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طرحهاي پژوهشي :بينالمللي ،ملي و منطقهاي
 مجري طرح پژوهشي" ،بررسي نقاط قوت و ضعف ،تهديدها و فرصتهاي پيش روي سازمان
پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در تأسيس شركتهاي دانشبنيان توسط اعضاي هيأتعلمي"،
كارفرما :سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،خاتمه يافته8773 ،
 مجري طرح پژوهشي" ،آسيبشناسي توسعه استان يزد با محوريت منابع انساني"
كارفرما :استانداري يزد و سازمان جهاددانشگاهي استان يزد ،خاتمه يافته8773 ،
 مجري طرح پژوهشي" ،شناسايي مؤلفههاي كارآفريني و اشتغال در حوزه فناوري اطالعات و
ارتباطات" ،كارفرما :وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) ،خاتمهيافته8771 ،
 مجري طرح پژوهشي" ،بررسي مؤلفه هاي كارآفريني نظام آموزش عالي كشاورزي در واحدهاي
منطقه  1دانشگاه آزاد اسالمي" ،كارفرما :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد  ،خاتمهيافته8777 ،
 مجري طرح پژوهشي بينالمللي
"How Jonkoping University and International Entrepreneurship Academy
(Intentac) act in the fields of Entrepreneurship, Innovation and Knowledge
"Economic

كارفرما :آكادمي كارآفريني بينالمللي ( )Intentacو دانشگاه پونشوپينگ سوئد1181 ،
 مجري طرح پژوهشي بينالمللي
""Incubation of New Companies

كارفرما :آكادمي كارآفريني بينالمللي ( )Intentacو دانشگاه پونشوپينگ سوئد1181 ،
 مجري طرح پژوهشي" ،ارزشيابي اثربخشي فعاليتهاي ترويجي در طرح محوري گندم در
شهرستانهاي شيراز و مرودشت در برنامه دوم توسعه" ،كارفرما :دانشگاه آزاد اسالمي واحد
بروجرد8713 ،
 مجري طرح پژوهشي" ،بررسي عوامل مؤثر بر استفاده اعضاي هيأت علمي و دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد از رايانه و اينترنت" ،كارفرما :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد،
8713
 همكار طرح پژوهشي" ،شناسايي فعاليتهاي دولتي قابل واگذاري به بخش تعاون در استان
خوزستان" ،كارفرما :اداره كل تعاون استان خوزستان8713 ،
 همكار طرح پژوهشي ملي" ،ارزيابي برنامهها و فعاليتهاي هفته منابع طبيعي" ،كارفرما :سازمان
جنگلها و مراتع كشور8717 ،
 همكار طرح پژوهشي ملي" ،بررسي نقش مروجين محـلي و دولتي در افزايش محصوالت بخش
كشـاورزي" ،كارفرما :سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دانشگاه تهران8717 ،
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نظارت و كارشناسي طرحهاي پژوهشي و پاياننامهها
ناظر طرح پژوهشي طراحي مدل رشد شركت هاي دانش بنيان با رويكرد شركتهاي دانش بنيان
مستقر در مركز رشد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
 داور رساله دكتري با عنوان ارزيابي اثرات تحريمهاي بينالمللي بر توسعه نظامهاي نوآوري
فناورانه در ايران (فناوريهاي خورشيدي ،هستهاي و پيل سوختي) ،پژوهشكده مطالعات فناوريهاي
نوين ،سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
 كارشناس طرح پژوهشي "ارزيابي تأثير شاخصهاي كميگرا به عنوان ابزار اصلي ارزيابي
عملكرد در سياستهاي تحقيق و توسعه در ايران (مطالعه موردي سازمان پژوهشهاي علمي و
صنعتي ايران)"
 ناظر و داور خارجي پاياننامه با عنوان "پذيرش فناوري هستهاي در عرصه كشاورزي :واكاوي
ديدگاه كنشگران كشاورزي در استانهاي تهران و البرز" ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشكده
كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
 ناظر و داور خارجي پاياننامه با عنوان "نشر مقالههاي علمي در عرصه كشاورزي :تحليل
آسيبشناسي از ديدگاه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دكتري كشاورزي دانشگاههاي دولتي
ايران" ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
 ناظر طرح پژوهشي«الزامات تحريك بازار در نظام ملي نوآوري»
 داور رساله دكتري با عنوان "گونهشناسي ذهنيت سياستگذاران علم و فناوري در خصوص
خودكفايي" ،پژوهشكده مطالعات فناوريهاي نوين ،سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
 داور رساله دكتري با عنوان "تدوين الگوي اثرگذاري قابليتهاي نوآوري فناورانه بنگاهها بر
شكلگيري نظام نوآوري فناورانه در صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات در ايران" ،پژوهشكده
مطالعات فناوريهاي نوين ،سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
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تأليف و ترجمه كتاب
 ترجمه كتاب ،استقبال از كارآفريني در رشتههاي علمي
Embracing Entrepreneurship Across Diciplines
Ideas and Insights from Engineering, Science, Medicine and Arts

