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 دکتر مجتبی ناهید

 دکترای کارآفرینی

 سوابق کاری سازمانی

 سمت

 مدت همکاری
مجموع به  نام سازمان

 ماه

 از تا

 سال سال

9/82 18 کارگزینی و رفاه کارشناس  3/08 اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و   

6/85 34 و رفاه ینیامور کارگزرئیس   9/82 اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و   

1/91 66 و محققان علمیئتهیامور  کلمدیر  6/85 اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و   

12/92 24  کارکردسنجیمدیر اداره برنامه نگاری و   1/91 یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند   

6/88 8 )با حفظ سمت پژوهشگاه( منابع انسانی مشاور  1/87  خانه تلویزیون 

سازی سیستم منابع مجری و مشاور طرح پیاده

 مت()با حفظ س انسانی
01  1/91  2/90  شرکت برق آترین تبریز 

2/94 10 مشاور منابع انسانی مدیرعامل  4/93  شرکت الکتروکویر 

3/96 26 یو امور ادار یمعاون منابع انسان  2/94  شرکت الکتروکویر 

3/96 تاکنون -  یمنابع انسانمدیر   شرکت پخش رازی 

 

  فعالیت های کاری سایر

 سمت

 مدت همکاری
مجموع به  نام سازمان

 ماه

 از تا

 سال سال

11/93 پنج ترم دهشماره ، بیمه ایران و مرکز مرکز خانه کارگر  7/89  مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی 

11/88 تاکنون هفده ترم -  در مقطع کارشناسیدماوند مدرس دانشگاه ارشاد  

سال 7 ادامه دارد 10/89 تاکنون   رانیانملی ای یوربهرهداور جشنواره  

- 3 7/90  4/90  کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینیاولین  داور 

- 3 7/91  5/91  
کنفوورانس ملووی و عضووو هیوواو داوری دومووین داور 

 دانشجویی کارآفرینی

- - 93 92 
و عضو هیاو داوری جشنواره و کمپ کارآفرینی داور 

 دانشگاه جامع علمی کاربردی

 95 95 - دانشگاه صنعتی امیر کبیر
ور سومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ دا

 ایرانی

 داور مجله علمی ترویجی رشد فناوری 95 تاکنون ادامه دارد -

 داور کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 96 96 - -

- - 94 90 
مدیرمسووئول و سووردبیر فصوولنامه تخصصووی موودیریت 

 شوکار کوچک با عنوان ارزکسب

- - 9/91  2/91  رشناس دوازده برنامه حرف حساب شبکه یک سیماکا 
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 وکار ایرانی شبکه پنج سیماکارشناس سه برنامه کسب 92 92 - -

 برنامه رادیو اقتصاد و رادیو ایران پانزدهکارشناس  93 96 ادامه دارد -

- 24 94 92 
رییس هیاو مدیره تعاونی خدماو و رفاه پژوهشگاه نایب

 فرهنگ و اندیشه اسالمی

- - 93 93 
روزه کارآفرینی با عنوان عصرانه دبیر همایش یک

 کارآفرینانه در دانشگاه ارشاد دماوند

 سخنران مدعو همایش اشتغال و تعاون شهر شوش 92 92 - -

 سخنران در همایش ملی کارآفرینی در کرمان 94 94 یک روزه -

 95 95 یک روزه -
یافتگان سخنران با موضوع کارآفرینی در همایش بهبود 

 اعتیاد شهر اصفهان

 95 95 یک روزه دانشگاه یزد
عضو پنل تخصصی سخنرانی در هفته پزوهش در 

 خصوص جایگاه فناوری در کارآفرینی دانشگاه یزد

 95 95 یک روزه -
سخنران با موضوع آموزش های کارآفرینی برای 

 مسئولین دانشگاه های جامع علمی کاربردی استان یزد

 

