ردیف

نﺎم و
نﺎم خﺎنوﺍدیگ

عنوﺍن

ﺍستﺎد رﺍهنمﺎ

پدیدﺍر شنﺎیس ﺍلگوی شﺎیستیگ کﺎرآفرینﺎن فنﺎور در خلق
فرصتهﺎی فنﺎورﺍنه

دکتر جهﺎنگیر یدﺍلهی
فﺎریس

دکتر سعید جعفری مقدم

ﺍستﺎد مشﺎور
دکتر سیدرضﺎ حجﺎزی

۱

محمدصﺎدق برﺍدرﺍن
خلخﺎیل

٢

هﺎدی ثنﺎیئ پور

طرﺍحی مدل سیﺎستگذﺍری توسعهی کﺎرآفریین در
گردشگری ﺍیرﺍن

٣

شﺎهین جوﺍدی

نبیین نقش محیط نهﺎدی و ﺍقتصﺎدی بر فرﺍیند کﺎرآفریین
مولد بﺎ تﺎکید بر فرﺍوﺍین منﺎبع

دکتر محمود متوسیل

٤

عیل خﺎن آقﺎ

طرﺍحی مقیﺎس سنجش گرﺍیش کﺎرآفرینﺎنه فنﺎورﺍنه و تبیین
تﺎثیر آن بر عملکرد )مورد مطﺎلعه :موسسﺎت پژوهش و
فنﺎوری دولیت در بخش ﺍنرژی ﺍیرﺍن(

دکتر عیل مبیین دهکردی

٥

مهدی زیودﺍر

وﺍکﺎوی فرﺍیند تصمیمگیری ﺍیجﺎد کسب و کﺎر جدید در
صنﺎیع فنﺎور پیشرفته ﺍیرﺍن )حوزه نﺎنو و زیست فنﺎوری(

دکتر نرگس ﺍیمﺎین پور

٦

سعید شجﺎعی

وﺍکﺎوی تﺎمین مﺎیل کسب و کﺎرهﺎی کوچک و متوسط فنﺎور
در ﺍیرﺍن ﺍز منظر نهﺎدی

دکتر محمود متوسیل

٧

فیروزه کرمﺎنشﺎه

طرﺍحی مدیل برﺍی نوآوری فرﺍگیر

دکتر عیل مبیین دهکردی

دکتر مجتیب ﺍمیری

٨

میثم مدریس

طرﺍحی مدل رشد کسب و کﺎرهﺎی خﺎنیگ زنﺎن در ﺍیرﺍن:
مطﺎلعه موردی حوزه صنﺎیع دسیت ﺍستﺎن تهرﺍن

دکتر زهرﺍ آرﺍسیت

دکتر کﺎمبیز طﺎلیب

دکتر مرتیض ﺍکبری
دکتر محمدرضﺎ زﺍیل
دکتر کیهﺎن تﺎج ﺍلدیین
دکتر جهﺎنگیر یدﺍلهی فﺎریس
دکتر حﺎمد شکوری گنجوی
دکتر سیدرضﺎ حجﺎزی
دکتر محمدرضﺎ زﺍیل
دکتر کﺎمبیز طﺎلیب
دکتر سیدرسول حسیین
دکتر هسیت چیت سﺎزﺍن
دکتر قنبر محمدی ﺍلیﺎیس

دکتر مقصود فرﺍستخوﺍه

٩

مینﺎ نجفیﺎن

فرﺍیند خروج کﺎرآفرینﺎنه در کﺎرآفرینﺎن برتر ﺍیرﺍن )مورد
پژوهی کﺎرآفرینﺎن برتر بﺎ تجربه حدﺍقل سه خروج

دکتر محمدحسن مبﺎریک
دکتر جهﺎنگیر یدﺍلهی فﺎریس
دکتر عیل رضﺎییﺎن
دکتر مرتیض رضﺎیی زﺍده

طرﺍحی ﺍلگوی پرورش »عﺎمل توسعه خوشه کسب و کﺎر«
در ﺍیرﺍن

دکتر قنبر محمدی ﺍلیﺎیس

وﺍکﺎوی فرﺍیند نوسﺎزی ﺍسترﺍتژیک کﺎرآفرینﺎنه در صنﺎیع
کﺎیش و سرﺍمیک :مطﺎلعه موردی کﺎیش مرجﺎن

دکتر محمدرضﺎ زﺍیل

دکتر عیل رضﺎئیﺎن

١٠

هﺎدی نوتﺎش

١١

ﺍمیر محمد گﻼیب

١٢

مهدی وﺍحد وحدت کﺎر

وﺍکﺎوی کﺎرآفریین فنﺎورﺍنه در سﺎزمﺎن هﺎی بزرﮒ عمویم :
تدوین نظریه ﺍی دﺍده بنیﺎد

١٣

محمدعیل بحریین زﺍرچ

طرﺍحی مدل مفهویم همکﺎری بنگﺎههﺎی جدید فنﺎوری نﺎنو و
شرکتهﺎی صنعیت در فرﺍیند توسعه محصول جدید