نگين فالح حقيقي و مسعود بيژني ،انتشارات سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران8773 ،
 تأليف كتاب ،كارآفرينــي فناورانــه (مفاهيـم ،الگـوها و تجارب كشورها) ،قاسم رمضانپور نرگسي
و نگين فالح حقيقي ،انتشارات سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران8773 ،
 تأليف كتابچه آموزشي ،مهارت هاي كارآفريني و كسب و كار براي بهبود معيشت زنان پناهنده
افغان (سال  1183و  ،)1183مستخرج از پروژه مشترك كميسارياي عالي سازمان ملل متحد و
مؤسسه خيريه ارتقاي كيفيت زندگي ايرانيان (ايليا)8771 ،
 ترجمه كتاب ،كارآفريني تطبيقي ،انگلستان ،ژاپن و سايه دره سيليكون
Comparative Entrepreneurship
The UK, Japan and the shadow of Silicon Valley

سيد مصطفي رضوي ،نگين فالح حقيقي و مرتضي جعفرزاده ،انتشارات دانشگاه تهران8777 ،
 تأليف كتاب ،مقدمـهاي بر تحليـل و اندازهگيـري بهـرهوري ترويج كشاورزي ،مسعود بيژني و
نگين فالح حقيقي ،انتشارات ابتكار دانش8711 ،

مقاالت منتشر شده در ژورنالهاي علمي ـ پژوهشي معتبر ملي و بينالمللي
 Negin Fallah Haghighi, Mahdiehsadat Mirtorabi, Masoud Bijani and Naser Valizadeh
(2020), “Appropriate strategies to establish knowledge-based companies: Evidence
from Iran, International Journal of Finance & Economics,
DOI: 10.1002/ijfe.2124.

 نگين فالححقيقي ،قاسم رمضانپور نرگسی ،مهدیهالسادات میرترابی و مسعود بیژنی ( ،)9911نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و تهديدهاي راهاندازي شركتهاي دانشبنيان توسط اعضاي هيأت علمي سازمان
پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،فصلنامه مدیریت توسعه فناوري ،داراي پذیرش چاپ.
 نگين فالح حقيقي ،مسعود بیژنی و مریم محمودي ( ،)9911ديدگاه اعضاي هيئت علمي كشاورزي يزد
نسبت به تأثير آموزش عالي كشاورزي بر توسعه انساني ،فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي ،داراي
پذیرش چاپ.
 Masoud Bijani, Aliakbar Raeisi, Naser Valizadeh, Negin Fallah Haghighi and
Maryam Neisi, (2020), “Impact Assessment of Self-directness and Meta-cognitive
Skills on Agricultural Students’ Academic Achievement in Iran”, International
Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD). In press.
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 چالش هاي راه اندازي شركت هاي،)9911(  مهدیهالسادات میرترابی و مسعود بیژنی، نگين فالح حقيقي
 سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي: (مورد مطالعهSWOT  كاربرد تحليل:دانش بنيان كشاورزي
. داراي پذیرش چاپ، فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزي،)ايران
 مفهومسازي اجتماعي ـ شناختي از رفتار،)9911(  مسعود بیژنی و نگين فالح حقيقي، مریم نیسی
 دوره، فصلنامه علوم محیطی،زيستمحيطگرايانه دانشجويان در نظام آموزش عالي كشاورزي ايران
.91 – 67 ص ص،11  تابستان،2  شماره،هجدهم
 Negin Fallah Haghighi and Masoud Bijani, (2019), "A gap analysis between
current and desired situation of economic factors affecting human resources
development in Iran", GeoJournal, In Press,
DOI: 10.1007/s10708-019-10017-1
 Masoud Bijani, Ezatollah Ghazani, Naser Valizadeh, and Negin Fallah Haghighi, (2020),
"Predicting and Understanding of Farmers' Soil Conservation Behavior in
Mazandaran Province, Iran", Journal of Agricultural Science and Technology
(JAST), 21(7, Supplementary Issue), 1705-1719.
 Negin Fallah Haghighi, Masoud Bijani and Morteza Parhizkar, (2018), "Social
Pathology of Brain Drain in Yazd Province, Iran: A Grounded Theory Approach" ,
GeoJournal (2020) 85: 93-106
DOI: 10.1007/s10708-018-9959-z.
 Naser Valizadeh, Masoud Bijani, Dariush Hayati and Negin Fallah Haghighi, (2019),
"Social-Cognitive Conceptualization of Iranian farmers' water conservation
behaviour", Hydrogeology Journal, Volume 27, Issue 4, pp 1131 – 1142,
Available at: https://doi.org/10.1007/s10040-018-01915-8.

 آسيبشناسي عملكرد نظام آموزش عالي با محوريت،)9916(  نگين فالح حقيقي و مریم محمودي
.926 – 991  ص ص،91  شماره، سال پنجم، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی،توسعه منابع انساني

 Negin Fallah Haghighi, Masoud Bijani and Morteza Parhizkar, (2018), "An Analysis

of Major Social Obstacles Affecting Human Resource Development in Iran", Journal
of Human Behavior in the Social Environment, Volume 29, No. 3, pp 372 – 388.
DOI:10.1080/10911359.2018.1536577.

