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ب -فعاليتهاي پژوهشي و مطالعاتي -مقالهها

1

نوع پژوهش

عنوان پژوهش

محل ارائه

تأليف مقاله

گونهشناسي نظريههاي بينالملليسازي نظامهاي
نوآوري

تأليف مقاله

ارزيابي اثرات تحريمهاي بينالمللي بر توسعه نظام نوآوري
فتوولتائيك در ايران

پژوهشهاي مديريت عمومي ،سال
يازدهم ،شماره  24زمستان 79
فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال
دهم ،شماره 2زمستان 79

تأليف مقاله

تحليل مدل شكلگيري نظام نوآوري فناورانه خودرو
گازسوز در ايران

مديريت توسعه فناوري ،دوره ششم ،شماره ،2
زمستان 79

تأثير سياستهاي كارآفريني و محيط كسب و كار ،بر
توسعه كارآفريني
الگوي نظام حقوق داراييهاي فكري جمهوري
اسالمي ايران با رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري

فصلنامه توسعه كارآفريني

تأليف مقاله
تأليف مقاله
تأليف مقاله

تأليف مقاله
تأليف مقاله
تأليف مقاله
تأليف مقاله

بررسي نقش ميانجي كارآفريني فناورانه بر ارتباط بين
سرمايههاي فكري سازمان و مزيت رقابتي (مورد
مطالعه :شركتهاي مستقر در مراكز رشد شهر تهران)
بهينهپويي برای حمايت از نوآوری :بررسي روند
توسعه طرحهای برنده جايزه بينالمللي خوارزمي
()KIP
عوامل سازماني مؤثر بر بهرهوري مراكز انتقال فناوري
دانشگاهي
نوعشناسي ريشههاي مشاجره خط مشي در كشور
(مطالعه موردي :خط مشي خودكفايي)
بررسي ارتباط فرصت هاي توسعه شغلي و ارزش
آموزشهاي شغلي بر تعهد مديران

تأليف مقاله

شناسايي و تحليل عوامل اثرگذار بر توسعه كارآفريني
در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات

تأليف مقاله

پايش فناوري در شركتهاي مبتني بر فناوريهاي
پيشرفته

نقش در اجرا
نويسنده همكار
نويسنده همكار
نويسنده همكار
نويسنده همكار

فصلنامه مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي
و امنيت ملي

نويسنده همكار

فصلنامه توسعه فناوري ،دوره 5
شماره  ،1سال  ،2تابستان79

نويسنده اول

نشريه صنعت و دانشگاه ،دوره ،9
شماره  33و 96 ،34

نويسنده همكار

نوآوري و ارزشآفريني ،دوره 5
شماره  ،11مهر 79
مجله مديريت دولتي ،دوره 7
شماره ،2زمستان 79
مجله نوآوري و ارزشآفريني

نويسنده همكار
نويسنده همكار
نويسنده اول

فصلنامه توسعه فناوري ،سال  ،2شماره ،2
بهار 75
رهيافت ،شماره  ،91بهار 75

نويسنده اول

نويسنده همكار

تأليف مقاله

بررسي تأثير عوامل دروني و بيروني بر نوآوري باز

مديريت توسعه فناوري ،سال دوم شماره
 ،1تابستان 72

نويسنده اول

تأليف مقاله/
از پايان نامه
دكتری

عوامل كليدي مؤثر بر توسعه كارآفريني فناورانه در
شركت هاي دانش بنيان مستقر در پاركهاي علم و
فناوري ايران-رويكرد تركيبي

فصلنامه توسعه كارآفريني ،دوره 8
شماره72 ،2

نويسنده اول

تأليف مقاله/
از پايان نامه
دكتری

ارائه مدل كارآفريني فناورانه در شركتهاي دانش
بنيان مستقر در پاركهاي علم و فناوري -رويكرد
كيفي

مديريت دولتي دانشگاه تهران ،بهار 79

تأليف مقاله

گونهشناسي ذهنيت خط مشي گذاران علم و فناوري
در خصوص خودكفايي (پژوهش مبتني بر
روششناسي كيو)

