل خـانگی     ، "ورنقش شخص کارآفرین در بازاریابی کسب و کارهاي خانگی مح

 مقاله برتر همایش. .تهران

ـ یعوامل پـ )؛ 1389(؛ان، عباسیو قرب رضوانی، مهران، ون، ابوالقاسمیعرب .19  يه توسـعه کسـب و کارهـا   ده و بازدارنـد ش برن

 .قزوین ایران،، 1404کارآفرینی در ایرانهمایش ملی ، "ست ساله پستیاز بچشم اند درافق ینترنتیا

بازاریـابی رابطـه اي؛راهبـردي مـوثر در پیشـبرد بیمـه هـاي خـرد؛          )؛1385( ؛مهران رضوانی،و  عسکري، محمد مهدي .20

 مقاله برتر همایش.؛ تهران، ایران، ششمین همایش بیمه

پنجمـین کنفـرانس سیسـتمهاي فـازي     ؛ "رویکرد فازي در زمانبنـدي پـروژه  )؛ 1383( ؛مهران رضوانی،و  نورنگ، احمد .21

 ، مقاله برتر همایش.رانای

سومین ؛ "استانداردهاي مسوولیت پذیري بنگاه؛ یک ضرورت یا الزام)؛ 1383( ؛مهران رضوانی،و  سید رضا سیدجوادین، .22

 .ایران، تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت

همـایش  روستایی؛  بازرگانی مبتنی بر تلفن همراه ونقش آن در توسعه مناطق)؛ 1382( ؛مهران رضوانی،و  الهی، شعبان .23

 ، مقاله برتر همایش.در توسعه مناطق روستایی ITنقش 

ریزي تولیـد (بـا تأکیـد بـر      هاي رقابتی استراتژیک در برنامه نقش مؤلفه)؛ 1382( ؛مهران رضوانی، و رجب زاده، علی .24
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 ترجمه کتاب: -تألیف )9

 1395، ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، مولف مشترك: امیرمحمد گالبی، "الملل کسب و کار بین" .1

کتاب . 1393؛ ناشر: انتشارات دانشگاه تهران، مولف مشترك: سید مهدي موسوي نژاد، "المللی کارآفرینی بین" .2

ر اولین دوره کتاب سال اعضاي هیئت علمی دانشگاه هاي سراسر کشور ویژه علوم د دهخدانشان برگزیده جشنواره 

و دریافت لوح  1393-1391اثر برگزیده کتاب هاي منتشر شده کل کشورطی سال هاي  5انسانی به عنوان یکی از 

وزیر فرهنگ و ارشاد تقدیر توامان از وزیر محترم علوم، تحقیقات فناوري، وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی و 

 .1394اسالمی در سال 

؛ ناشر: انتشارات دانشگاه تهران، مترجم مشترك: "بازارهاي نوظهور-استراتژي کسب و کار بین الملل در کشور" .3

 1393مجتبی صفی پور رشوانلو، 

 1392، ناشر: نشر بیمه، مولف مشترك: محمد تائبی، "توسعه فرهنگ بیمه" .4

 1391مؤلف مشترك: دکتر سید حمید خداداد حسینی،  ،دفتر پژوهش هاي فرهنگی ؛ ناشر:"مدیریت جامع برند" .5

 1390،مؤلف مشترك: امیر محمد گالبی -انتشارات جهاد دانشگاهیناشر: ؛ "هاي کارآفرین بازاریابی در بنگاه" .6
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 :و پژوهشی اجرایی فعالیت هاي اجراییبرخی  )10

 .1394تهران، از مهرماه دانشگاه رآفرینیکا دانشکده سازمانی کارآفرینی آموزشی گروه سرپرست .1

از  عضــو شــوراي تحصــیالت تکمیلــی، شــوراي پژوهشــی و کمیتــه مــوارد خــاص دانشــکده کــارآفرینی دانشــگاه تهــران، .2

 .1394مهرماه

 .1394عضو کمیته بازاریابی و تبلیغات دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، از آبان ماه  .3

  .1390سازمانی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، از  کارآفرینی روهگ مجازي هاي دوره دانشجویان مشاور .4

انـدازي و   عضو هیئت موسس، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هاي سهامی عام و سهامی خاص فعـال در بخـش راه   .5