 واكاوي آسيـبهاي فضاي كسب و كار در استان،)9916(  نگار ارمغان و مسعود بیژنی، نگين فالح حقيقي
.949ـ976 :)9( 9 . فصلنامه مدیریت توسعه فناوري، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت توسعه فناوري،يزد

 Negin Fallah Haghighi, Maryam Mahmoudi and Masoud Bijani, (2018), "Barriers to

Entrepreneurship Development in Iran's Higher Education: A Qualitative Case
Study", Interchange, 49(3), 353-375.
DOI: 10.1007/s10780-018-9330-9.
 Negin Fallah Haghighi, Hojatollah Hajihoseini, Ghasem Ramezanpour Nargesi and
Masoud Bijani, (2018), "Gap Analysis of Current and Desired States of
Entrepreneurship Development Components in the Field of ICTs in Iran",
Technology in Society, 24 (2018), 101-110.
DOI: 10.1016/j.techsoc.2018.03.003
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 Negin Fallah Haghighi, Masoud Bijani, Ahmad Rezvanfar and Naser Valizadeh,
(2018),"Developing an Appropriate Model for Entrepreneurial Faculty of
Agriculture in Iran", International Journal of Agricultural Management and
Development (IJAMAD), 8(4), 501-518.

 نگين فالح حقيقي ،حجتاله حاجیحسینی ،قاسم رمضانپور نرگسی و علی داوري ( ،)9916شناسايي و تحليل
عوامل اثرگذار بر توسعه كارآفريني در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی
مدیریت توسعه فناوري ،دوره  ،4شماره  ،4بهار .79-12 ،9917
 نگين فالح حقيقي ،مسعود بیژنی ،غالمحسین کرمی و معصومه زند ( ،)9917تأثير ابعاد ساختاري ـ
تشكيالتي بر كارآفريني در دانشكدههاي كشاورزي منطقه  1دانشگاه آزاد اسالمي ،مجله تحقیقات اقتصاد
و توسعه کشاورزي ایران ،دوره  44-2شماره  ،9بهار .19-916 ،9917
 Masoud Bijani, Ezatollah Ghazani, Naser Valizadeh and Negin Fallah Haghighi,
(2017), "Pro-environmental analysis of farmers' concerns and behaviors towards
soil conservation in central district of Sari County", Iran, International Soil and Water
Conservation Research, Volume5, Issue1, 43-49.
 Negin Fallah Haghighi, Masoud Bijani, (2016), "A Qualitative Approach on
Conceptualizing Entrepreneurial University, (The case of Jönköping University,
Sweden)", INTAN management journal, Volume 6, 25-30, ISSN No: 0128-33242016-07-24

 مسعود بیژنی ،نگين فالح حقيقي ،غالمحسین کرمی ،محمد عسگري و معصومه زند ( ،)9914واكاوي
ويژگيهاي روانشناختي كارآفرينانه و عوامل پيشبرنده و بازدارنده كارآفريني در دانشكدههاي
كشاورزي (مورد مطالعه :واحدهاي منطقه  1دانشگاه آزاد اسالمي) ،مجله پژوهشهاي ترویج و آموزش
کشاورزي ،سال هشتم ،شماره ( ،9پیاپی .61-14 ،)21
 نگين فالح حقيقي ،سید مصطفی رضوي ،احمد رضوانفر و خلیل کالنتري ( ،)9919ديدگاهسنجي اعضاي
هيأتعلمي درباره چالشهاي كارآفرين شدن دانشكدههاي كشاورزي ايران ،مدیریت فرهنگ سازمانی،
دوره دوازدهم ،شماره دوم.929-949 ،
 Hourieh Moradi, Masoud Bijani, Negin Fallah Haghighi, Mohammad Reza Bosshaq
and Maryam Raeisi (2012). "An Investigation of organizational entrepreneurship by
using analysis of managerial-organizational factors in agricultural extension agency
of Kermanshah province in Iran". International Journal of AgriScience. Vol. 2(6):558570.

 سید مصطفی رضوي ،نگين فالح حقيقي ،احمد رضوانفر و خلیل کالنتري ( ،)9919تحليل موانع كارآفريني در
دانشكدههاي كشاورزي ايران (از ديدگاه دانشجويان) ،فصلنامه علمیـپژوهشی مدیریت دولتی ،دوره  ،4شماره
 ،91تابستان  ،9919صفحه .91-64
 حوریه مرادي ،مسعود بیژنی ،غالمحسین کرمی ،نگين فالح حقيقي ( ،)9919ارزيابي مقايسهاي ويژگيهاي
روانشناختي مؤثر بر نگرشهاي كارآفرينانه در دانشجويان مهندسي كشاورزي (مورد مطالعه :دانشگاه
كشاورزي و منابعطبيعي رامين خوزستان) ،فصلنامه آموزشی مهندسی ایران (فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی
ایران) ،دوره  ،94شماره  ،99بهار (DOI): 10.22047/IJEE.2012.2301.79-49 ،9919
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 نگين فالح حقيقي ،احمد رضوانفر ،خلیل کالنتري و سید مصطفی رضوي (،)9919

بررسي خصوصيات

كارآفرينانه دانشجويان پرديس كشاورزي دانشگاه تهران ،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران،
دوره ،42-2شماره  ،9شماره پیاپی(DOI): 10.22059/IJAEDR.2012.24809.996-977 ،444141
 Hourieh Moradi, Masoud Bijani, Hossein Shabanali Fami, Negin Fallah Haghighi,
Ahmad Reza Tamadon and Ali Moradi (2011). "Analysis of effective components on
professional development of agricultural extension agents in Kermanshah province
in Iran". The Scientific International Journal of Food, Agricultural & Environment
(JFAE).Vol - 9 – Issue 3&4. Pp: 803-810.

