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نام خانوادگی
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نام پدر

شهرام

تاریخ تولد

1367/09/23

محل تولد

اصفهان

شماره شناسنامه

18048

شماره ملی
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 .2سوابق تحصیالتی:
 مدارک دانشگاهی:
مقطع

كشور و شهر

رشته و گرایش

معدل

دانشگاه محل تحصیل

كارشناسی

مهندسی کامپیوتر /سخت افزار

13/70

دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان

ایران؛ اصفهان

كارشناسی

مدیریت اجرایی گرایش
استراتژیک

19/14

پردیس فارابی دانشگاه تهران

ایران؛ تهران

دكترا

مدیریت کارآفرینی

تحصیلی

ارشد

-

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

محل تحصیل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1386/11/1

1391/4/31

1391/7/1

1393/6/16

ایران؛ تهران

1395/7/1

-

 عناوین پایان نامهها
پایان نامه

عنوان

استاد راهنما

نمره

كارشناسی

دسته بندی اخبار فارسی با استفاده از الگوریتم بیزین
طراحی و اعتبار بخشی مدل پاداش چند سطحی در شرکت فوالد مبارکه اصفهان

دکتر محمد سعید احسانی
دکتر حسین خنیفر ،دکتر محمد
حسین رحمتی

18/75

ارشد

 رتبه ها و جوایز علمی
ردیف

رتبه یا جایزه

1

دانشجوی نمونه دانشگاه تهران در سال 1394
پژوهشگر برتر دانشگاه تهران در بیست و سومین جشنواره هفته پژوهش
پژوهشگر برتر استان تهران در سال 1393
دانشجوی ممتاز دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد در هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه تهران

2
3
4

19/50

رتبه پنجاه و پنج کنکور سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی سال  1391در رشته مدیریت اجرایی
پژوهشگر برتر دانشگاه تهران در جشنواره پژوهش در سال 1393
رتبه اول در بین دانشجویان ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران با معدل 19.14

5
6
7

 .3سوابق اجرایی:
تاریخ شروع

تاریخ پایان

نام محل كار

1390/04/01

1392/12/29

شركت فوالد فلز ارفع

منابع انسانی

1393/01/01

1393/12/29

پژوهشکده اپتیک و لیزر صاایران

منابع انسانی

1393/10/01

1395/03/01

استارتاپ لند سریر

مدیر شتابدهنده

شركت چند منظوره نویدنور

مركز آموزشهای مجازی دانشگاه
تهران
برگزار كننده اردوی استارتاپ و
تسهیلگر كارآفرینی ایران
عضو كمیته رویدادهای كارآفرینی اتاق
بازرگانی صنایع ،معادن و كشاورزی
مربی رویدادهای استارتاپی در شتاب
دهنده كمان ،مشاهیر و رویدادهای
استارتاپی
مدیر توسعه محصول
هم بنیان گذار و مدیر توسعه بازار و
توسعه محصول

واحد سازمانی
طرح و برنامه و توسعه
كسب و كار

1396/3/1

اصفهان ،سه كارخانه در زمینه محصوالت نفتی
و گازی(یکسال به عنوان هئیت مدیره)
سهامدار و عضو هئیت مدیره

ادامه دارد

كارشناس فنی

1392/06/01

1393/06/01

كانون كارآفرینی ایران

1393/08/27

ادامه دارد

اتاق بازرگانی

1395/4/1

ادامه دارد

شتاب دهنده كمان،

توضیحات

پاره وقت
رویدادهای استارتاپ ویکند در تهران و
شهرستان ها

ادامه دارد

متخصص بوم كسب و كار و بوم ناب و
bussines plan

استارتاپ نیک استارتر

1395/5/1

1396/5/1

در حوزه كراود فاندینگ

استارتاپ بخوان

1393/1/1

1395/02/1

در حوزه محتوا

مشاهیر ،جاویدان

1394/4/1

منتور رویدادهای استارتاپ تریپ
اصفهان ،استارتاپ گردشگری كرمان و
استارتاپ تلنت همراه اول ،استارتاپ
ویکند موكریان ،استارتاپ ویکند

مربی رویداد

1393/04/30

ادامه دارد

تركیه ،استارتاپ ویکند گردشگری
تهران ،رویداد نگرش ناب و ...
مشاور و برگزاركننده كارگاه خالقیت و

شركت تالونگ ،ایران

ایده پردازی در صنایع و شركت ها

خودرو و ...