 .1381توسعه کسب و کار، بازرگانی، بانک و بیمه از سال 

 بازرگانی، صـنایع و معـادن و کشـاورزي    اتاق کار و کسب تسهیل ونیکمیس تهران در دانشگاه کارآفرینی دانشکده نماینده .6

 .1394تهران، از تیرماه 

 .1393خیر، کارآفرینان و کارآفرین رهبران جشنواره دومین گذاري سیاست شوراي عضو .7

 .1393خیر، کارآفرینان و کارآفرین رهبران جشنواره دومین علمی کمیته عضو .8

 .1392،"برند و شرکت هاي دانش بنیان"ش ملی دبیر کمیته علمی اولین همای .9

   .1392عمل، تا علم ملی نمایشگاه و جشنواره چهارمین منتخب داور .10

 .1392، "بهبود فضاي کسب و کار در ایران"عضو کمیته علمی همایش  .11

 .1392کارآفرینی،  المللی بین کنفرانس دومین علمی کمیته عضو .12

 .1392کارآفرینی، دانشجویی یالملل بین کنفرانس اولین علمی کمیته عضو .13

 .1394-1392عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران در حوزه هاي بازرگانی و بانک و بیمه،  .14

 .1392از سال  عضو انجمن حرفه اي بیمه گران ایران .15

 .1391عضو انجمن مشاوران مدیریت، .16

 .1391،نا وابسته به بنیاد مستضعفانمشاور ارشد بازاریابی هلدینگ صنایع غذایی سی .17

 .1392 -1390،عضو اتاق فکر سطح یک معاونت آماد و پشتیبانی ناجا .18

-1391عضو شوراي توسعه فرهنگ بیمه، بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران در ارائه راهکارهاي توسعه فرهنگ بیمه،  .19

1392. 

 . 1392-1391ي امام خمینی استان قزوین،عضو شوراي تخصصی مرکز رشد واحدهاي فناور پارك علم و فناور .20

 .1391مالزي، دانشکده کارآفرینی در دانشجویان کاروان سرپرست .21

 .1391، "مدیریت ریسک در صنعت بیمه"عضو هیات علمی همایش  .22

 .1391، "توسعه استاندارد در مدیریت زنجیره تامین ناجا"عضو کمیته علمی همایش  .23

 .1391، "ندارد در مدیریت زنجیره تامین ناجاتوسعه استا"عضو کمیته داوران همایش  .24

 .1391عضو کمیته علمی دومین همایش مدیریت و کارآفرینی، خوانسار،  .25

 .1390 عضو کمیته اجرایی همایش ملی کارآفرینی خوانسار، .26

 .1389 ،مشاور بازاریابی و فروش صنایع ماشین سازي پایابرش .27

 .1389،نمشاور آسیب شناسی بازاریابی و تبلیغات بانک مسک .28

 .1389،تبدیل تعاونی اعتباري اسماء به موسسه مالی و اعتباري مشاوره سرپرست کارگروه .29



١٦ 
  

اندازي بزرگتـرین مجموعـه گردشـگري کشـور، کارفرمـا: شـرکت توسـعه        سرپرست کارگروه بازاریابی و تبلیغات پروژه راه .30

 .1388،سیاحان سرزمین ایرانیان

 .1388، در مرحله تاسیس ک تاتسرپرست کارگروه بازاریابی و تبلیغات بان .31

 .1388-1385 ،سرپرست کمیته عالی بازاریابی و تبلیغات شرکت سپاهان باتريو مشاور  .32

 .1388، عضو کمیته پژوهشی اولین کنفرانس تبلیغات خالق بانکی .33

 .1387، ورزشی استقالل ایران -عضو کارگروه اقتصادي باشگاه فرهنگی .34

 وزارت صنایع و معـادن،  کشور در بخش صنعت و معدن، حوزه نیرو محرکه و خودرو،عضو ستاد تدوین برنامه پنجم توسعه  .35

1387. 