دکتر عیل مبیین دهکردی

١٤

آیدین سﻼمزﺍده

طرﺍحی ﺍلگوی حمﺎیت کﺎرآفرینﺎنه کسب و کﺎرهﺎی نوپﺎی
ﺍجتمﺎعی

دکتر زهرﺍ آرﺍسیت

١٥

عبدﺍله ﺍحمدی کﺎفشﺎین

مفهومپردﺍزی بکﺎرگیری بﺎزﺍریﺎیب کﺎرآفرینﺎنه در تﺎمین مﺎیل
ﺍز فرشتگﺎن کسب و کﺎر

دکتر مهرﺍن رضوﺍین

دکتر کﺎمبیز طﺎلیب

دکتر جهﺎنگیر یدﺍلهی فﺎریس
دکتر مهرﺍن رضوﺍین
دکتر حسن دﺍنﺎیی فرد
دکتر کمﺎل سخدری
دکتر محمدرضﺎ میگون پوری
دکتر نیمﺎ حیریت
دکتر قنبر محمدی ﺍلیﺎیس
دکتر میثﺎق تصوری
دکتر هسیت چیت سﺎزﺍن

دکتر رضﺎ محمدکﺎظیم
وﺍکﺎوی فرﺍیند شکل گیری ﺍسترﺍتژی در کسب و کﺎرهﺎی
مخﺎطره آمیز مبتین بر فنﺎوری پیشرفته :رویکرد عیل -
ﺍثرسﺎزی

دکتر کﺎمبیز طﺎلیب

١٦

سمیه تقوﺍیی

١٧

محﻼ زﺍرع مهرجردی

١٨

محمد تقی طغرﺍیی

مفهوم پردﺍزی بﺎزﺍریﺎیب کﺎرآفرینﺎنه در کسب و کﺎرهﺎی
خﻼق هنری

١٩

سید هﺎدی فرحزﺍدی

طرﺍحی پیش سﺎزمﺎن برﺍی کسب و کﺎر ﺍینترنیت جدید بﺎ
رویکرد طرﺍحی پژوهیش

دکتر کﺎمبیز طﺎلیب

٢٠

لیﻼ فنﺎیی مرحمت

تحلیل ﺍکتشﺎفی فرﺍیند یﺎدگیری کﺎرآفرینﺎنه سﺎزمﺎین در
کسب و کﺎرهﺎی نوآور فعﺎل در شبکه نمﺎیش خﺎنیگ

دکتر محمدرضﺎ زﺍیل

٢١

وحید قیصری

فرﺍیند شکل گیری سرمﺎیه گذﺍری مخﺎطره پذیر ﺍز منظر
نهﺎدی

٢٢

محمدﺍمین کشمیری حق

٢٣

مسعود مرﺍدی

وﺍکﺎوی فرﺍیند رشد کسب و کﺎرهﺎی فعﺎل در صنﺎیع غذﺍیی
نیمه آمﺎده در ﺍیرﺍن

دکتر سیدرضﺎ حجﺎزی

دکتر رنه مﺎئور

دکتر کﺎمبیز طﺎلیب

دکتر سیدمجتیب سجﺎدی

دکتر محمدحسن مبﺎریک
دکتر جهﺎنگیر یدﺍلهی فﺎریس
دکتر مهرﺍن رضوﺍین
دکتر سیدرضﺎ حجﺎزی
دکتر سید مجتیب سجﺎدی
دکتر مهرﺍن رضوﺍین
دکتر ﺍسدﺍله کردنﺎییج
دکتر محمود ﺍحمدپور
دﺍریﺎین

دکتر ﺍفسﺎنه بﺎقری

دکتر هسیت چیت سﺎزﺍن

دکتر جهﺎنگیر یدﺍلهی فﺎریس

طرﺍحی مدل مفهویم بهرهبردﺍری ﺍز فرصتهﺎی کﺎرآفریین
بینﺍلملل در شرکتهﺎی کوچک و متوسط حوزه فنﺎوری
هﺎی پیشرفته