 حسین شعبانعلی فمی ،نگين فالح حقيقي ،علی اسدي و مسعود بیژنی ( ،)9941تحليل جنسيتي مهارتهاي
كاربري فناوري اطالعات در امور ترويج كشاورزي استان گيالن ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی زن در توسعه و
سیاست (پژوهش زنان) ،شماره  ،99دوره .69-17 ،4
 نگين فالح حقيقي ،حسین شعبانعلی فمی ،علی اسدي و مسعود بیژنی ( ،)9946تحليل نگرش كارگزاران
ترويج كشاورزي نسبت به كاربري فناوري اطالعات و ارتباطات در استان گيالن ،مجله کشاورزي،
دوره  ،91شماره .926-994 ،2
 نگين فالح حقيقي و شاپور ظریفیان ( ،)9949بررسي عوامل مؤثر بر خطرپذيري و درك خطر در زنان
شاليكار شهرستان رشت در سال كشت  ، 17 – 11فصلنامه علمیـپژوهشی مطالعات زنان ،سال  ،4شماره ،9
.9-22
 نگين فالح حقيقي و شاپور ظریفیان ( ،)9949عوامل موثر بر ريسـكپذيري شاليكاران روستاهاي
شهرستـان رشت در سال زراعي  ،17-11فصلنامه پژوهشی بیمـه و کشـاورزي ،سال سوم ،شماره .79-41 ،1
 نگين فالح حقيقي و شاپور ظریفیان ( ،)9944بررسي و تعيين عوامل موثر بر مديريت ريسك توليد
برنج از ديدگاه شاليكاران شهرستان رشت در سال زراعي  ،8717-11فصلنامه پژوهشی بیمـه و
کشـاورزي ،سـال دوم ،شماره .94-92 ،6
 Hossein Shabanali Fami, Negin Fallah Haghighi and Ali Asadi (2007), "An analysis
of the knowledge of agricultural extension agents on information and
communication technologies (ICTs) in the Gilan province of Iran", International
Journal of Extension Education, Vol: 3, 36-44.
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مقاالت علمي– ترويجي منتشر شده
 نگار ارمغان و نگين فالح حقيقي ( ،)9911تحليلي بر استراتژيهاي سازمانهاي پژوهش و فناوري در
اتحاديه اروپا ،فصلنامه سیاستگذاري علم و پژوهش رهیافت ،داراي پذیرش چاپ.
 نگار ارمغان و نگين فالح حقيقي ( ،)9916تحليلي بر شاخصهاي فضاي كسب و كار در ايران ،فصلنامه
سیاستگذاري علم و پژوهش رهیافت ،دوره  ،24شماره  ،69پاییز .71-42 ،9916
 نگين فالح حقيقي و مهدیهالسادات میرترابی ( ،)9916مشكالت شركتهاي دانشبنيان كشاورزي مستقر
در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،فصلنامه علمی -ترویجی کارآفرینی در کشاورزي ،دوره  ،4شماره
 ،4زمستان  .61-16 ،9917شناسه دیجیتال (10.22069/JEAD.2018.14803.1322:)DOI
 نگين فالح حقيقي ( ،)9917هرم توسعه كارآفريني روستايي بر اساس اصول سياستهاي توسعه
روستايي اتحاديه اروپا ،فصلنامه علمی -ترویجی کارآفرینی در کشاورزي ،دوره .999-999 ،4
 نگين فالح حقيقي ( ،)9914ميكروكارآفريني در كشورهاي در حال توسعه؛ چالشها و عوامل مؤثر
بر موفقيت  ،فصلنامه علمی -ترویجی کارآفرینی در کشاورزي ،سال دوم ،شماره .99-64 ،4
 نگين فالح حقيقي ( ،)9914ميكروكارآفريني و توانمندسازي زنان روستايي :چالشهاي پيش رو،
فصلنامه علمی -ترویجی کارآفرینی در کشاورزي ،دوره  ،2شماره .929-949 ،9
 مسعود بیژنی ،حمید راستگو و نگين فالح حقيقي ( ،)9949منابع اطالعاتي مورد استفاده عوامل ترويج،
مجله جهاد ،شماره  ،269صفحه .996-929
 نگين فالح حقيقي ( ،)9944فناوريهاي مدرن اطالعاتي و ترويج كشاورزي ،ماهنامه علمی ،کشاورزي،
زیستمحیطی دهاتی ،سال  ،9شماره .22-91 ،26

مقاالت ارايه شده در كنفرانسهاي بينالمللي و ملي
 Masoud Bijani, Ali Akbar Raeisi , Naser Valizadeh , Negin Fallah Haghighi, Maryam
Neisi (2019), “The Effect of Meta-cognitive and Self-directed Skills on Academic
Achievement among Agricultural Students, Iran”, 24rd European Seminar on Extension and
Education (ESEE 2019), The European Association of Extension and Education, 18 June 2019,
Acireale, Italy.

 Negin Fallah Haghighi (2019), “The Role of Agricultural Extension in the
Development of ICTs Functions towards Sustainable Rural Development”, 5th
COMSATS-ISESCO-INIT International Conference on Agriculture, Biotechnology and Food
Security: Role of ICTs, Hosted by The Young Affiliates Network (TYAN)), November 4-6,
2019, Monastir, Tunisia.