 . 1386 المللی مدیریت بازاریابی؛عضو کمیته پژوهشی دومین کنفرانس بین .36

 . 1386 عضو کمیته پژوهشی اولین کنفرانس ملی فضاي کسب و کار صنعت بیمه کشور؛ .37

 .1386مومی پژوهشکده بیمه مرکزي ایران؛ عضو هیئت علمی و سرپرست گروه پژوهش هاي ع .38

 .1386مدیر طرح و برنامه و مشاور مدیر عامل در امور بازاریابی؛ شرکت مهندسی النیز؛  .39

 .1387-1386 اریابی شرکت مهندسی آل طه یاسین؛مشاور باز .40

 .1385ور؛ مشاور و مدیر گروه بازاریابی و کارآفرینی معاونت کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کل کش .41

یابی سازمانی شرکت نوسازي صنایع ایران؛  ریزي استراتژیک، ارزیابی عملکرد و عارضه هاي برنامه کارشناس ناظر پروژه .42

1383-1384 . 

 .1383کارشناس ارشد بخش مشاوره سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق؛  .43

 .1383- 1382؛ مدیریت استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی کارشناس پژوهشی بخش تحقیق و .44

-1382شماره؛  4عضو هیئت تحریریه مجله مدیر، نشریه تخصصی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) به مدت  .45

1383 . 

 .1381کارشناس معاونت فرهنگی شوراي سیاستگذاري ائمه جمعه کل کشور؛  .46

  

صادي و موسسه عالی در دانشگاه هاي تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علوم اقت دروس دانشگاهی تدریس )11

  مدیریت و برنامه ریزي ریاست جمهوري

 1395-1394دوره،  دو، مقطع دکتري، "مدیریت در کسب و کارهاي مبتنی بر فناوري پیشرفته" .1

 1392-1391دوره،  یک، مقطع دکتري، "اندازي کسب و کار در ایرانسمینار در مباحث ویژه راه" .2

 1392-1391،دوره چهاری ارشد، ، مقطع کارشناس"بازاریابی مالی و محصول" .3

 1394-1391،دوره دهمقطع کارشناسی ارشد،  ،"بازاریابی الکترونیکی" .4

 .1394-1392،دوره هفت، مقطع کارشناسی ارشد، "تجارت و بازاریابی بین الملل" .5

 .1392،دوره  دومقطع کارشناسی ارشد، "، المللارتباطات کارآفرینی بین" .6

 .1394-1387دوره،  و دو بیستکارشناسی ارشد، ، مقطع "المللکسب و کار بین" .7

 .1392-1387دوره،  بیست و دو، مقطع کارشناسی ارشد، "بازاریابی و تحقیقات بازار" .8

 .1391و  1386دوره،  دو، مقطع کارشناسی ارشد، "سمینار در مسایل بازرگانی بین الملل" .9

 .1391دوره،  یک، مقطع کارشناسی ارشد، "بازاریابی صنعتی" .10



١٧ 
  

 .1392-1388دوره،  شانزده، مقطع کارشناسی ارشد، "حی و تدوین طرح کسب وکارطرا" .11

 .  1389و 1388دوره،  یک، مقطع کارشناسی ارشد، "هاي پیشرفته مدیریت تئوري" .12

 .1391و  1389دوره،  سه، مقطع کارشناسی ارشد، "پیشرفته مبانی کارآفرینی" .13

 .1389دوره،  یک، مقطع کارشناسی، "مبانی کارآفرینی" .14

  . 1386-1384دوره. چهار، مقطع کارشناسی، "روش تحقیق" .15

 .1386-1384دوره،  دومقطع کارشناسی،  "بازاریابی و مدیریت بازار " .16

 

  هاي کاربردي  مدیریت و بازرگانی: دوره تدریس )12

و کـار   ، ویژه مدیران و کارشناسان بخـش توسـعه کسـب   "مباحث ویژه در بین المللی سازي و بازرگانی بین المللی"دوره  .1

 . 1394شرکت نقش اول کیفیت، 

یـک  ، (DBA)، دوره عـالی مـدیریت کسـب و کـار     "هاي بازرگانی آثار جهانی شدن کسب و کار و تحلیل استراتژي "دوره  .2

 ، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان یزد1394دوره،

هـاي آزاد   مرکـز آمـوزش   .1393ره،دو دو ،(MBA)دوره مـدیریت اجرایـی کسـب و کـار    ، "هاي بازاریـابی  استراتژي"دوره  .3

 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.

