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 تحصیالت
 کارآفرینی.گرایش آموزش عالی.دانشگاه آزاد اسالمی قزوین,1399 ,دکتری

 
  20رساله دکتری:  امتیاز                  81/18معدل کل:                          7رتبه کنکوردکتری:

  
 

 ارائه الگوی توسعه ی کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر آمایش آموزش عالی     عنوان رساله دکتری: 
 اساتید راهنما:دکتر مرتضی موسی خانی.سید رسول حسینی؛استاد مشاور:دکتر سید مهدی الوانی       

 مستخرج از رساله: مقاالت

 خالق بیفراترک کی: یمنطقه ا یها تیبر مز دینوآور محوربا تاک یدانشگاه ینیکارآفر یتوسعه  یارائه الگو-

 یآموزش عال شیبر آما یمبتن یدانشگاه ینیکارآفر یتوسعه  یالگو یطراح-

 یدانشگاه ینیمطالعات حوزه کارآفر یمحتوا لیو تحل یعلم سنج-

 (ندهیآ یپژوهش ها ریمس یارائه )؛  یآموزش عال شیآما اهیس یجعبه  یواکاو-

 یدانشگاه ینیکارآفر یتوسعه  یبرا یآموزش عال شیآما یدر راستا یروش علم سنج یریبکارگ-
 

 
 علوم و تحقیقات.تهران اجرایی.گرایش استراتژیک. مدیریت,1392,ارشد کارشناسی

 نور.قزوینپیام  دانشگاه,مدیریت دولتی,1388,کارشناسی
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 های تخصصیزمینه

 ایحرفهو 

مه متون .و مسلط به ترج64با امتیاز  MSRT.مسلط به زبان انگلیسی عمومی در سطح متوسط و دارای مدرک 1

 تخصصی مدیریتی و کارآفرینی

 Bibexcel&VOSviewer.متخصص حوزه مطالعات علم سنجی و مسلط به نرم افزارهای مربوطه 2

 مهارت های بازارایابی دیجیتال.آشنایی با 3

 اتریش( جهت انجام تحقیقات کیفی)دارای گواهینامه ی بین المللی از  MAXQDA2020.مسلط به نرم افزار 4

 (شیاز اتر یالملل نیب ی نامهیگواه ی)داراTEX WORKS.مسلط به نرم افزار 5

ی (و دارا (LATEX &  MENDELEY.مسلط به نرم افزار های تخصصی مقاله نویسی  در سطح بین المللی 6

 گواهینامه بین المللی از اتریش

 .دارای مهارتهای عمومی هفتگانه کامپیوتر7

 

 

و فعالیت های  سوابق کاری

 اجرایی

ریس هیئت مدیره شرکت باتاب کارآفرین ورنا-  

ایپا ی شهیبرنا اند نانیعامل شرکت کارآفر ریمد-  

دانشگاه فرهنگیانمدرس -  

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین-  

انجمن کارآفرینی و نوآوری ایران وابسته به دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانعضو پیوسته -  

ستان قزویناهنری در –عضو اتاق فکر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای توسعه ی کسب و کارهای فرهنگی -  

قزوینمدرس کارگاه های آموزشی )کارآفرینی و مدیریت (در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان -  

مشاور در کلینیک کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین-  

عضو کمیته کارآفرینی استان قزوین)دانشگاه جامع علمی کاربردی(-  

نیاستان قزو نیعضو انجمن زنان کارآفر-  

عضو کانون زنان بازرگان ،استان قزوین-  

یسیو مقاله نو قی،روش تحق ینیت،کارآفریریمد نهیدر زم یآموزش یکارگاه ها یبرگزار-  

جهت توسعه کارآفرینی در سطوح مختلف مهارت محور و آموزشی یکارگاه ها یبرگزار-  

نبرگزاری دوه ها ی مالی و بورس با تمرکز بر بورس کاال و مشارکت با سازمان بورس کاالی ایرا-  

برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در زمینه گمرک و ترخیص کاال-  

نخبگان سراج  یموسسه  ی.با همکارنیزنان سرپرست خانوار استان قزو ی نانهیکارآفر یطرح توانمند ساز یاجرا -