 و تقدیرها هانشانجوایز و 

 محل برگزاری سال عنوان

ی کوارآفرین»عنووان دانشگاه تهران بوا  89های نوآورانه سال از عناوین برتر ایده

 تومان میلیونیکو دریافت لوح تقدیر و مبلغ  «پیشکسوتان
 دانشگاه تهران 89

 دانشگاه آزاد تبریز 79 لوح تقدیر بابت برگزاری موفق کنفرانس سال جهانی ریاضی

ر لوح تقدیر از رئیس موسسه کار و امور اجتماعی بابت تودریس در طورح همیوا

 کارآفرین
 پایانی طرح همیار کارآفرین اندیشیهم 90

 هایمشارکتو مدیرعامل سازمان رفاه خدماو و  8لوح تقدیر از شهردار منطقه 

 شهرداری تهران بابت تدریس در طرح همیار کارآفرین
 ح همیار کارآفرینپایانی طر اندیشیهم 90

 امبودهبنده مدیرکل اداره  91 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 91کسب عنوان اداره کل برتر سال 

 - 91 لوح تقدیر بابت تدریس در طرح کارآفرینی در صنایع غذایی

کنفوورانس ملووی دانشووجویی اولووین لوووح تقوودیر و تقدیرنامووه بابووت داوری در 

 کارآفرینی
 آفرینیدانشکده کار 90

کنفوورانس ملووی دانشووجویی دومووین لوووح تقوودیر و تقدیرنامووه بابووت داوری در 

 کارآفرینی
 دانشگاه شاهد 91

 اداره کل کار و تعاون شهرستان شوش دانیال 92 سخنرانی در همایش اشتغال و تعاون شهر شوشلوح تقدیر بابت 

 المللویبینکنفورانس برگوزاری اولوین  لوح تقدیر و تقدیرنامه بابت همکاری در

 دانشجویی کارآفرینی
 دانشکده کارآفرینی 92

 المللویبینکنفورانس برگزاری سومین  لوح تقدیر و تقدیرنامه بابت همکاری در

 دانشجویی کارآفرینی
 دانشکده کارآفرینی 92

 ایران وریبهرهجشنواره ملی  92 ایران وریبهرهلوح تقدیر و تقدیرنامه بابت داوری در سومین جشنواره ملی 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  91تقدیرنامه بابت همکاری در تودوین سوند راهبوردی معاونوت حقووقی و توسوعه 
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 مدیریت و منابع پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

تموع برگزاری نشست کارآفرینی در مج لوح تقدیر و تقدیرنامه بابت همکاری در

 فنی
 آبادسعادومجتمع فنی تهران  93

 دیر بابت انتخاب وبالگ اینجانب بوه عنووان وبوالگ برتور هموایش ملویلوح تق

 کرماندر کارآفرینی 
 کرمان 94

رکت منوابع انسوانی در شوآموزش و لوح تقدیر بابت راه اندازی و ایجاد سیستم 

 الکتروکویر
 شرکت الکتروکویر 96

 

 
 

 )مقاالت( پژوهشی -سوابق علمی

 محل چاپ سال چاپ عنوان مقاله ردیف

 ماهنامه تخصصی تاریخ معاصر زمانه در شدهچاپ 86 فارسخلیج جایبهلیج عربی خ  .1

 ماهنامه تخصصی تاریخ معاصر زمانهدر  شدهچاپ 87 کتر مصدق()با رویکرد بررسی اقتصاد بدون نفت د توانستیممصدقی که   .2

 87 معرفی سیستم آموزش پژوهش محور پرورش مآل  .3
انس ملوی اقتودار کنفوردر مجموعوه مقوا و  شدهچاپ

 علمی، اقتدار ملی

 88 چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه  .4
 هاییبررسورویجی ت -در فصلنامه علمی شدهچاپ

 بازرگانی

 88 توصیفی از استراتژی کارآفرینی سازمانی  .5
 هاییبررسورویجی ت -در فصلنامه علمی شدهچاپ

 بازرگانی

6.  
های کارآفرینی جوانان: موانع و انگیزهایجاد انگیزه برای 

 اندازی تجارو جدید توسط جوانانگذاری برای راهسرمایه
88 

 ایمنطقووههمووایش در مجموعووه مقووا و  شوودهچاپ

 مقاله 200از  17اشتغال و کسب رتبه 

 88 چرایی کارآفرینی  .7
ع سراسوری دانشووگاه جووام نامووههفتهدر  شودهچاپ

 283-282-281 هایشماره -علمی کاربردی

 89 آموزش پرورش محور با رویکرد کارآفرینانه  .8
اولوین کنفورانس ملوی در مجموعه مقا و  شدهچاپ