 دوارشد سـتادي و اسـتانی (منـاطق) بانـک ملـت،      ، ویژه مدیران "هاي خالق حل مسالهتفکر استراتژیک و تکنیک"دوره  .4

 .1392دوره،

هاي مستقر در پارك علـم  ت، ویژه شرک"هاي تازه تاسیسبازاریابی، برندسازي و تدوین طرح کسب و کار در شرکت"دوره  .5

 . 1392دوره،  سهو فناوري امام خمینی استان قزوین، 

هاي مسـتقر در مرکـز کـارآفرینی و مشـاوره     ، ویژه شرکت"هاي تازه تاسیسمدیریت بازاریابی و فروش در شرکت "دوره  .6

 .1391دوره،  دوتخصصی پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، 

 .1391دوره، سهستادي و کارکنان شعب بانک پارسیان، یژه مدیران ، و"بانکی بازاریابی "دوره  .7

سـتادي و کارکنـان بخـش بازاریـابی و فـروش      ، ویژه مدیران "هاي خالق حل مساله و تکنیک بازاریابییابی  عارضه"دوره  .8

 .1391شرکت پتروشیمی امیرکبیر،

 . 1389 ، مرکزکارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس،"اصول و مبانی بازاریابی"دوره  .9

، ویژه مدیران و اعضاي هیئت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی     "هاي خالق حل مساله یابی سازمانی و تکنیک عارضه"دوره  .10

 .1389،تهران

 .1387دوره،  دو ها تابعه وزارت نفت در وزارت نفت،، ویژه مدیران و کارکنان شرکت"بازاریابی کارآفرینانه"دوره  .11

 .1387 ها در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،ویژه مدیران و کارکنان شرکت ،"بازاریابی کارآفرینانه"دوره  .12

 .1387، ویژه مربیان کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،"هاي بازاریابی استراتژي"دوره جامع .13

 .1386، ویژه مدیران شرکت ها در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،"تحقیقات بازاریابی"دوره .14

، ویـژه مـدیران و کارشناسـان شـرکت ایـران      "تبلیغات تجاري، استراتژي تبلیغات تجاري و مبازره تبلیغـاتی "ره جامع دو .15

 .1387خودرو،

 .1386،، ویژه مدیران و کارشناسان شرکت سپاهان باطري"بازاریابی و فروش"دوره جامع  .16

 .1384 ،مدیریت صنعتی خراسان، ویژه صنعتگران خراسان رضوي در سازمان "مدیریت زنجیره تامین"دوره  .17
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 .1384، ویژه صنعتگران خراسان رضوي در سازمان مدیریت صنعتی خراسان،"مدیریت ارتباط با مشتري"دوره .18

، ویـژه صـنعتگران خراسـان رضـوي در سـازمان مـدیریت صـنعتی        "(BSC)آشنایی با مدل کارت امتیازي متوازن"دوره .19

 .1384،خراسان

 

  :ها برخی سخنرانی )13

 و علمـی  )، اولین مجمع جهانی اقتصاد نانو، معاونت1392، ("پیشرفته فناوري با بنیان دانش صنایع در دسازيبرن"کارگاه  .1

  نانو. فناوري توسعه ویژه جمهوري، ستاد ریاست فناوري

 فنـاوري، مرکـز   سـازي  تجاري المللی بین همایش )، اولین1392("،فناور محصوالت در برند مدیریت و برندسازي"کارگاه  .2

 جمهوري. ریاست نوآوري و فناوري هاي ريهمکا

)، ششمین همایش کسـب  XTRIZ") ،1392آسیب شناسی خالقانه مسایل فروش بیمه در شبکه فروش بیمه با رویکرد " .3

 و کار صنعت بیمه.

ـ )1390، ("چالش هاي بازارگرایی مبتنی بر الزامات نـوآوري سـازمانی در کسـب و کارهـاي کوچـک و متوسـط      " .4  نی، اول

 ر.ی مدیریت و کارآفرینی خوانساهمایش مل

کنفرانس ملـی  )، 1390،("مقایسه بکارگیري بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهاي کوچک و بزرگ ارائه مدل مفهومی" .5

 ، نائین.کارآفرینی تعاون جهاد اقتصادي

)، 1390،("شـگاه تهـران  بیین رابطه سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی (مورد مطالعـه: پـارك علـم و فنـاوري دان    ت" .6

 ، گیالن.همایش ملی جهاد اقتصادي و تولید ثروت

 دانشگاه تربیت مدرس.  )،1385، ("بازاریابی فازي" .7

  .دانشگاه شهید بهشتی)، 1385(، "راهبرد ورود به بازارهاي خارجی -سرمایه گذاري خطر پذیر" .8

