
 توسعه كارآفريني

 
 پژٍّشي تَسعِ كارآفزيٌي -فصلٌاهِ علوي

 3194 بْار، اٍل شوارُ، ّشتن دٍرُ
 

 : تحزيزيِ  ّيأت
 داًشگاُ عالهِ طباطبايي  استاد سيدهْدي الَاًي

 داًشگاُ تْساى استاد  عباس باشزگاى
 داًشگاُ تسبيت هدزس داًشياز حسيٌي ادسيد حويد خداد

 داًشگاُ تْساى استاد قيسيد هٌصَز خليلي عسا
 داًشگاُ تْساى داًشياز علي ديَاًدزي

 داًشگاُ شْيد بْشتي  استاد علي زضائياى

 داًشگاُ شيساش استاد الديي فقيِ ًظام
 داًشگاُ بَعلي سيٌا ّوداى   استاد عصيصا... هعوازياًي
 داًشگاُ تْساى  استاد سيد هحود هقيوي

 
 داٍراى ايي شوارُ: 

 -هحودزضا شالي -بْسٍش شازعي -هْساى زضَاًي -حسيي خٌيفس -جاًيحسٌعلي آقا
قٌبس هحودي  -اسداهلل كسدًائيج -غالهحسيي عبداهلل شادُ -بابك ضياء -سيدهجتبي سجادي

 -يَسف ٍكيلي -ّادي ًَتاش -هحودزضا هيگَى پَزي -هْسداد هدَّشي -الياسي
 ِ باقسيافساً -هجتبي اهيسي -هستضي زضايي شادُ -هْدي ٍحدت كاز

 
   

 
 حسيي خٌيفس 0علويٍيساستاز 

 دستياز ٍيساستاز علوي: حسيي هقيوي
 ٍيساستاز فازسي ٍ صفحِ آزا:  هَسِ فٌي چکاد

 هسين فتاح شادُ  : ٍيساستاز اًگليسي
  هعصَهِ شهاًي:  اهَز هشتسكيي

 
 31/5/99هَرخ  3313/33/1/99ًاهِ شوارُ  بزاساسايي فصلٌاهِ 

پژٍّشي  -كويسيَى بزرسي ًشزيات علوي كشَر داراي درجِ علوي
 باشد.  هي

 يًَسکَكازآفسيٌي كسسي ايي شوازُ اش فصلٌاهِ با ّوکازي  
 هٌتشس شدُ است.  دز داًشگاُ تْساى     

 
  (ISC) اسالم جْاى استٌادي پايگاُ ساهاًِ در فصلٌاهِ ايي  

  Copernicus Index (IC) ُپايگا ٍ www.srlst.comبِ ًشاًي 
 شَد.  هي ًوايِ http://www.indexcopernicus.comبِ ًشاًي 

 
 

خياباى كازگس شوالي، ابتداي خياباى شْيد فسشي هقدم  - : تْساى ًشاًي 
. طبقِ دٍم، دفتس هجلِ تَسعِ )شاًصدّن( داًشکدُ كازآفسيٌي داًشگاُ تْساى

 كازآفسيٌي
 14155ـ  6446:  پستي  صٌدٍق 
  66338086 - 66225004ٍ ًوابس:   تلفي 

 www.jed.ut.ac.irالکتسًٍيکي:  ايگاُپ
 .باشد ًوي  دز هقاالت  هٌدزج  آزاء ٍ ًظسات  هسؤٍل  هجلِ  ايي 
  .است پذيزش قابل فصلٌاهِ الکتزًٍيکي پايگاُ طزيق اس فقط هقاالت  
 .است  بالهاًع  هأخربا ذكس   هطالب  ًقل 

 

 صاحب اهتياش:
 داًشکدُ كارآفزيٌي

 داًشگاُ تْزاى
 

 هديس هسؤٍل 
 سيدهصطفي رضَي

 
 سسدبيس 

 سيدهحود هقيوي
 

 هديس داخلي
 هحسي اًصاري

 
 

http://www.indexcopernicus.com/


 فهرست مطالب
 

 صفحه عنوان مقاله

 یانشروویان : مروری   کارآفرینانره ممطالةر    قصر   برر  اجتماعی سرمایه تأثیر 
 1-19 تهران( یانشگاه کامپیوتر برق و مهن سی یانشک ة ارش  کارشناسی

 پرنیان راضیه زالی، محمدرضا مرادی، محمدعلی

 صرنایع : مروری   متوسط ممطالةر   و کوچک صنایع بازار توسة  م ل طراحی 
 21-40 آشامی نی( و غذایی

 آقووازاد ،   هاشوو  ایروانووی،  محمووداثاد بهملووی،  محمووثد پووثر،  حسوولیلی طهمووثر 
 انثشه مرتضی

  41-59 ایران یر کار و کسب ها  خوشه پای ار توسة  الگو  ارائ 

 نیا رحی  فریبرز ظهثریان، میث 

 آمروز    موفقیرت  یر سیسرتمی  و محیطری  فرری    هرا   مؤلفره  نقش تبیین
 61-79 تهران یانشگاه کارآفرینی الکترونیکی

 زعفریان رضا سفیدگر، افروز آراستی، زهرا

 بهبروی   راسرتا   یر برازارگرایی  بر رقابتی راهبری و کارآفرینانه گرایش تأثیر
 81-100 پای ار رقابتی مزیت ایوای و عملکری

 علیان مژد  آبادی، دولت رضایی حسین
 101-117 ایرانی یر کارآفرینان ازان ازه بیش نفس اعتمایبه مثبت ها  موقةیت شناسایی 

 پثر ایمانی نرگس کافشانی، احمدی عبداهلل نثری، پثریا
 موری  یانشگاهی ممطالة  زایشی ها  شرکت موفقیت بر مؤثر عوامل بررسی :

 119-137 اصفهان( استان - تحقیقاتی علمی شهرک یر مستقر ها  شرکت

 اعرابی یالسه صفری، علی کاظمی، علی

 یانشوویان ممطالة  کارآفرینی به تمایل و مسئله حل ها  سبک رابط  بررسی 
 139-158 زابل( یانشگاه طبیةی منابع و کشاورز  یانشوویان: موری 

 غیاثی عبدالرحی 

 هرا    گررایش  نقرش  تبیین: سازمانی کارآفرینان  عملکری و ساز  شبکه قابلیت
و  توهیرزا   کننر ة  ارائره  هرا   شررکت : موری  مطالة م سازمانی راهبری 
 159-174 ایران( مة نی صنایع و مة ن بخش به مهن سی و فنی خ ما 

 سخدری کمال

 175-193 نوپا وکارها  کسب یر اخالقی گیر  تصمیم بر محیطی عوامل تأثیر 

 بادلی زهرا الیاسی، محمدی قلبر