.1398.نیاستان قزو یو تحت نظر  امور بانوان استاندار شهیاند  

اجتماعی با رویکرد  ارائه مدلی جهت آینده نگاری کاهش فقر و افزایش رفاه و عدالت"ارائه طرح تحقیقاتی با عنوان-

  "توسعه کارآفرینی نهادی

اف ،ویژگی طراحی الگویی کاربردی دانشگاه کارآفرین مبتنی بر فلسفه وجودی،اهد»ارائه طرح پیشنهادی جهت-

.1397ی(ها،ساختار و ارکان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات )الگوی بومی ،متناسب و کاربرد  

 

  

 

 فعالیت های علمی
 مقاالت 

-Assessment of Technology Transfer Process In Iranian Power 

Industry(2013)vol 2No 3 Special Issue on Accounting and Management ISSN 

1805-3602 www.european-science.com 

--Analysis and Provide Solution To Improve The Technology Transfer Process 

In Iranian Power Industry (casestudy: Tuga Corporation .(   vol.2;September 

www.newscienceseries.com21) -2014;14 

http://www.newscienceseries.com/


 

 یاهدرگ دی،امیاریبخت هی،مرضینیرسول حس دی(س1398؛ ) رانیدر ا ینیکارآفر ینگار تحلیل وضعیت آینده  -

 توسعه و تحول  تیریمد  یپژوهش ینژاد؛ مجله علم

 ینیکارآفر یتوسعه  یبرا یآموزش عال شیآما یدر راستا یروش علم سنج یریکارگب-

 یمجله علم ،ینیرسول حس دی،سیالوان یمهد دی،سیخان یموس ی،مرتضیاریبخت هی(مرض1398)یدانشگاه

 توسعه و تحول تیریمد یپژوهش

 بیفراترک کی: یمنطقه ا یها تیبر مز دینوآور محوربا تاک یدانشگاه ینیکارآفر یتوسعه  یارائه الگو- 

 یمجله علم ،ینیرسول حس دی،سیالوان یمهد دی،سیخان یموس ی،مرتضیاریبخت هی( مرض1399خالق)

 یدر علوم انسان تیابتکار و خالق یپژوهش
 ،یاریبخت هی(؛ مرض1399)یآموزش عال شیبر آما یمبتن یدانشگاه ینیکارآفر یتوسعه  یالگو یطراح-

 تیدانشگاه ترب یپژوهش یفصلنامه علم ،دویالوان یمهد دیس ،ینیرسول حس دیس ،یخان یموس یمرتض

 مدرس

 یمرتض ،یاریبخت هی( مرضندهیآ یپژوهش ها ریمس ی؛ ارائه  یآموزش عال شیآما اهیس یجعبه  یواکاو-

.فصلنامه آینده پژوهی تیریمد یپژوه ندهی،فصلنامه آ یالوان یمهد دیس ،ینیرسول حس دیس ،یخان یموس

 مدیریت

و  یحاکمت یبر نقشها یرها مبتنکسب وکا یتاب آور ی(در راستا19دیبحران )کوو تیریمد یالگو یطراح-

  بحران تیریمد ،فصلنامهیاریبخت هیا،مرضین ینیحس نی(غالمحس1399)یسازمان

 

 مقاالت در حال داوری 

-Nezameddin Faghih,Gholamhossein Hosseininia,Marziyeh 

BakhtiariوFatemeh kafshdooz mohammadi, Rearrangement of human 

capital to improve health standards in rural areas during the post-corona 

era. 

-Gholamhossein Hosseininia,Marziyeh Bakhtiari, Nezameddin Faghih, 

crisis management model for business resilience based on governance and 

organizational roles under COVID-19 pandemic 

-Gholamhossein Hosseininia,Marziyeh Bakhtiari, Nezameddin Faghih 

Analyzing the ecological pillars of innovation using a bibliometric 

method 

 ریمس ی( ارائه یپژوهش ی)علم؛یدانشگاه ینیمطالعات حوزه کارآفر یمحتوا لیو تحل یعلم سنج-