 .)دانشگاه امام صادق(ع)، 1382(، "آشنایی با مدلهاي تعالی سازمانی" .9

 .دانشگاه امام صادق(ع) )،1380(، "مدیریت فازي و کاربردهاي آن" .10

11. Workshop on “Entrepreneurial Marketing in Iranian Food Industries”, 2011, Iran.  

12. Workshop on “Innovation, Incubation, and Entrepreneurship: Identifying and 

Commercializing New Opportunities”, Organized by the Asian Productivity Organization 

and Implemented by the China Productivity Center, 2012, Taiwan. 

13. Workshop on “Innovation, and Entrepreneurship”, Organized and Implemented by the 

Abdul Razak University, 2012, Malaysia. 

14. Workshop on Marketing and Entrepreneurship in Soccer, 2012, Belgium. 

  

 و کارشناسی ارشد در مقاطع دکتري دانشجویی در دانشگاه تهران  پایان نامه /رسالهراهنمایی و مشاوره  )14

  

  سمت نام دانشجو تاریخ  پایان نامه  /عنوان رساله ردیف

  راهنماي دوم  محمد عسگري قدس 1394  طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهاي اجتماعی .1

  راهنماي دوم  محمد تقی طغرایی 1394  طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهاي خالق فرهنگی هنري .2

  مشاور اول  لیال فنایی مرحمت 1394  تحلیل اکتشافی یادگیري کارآفرینانه سازمانی در کسب و کارهاي شبکه نمایش خانگی .3
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  مشاور دوم  امیر محمد گالبی 1394  راتژیک کارآفرینانه در صنعت کاشی و سرامیکواکاوي نوسازي است .4

  راهنما  مریم یارمحمدي 1394  طراحی پلتفرم مشتري محور در کسب و کارهاي بانکی .5

  مشاور دوم  سعید فرجام 1393  طراحی مدل کارآفرینی ارزش آفرین(موج چهارم) .6

  راهنما مرضیه طهماسبی 1394 ي سالمت(گردشگران خارجی)تدوین طرح راه اندازي شرکت خدمات گردشگر .7

 راهنما مرتضی فرزاد مهاجري 1394 تاثیر بازاریابی کالمی برخط بر قصد خرید مشتریان در شبکه هاي اجتماعی مجازي .8

ارزیابی آمادگی صادرات و ارائه برنامه عملیاتی آمادگی صادرات مطالعه موردي: شرکت کاشی  .9

 مرجان

 راهنما اسدي اقبالغسحر  1394

شناسایی تاثیر کیفیت وب سایت بر قصد خرید مجدد مشتري از طریق بازاریابی کالمی بر خط،  .10

 مورد مطالعه :فروشگاه شبکه اجتماعی فرهنگی هنري تیوال

 راهنما نوشا صفاهانی 1394

د مطالعه شرکت طراحی استراتژي هاي فروش متنوع از طریق بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده ، مور .11

 بیمه حافظ

 راهنما نورالهدي سادات اسدي 1394

شناسایی و تدوین استراتژي هاي بازاریابی براي تامین مالی شرکت هاي مرحله رشد صنایع  .12

 غذایی استان تهران

 راهنما پریسا فتایی 1394

 راهنما ناهید نصیر زاده ونهري 1394 تحلیل شبکه دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران .13

بابک جالل زاده مقدم  1394 تحلیل عوامل تاثیرگذار بر سرعت بین المللی شدن شرکت هاي نوپا در صنعت نانو تکنولوژي .14

 شهري

  مشاور

بررسی تاثیر عوامل روانشناختی تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مشتریان خدمات دیجیتال  .15

 #780ینترنت سامانه مطالعه موردي: شرکت تهران ا

  مشاور هومن وجگانی 1394

  مشاور گلدانه ترکمنی آذر 1394 ارائه مدل برندسازي کارآفرینانه براي محصوالت لوکس در صنعت مد .16

  مشاور زهرا محور 1394 مفهوم پردازي آمیخته بازاریابی الکترونیکی کارآفرینانه در فروشگاه هاي اینترنتی شهر تهران .17

