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اين فصلنامه براساس نامه شماره  89/3/11/1231مورخ 89/5/23
كميسيون بررسي نشريات علمي كشور داراي درجه علمي -پژوهشي
ميباشد.
اين شماره از فصلنامه با همکاري كرسي كارآفريني يونسکو
در دانشگاه تهران منتشر شده است.
اين فصلنامه در سامانه پايگاه استنادي جهان اسالم )(ISC
به نشاني  www.srlst.comو پايگاه )Copernicus Index (IC
به نشاني  http://www.indexcopernicus.comنمايه ميشود.

نشاني :تهران -خيابان كارگر شمالي ،ابتداي خيابان شهيد فرشي مقدم
(شانزدهم) دانشکده كارآفريني دانشگاه تهران .طبقه دوم ،دفتر مجله توسعه
كارآفريني
صندوق پستي 6448 :ـ 14155
تلفن و نمابر88339098 - 88225004 :
پايگاه الکترونيکيhttp:// jed.ut.ac.ir :
اين مجله مسؤول آراء و نظرات مندرج در مقاالت نميباشد.
مقاالت فقط از طريق پايگاه الکترونيکي فصلنامه قابل پذيرش است.

نقل مطالب با ذكر مأخذ بالمانع است.
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