 Negin Fallah Haghighi (2019), “Commercialization Process in Roomak
Company”, WAITRO-SIRIM Capacity Building Programme 2019, Workshop for
Commercialization of Research and Innovations, Presented by SIRIM Tech Venture Sdn
Bhd, 29 April – 3 May 2019, Shah Alam, Selangor, Malaysia.
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 بررسي سياستهاي توسعه،)9919(  حجتاهلل حاجیحسینی و قاسم رمضانپور نرگسی، نگين فالح حقيقي
، Management Elites  کنفرانس بین المللی،زيرساختهاي الكترونيكي كسب و كار در در كشور ژاپن
.19  خرداد92 ،تهران
 Maryam Shariatzadeh, Masoud Bijani, Negin Fallah Haghighi and Saeed Jiyan
(2017), "The Role of Agricultural Extension towards Water Conflicts in the
Catchment Area of Urmia Lake, Iran", 23th European Seminar on Extension (and)
Education, 4-7 July 2017At: Chania, Greece.

 تمركز بر زيستبوم كارآفريني به مثابه،)9919(  مسعود بیژنی و نگين فالح حقيقي، زینب حالج
. ایران، تهران،19  بهمن21 ، اولین همایش ملی کشاورزي و کارآفرینی،شاهكليدي در توسعه روستايي
 ارائه الگوي كاربردي سنجش،)9919(  میثم منتیزاده و نگين فالح حقيقي، طاهر عزیزي خالخیلی
، ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی ایران،اثربخشي آموزشهاي ترويجي
. ایران، شیراز،19  آبان7  و9 ، منابع طبیعی و محیطزیست درشرایط تغییرات اقلیمی،مالحظات ترویج در پایداري کشاورزي
 بررسي علوم رفتار زيستمحيطي در حفاظت پايدار از،)9919(  علیاکبر رئیسی و نگين فالح حقيقي
 مالحظات ترویج در پایداري، ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی ایران،محيط زيست
. ایران، شیراز،19  آبان7  و9 ، منابع طبیعی و محیطزیست درشرایط تغییرات اقلیمی،کشاورزي
: فناوري اطالعات و ارتباطات در جوامع روستايي،)9919(  صحرا محمديمهر و نگين فالح حقيقي
 مالحظات ترویج در، ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی ایران، بايدها و ضرورتها
. ایران، شیراز،19  آبان7  و9 ، منابع طبیعی و محیطزیست درشرایط تغییرات اقلیمی،پایداري کشاورزي
 بررسي سياستهاي توسعه،)9919(  حجتاله حاجی حسینی و قاسم رمضانپور نرگسی، نگين فالح حقيقي
 کنفرانس بینالمللی نخبگان مدیریت،زيرساختهاي الكترونيكي كسب و كار در كشور ژاپن
، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،19  خرداد92 ،)International Conference of Management Elites(
.ایران
 Negin Fallah Haghighi, Seyyed Mostafa Razavi, Ahmad Rezvanfar, Khalil Kalantari
(2012), "Designing the Appropriate Model of Entrepreneurial University in Iran
(The Case of Agricultural Faculties)", FINPIN Conference 2012, 15 September, 2012,
Germany.
 Mohamad Asgari Ghods, Seyyed Mostafa Razavi, Negin Fallah Haghighi and Horieh
Moradi (2012), "investigating Entrepreneurial Spirit among the Students of Shiraz
University (The Case of Agricultural Faculty)", International Conference On
Education and New Learning Technologies, 2nd - 4th of July, 2012, Barcelona, Spain.
 Seyed Mostafa Razavi, Negin Fallah Haghighi, Masoud Bijani and Mohamad Asgari
Ghods (2012),"Barriers to Entrepreneurship Development in Faculty College of
Agriculture, University of Tehran, Iran", International Conference On Education and
New Learning Technologies, 2nd - 4th of July, 2012, Barcelona, Spain.
 Mohamad Asgari Ghods, Seyyed Mostafa Razavi, Negin Fallah Haghighi and Horieh
Moradi (2012), " Internationalization of Universities in the way of Entrepreneurship
Orientation", International Conference On Education and New Learning Technologies,
2nd - 4th of July, 2012, Barcelona, Spain.
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 نگين فالح حقيقي و مرتضی پرهیزکار ( ،)9919تحليلي بر نقش و اهميت تحصيالت تكميلي پژوهش
محور در توسعه كارآفريني دانشگاهي ،نخستین همایش ملی بررسی چالش ها و راه کارهاي توسعه تحصیالت
تکمیلی پژوهش محور در ایران 26 ،آذرماه  ،9919دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران.
 نگين فالح حقيقي ( ،)9919نگرشي بر روندهاي توسعه مديريت حوزه هاي آبخيز در مناطق
روستايي ،ششم ین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران (راهکارهاي اجرایی مدیریت جامع حوزههاي آبخیز)،
دانشگاه لرستان 26 ،و  24اردیبهشت  ،9919دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
 نگين فالح حقيقي ( ،)9941نقش آموزش در توسعه كارآفريني زنان روستايي؛ مفاهيم و ضرورتها،
همایش ملی کارآفرینی و توسعه 99 ،و  97اردیبهشت ماه  ،9941دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.
 Negin Fallah Haghighi (2009), "Cross-cultural studies and Brain Circulation",
International Conference On Health, Research and Entrepreneurship, 19th October, 2009.
College of Economy, University of Federico, Naples, Italy.
 Negin Fallah Haghighi (2009), "Innovation, Entrepreneurship and Knowledge
Economy", International Conference On Health, Research and Entrepreneurship, 19th
October, 2009. College of Economy, University of Federico Naples, Italy.
 Masoud Bijani, Dariush Hayati and Negin Fallah Haghighi (2008), "Instruction of
Biotechnology As a New Technology for Iranian Agricultural Producers: Appraisal
of Its Appropriateness for Small Farmers", International Conference of Education,
Research and Innovation (ICERI 2008), 17th-19th of November, 2008. Madrid, Spain.
 Negin Fallah Haghighi, Hossein Shabanali Fami, Masoud Bijani and Ali Asadi
(2008), "An Identification of the Factors Affecting the Use of ICTs by Agricultural
Extension Agents in Gilan Province of Iran", International Conference of Education,
Research and Innovation (ICERI 2008), 17th-19th of November, 2008. Madrid, Spain.