  ینیرسول حس دیس ،یالوان یمهد دیس ،یخان یموس یمرتض ،یاریبخت هیمرض نده،یآ یپژوهشها

 هیا،مرضین ینیحس نینانه؛غالمحسیکارآفر یمال نیدر تام نینو یکردی:رو یاقتصاد اشتراک یمفهوم یواکاو-

 یاقتصاد یها استیپژوهشها و س ،فصلنامهیالهه ساجد دهی،سیاریبخت

 

 کنفرانس ها 

--Identification and ranking of factors affecting organizational health of training 

 th.Has been accepted by the Scientific committee in the 6and education 

International conference on modern research s in management ,Economics and 

accounting ,which was held on November 15,2016 in London-united Kingdom. 
-Examining the Global entrepreneurship   monitor indices .Has been accepted by 

International conference on management  ththe 5the scientific committee in 

,Economics and Humanities,Which was held on Morch01,2017 in Istanbul-

Turkey 
-Cybernetic Approach for controlling technology management activities. .Has 

been accepted by the scientific committee in the 5th International conference on 



management ,Economics and Humanities,Which was held on Morch01,2017 in 

Istanbul-Turkey 
-A study on the effect of digital economy and strategic information systems on 

entrepreneurship and business.Has been accepted by the scientific committee in 

the 5th International conference on management ,Economics and 

Humanities,Which was held on Morch01,2017 in Istanbul-Turkey 

 (کنفرانس هاISC) 

کارها) چالشها وراه یالملل نیکنفرانس ب یروگاهین عیدر صنا یانتقال تکنولوژ یابیارز ندیفرا یارائه الگو -

 خمسه ،عباسیاریبخت هی( مرض1392

نس کنفرا نیبهبود)مورد مطالعه:شرکت توگا(اول یوارائه راهکارها یتکنولوژ ندانتقالیفرا لیوتحل هیتجز- 

 خمسه  ،عباسیاریبخت هی(مرض1393)یو علوم اجتماع تیریاقتصاد مد

 نیکنفرانس ب نی(سوم1395)جیرا تیریو مد یاسالم تیریاز منظر مد کیتفکر استراتژ یقیتطب سهیمقا-

 فاطمه؛یاریبخت هی،مرضیرقابت یو توانمند یدانش و تعال تیریبر مد دیبا تاک عیصنا یو مهندس تیریمد یالملل

  یکفشدوز محمد

علم و  شیآما یمل شی(هما1397)یعلم و فناور یدر توسعه منطقه ا یآموزش عال شینقش آما نییتب-

  یاریبخت هی،مرضیمحمد هاد برزی،فر ینیرسول حس دی،سیفناور

(پنجمین 1397)نقش نهادها در نهادینه سازی رویدادهای کارآفرینی در کشورهای کمتر توسعه یافته-

 کنفرانس پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری،کمال سخدری،مرضیه بختیاری

 یدر علوم انسان نینو یها کردیرو یمل شیهما نی(سوم1397)یدر توسعه اقتصاد ینهاد ینینقش کارآفر-

 یاریبخت هیا،مرضین ینیحس نی،چالش ها و راه حل ها؛غالمحس

 یکاربرد یکنفرانس پژوهش ها نی(پنجم1397)نانهیفرصت و اقدام کارآفر ییدر شناسا یرفتار کردینقش رو-

 خاورزاده می،نسیاریبخت هی،مرضیسخدر ،کمالیو حسابدار تیریدر مد

 یو کاربرد ینظر قیبا استفاده ازتطب ینیکارآفر در«یو رهبر تیریسبک مد» یراهبرد یحوزه ها نیتدو-

 تیریمد یالمللنیکنفرانس ب نیهفدهم ،یاریبخت هیا،مرضین ینیحس نی(غالمحس1399)یعلم سنج یمدلها

 یبهشت دیدانشگاه شه

 یاریبخت هیا،مرضین ینیحس نی( غالمحس1399، ) ندهیدر مشاغل آ یبازار کار و رهبر ی ندهیآ  -

(مرضیه بختیاری،فاطمه کفشدوز 1400سیاستگذاری داده باز ،پلی به سوی کارآفرینی و توسعه پایدار)-

 محمدی،امید درگاهی نژاد؛کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت ،اقتصاد و حسابداری