2

مجله بهبود مديريت

نويسنده
مسئول
نويسنده همكار

تأليف مقاله

بررسي رابطة فرايند توسعة نيروی انساني با
فرايند توسعة فناوری در ايران

فصلنامه علمي و پژوهشي مطالعات
مديريت -شماره  33و  ،36پاييز و
زمستان سال  18و سمينار بينالمللي
"ژيان" در آوريل 3003

نويسنده
مسئول

تأليف مقاله

شناسايي روندهاي فناوري و پيشرانهاي تغييرشكل
دهنده فرصتهاي كارآفرينانه در حوزه آموزش

آموزش عالي ،سال اول ،دوره  8شماره 1

نويسنده اول

تأليف مقاله

جهاني شدن و آموزش عالي ايران

سمپوزيوم بينالمللي شبكه
همكاریهای علمي ايران و آلمان در
دانشگاه اصفهان ،آوريل 3004

همكار

تأليف مقاله

ارزيابي نقش ساختار و فرهنگ سازماني در
اجرای مديريت كيفيت فراگير

مجله علمي و ترويجي "بررسيهای
بازرگاني" ،بهمن و اسفند 14

نويسنده
مسئول

تأليف مقاله

محيط مساعد كسبوكار ،پيشنياز توسعه
كارآفريني در ايران

فصلنامه علمي و پژوهشي مطالعات
مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي،
بهار 19

همكار

تأليف مقاله

ارزيابي پيشبرندگي سياستهای كالن و
خرد توسعه كارآفريني كشور

فصلنامه علمي و پژوهشي مديريت
بازرگاني دانشگاه تهران -تابستان 90

نويسنده
مسئول

تأليف مقاله

سنجش وضعيت عوامل تعيين كنندة توسعه
كارآفريني در كشور براساس الگوی يورو
استات از ديدگاه كارشناسان بخش صنعت

فصلنامه علمي وپژوهشي مطالعات
مديريت صنعتي دانشكده مديريت و
حسابداری دانشگاه عالمه طباطبايي

همكار
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پ -فعاليتهاي پژوهشي و مطالعاتي -طرح هاي پژوهشي
نوع پژوهش

محل ارائه

عنوان پژوهش

نقش در
اجرا

تدوين الگويي برای ارزشگذاری فناوریهای
طرح پژوهشي
در حال تجاریسازی در صنايع تخميری

سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران

طرح پژوهشي

الگويي براي ارزيابي مراحل رشد شركتهاي
دانشبنيان مستقر در مراكز رشد (مورد مطالعه:
مركز رشد سازمان پژوهشها و پارك علم و فناوري
گيالن)

سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران

طرح پژوهشي

بررسي قابليتهای سازماني و پيشنيازهای
الزم برای اجرای موفقيتآميز مديريت
كيفيت جامع

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

مجری

طرح پژوهشي

ديپلماسي فناوری -اهداف و سياستها

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمي
ايران

ناظر

طرح پژوهشي

آسيبشناسي شركت پست جمهوری
اسالمي ايران براساس مدل تعالي
سازماني( EFQM -ناتمام بعلت تغيير
مديريت)

شركت پست جمهوری اسالمي ايران

مجری

طرح پژوهشي

طراحي مدل مطلوب سيستم اطالعات
منابع انساني – HRIS

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

مجری

طرح پژوهشي

تدوين دستورالعمل ارزيابي فناوری در
پروژههای صنعتي

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

ناظر

طرح پژوهشي

بررسي و تعيين مولفه های ارزيابي
شهرکهای صنعتي ايران

سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران

مجری

طرح پژوهشي

ارائة الگوی كارآفريني فناورانه در
شركتهای دانشبنيان مستقر در
پارکهای علم و فناوری در سطح كشور

دانشگاه تهران -دانشكده مديريت

نويسنده

طرح نيمه
صنعتي

سراميك و سون فار

سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران
مركز خراسان

نماينده
مجری

ترجمه

تحليل گفتمان در مديريت و سازمان با
رويكرد به كسب و كارهای كوچك و
متوسط

پژوهشكده فناوری های نوين

مترجم

ترجمه

برنامه بيست ساله توسعه فناوری كشور
فيليپين

پژوهشكده فناوری های نوين

مترجم

ترجمه

گزارش مطالعات بيست ساله كارآفريني
كشورهای عضو OECD

پژوهشكده فناوری های نوين

مترجم

4

مجری

مجری

ت -مقاله علمي كامل ارائه شده در همايشهاي علمي معتبر ملي و بينالمللي
رديف

عنوان همايش علمي
تاريخ برگزاري

معتبر

محل برگزاري
كشور

شهر

ملي و بيناللملي

برگزار كننده
همايش

عنوان مقاله

8

 3ارديبهشت
8393

هشتمين همايش
بينالمللي تحت عنوان:
e-commerce in
developing
countries with
focus on E-trust