 مسعود بیژنی و نگين فالح حقيقي ( ،)9947درك مفهوم بهرهوري در ترويج كشاورزي ،ششمین همایش
ملی علوم کشاورزي و منابع طبیعی باشگاه پژوهشگران جوان 6 ،آذرماه  ،9947دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران.
 نگين فالح حقيقي ( ،)9944بررسي نقش آموزشهاي فني و حرفهاي در توانمند سازي دختران
روستايي ،دومین همایش ملی نقش آموزشهاي فنی و حرفهاي در تحوالت اقتصادي ـ اجتماعی 4 ،خرداد ،9944
دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران.
 نگين فالح حقيقي ( ،)9944نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در پيشبرد اهداف توسعه روستايي و
كشاورزي ،اولین همایش علمی سازمان جوانان خانه کشاورز ،بهمن  ،9944دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 نگين فالح حقيقي ( ،)9944بررسي روند اشتغال زنان روستايي در بخش كشاورزي ،اولین همایش
علمی سازمان جوانان خانه کشاورز ،بهمن  ،9944دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 نگين فالح حقيقي و فاطمه شفیعی ( ،)9944توسعه كارآفريني در ميان زنان ايران (چالشها و
راهكارها) ،اولین همایش علمی سازمان جوانان خانه کشاورز ،بهمن  ،9944دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 نگين فالح حقيقي ( ،)9944جايگاه آموزش و پرورش در بهسازي منابع انساني ،همایش ملی نقش
آموزش و پرورش در نهضت تولید علم و جنبش نرمافزاري ،دي  ،9944مرکز تربیت معلم حکیم فردوسی ،کرج ،ایران.

11

 نگين فالح حقيقي ( ،)9944نقش فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي ( )ICTدر بهبود توان رقابتي
كشاورزان خردهپا در بازارهاي جهاني ،همایش کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه محلی 4 ،فروردین
 ، 9944دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران.
 نگين فالح حقيقي ( ،)9949رشد سريع جمعيت انساني ،زيربناي مشكالت زيستمحيطي ،سومین
همایش علمی ـ پژوهشی دانشجویان کشاورزي و منابع طبیعی سراسر کشور 9 ،و  2دي  ،9949دانشگاه بیرجند ،بیرجند،
ایران.
 نگين فالح حقيقي ( ،)9949ارزيابي بيوتكنولوژي به عنوان يك فناوري نوين براي كشاورزان خردهپا،
سومین همایش علمی ـ پژوهشی دانشجویان کشاورزي و منابع طبیعی سراسر کشور 9 ،و  2دي  ،9949دانشگاه بیرجند،
بیرجند ،ایران.
 مسعود بیژنی ،حمید راستگو و نگين فالح حقيقي ( ،)9942بيوتكنولوژي به عنوان يك فناوري مناسب براي
كشاورزان ،کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی ایران ،شهریور  ،9942دانشکده کشاورزي دانشگاه
تهران ،کرج ،ایران.

مشاوره پاياننامه
 شناسايي عوامل كليدي موفقيت فرآيند تجاريسازي تحقيقات دانشگاهي (دانشكده فني دانشگاه
يزد) ،دانشگاه تهران ،دانشكده كارآفريني.
 ش ناسايي موانع كارآفريني دانشگاهي در پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران،
دانشگاه تهران ،دانشكده كارآفريني.

فعاليتهاي آموزشي و تدريس
 تدريس در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از سال  73تا كنون
 در دوره دكتري ،درس مديريت توسعه فناوري و نوآوري
 تدريس در دانشگاه تهران ،دانشكده كارآفريني از سال 71
در دوره كارشناسي ارشد ،دروس:
 اصول و مباني كارآفريني
 كارآفريني دانشگاهي
 مديريت تيمهاي كارآفريني
 بهرهبرداري از فرصتهاي علم و فناوري

 تدريس در جهاددانشگاهي تهران
 برگزاري کارگاه آموزشی با عنوان تجاريسازي دستاوردهاي پژوهش ،به مدت  24ساعت
 برگزاري کارگاه آموزشی با عنوان مديريت گروهها و تيمهاي پژوهشي ،به مدت  24ساعت
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 تدريس در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران ،پرديس كشاورزي و منابعطبيعي ،كرج
 اصول و مباني كارآفريني
 پرورش و ارزيابي ايدههاي كارآفريني
 طراحي و تدوين طرح كسب و كار
 روشهاي تأمين منابع مالي و سرمايه
 روشهاي قيمتكذاري و فروش