مل موثر بر ارزش گذاري کسب و کارهاي مخاطره آمیز نوپا توسط سرمایه گذاران شناسایی عوا .18

 مخاطره آمیز

  مشاور رضا بافکر دوست آباد 1394

  مشاور محبوبه وهابی ابیانه 1394 بررسی تاثیر قابلیت هاي پویا بر ایجاد مزیت رقابتی شرکت هاي ساختمانی شهر تهران .19

رمایه روانشناختی بر نوآوري با نقش تعدیل گري فرهنگ تاثیر سرمایه فکري، اجتماعی و س .20

سازمانی در شرکت هاي دانش بنیان حوزه هاي تک مستقر در پارك هاي علم و فناوري شهر 

 تهران

  مشاور امیر یوسفی مالیري 1394

طراحی رابط وب قابل اعتماد از طریق درك کاربر از امنیت و حفظ حریم خصوصی در کسب و  .21

 آفرینانه الکترونیکی مورد مطالعه انجمن هاي آریرانگ فا ،پت و مت و نو عروسکار هاي کار 

 راهنما نجمه موجودي 1393

نقش برند سازي مشترك در توسعه خدمت جدید مورد:محصوالت بانکداري الکترونیک بانک  .22

 رسالت

 راهنما نفیسه سعیدي آرانی 1393

 راهنما الهام ایران نژاد پاریزي 1393 ید مطالعه موردي بانک قرض الحسنه رسالتشناسایی تاثیر بازاریابی حسی بر توسعه خدمت جد .23

  مشاور شبنم خسروانی 1393 بررسی تاثیر تبلیغات کالمی الکترونیک بر قصد خرید مشتري محصوالت دیجیتال .24

 راهنما ارش متقی 1393 طراحی الگوي سرآمدي برند در کسب و کارهاي نوظهور در صنعت بانکداري ایران .25

بررسی تاثیر بازاریابی چریکی بر فرایند تصمیم خرید مصرف کنندگان در کسب و کارهاي کوچک  .26

 و متوسط صنایع غذایی

 راهنما پرستو مینایی 1393

مرضیه رضامند  1393 شناسایی تأثیر بازاریابی ویروسی بر موفقیت توسعه خدمت جدید مالی .27

 پارسایی

 راهنما
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بیمه در مدیریت ریسک و توسعه سرمایه گذاري در کسب و کارهاي نوین شناسایی و تحلیل نقش  .28

 کشاورزي مورد مطالعه: کشت گلخانه اي استان تهران

  مشاور محسن آذري آغویه 1393

هاي  هاي بازاریابی شرکت شناسایی تاثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد نوآورانه فعالیت .29

شرکت هاي تولید کننده ابزارهاي صنعتی و قطعات مکانیکی  مطالعه موردي -کوچک و متوسط 

 استان تهران

 راهنما زینب فتح اله زاده 1393

طراحی مدل کسب و کار باشگاه مشتریان در صنعت بیمه با تاکید بر نوآوري و بلوك مشتریان،  .30

 مطالعه موردي بیمه حافظ

 راهنما راحله افراسیابی 1393

  مشاور غالمرضا دشتی منش 1392 ی استراتژیک کارآفرینانه در شرکت هاي مبتنی بر فناوري هاي نوینشناسایی مؤلفه هاي مفهوم .31

 راهنما حمید عبدي 1392 شناسایی عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتري در دفاتر خدمات عمومی پیشخوان دولت .32

سات آموزش عالی آزاد مدل یابی رابطه ماهیت موسسه و بازاریابی کارآفرینانه مورد مطالعه: موس .33

 استان تهران

 راهنما مرتضی خزایی پول 1392

  راهنما عباس حاجی فتحعلی 1392 نقش فرنچایزینگ بین المللی بر رشد کسب و کارهاي کوچک و متوسط صنایع غذایی .34

کسب و کار نوآورانه در شرکت هاي پخش مطالعه موردي شرکت گلرنگ  B2Cطراحی مدل  .35

 پخش

  مشاور انفاطمه فروز 1392

 Linkedinطراحی مدل کسب و کار شبکه هاي مجازي کسب و کار (مطالعه تطبیقی سایتهاي  .36

،Facebook،Yammer 

 راهنما کاوه رعدي 1392

بررسی تاثیر بازارگرایی و گرایش به فناوري بر موفقیت محصول جدید صادراتی در صنایع  .37