ايران

اصفهان

4

 9اسفند 8393

نخستين همايش
بينالمللي و سومين
همايش ملي كنفرانس
دانشجويي پيرامون
كارآفريني

ايران

تهران

دانشگاه تهران
دانشكده
كارآفريني

3

 3تيرماه 8393

نخستين كنفرانس
مهندسي عمران،
معماری و مديريت
پايدار شهری گرگان

ايران

گرگان

ادارهكل استاندارد
گلستان ،وزارت
صمت ،وزارت
تعاون ،پژوهشگاه
علم و فناوری
اطالعات ايران

بازشناسي فرمهای
مختلف شهر پايدار

2

 84خرداد 8393

ايران

تهران

دانشگاه شهيد
بهشتي

بررسي سياستهای
توسعه زيرساختهای
الكترونيكي كسب و
كار در كشور ژاپن

كنفرانس بينالمللي
نخبگان مديريت

دانشگاه اصفهان

تعيين عوامل مؤثر بر
توسعه كارآفريني در
ايران

يك روش كيفي –
گروه كانون -برای
تدوين يك مدل جامع

ث -فعاليتهاي علمي
عضويت در گروه تخصصي "مهندسي صنايع و مديريت فناوری" ،بيست و چهارمين جشنواره بينالمللي خوارزمي
عضويت در كميته علمي -تخصصي صنايع و مديريت فناوری دوازدهمين ،سيزدهمين و بيست و پنجمين جشنواره
جوان خوارزمي برای بررسي و ارزيابي طرحها
داوری طرح های ابتكاری و اختراعي دومين جشنواره "انتخاب طرح و ايدههای نوآورانه و فناورانه برتر دانشجويان
دانشگاه تهران" -پارک علم و فناوری تهران
داوری طرحهای مبتكرانه و فناورانه دومين جشنواره ملي نوآوری و فناوری – جايزه دكتر چمران -به دعوت پارک علم
و فناوری دانشگاه تهران
عضو هيأت مديرهی انجمن علمي ICT
عضو انجمن كارآفريني و نوآوری ايران

5

نام ناشر

رديف

(تعيين اعتبار
عنوان كتاب

تعداد صفحات

ناشر بر عهده

نام نويبسنده و
شماره شابک

هيات مميزه

همکاران
به ترتيب

است)

8

تحليلي جامع بر
تجاریسازی دانش

333

پارسينه ()8393

-9369-36-3
991-600

قاسم رمضانپور
نرگسي
عليرضا مرادی
آيدين نيازاده

3

مديريت جو سازماني
(چاپ دوم)

368

دارالفنون
()8396

-1898-34-6
991-600

قاسم رمضانپور
نرگسي
جواد فقيهي پور
آيدين نيازاده

سازمان
پژوهشهای
علمي و صنعتي
ايران ()8396

تأليف كتاب :كارآفريني

3

فناورانه (مفاهيم ،الگوها و

336

تجارب كشورها)

4

مديريت راهبردي

-99338-8-9
991-600

قاسم رمضانپور
نرگسي

دانشگاه تهران

نوآوريهاي فناورانه/ترجمه

قاسم رمضانپور
نرگسي
نگين فالح
حقيقي

ج -كسب رتبههاي علمي
كسب رتبه ممتاز در دوره كارشناسي فيزيك دانشگاه تهران و بورس تحصيل خارج از كشور توسط وزارت علوم وقت
كسب عنوان دانشجوی نمونه آموزشي در مقطع دكتری توسط دانشكده مديريت دانشگاه تهران در نخستين جشنواره
استاد علي اكبر فرهنگي
كسب عنوان دانشجوی نمونه در كل مقطع دكتر و اخذ لوح تقدير از دانشكده مديريت دانشگاه تهران
قبولي در امتحان اعزام به خارج از كشور در مقطع دكتری در سال 8369