 تدريس در وزارت كار و تأمين اجتماعي
 برگزاري کارگاه آموزشی با عنوان مالكيت فكري ،به مدت  24ساعت
 تدريس در مؤسسه خيريه ارتقاي كيفيت زندگي ايرانيان (ايليا)
 برگزاري کارگاه آموزشی "مهارتهاي كارآفريني و كسب و كار براي بهبود معيشت زنان پناهنده افغان
(سال ،")1183در قالب پروژه مشترك کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ،مؤسسه خیریه ارتقاي
کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا)و اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ،به مدت  91ساعت
 برگزاري کارگاه آموزشی "مهارتهاي كارآفريني و كسب و كار براي بهبود معيشت زنان پناهنده افغان
(سال ،")1183در قالب پروژه مشترك کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ،مؤسسه خیریه ارتقاي
کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا)و اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ،به مدت  97ساعت.
 برگزاري کارگاه آموزشی "مهارتهاي كسب و كار براي پناهندگان (سال ،")1181در قالب پروژه مشترك
سازمان حمایت از پناهندگان دانمارك ،مؤسسه خیریه ارتقاي کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا) و اداره امور اتباع و مهاجرین
خارجی وزارت کشور ،به مدت  97ساعت.
 تدريس در وزارت كشاورزي ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ،مركز تحقيقات و
آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان گيالن
 برگزاري دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان جهاد کشاورزي استان گیالن با عنوان "آشنايي با روشهاي
توانمندسازي زنان روستايي و عشايري در توسعه كشاورزي" به مدت  94ساعت

فعاليتهاي برجسته و سمتهاي اجرايي
 مدیر گروه مطالعات تکنولوژي ،پژوهشکده مطالعات فناوريهاي نوین
 عضو آکادمی کارآفرینی بینالمللی ()Intentac
 سپري نمودن فرصت مطالعاتی 7ماهه در آکادمی کارآفرینی بینالمللی در دانشگاه یونشوپینگ،کشور سوئد و انجام
چندین پروژه تحقیقاتی بینالمللی تحت سرپرستی پروفسور  Piero Formicaرئیس آکادمی کارآفرینی بینالمللی
(.)Intentac
 مدیر گروه نوآوري و کارآفرینی ،پژوهشکده مطالعات فناوريهاي نوین به مدت  9سال
 معاون مرکز کارآفرینی پارك علم و فناوري دانشگاه تهران به مدت  9سال
 معاون مرکز آیندهپژوهی و توسعه ایده در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران به مدت  9سال
 معاون مرکز توسعه واحدهاي فناور پارك علم و فناوري دانشگاه تهران به مدت  9سال
 عضو گروه تخصصی صنایع و مدیریت فناوري جشنواره جوان خوارزمی
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 عضو گروه تخصصی صنایع و مدیریت فناوري جشنواره بینالمللی خوارزمی
 عضو گروه تخصصی طرح برگزیده موفق در تولید ملی  -جشنواره بینالمللی خوارزمی
 عضو کمیته ترفیع پژوهشکده مطالعات فناوريهاي نوین ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 عضو هیأت رئیسه دومین کنفرانس ملی دانشجویی ،دانشگاه شاهد و دانشگاه تهران
 عضو پانل تخصصی دومین کنفرانس ملی دانشجویی
 عضو هیأت داوران دومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی ،دانشگاه شاهد و دانشگاه تهران
 عضو کمیته علمی همایش نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار ،کارآفرینی و اشتغال ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوري
 مسؤول اجرایی همایش ملی و علمی آموزش کشاورزي ایران ،دانشگاه تربیت مدرس
 مشارکت فعال همراه با ارائه کتاب در جشنواره کتاب ترویج و آموزش کشاورزي 6 ،اسفند  ،9947تهران ،بانك
کشاورزي
 برگزاري نمایشگاه عکس با عنوان "کشاورزي گیالن به روایت تصویر" در گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشکده
کشاورزي دانشگاه تهران ،سوم تا ششم دیماه .9961
 عضو انجمن ترویج و آموزش کشاورزي ایران
 عضو فعال انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزي گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشکده اقتصاد و توسعه
کشاورزي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

عضويت و مشاركت در مجامع علمي و كارگاههاي تخصصي
 شرکت در نشست تخصصی و کارگاه تجاريسازي پژوهش و نـوآوري حمايـتشـده از سـوي سـازمان
 WAITROدر كشور مالزي در سال  1187که شامل ارائه گزارشهـاي کشـوري و مطالعـات مـوردي ،بازدیـد از
 SIRIM HEADQUARTERو مؤسسه توسعه و پژوهش کشاورزي مالزي ( )MARDIبود.
 شركت در پنجمين كنفرانس بينالمللي كشاورزي ،بيوتكنولوژي و امنيت غذايي (نقش فناوريهاي اطالعات
و ارتباطات) در سال  ،1187در كشور تونس
(5th COMSATS-ISESCO-INIT International Conference on Agriculture, Biotechnology
and Food Security: Role of ICTs, Hosted by The Young Affiliates Network (TYAN)),
November 4-6, 2019, Monastir, Tunisia