 مرضیه بختیاری ،سکینه(1400تاب آوری صنعت گردشگری در بحران کرونا)آشیانگردی ؛به مثابه استراتژی -

 مفخمی؛دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکار های نوین در مهندسی صنایع و مدیریت حسابداری

امید مرضیه بختیاری،( غالمحسین حسینی نیا، 1400چشم اندازی به نظریه پردازی در علم کارآفرینی)-

 تیریو مد عیصنا یدر مهندس نینو یچالش ها و راهکار ها یالملل نیکنفرانس ب نیدومدرگاهی نژاد،

 یحسابدار

 

 ترجمه(کتب(  

،فاطمه کفشدوز یاریبخت هیا،مرضین ینیحس نیغالمحس کارآفرینی و مدیریت در بستر اسالمی،-

 پذیرش(محمدی.انتشارات دانشگاه تهران)

 (رشیانتشارات دانشگاه تهران)پذ و.. یاریبخت هیا،مرضین ینیحس نی، غالمحس کارآفرینی.-

 هیا،مرضین ینیحس نی، غالمحسبازار محور  یفناور محور در برابر نوآور ینوآور،فناورانه ینیکارآفر-

 )داوری(و.. یاریبخت

 وری(ا.)د.و. یاریبخت هیا،مرضین ینیحس نیغالمحس آیا کارآفرینی مرده است؟-

 



 

 

 

 پایان نامه ها و رساله ها

(1398-1400) 

د )موریدانش و تعهد عاطف میتسه یگر یانجیبا نقش م یسازمان یتحول گرا بر اثر بخش یرهبر یبررس-

 (نیاستان قزو یاجتماع نیمطالعه :سازمان تام

 یتفاوت سن یلگریبا نقش تعد یسازمان یریپذ رییبر تغ یتیریمد یسبک ها ریتاث ییشناسا -

وسو ددانش و  تیریمد یانجیناب با نقش م یبر عملکرد کسب و کارها یراهبرد یها تیقابل ریتاث یبررس-

 یسازمان یتوان

 یانجیمبا  انیدانشجو ینیفرصتها و قصد کارآفر ییبر شناسا یروانشناخت هیو سرما تیخالق ریتاث یبررس-

 نانهیو آموزش کارآفر طیمح  یگر

 یلگریو تعد ینوآور یانجیبانقش م ینیبر قصد کارآفر نانهیو نگرش کارآفر اقیاشت ریتاث یبررس-

 (یستیز یاستان تهران در حوزه فناور انیدانش بن ی:شرکت های)مطالعه موردیکنجکاو

 یشغل تیضادانش برند و ر یانجیبرند با نقش م یبر رفتار شهروند یداخل یبرند و برند ساز یرهبر ریتاث -

 یسازمان یتصد یلگریکارکنان و نقش تعد

 یاشرکته یتحقق رسالت اجتماع یبر عملکرد استارت آپ ها در راستا کیاتحاد استراتژ ریتاث یبررس- 

 نوپا

گرفتن نقش  با در نظر یبر عملکرد و تعهد سازمان نانهیکارآفر یو فرهنگ سازمان نانهیکارآفر شیگرا ریتاث-

  نیتحول آفر یرهبر یلگریتعد

قصد  و یذهن ی،هنجارهاینگرش فرد قیاز طر نانهیبر رفتار کارآفر ینیکارآفر یمهارت ها ریتاث یبررس-

 (نیاستان قزو انیدانش بن ی)مورد مطالعه:شرکتهاینیکارآفر

 اک دانشو اشتر یانسان هیسرما یانجیبر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش م یسازمان یفراموش ریتاث 

با نقش  یشغل تیبر رضا یو عملکرد رهبر یشرکت ،فهنگ سازمان یاجتماع تیمسئول ریثات یبررس -

 (نیزوقاستان  یزیو برنامه ر تیریو اعتماد در سازمان)مورد مطالعه:سازمان مد یتعلق خاطر شغل یانجیم

 یرلگیبرند و نقش تعد یدلبستگ یگریانجیبا نقش م یمشتر یریبرند بر درگ تیتجربه برند ،هو ریتاث-

 خدمات تیفیک

 
  