 شیمیایی استان تهران

 راهنما سهراب جافریان 1392

  مشاور محبوبه نوري 1392 طراحی مدل کسب وکار الکترونیکی صنعت بیمه(مطالعه موردي، شرکت بیمه حافظ .38

طراحی الگوي توسعه خدمات جدید در صنعت بانکداري(مطالعه موردي : بانک هاي قرض  .39

 الحسنه)

 راهنما ضحی هوبه فکر 1392

 راهنما علی سلطانی 1392 ادراتی در صنعت مواد شیمیاییتاثیر گرایش کارآفرینانه فناوري بر موفیقت محصول جدید ص .40

  مشاور نوید اصالن کوهی 1392 تحلیل زنجیره ارزش در صنعت طالي استان تهران .41

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر معیارهاي ارزیابی خرید مشتریان در مرحله توسعه مفهوم فرآیند  .42

 و متوسط پوشاك بانوان شهر تهران طراحی محصول جدید، مطالعه موردي شرکتهاي کوچک

  مشاور مرجان صاذقی 1392

آزمون مفهومی تاثیر صحه گذاري شخصیت معروف در تبلیغات بر پذیرش نوآوري توسط مشتریان  .43

 بانک ملت

  مشاور نگین میرگتی 1392

  مشاور مرضیه باقري چیزه 1392 شناسایی معیار هاي ارزیابی فرصت هاي کارآفرینانه بانکداري نوین مورد پژوهی بانک رسالت .44

  مشاور عبدالوحید خراسانی 1391 پیاده سازي و توسعه نوآورانه سیستم تدارکات الکترونیکی ماشین آالت صنعتی .45

 راهنما محمد اصالحی 1391 طراحی مدل کسب و کار بانکداري الکترونیک صنعت بانکداري .46

کار آموزان بین المللی در مرکز آیسک شناسایی ابعاد تداعی معانی برند ملی موثر بر جذب  .47

 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 راهنما کبري گودرزي 1391

شناسایی روشهاي یادگیري کارشناسان و مدیران فروش و بازاریابی در کسب و کارهاي با رشد  .48

 سریع

  مشاور ملیحه فرامرزي 1391

مطالعه موردي: -و کارهاي کوچک: و متوسطارائه الگوي عوامل مثر بر ایجاد تصویر برند در کسب  .49

 صنایع غذایی شهرستان آمل

 راهنما ابراهیم زمانی 1391

تحلیل شکاف مدل کسب و کار در بانکهاي ایرانی و خارجی جنبه هاي محصول و مالی(مطالعه  .50

  HSBCتطبیقی بانک هاي تجارت و 

 راهنما محسن یوسفی پارسا 1391
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محمد حسن  1391 المللی در متون کارآفرینی هاي کارآفرینی بین فرصت هاي شناسایی جهت گیري پژوهش .51

 شریعتمداري

 راهنما

 راهنما زینب رستگار مقدم 1391 شناسایی الگوي برندسازي کارآفرینانه در شرکت هاي کوچک و متوسط(صنعت پوشاك  .52

مطالعه موردي: -طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی فناورانه مبتنی بر نوآور نظام یافته .53

 سامانه هاي هوشمند حمل و نقل در شهرداري تهران

محمد صادق برادران  1390

 خلخالی

 راهنما

بررسی عوامل موثر بر بازاریابی و فروش محصوالت شرکتهاي فناور پارك علم و فناوري دانشگاه  .54

 تهران

  مشاور محمد علی جعفري 1390

تقا نوآوري فعالیت هاي بازاریابی کارآفرینانه کسب و نگاشت (جایگاه یابی سرمایه اجتماعی در ار .55

 کارهاي کوچک و متوسط صنایع غذایی

  راهنما محمدتقی طغرایی 1390

  مشاور پیمان ذولفقاریان 1390 شناسایی موانع تجاري سازي فناوري در صنعت خوراك دام طیور و آبزیان .56

مبتنی بر شبکه هاي عصبی مصنوعی ارائه  مدل وفادار سازي مشتریان در سازمانهاي نوظهور  .57

 مورد مطالعه: بانکها و موسسات مالی و اعتباري خصوصی شهر تهران

  راهنما کوروش تنها پور 1390

شناسایی و رتبه بندي مولفه هاي بازاریابی نوآورانه در شرکتهاي کوچک و متوسط تکنولوژي  .58