 شرکت در کارگاه آموزشی مديريت منابع علمي  ،Mendeleyسازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 شرکت در کارگاه آموزشی مديريت منابع علمي  ،EndNoteسازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 شرکت در کارگاه آموزشی معرفي نرمافزارهاي مشابهياب متون علمي ،سیناوب ،تهران
 شرکت در کارگاه آموزشی تدوين طرح كسب و كار ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 شرکت در کارگاه آموزشی مستندسازي دانش و تجارب فني ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 شرکت در کارگاه آموزشـی در زمینـه تخصصـی " "Entrepreneurial Universitiesدر آکـادمی کـارآفرینی
بینالمللی ،دانشگاه یونشوپینگ سوئد.
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 شرکت در کارگاه آموزشی در زمینه نحوه نوشتن مقاالت در ژورنالهاي بينالمللـي ،تحـت آمـوزش پروفسـور
پرامودیتا شارما ،ار دانشکده علوم تجاري جـان مولوسـون ،برگـزار شـده در دانشـکده بـینالمللـی علـوم تجـاري دانشـگاه
یونشوپینگ ،سوئد.
 مشارکت در کارگاه آموزشی ـ پژوهشی "شيوههاي استاندارد بينالمللي نگارش مقاالت علمي" ،برگزار شـده
توسط معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه تهران ،به مدت یك روز ،کرج ،پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 شرکت در کارگاه آموزشی ،با مشارکت دانشگاه تهران و وزارت کار و امور اجتماعی در زمینـه "كارآفريني و كسب و
كار" همرا ه با ارائه طرح کسب و کار ،کرج ،پردیس کشاورزي  .منابع طبیعی دانشگاه تهرن
 شرکت در کارگاه آموزشی چشمانداز كارآفريني در خوشههاي اقتصادي ،با مشارکت دانشگاه تهران و سـازمان
نظام مهندسی کشاورزي کشور ،کرج ،پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 شرکت در کارگاه آموزشی فن ترجمه زبان انگليسي به روش دکتر آموخته ،جهاد دانشگاهی واحد تهران.
 داور افتخاري ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران (راهکارهاي اجرایی مدیریت جامع حوزههاي
آبخیز) ،دانشگاه لرستان.
 عضو کمیته علمی همایش نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار با تآکید بر اشتغال و کارآفرینی
 شرکت در کارگاه بینالمللی
""Halal Food Standardization, Trade and Commercialization
 شرکت در کارگاه علمی تخصصی مروري بر فناوريهاي  5Gو IoT
 شرکت در دومین نمایشگاه و همایش بینالمللی "نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار ،کارآفرینی ،اشتغالزایی"
 عضویت و شرکت در گروه تخصصی صنایع و مدیریت فناوري جشنواره جوان خوارزمی از دوره شانزدهم تا کنون
 عضویت و شرکت در گروه تخصصی صنایع و مدیریت فناوري جشنواره بینالمللی از دوره بیست و هفتم تا کنون
خوارزمی
 عضویت در گروه تخصصی طرح برگزیده موفق در تولید ملی جشنواره خوارزمی از دوره بیست و هفتم تا کنون
 عضو گروه تخصصی صنایع و مدیریت فناوري جشنواره جوان خوارزمی
 شرکت در کارگاه بینالمللی« …  »Successful Business Management Strategies inدانشگاه
شهید بهشتی.
 شرکت در کنفرانس بینالمللی« »International Conference of Management Elitesدانشگاه شهید
بهشتی.
 شرکت در کارگاه آموزشی بینالمللی « International Workshop on Technology-Based
» Entrepreneurship
 شرکت در اولین همایش بینالمللی «سیاستهاي صنعتی و تجاري براي توسعه صادرات و اشتغال»
 عضو و نماینده پژوهشکده مطالعات فناوريهاي نوین در شوراي توسعه ارتباطات پژوهشی و فناوري سازمان
پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 عضو کمیته علمی همایش کشاورزي و کارآفرینی
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دورهها و فعاليتهاي فرهنگي
 شرکت در کارگاه دانشافزایی استادان با موضوع «روشنفكري ديني» ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 شرکت در کارگاه دانشافزایی استادان با موضوع «سبك زندگي» ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 شرکت در کارگاه دانشافزایی استادان با موضوع«انديشه سياسي» ،سازمان مرکزي نمایندگی نهاد مقام معظم
رهبري در دانشگاهها
 شرکت در کارگاه دانشافزایی استادان با موضوع «اخالق حرفهاي» ،سازمان مرکزي نمایندگی نهاد مقام معظم
رهبري در دانشگاهها
 شرکت در کارگاه دانشافزایی استادان با موضوع «تاريخ تمدن» ،سازمان مرکزي نمایندگی نهاد مقام معظم رهبري
در دانشگاهها
 شرکت در کارگاه دانشافزایی استادان با موضوع «اخالق حرفهاي و اصول تعليم و تربيت» ،سازمان
پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 شرکت در کارگاه دانشافزایی استادان با موضوع « انديشههاي سياسي اسالم و مباني انقالب اسالمي »
 شرکت در کارگاه دانشافزایی استادان با موضوع « تاريخ علم و تمدن اسالمي» ،سازمان پژوهشهاي علمی و
صنعتی ایران

عضويت در هيأتداوران مقاالت علمي
 عضو هیأت داوران ژورنال بینالمللی
)Journal of Agricultural Science and Technology (JAST

 عضو هیأت داوران ژورنال بینالمللی
)International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD

 عضو هیأت داوران فصلنامه مديريت توسعه فناوري
 عضو هیأت داوران مجله علوم ترويج و آموزش كشاورزي
 عضو هیأت داوران مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران
 عضو هیأت داوران فصلنامه تعاون و كشاورزي
 عضو هیأت داوران مجله علميـترويجي كارآفريني در كشاورزي
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