دکتر محمدحسن مبﺎریک

تبيين ﺍلگوي قصد كﺎرآفرينﺎنه در ﺍفرﺍد فقير بﺎ ﺍستفﺎده ﺍز
رويكرد قﺎبليتهﺎ

دکتر نرگس ﺍیمﺎین پور

دکتر عیل مبیین دهکردی
دکتر زهرﺍ آرﺍسیت
دکتر رضﺎ محمدکﺎظیم

دکتر عیل مبیین دهکردی

٢٤

عیل مرجوی

برریس فرﺍیند بین ﺍلملیل سﺎزی بنگﺎه هﺎی دﺍنش بنیﺎن جدید
در ﺍیرﺍن بﺎ رویکرد طرﺍحی

دکتر بهروز زﺍرعی

٢٥

ﺍمیرمهدی میثیم

طرﺍحی چﺎرچوب ﺍکوسیستم کﺎرآفریین فنﺎوری پیشرفته در
ﺍیرﺍن

دکتر قنبر محمدی ﺍلیﺎیس

٢٦

پوریﺎ نوری

وﺍکﺎوی رفتﺎر بﺎزﺍریﺎیب کﺎرآفرینﺎنه بﺎ رویکرد رﺍههﺎی ﺍبتکﺎری
و سوگیریهﺎی شنﺎخیت )کﺎرآفرینﺎن نوپﺎی کسب و کﺎرهﺎی
نﺎنو و بﺎیو فنﺎوری(

دکتر نرگس ﺍیمﺎین پور

٢٧

محمد هﺎشیم

دکتر قنبر محمدی ﺍلیﺎیس
دکتر عیل مبیین دهکردی
دکتر سیدرضﺎ حجﺎزی
دکتر کﺎمبیز طﺎلیب
دکتر محمدرضﺎ زﺍیل
دکتر محمدرضﺎ میگون پوری

وﺍکﺎوی فرﺍیند شنﺎسﺎیی فرصت در شرکت هﺎی فعﺎل حوزه
فنﺎوری هﺎی همگرﺍ ) (NBICدر ﺍیرﺍن

دکتر عیل مبیین دهکردی

٢٨

روزﺍ مهرﺍیب

پپدیدﺍرشنﺎیس مﺎهیت فرصت هﺎی کﺎرآفرینﺎنه مبتین بر
تجﺎرب زیسته کﺎرآفرینﺎن حوزه سﻼمت کشور

دکتر جهﺎنگیر یدﺍلهی
فﺎریس

٢٩

بهروز جمﺎیل

تبیین فرﺍیند ظهور فرصتهﺎی کﺎرآفریین فنﺎورﺍنه در صنعت
سﻼمت

دکتر رضﺎ محمدکﺎظیم

٣٠

ژیﻼ ترﺍیب

طرﺍح ﺍلگوی تعﺎیل مرﺍکز ﺍرﺍئه دهنده خدمﺎت توسعه کسب
و کﺎر کشور

دکتر قنبر محمدی ﺍلیﺎیس

٣١

محمدرضﺎ دهقﺎین
ﺍشکذری

ﺍلگوی مفهویم خلق کسب و کﺎرهﺎی جدید مبتین بر مزیت
هﺎی منطقه ﺍی ﺍکوسیستم کﺎرآفرینﺎنه

دکتر محمود ﺍحمدپور
دﺍریﺎین

دکتر کمﺎل سخدری

دکتر کﺎمبیز طﺎلیب

دکتر جهﺎنگیر یدﺍلهی فﺎریس
دکتر عیل مبیین دهکردی
دکتر رضﺎ زعفریﺎن
دکتر غﻼمرضﺎ سلیمﺎین
دکتر نرگس ﺍیمﺎین پور
دکتر بﺎبک ضیﺎء

دکتر جهﺎنگیر یدﺍلهی فﺎریس

٣٢

سیده ﺍلهه عﺎدل رستخیز

مدل سﺎزی ﺍرزشیﺎیب فرصت طی کنش کﺎرآفرینﺎنه در محیط
فﺎزی

دکتر عیل مبیین دهکردی

٣٣

سید علیرضﺎ هﺎشیم نکو

طرﺍحی ﺍلگویی ﺍز تصﺎویر ذهین فرشتگﺎن کسب و کﺎر در
فرﺍیند تصمیم به سرمﺎیه گذﺍری روی ﺍیده هﺎی جدید

دکتر محمدحسن مبﺎریک

٣٤

محسن مطیعی

طرﺍحی مدل مفهویم سیﺎستهﺎی تﺎمین مﺎیل کﺎرآفریین
فنﺎورﺍنه

دکتر محمدعیل مرﺍدی

٣٥

زینب آییین

"طرﺍحی چﺎرچوب سیﺎستهﺎی توسعه کﺎرآفریین مولد
فنﺎورﺍنه – مورد مطﺎلعه :نﺎنو فنﺎوری

دکتر عﺎدل آذر
دکتر عیل رضﺎئیﺎن
دکتر نرگس ﺍیمﺎین پور
دکتر ﺍبوﺍلقﺎسم عربیون
دکتر محمدرضﺎ میگون پوری
دکتر محمود متوسیل

دکتر عیل مبیین دهکردی
دکتر کمﺎل سخدری