 مدیران آموزش و پژوهش کشور

 89 های خانگی در کارآفرینی جوانانوکارکسببررسی نقش   .9
اولوین کنفورانس ملوی  در مجموعه مقا و شدهچاپ

 های خانگیوکارکسبمشاغل و 

 89 ک رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینیبررسی تئوری  .10
اولووین کنفوورانس  در مجموعووه مقووا و شوودهچاپ

 مدیریت و نوآوری در شیراز المللیینب

11.  
سنجش میزان نوآوری و کارآفرینی سازمانی در پژوهشگاه فرهنگ 

 اسالمی یشهاندو 
90 

از مقا و منتخوب اولوین کنفورانس ملوی چاپ شده و 

 نظام اداری کشور

 90 ن نقش رسانه ملی در توسعه کارآفرینی در ایرانتبیی  .12
رسووانه و پژوهشووی  - در فصوولنامه علموویشووده چوواپ 

 )کار مشترك با آقای دکتر زالی( فرهنگ

 18در ماهنامه تخصصی کارآفرینان ناب  شدهچاپ 90 دنیا مسطح شده است؟ واقعاًآیا   .13

 90 های کوچکوکارکسبهای مذاکره در بررسی شیوه  .14
ای کارآفرینی و نقش آن در کنفرانس منطقه چاپ شده

)کار مشترك با خوانم  ای بوکاندر توسعه ملی و منطقه

 زهرا نوتاش(
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15.  
Social Capital and Evaluating the Performance 

of Entrepreneurship Educators: Case of a 

Developing Country 

91 European journal of scientific research 

volume 97. No 1. 2013 (ISI) 

16.  
تلویزیووون( در توسووعه جمعووی )های اثرگووذاری رسووانه بررسووی

 کارآفرینی
91 

اقتصوواد و ژوهشووی پ -فصوولنامه علمووی در  شوودهچاپ

 تجارو نوین

17.  
عوه جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری سوازمانی )مطال تأثیربررسی 

 موردی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی(
92 

ه پژوهشی توسع -فصلنامه علمی در  شدهچاپ

 کارآفرینی

 های خانگیوکارکسبدر دانشنامه شده  چاپ 92 برای مشتری آفرینیارزش  .18

19.  
 بررسی ارتباط گرایش کارآفرینانه بور عملکورد کارکنوان )مطالعوه

 موردی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی(
92 

ترویجی مجله رشد و  –در فصلنامه علمی  چاپ شده

 فناوری

20.  
 کارآفرینانوه یهافرصوت یصدر تشوخ یفکور یهابعواد سورما تأثیر

 صنعت ورزش شهر تهران
93 

پژوهشی مدیریت  –در فصلنامه علمی شده چاپ 

 ورزشی

 در ماهنامه تخصصی کارآفرینان ناب شدهچاپ 93 مقاله شهر خالق  .21

 فناوریی ترویجی رشد و علم مجلهدر  چاپ شده 93 و مخاطراو( یا)مزا نفعانیباز و مشارکت ذ ینوآور  .22

 در هزاره سوم یدارتوسعه پا یسوبه یسبز گام ینیکارآفر  .23
و 94 

93 
 یو نوآور ینیسا نه کارآفرکنفرانس در  چاپ شده

 و همایش ملی کارآفرینی کرمان یکاستراتژ

 ینمحور نو یفناور یهاشرکت یوکار براکسب یهامدل  .24
و  93

94 

 ینیکارآفر یس ملکنفرانچاپ شده در مجموعه مقا و 

مسعود  کار مشترك با آقایان یک،استراتژ یو نوآور

 .یونابوالقاسم عرب یی،وفا

25.  
نقد دیدیگاه شومپیتر در جهت عواقوب احتموالی اجورای تخریوب 

 خالق از دیدگاه اسالم
95 

چاپ شده در مجموعه مقا و سومین کنفرانس ملی 

 اقتصاد و مدیریت کاربردی

26.  
وکارهای جدید مدیره در کسبو هیئت خرید سهام توسط مدیریت

 آمیزمخاطره
 94اسفندماه  چاپ شده در شماره مجله تدبیر 94

 95 سیر تطور مفاهیم و مدل های مدیریت تغییر  .27
کنفرانس ملی  دومینچاپ شده در مجموعه مقا و 

علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی 

 ایران

28.  
دد و معرفی مدیریت فرایندهای سیر تطور مدل های مهندسی مج

 BPMSکسب و کار 
95 

کنفرانس ملی چاپ شده در مجموعه مقا و دومین 

کار   ،ایران ترویج آموزش علوم در راهکارهای توسعه و

 محمدرضاییمشترك با آقای مهندس 

29.  
شناسایی روش های مناسب بلوك جریان های درآمدی در کسوب 

 و کارهای الکترونیکی
95 

ر مجله مدیریت انجمن مدیریت ایران کار آماده چاپ د

 مشترك با خانم بهرامی

 95 استعداد یریتدر مدیریت منابع انسانی، مد یدرویکردی جد  .30
سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین چاپ شده در 

 و برنامه ریزی پایدار در ایران

31.  
 یص( بور تشوخی)بعود سواختار یاجتمواع یهنقش سرما ییشناسا

 استان تهران( یصنعت نساج ی)مطالعه مورد انینفرصت کارآفر
95 

، کار مطالعاو مدیریت و کارآفرینیدر مجله  چاپ شده

 مشترك با خانم ساجدنیا

32.  Innovation Process (In Collaboration of University) 95 
سومین کنفرانس ملی اقتصاد، چاپ شده در 

 مدیریت و فرهنگ ایرانی

33.  Marketing and Innovation 95 
کنفرانس بین المللی مدیریت و چاپ شده در 

 حسابداری تفلیس گرجستان
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34.  

 یهاتوانمندسازی هیأو مدیره در شورکت یرتأث یینو تب ییشناسا

 یهاشوهرك یکوچک مستقر در برخ یها)مطالعه شرکت کوچک

 (یراندر ا یصنعت

 در مجله مطالعاو مدیریت و کارآفرینیشده چاپ  95

 علمی ترویجی رشد و فناوریدر مجله چاپ شده  96 ییجنا ینانهر کارآفررفتابررسی ادبیاو   .35

 

 کتاب
 شرایط ناشر نوع کتاب عنوان ردیف

 چاپو در حال  نهایی شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  تدوین جلد(4مقا و تحول در نظام اداری ) همجموع 1

2 
کتاب راهنمای تودریس بورای مربیوان طورح ملوی 

  کاشف
 چاپ شده ملی کاشف طرح تألیف

 هوشیاری کارآفرینانه راهی برای تشخیص فرصت 3
تدوین و 

 ترجمه
 در حال ویراستاری نهایی -

 

 علمی یهانشستو  و سمینارها هایشهماشرکت در 

 محل برگزاری شرکتسال همایش یا سمینار علمیعنوان  ردیف

 تهران تا ر کتابخانه دانشگاه 87 همایش ملی تعاون و کارآفرینی 1

 سالن اندیشه حوزه هنری 87 هاچالشو  هافرصتهمایش ملی صنایع فرهنگی؛  2

 ستاد کارآفرینی شهرداری تهران 87 سمینار کارآفرینی سازمانی 3

 تالش وزارو کار هاییشهماسالن  88 جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران 4

 دانشگاه علوم پزشکی ایران ایهیشهماسالن  88 جشنواره کارآفرینان برتر کشور 5

 یشهو اندپژوهشگاه فرهنگ  86 جشنواره عالمه طباطبایی 6

 دانشکده کارآفرینی 88 هاوکارکسبآن بر  تأثیرسمینار علمی رکود اقتصاد جهانی و  7

8 
ای سمینار علمی انتقال تجارب مدیر منابع انسانی شرکت فورد آقو

 دکتر نیوی
 دانشکده کارآفرینی 87

 دانشکده کارآفرینی 88 شبکه اجتماعی بر توسعه کارآفرینی یرتأثمینار بررسی س 9

 تا ر رازی بیمارستان میالد 88 همایش ملی مدیریت فروش 10

 صداوسیماهای سازمان یشهماسالن  89 جشنواره کارآفرینان برتر کشور 11

 تالش وزارو کارهای یشهماسالن  GEM 89المللی کارآفرینی ینباولین کنفرانس  12

 مشهد مقدس 89 اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش کشور 13

 و کارهای تالش وزاریشهماسالن  89 های خانگیوکارکسباولین کنفرانس ملی مشاغل و  14

 دانشگاه شیراز 89 المللی مدیریت نوآوری ایرانینباولین کنفرانس  15

 سالن اندیشه حوزه هنری 90 داریاولین کنفرانس ملی نظام جامع ا 16

17 
ی اسوالمی و هواارزشمبتنوی بور  سازمانیفرهنگ سازینهادینهنشست 

ین معیشووت تووأمکرامووت انسووانی و نشسووت حفووظ کرامووت و عووزو و 

 او مدیریتی ایشاناز تجربی گیریبهرهبگیران و یمستمربازنشستگان و 
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی قم 90

