توسعه كارآفريني
فصلنامه علمي -پژوهشي توسعه كارآفريني
دوره هشتم ،شماره چهارم ،زمستان 3194

هيأت تحريريه:

استاد
سيدمهدي الواني
استاد
عباس بازرگان
سيد حميد خداداد حسيني دانشيار
سيد منصور خليلي عراقي استاد
دانشيار
علي ديواندري
استاد
علي رضائيان
استاد
نظامالدين فقيه
استاد
عزيزا ...معمارياني
استاد
سيد محمد مقيمي

دانشگاه عالمه طباطبايي
دانشگاه تهران
دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه شيراز
دانشگاه بوعلي سينا همدان
دانشگاه تهران

داوران اين شماره:
حسينعلي آقاجاني  -احسان اصغريان  -افسانه باقري  -احسان چيت ساز  -سيد رسوو حسويني -
اباصلت خراساني -حسين خنيفر  -روح اهلل رضايي -مرتضوي رضوايي زاده  -کموا سوردري -
کامبيز طالبي  -ابوالقاسم عربيون  -محمد عزيزي  -آصف کريمي  -رضا محمودکاممي  -قنبور
محمدي الياسي  -محمدرضا مهربان پور  -هادي نوتاش – يوسف وکيلي

ويراستار علمي :حسين خنيفر
دستيار ويراستار علمي :حسين مقيمي
ويراستار فارسي و صفحه آرا :موسسه فني چکاد
ويراستار انگليسي :مريم فتاحزاده
قيمت 00‚000 :ريا

صاحب امتياز:

دانشکده كارآفريني
دانشگاه تهران

مدير مسؤو

سيدمصطفي رضوي

سردبير

سيدمحمد مقيمي

مدير داخلي

محسن انصاري

اين فصلنامه براساس نامه شماره  99/1/33/3313مورخ 99/5/31
كميسيون بررسي نشريات علمي كشور داراي درجه علمي -پژوهشي
ميباشد.
اين شماره از فصلنامه با همکاري کرسي کارآفريني 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 کارگر شمالي ،ابتداي خيابان شهيد فرشي مقدم (شانزدهم)
دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران .طبقه دوم ،دفتر مجله توسعه کارآفريني
صندوق پستي 8446 :و 14100
تلفن و نمابر66998086 - 66550004 :
پايگاه الکترونيکيwww.jed.ut.ac.ir :
اين مجله مسؤو آراء و نظرات مندرج در مقاالت نميباشد.
مقاالت فقط از طريق پايگاه الکترونيکي فصلنامه قابل پذيرش است.

نقل مطالب با ذکر مأخذ بالمانع است.

فهرست مطالب
صفحه

عنوان مقاله


شناسایی و سطحبندی عوامل مؤثر برر ارزشرذااری کسرب وکارهرای جدیرد
165-906
توسط سرمایهگااران مخاطرهآمیز
هستی چیتسازان ،مهران رضوانی ،رضا بافکر دوستآباد



شناسایی و تحلیل راهبردهای کارآفرینانه در صنایع غاایی منتخب
کیهان اسدی سیسخت ،کامبیز طالبی ،سیدرسول حسینی

955-926



بررسی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی فرانچایزرها
کمال سخدری ،بابک ضیاء ،فاطمه جوهریانزاده

935-946



تأثیر ساختار خوشههای صنعتی بر کارآفرینی در کسب وکارهای خوشه
علی صفری ،مریم مختاریان ،حسین رضایی دولتآبادی

946-996



شناسایی و مدلسازی ویژگیهای شخصیتی تسهیلکننرد یرادگیری ترأملی در
996-966
کارآفرینان کارکشته
شنه حسین پناهی ،قنبر محمدی الیاسی ،مرتضی رضاییزاده ،انور محمدی



تطور بازنمایی ویژگیهای کارآفرین در سریالهای تلویزیونی
زرین زردار ،عبدالرحمن علیزاده

966-606



تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشذاه تهران
معصومه محقق هرچقان ،مرتضی اکبری ،شیرمراد مرزبان

606-626



طراحرری الذرروی کارآمررد شایسررتذی مرردیران پررار
دانشذاههای دولتی ایران
رحمتاله اللهیاری ،محمود ابوالقاسمی ،محمد قهرمانی ،اباصلت خراسانی



عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة کارآفرینی فناورانه در شرکتهای دانش بنیران
646-699
مستقر در پار های عل و فناوری در ایران
قاسم رمضانپور نرگسی ،سمیه رمضانپور نرگسی ،علی غفاری



696-669

هررای عل ر و فنرراوری

بررسی تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر کارآفرینی راهبردی
سیدمصطفی رضوی ،سلطانعلی شهریاری ،محمود احمدپور داریانی

626-646