 محور استان تهران (مطالعه موردي: صنعت نانو

 راهنما لیانسعید توک 1390

 راهنما رضا طاهري زارع 1390 بررسی تاثیر مولفه هاي بازاریابی چریکی بر فروش در بازار تلفن همراه تهران .59

شناسایی موانع توزیع فیلم در شبکه ویدئویی خانگی و ارائه راه حل عملیاتی با استفاده از روش  .60

 سیان(مورد مطالعه موسسه هنرنماي پار XTRIZحل خالقانه مساله 

 راهنما لیال فنایی مرحمت 1390

مستند سازي شیوه هاي ترفیع در کسب و کارهاي کوچک و متوسط و ارائه الگو (مورد مطالعه:  .61

 صنعت پوشاك

 راهنما نرگس خرمشاهی 1390

ارائه مدل تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر ارتقاي ارزش ویژه برند مشتري محور در بازار تلفن  .62

 همراه تهران

 راهنما محمد مهدي صمدزاده 1390

شناسایی چالشهاي بازارگرایی تولیدکنندگان سیمان مبتنی بر الزامات نوآوري سازمانی مطالعه  .63

 موردي: شرکت سیمان آبیک

 راهنما سید محمد ایمان علوي 1390

 راهنما نه ربیعی مهرریحا 1390 رتبه بندي گزینه هاي خلق ارزش مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در بانکداري مجازي .64

 راهنما یاور متین 1390 جایگاه یابی شبکه سازي کارآفرینانه در شکل گیري بنگاههاي جهانی زاد .65

 راهنما کیاندخت کیایی 1390 ارائه مدل تاثیر بازاریابی ویروسی بر ارتقاي ارزش ویژه برند مشتري محور .66

نی بر فرصتهاي کسب وکار بانکی بر مدلسازي بکارگیري و توسعه دستگاه هاي خودپرداز مبت .67

 اساس متدولوژي پویایی شناسی سیستم ها 

فرشته حاجی  1390

 اسفندیاري

 راهنما

شناسایی روشهاي ورود به بازارهاي بین المللی نوظهور در شرکتهاي صنایع غذایی (مورد مطالعه  .68

 عراق

 راهنما نژاد سید مهدي موسوي 1390

بر تقاضاي خدمات بیمه عمر به کمک متدلوژي پویایی شناسایی  شناسایی مولفه هاي تاثیرگذار .69

 سیستم (مورد مطالعه شرکتهاي خصوصی بیمه

 راهنما بهناز مصطفوي 1390

شناسایی کارکرد ترفیع کارآفرینانه در ارتقاي فروش خدمات بیمه عمر و سرمایه گذاري (مطالعه  .70

 موردي تبلیغات کالمی در شرکتهاي بیمه خصوصی

 راهنما نب یزدان پناهزی 1390

ارائه مدل کسب و کار الکترونیکی ماشین آالت صنعتی و پیاده سازي سایت مربوط بر اساس  .71

 مطالعه تطبیقی وب سایت هاي حراجی منتخب

 راهنما احمد ستاك 1390

شناسایی استراتژي کارآفرینانه کسب و کارهاي نوظهور در ورود به بازارهاي بین المللی (مورد  .72

 ه: شرکتهاي مستقر در قطب صنعتی استان مرکزيمطالع

یوسف قمري  1390

 دهخوارقانی

 راهنما
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بررسی نقش استراتژي بازاریابی در توسعه صادرات محصوالت شرکتهاي کوچک و متوسط (صنایع  .73

 ساختمانی منتخب استان اصفهان

  مشاور مونا مقیم 1390

(صادرات مجدد بر اساس مطالعه  تشخیص فرصت در حوزه صادرات کاالهاي تجاري وارداتی .74

 تطبیقی کشورهاي هنگ کنگ و سنگاپور

  راهنما سعید رفعتی 1390

شناخت تاثیر بازار بر رشد اقتصادي کسب و کارها: مطالعه موردي در صنایع تبدیلی کشاورزي  .75

 استان کرمان

  مشاور علی جاویدي 1390

ازاریابی محصوالت جدید مبتنی بر شناسایی کارکردها و راهکارهاي بازاریابی شبکهاي در ب .76
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