توسعه كارآفريني
فصلٌاهِ علوي -پژٍّشي تَسعِ كارآفزيٌي
دٍرُ ّشتن ،شوارُ اٍل ،بْار 3194

ّيأت تحزيزيِ:

استاد
سيدهْدي الَاًي
استاد
عباس باشزگاى
سيد حويد خداداد حسيٌي داًشياز
سيد هٌصَز خليلي عساقي استاد
داًشياز
علي ديَاًدزي
استاد
علي زضائياى
استاد
ًظامالديي فقيِ
استاد
عصيصا ...هعوازياًي
استاد
سيد هحود هقيوي

داًشگاُ عالهِ طباطبايي
داًشگاُ تْساى
داًشگاُ تسبيت هدزس
داًشگاُ تْساى
داًشگاُ تْساى
داًشگاُ شْيد بْشتي
داًشگاُ شيساش
داًشگاُ بَعلي سيٌا ّوداى
داًشگاُ تْساى

داٍراى ايي شوارُ:

حسٌعلي آقاجاًي -حسيي خٌيفس -هْساى زضَاًي -بْسٍش شازعي -هحودزضا شالي-
سيدهجتبي سجادي -بابك ضياء -غالهحسيي عبداهلل شادُ -اسداهلل كسدًائيج -قٌبس هحودي
الياسي -هْسداد هدَّشي -هحودزضا هيگَى پَزيّ -ادي ًَتاش -يَسف ٍكيلي-
هْدي ٍحدت كاز -هستضي زضايي شادُ -هجتبي اهيسي -افساًِ باقسي

ٍيساستاز علوي 0حسيي خٌيفس
دستياز ٍيساستاز علوي :حسيي هقيوي
ٍيساستاز فازسي ٍ صفحِ آزا :هَسِ فٌي چکاد
ٍيساستاز اًگليسي  :هسين فتاح شادُ
اهَز هشتسكيي  :هعصَهِ شهاًي
صاحب اهتياش:

داًشکدُ كارآفزيٌي
داًشگاُ تْزاى

هديس هسؤٍل

سيدهصطفي رضَي

سسدبيس

سيدهحود هقيوي

هديس داخلي

هحسي اًصاري

ايي فصلٌاهِ بزاساس ًاهِ شوارُ  99/1/33/3313هَرخ 99/5/31
كويسيَى بزرسي ًشزيات علوي كشَر داراي درجِ علوي -پژٍّشي
هيباشد.
ايي شوازُ اش فصلٌاهِ با ّوکازي كسسي كازآفسيٌي يًَسکَ
دز داًشگاُ تْساى هٌتشس شدُ است.
ايي فصلٌاهِ در ساهاًِ پايگاُ استٌادي جْاى اسالم )(ISC
بِ ًشاًي  ٍ www.srlst.comپايگاُ )Copernicus Index (IC
بِ ًشاًي ً http://www.indexcopernicus.comوايِ هيشَد.

ًشاًي :تْساى -خياباى كازگس شوالي ،ابتداي خياباى شْيد فسشي هقدم
(شاًصدّن) داًشکدُ كازآفسيٌي داًشگاُ تْساى .طبقِ دٍم ،دفتس هجلِ تَسعِ
كازآفسيٌي
صٌدٍق پستي 6446 :ـ 14155
تلفي ٍ ًوابس66338086 - 66225004 :
پايگاُ الکتسًٍيکيwww.jed.ut.ac.ir :
ايي هجلِ هسؤٍل آزاء ٍ ًظسات هٌدزج دز هقاالت ًويباشد.
هقاالت فقط اس طزيق پايگاُ الکتزًٍيکي فصلٌاهِ قابل پذيزش است.

ًقل هطالب با ذكس هأخر بالهاًع است.
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