 مهر الحسنهقرضصندوق  90 مهر الحسنهقرضصی کارآفرینان با مدیران صندوق نشست تخص 18

 دانشکده کارآفرینی 90نشست تخصصی در خصوص بررسوی آرا  و نظوراو شوومپیتر در  19
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 کارآفرینی

 و کارهای تالش وزاریشهماسالن  90 اولین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی 20

 سالن همایش برج میالد 90 پروژه المللی مدیریتینبکنفرانس  21

 دانشگاه علوم پایه زنجان 91 المللی سرمایه فکریینبکنفرانس  22

 و کارهای تالش وزاریشهماسالن  91 دومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی 23

23 
همووایش هفتووه جهووانی کووارآفرینی و حضووور در پانوول گفتگوووی 

 فرینیآکوانتومی در خصوص کار
 ه فیزیکدانشگا 92

 دانشکده کارآفرینی 92 صنایع غذایی هایفرصتهمایش  24

 دانشکده کارآفرینی 92 صنعت گردشگری هایفرصتهمایش  25

 پارك علم و فناوری دانشگاه تهران 92 اولین روشن شو تهران در خصوص تجربیاو کارآفرینان ایرانی 26

 عالمه امینی دانشگاه تهران سالن GEM 92المللی کارآفرینی ینبدومین کنفرانس  27

 دانشکده کارآفرینی 93 نوآوری سازمانی و سازمان بالنده روزهیکهمایش  28

 سالن همایش های صدا و سیما 94 کنفرانس ملی توسعه منابع انسانی 29

 کرمان 94 همایش ملی کارآفرینی 30

 دانشگاه تهران GEM 94کنفرانس بین المللی کارآفرینی  40

 دانشگاه شهید بهشتی 94 ش ملی ارزیابی عملکرد مدیرانهمای 41

42 
 دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریوزی فرهنگوی

 اجتماعی ایران
95 

مرکز مطالعاو و تحقیقواو اسوالمی سوروش 

 حکمت مرتضوی

 دانشگاه تهران سالن الغدیر دانشکده مدیریت 95 اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی 43

 تهران 95 پایدار ریزی برنامه و نوین مدیریت علوم ملی کنفرانس سومین 44

 

 هایتعضو

 سال موضوع 

 6/92 تا 8/90 منابع انسانی دسازی نیروی انسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهنعضو کارگروه توانم

 12/92 تا 85 ممیزه یئته ممیزه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه یئتهکارشناس 

 6/91تا  9/90 کارآفرینی اجتماعی تخصصی کارآفرینی اجتماعی یهانشستو دبیر و عض

 تاکنون 90 سرمایه فکری ای سرمایه فکری ایرانعضو همکار منطقه

 تاکنون 91از  کارآفرینی عضو دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی

 4/94تا  4/92از  تعاونی فرهنگ و اندیشهپژوهشگاه  خدماو رفاهیتعاونی  رییسنایبو عضو هیاو مدیره 

 تاکنون 90از  وریبهره ملی ایران یوربهرهعضو کمیته داوری و داور جشنواره 

 94 تا 91از  کارآفرینی کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردیعضو کمیته داوری و داور جشنواره 

 3/96تا 2/94 از منابع انسانی عضو کمیته منابع انسانی شرکت الکتروکویر

 6/96از  منابع انسانی عضو کمیته وام شرکت پخش رازی

 6/96از  منابع انسانی شرکت پخش رازی عضو کمیته جذب

 6/96از  HSE شرکت پخش رازیعضو کمیته حفاظت و ایمنی 

 12/96از  یمنابع انسان   یشرکت پخش راز بیمه کارگروهعضو 

 12/96از  انسانی منابع عضو کمیته آموزش شرکت پخش رازی
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