1395

ادامه دارد

مربی در بیش از ده رویداد استارتاپ ویکند

 -4سوابق پژوهشی:
 مقاالت علمی:

ردیف

عنوان مقاله

تالیف
یا
ترجمه

نویسندگان همکار

نوع مقاله (،ISI
 ،ISICعلمی
پژوهشی ،علمی
مروری یا علمی
ترویجی)

1

مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت عرضه های عمومی اولیه
شرکتهای مشمول واگذاری سیاستهای اصل  44قانون
اساسی بازدهی بازار

تالیف

دکتر قاسم بولو
دکتر محسن سهرابی
دکتر پیمان تاتایی

علمی پژوهشی

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت
دارایی و تامین مالی ،سال اول،شماره
دوم،پاییز ،1392صص100-85

تالیف

دکتر حسین نوروزی

علمی پژوهشی
)(ISC indexed
ISSN:2322424x

International Journal of
Management and Humanity
Sciences (IJMHS), Vol. 3, No.
5, May, 2014.

3

Recognition of Strategic Reward Systems
and Incentives Influencing Employees

تالیف

دکتر حسین خنیفر،
دکتر محمدحسین
رحمتی

علمی پژوهشی
)(ISC indexed
ISSN: 23455314

Journal of Modern
Management & Foresight
Vol. 1, Issue 5, May 2014, pp.
193-206.

4

Survey the effect of product knowledge،
brand image and product involvement, in
explaining consumer purchase behavior of
counterfeit products case study: perfume in
Iran

تالیف

حمیدرضا نژادعلی

علمی پژوهشی
)(ISC indexed

Scientific Journal of
Mechanical and Industrial
Engineering (SJMIE). Sci. J.
Mech. Ind. Eng., 2 (3): 61-67.

تالیف

مهرداد فروزنده
نوشا صفاهانی

علمی پژوهشی
)(ISC indexed
2322424x:ISSN

International Journal of
Management and Humanity
)Sciences (IJMHS
Vol. 3, No. 8, August, 2014.

مهرداد فروزنده
نوشا صفاهانی

علمی پژوهشی
)(ISC indexed
2345-:ISSN
5314
علمی  -تخصصی

2

An Investigation on the Sale and
Exportation of Steel Based on Industrial
Marketing Mix: Case Study on Esfahan’s
Mobarakeh Steel Company

5

Feasibility study of Entrepreneurship and
Employment for
Hemophilia patients in Esfahan Province
Factors Affecting Entrepreneurship:
Tourism Development and Constant
Tourism Industry

تالیف

7

نظم بخشیدن به نوآوری برای توسعه کارآفرینی

تالیف

-

8

تسخیر و فتح صنایع آینده بر پایه نوآوریهای اساسی

تالیف

-

علمی  -تخصصی

9

پیدا کردن نقطهی بهینه برای نوآوری

تالیف

-

علمی  -تخصصی

6

مشخصات مجله (نام ،سال و شماره
چاپ)

Internatioanl Journal of
Management & Modern
Foresight
دوماهنامه آموزشی ،پژوهشی کارآفرین
ناب ،شماره  ،33مهر و آبان 1392
ماهنامه تخصصی مدیریت بازاریابی و
تبلیغات ،اردیبهشت 1392
مجله علمی-تخصصی توسعه مهندسی
بازار1392/3/25 ،

 مقاالت همایشها
ردیف

1
2

عنوان همایش
دومین کنفرانس بین المللی
مدیریت ،کارآفرینی و توسعه
اقتصادی
سومین همایش ملی و دومین
همایش بین المللی مهارت
آموزی و اشتغال

محل
همایش

عنوان مقاله

نویسندگان
همکار

ارائه در
همایش

قم،
1392/6/19

بررسی و مقایسه روشهای متعدد آموزش در تکاپوی
ارایه شیوههای نوین آموزش برای توسعه شایستگی-
های منابع انسانی