چ -سوابق تدريس
نقش در

محل تدريس

عنوان درس

مقطع تدريس

دانشكده مديريت -دانشگاه تهران

روش تحقيق در مديريت

كارشناسي

استاد

دانشكده مديريت -دانشگاه تهران

تئوریهای مديريت و سازمان

كارشناسي

استاد

دانشكده مديريت -دانشگاه تهران

تحليل محيط كسب و كار در ايران

كارشناسي

استاد

دانشكده دندانپزشكي -دانشگاه
علوم پزشكي تهران

مباني مديريت

دكترای حرفهای

استاد

پارک علم و فناوری تهران

دروس مديريتي

MBA

استاد

دانشگاه جامع علمي و كاربردی

مباني سازمان و مديريت

كارشناسي

استاد

دانشگاه جامع علمي و كاربردی

مديريت دولتي

كارشناسي

استاد

6

دوره

تدريس

مركز آموزش مديريت دولتي ايران

رياضيات و برنامه ريزی و توسعه
اقتصادی

كارشناسي

استاد

ح -فعاليت در برگزاري كارگاه ها ،كنگره ها و همايش ها
-8
-3
-3
-4
-3
-6

عضويت در كميته علمي كارگاه بينالمللي كارآفريني فناورانه
همكاری در برگزاری شانزدهمين كنگره سهجانبه
همكاری در برگزاری نشست تخصصي ارتقاء توانمنديهای فناورانه توليد ملي با رويكرد تحقيق و توسعه
برگزاری كارگاه آموزشي تخصصي روش تحقيق در مديريت
برگزاری سمينار نظام مالكيت فكری
برگزاری سمينار قابليتهای نوآوری فناورانه

خ -عضويت در هيأت امناي سازمان ،عضويت در گروه تخصصي جشنواره بينالمللي و جوان خوارزمي به اضافه
كارشناسي طرحهاي اين جشنواره ها ؛ عضويت در چندين شوراي علمي؛ تخصصي و ارزيابي ،عضويت دركميته
تحول و غيره در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و وزارت صمت
د -راهنمايي و مشاوره پاياننامه كارشناسيارشد يا دكتري حرفهاي
 -8شناسايي و رتيهبندي عوامل حياتي موفقيت در پاركهاي علم و فناوري( .مطالعه موردي :دانشگاه
تهران) -سعيد رهپيمای نرگسي -دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب تهران-راهنما
 -4بررسي عوامل مؤثر بر مديريت اثربخش در سازمان پژوهش محور؛ (مطالعه موردي :سازمان پژوهشهاي
علمي وصنعتي ايران) -مهرانگيز زاهد هوجقان -دانشگاه آزاد شاهرود -راهنما
 -3بررسي عوامل مؤثر بر تعهد سازماني در مؤسسات آموزشي؛(مطالعه موردي:مجتمع آموزشي مفيد
تهران) -محمد يزدی -دانشگاه آزاد شاهرود -راهنما
 -2گونهشناسي ذهنيت سياستگذاران علم و فناور ي درخصوص خودكفايي -محمدمهدی مهدیخواه -سازمان
پژوهشهای علمي و صنعتي ايران-مشاور
 -1تدوين الگوي اثرگذاري قابليتهاي نوآوري فناورانه بنگاهها بر شکلگيري نظام نوآوري فناورانه در حوزه
 -ICTسيدمحمد هادی رضوی -سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران راهنما

ذ -دورههاي آموزشي طي شده
فناوری اطالعات ،مديريت و كاربردهای آن در سازمان
سازمانهای نوين
فناوریهای نوين ارتباطي (شبكههای پرسرعت نوری(
كليه دورههای

ICDL

ر -شركت در كنفرانس هاي علمي
شركت در چهل و نهمين كنفرانس عليم بين المللي بنياد كيفيت اروپا –  EFQMدر شهر آنتاليا تركيه از 33
الي  39آوريل سال 3003
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شركت در دومين كنفرانس بين المللي مديريت سرآمدی با نگرش به ابزار و فنون نوين دست يابي به تعالي
سازماني – آذر ماه سال 14
شركت در همايش تغييرات شگرف و بنيادين علوم و فناوری های جديد در سال  – 14شركت مخابرات ايران
شركت در سومين همايش بين المللي و كارگاه آلودگيهای محيطي در  83-86آوريل سال 3006
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