دکتر حسین خنیفر

سخنرانی

تهران،
1393/2/17

بررسی شاخص های فرهنگی بومی به عنوان ابزاری
برای توسعه تجارت الکترونیک و ارتباطات فراملی

دکتر حسین خنیفر

پوستر

چاپ
خالصه
مقاله

چاپ
كامل
مقاله

×
×

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

International
Conference on
Entrepreneurship and
investment
دومین کنفرانس بین المللی
مدیریت ،کارآفرینی و توسعه
اقتصادی
اولین همایش ملی بازاریابی
فرصتها و چالشها ،دانشگاه
فردوسی مشهد
اولین همایش بین المللی
مهارت آموزی و اشتغال
اولین همایش ملی بازاریابی
فرصتها و چالشها ،دانشگاه
فردوسی مشهد
اولین همایش ملی سرمایه
گذاری و تولید ملی دانشگاه
تربیت مدرس
اولین همایش ملی راهکارهای
توسعه منطقه آزاد تجاری
صنعتی ماکو با محوریت سرمایه
گذاری -فرصتها و چالشها
چهارمین همایش ملی اقتصاد
ایران
ششمین فراخوان مقاالت علمی
پژوهشی اقتصاد پنهان ( :با
رویکرد اقتصاد مقاومتی)
سومین کنگره پیشگامان
پیشرفت
سومین کنگره پیشگامان
پیشرفت
پنجمین کنگره پیشگامان
پیشرفت
ششمین کنگره پیشگامان
پیشرفت
ششمین کنگره پیشگامان
پیشرفت
چهارمین همایش ملی و سومین
همایش بین المللی مهارت
آموزی و اشتغال
سومین کنفرانس ملی
روانشناسی و علوم رفتاری

تهران،
1392/2/5
تهران،
1392/2/5
تهران،
1393/02/18
تهران،
1393/09/14
تهران،
1393/09/14

مدیریت استراتژیک تکنولوژی در بنگاههای بزرگ
اقتصادی بر پایه مرزهای دیگر نوآوری
بررسی وضعیت کارآفرینی و اشتغال در بین بیماران
هموفیلی

تهران
1394/03/17

آموزش فنی و حرفه ای و یادگیری ابزاری برای
پشتیبانی از توسعه پابدار استراتژیک

مهرداد فروزنده
امین بینایی باش

تهران
1394/05/22

طراحی و اعتباربخشی مدل پاداش چندسطحی برای
تسهیل تغییر سازمانی ؛ مورد مطالعه شرکت فوالد
مبارکه

مهرداد فروزنده

سومین کنفرانس ملی
روانشناسی و علوم رفتاری

تهران
1394/05/22

بررسی چگونگی تاثیر استرس شغلی بر خالقیت و
عملکرد کارکنان در شرکتهای دانش بنیان

مهرداد فروزنده

Tehran
2015/02/25

Teleworking: a tool to facilitate
entrepreneurship among women

مهرداد فروزنده
نوشا صفاهانی

پوستر

×

قم،
1392/6/19

توسعه کارآفرینی براساس خالقیت و نوآوری در
سازمانهای دانش بنیان  :فرآیند تفکر خالقانه ابزاری
برای توسعه کارآفرینی

دکتر حسین خنیفر

پوستر

×

مشهد،
1393/2/10

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی صنعتی در
فروش و صادرات فوالد و محصوالت فوالدی؛

دکتر حسین خنیفر
مهرداد فروزنده

پوستر

×

تهران،
1392/2/23

آینده پژوهی اشتغال زنان در ایران با تاکید بر
دورکاری و کار از خانه

امین بینایی باش

×

مشهد،
1393/2/10

بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرفکننده در تبیین
رفتار خرید کاالهای تقلبی

امین بینایی باش

سخنرانی

×

تهران،
1392/2/11

لزوم برنامهریزی و تفکر استراتژیک بر جذب سرمایه-
گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران

مهراب کرمی
فخرآبادی

پوستر

×

ماکو،
1392/4/12

استراتژی جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در
منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو

مهراب کرمی
فخرآبادی

مازندران،
1392/3/13

بازکاوی بازارهای مالی و نظام تامین مالی در تکاپوی
لزوم اقتصاد مقاومتی
برنامه ریزی استراتژیک راهکاری برای رسیدن به
اهداف نظام تامین مالی بر اساس لزوم اقتصاد
مقاومتی

مهراب کرمی
فخرآبادی

پوستر

-

سخنرانی

تهران،
1392/6/23

بررسی اقتصاد مقاومتی بر پایه لزوم تفکر استراتژیک
کارآفرینی ابزاری برای پیشرفت و توسعه  :تشویق
خوداشتغالی در بین زنان
چارچوب مدیریت نوآوری استراتژیک

×

سخنرانی

×

سینا عباس زاده

×

امین بینایی باش

×

امین بینایی باش،
مجتبی فیروزجائیان
امین بینایی باش
جمشید صفاری

سخنرانی

×
×
×

مهرداد فروزنده
پوستر

×

سخنرانی

×

سخنرانی

×

 كتب:
عنوان كتاب

تالیف یا ترجمه
یا ویراستاری

نویسندگان
همکار

مشخصات نشر

تالیف

-

انتشارات نگرش روز؛ تهران؛
1392

تالیف

-

انتشارات نگرش روز؛ تهران؛
1393

ویراستاری
ویراستاری

-

انتشارات آموخته؛ اصفهان؛1393
انتشارات آموخته؛ اصفهان؛1393

گردآوری

سینا عباس زاده

انتشارات نگرش روز؛ تهران؛
1391

گردآوری

امین بینایی باش

گردآوری

سینا عباس زاده

پیک آموزش مفهومی و شبکه ای دانش مسائل روز
شابک4-41-6651-600-978 :
كارآفرینی نوآورانه :نوآوری ابزاری برای كارآفرینی و شروع كسب و كارهای كوچک
و متوسط
شابک978-600-7372-07-4:
ده مقاله خواندنی از اچ.بی.آر پیرامون رهبری مترجم  :بهنام كیماسی
ده مقاله خواندنی از اچ.بی.آر پیرامون استراتژی
مجموعه سواالت طبقه بندی شده استعداد و آمادگی تحصیلی دو جلدی
شابک ج978-600-6651-05-7 :1
شابک ج978-600-6651-06-4 : 2
 2013نکته دانش مسائل روز در زمینه مدیریت
شابک978-600-6651-03-9:
مجموعه سواالت كنکور سراسری استعداد و آمادگی تحصیلی
شابک978-600-6651-33-0 :

انتشارات نگرش روز؛ تهران؛
1392
انتشارات نگرش روز؛ تهران؛
1391

 .5سوابق آموزشی
 سوابق تدریس
عنواندرسهاییكه تدریس-

نامدانشگاهیامؤسسه

نمودهیامینمائید.

آموزشی وپژوهشی

1

ایجاد کسب و کار

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مهر و بهمن1396

2

طرح کسب و کار

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مهر و بهمن 1396

3

کارآفرینی

دانشگاه اصفهان

مهر 1396

2

مدیریت استراتژیک

دانشگاه تهران مرکز آموزش مجازی

1394-1393

3

مدیریت منابع انسانی

دانشگاه تهران مرکز آموزش مجازی

1394-1393

4

روش تحقیق

دانشگاه تهران مرکز آموزش مجازی

1394-1393

ردیف

توضیح

تاریخ

 كارگاه های آموزشی
عنوان كارگاه

سازمان ارائه كننده

نقش
(مربی كارگاه یا
شركت كننده)

تاریخ كارگاه

Startup weekend Isfahan
Workshop on employees brand, Talent Management and
succession planning, innovation in the humanities
اصول برقراری ارتباط

مرکز کارآفرینی

برگزار کننده

اردیبهشت 1394

Gower

شرکتکننده

سپتامبر 2013

مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان

شرکتکننده

مرداد 1392

 .6مهارتهای زبان:
زبان یا مهارت
زبان انگلیسی

میزان
تسلط
خوب

مدرک

توضیحات

مدرک قبولی آزمون زبان ،IElTSآذر 93

نمره 7

