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 سوابق آموزشی

 سال اخذ مدرک  دانشگاه نام  گرايش -رشته مقطع تحصيلي

 1398 دانشگاه شيراز مزرعه  مديريت–اقتصادکشاورزي  دکتري

 1386 دانشگاه شيراز اقتصادکشاورزي-مهندسي کشاورزي کارشناسي ارشد 

 1384 دانشگاه شيراز اقتصادکشاورزي-مهندسي کشاورزي کارشناسي 
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 : اجراییسوابق 

 (. 1400  -1398مشاور تجاري سازي و انتقال فناوري پارک علم و فناوري فارس ) •

 (. 1400 - 1395سازي فناوري دانشگاه شيراز )مشاور مالکيت فکري و تجاري •

 (. 1400 -1398)گرنت فناوري جوانه و شکوفايي وزارت عتف در استان فارس   مسئول •

شرکت  • صالحيت  تشخيص  و  ارزيابي  کارگروه  فناوري  دانش   هايسرارزياب  و  علمي  معاونت  بنيان 

 (. 1398-1395رياست جمهوري )

ن  بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري استادانش   هايمسئول امور تبادل فناوري شرکت •

 (. 1398فارس )

 (. 1400-1399عضو شورا و کميته پذيرش پارک علم و فناوري فارس ) •

  - 1394عضو شوراي مرکز رشد کشاورزي و منابع طبيعي و صنايع غذايي پارک علم و فناوري فارس ) •

1398 .) 

 (. 1400-1394سازي پارک علم و فناوري فارس )مشاور مالکيت فکري و تجاري •

 (. 1400-1395سازي بنياد نخبگان فارس )تجاريمشاور مالکيت فکري و  •

 (. 1400-1394عضو اصلي کميته مالکيت فکري پارک علم و فناوري فارس) •

 (. 1398عضو اصلي کميته نوآوري، کارآفريني و مالکيت فکري دانشگاه شيراز ) •

فارس   • فناوري  و  علم  پارک  غذايي  و صنايع  منابع طبيعي  و  مرکز رشد کشاورزي  - 1394)مشاور 

1398 .) 

 (.  1398  -1396سازي فناوري موسسه آموزش عالي زند )مشاور نوآوري و تجاري •

 (. 1396 - 1394سازي فناوري موسسه آموزش عالي زند )مدير نوآوري و تجاري •

 (. 1397 -1396مدير تحصيالت تکميلي موسسه آموزش عالي زند ) •

 (. 1398 - 1395ز )نماينده کانون پتنت معاونت علمي و فناوري دانشگاه شيرا  •

( در  WIPO( سازمان جهاني مالکيت فکري)TISCنماينده شبکه مرکز حمايت از فناوري و نوآوري ) •

 (. 2016دانشگاه شيراز )

 بنيان() فناوري دانش و نوين کارهاى و فارس )کارآفرينى،کسب بازرگانى هاي اتاقعضو کميسيون •

  ت يو مسئول  ي شرکت  تيحاکم  ، يفکر  تي مالک  ،ييقضا  تيحمارسانه() اقتصاد و  ارتباطات  اطالعات،

 ي( اقتصاد يبنگاهها ياجتماع

 هاي شيرازمربي و داور استارت آپ •

 پردازي بنياد نخبگان فارس مشاورعلمي مدارس فصلي خالقيت و ايده •

کارشناس آموزشي گروه کشاورزي و مدرس مرکز آموزشي علمي و کاربردي جهادکشاورزي استان   •

 (. 1387-   1389يزد مرکز مالصدرا )
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 سوابق پژوهشی 

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمينارها و همایشهاي داخلی و خارجی:

 نام مجله يا کنفرانس عنوان مقاله رديف
سال  

 انتشار 

نام نويسندگان به  

ترتيب ذکر شده در  

 مقاله

١ 
مجازي هاي محدودکننده تجارت آب بررسي جنبه 

 در منطقه مرودشت

فصلنامه علوم و صنايع  

 کشاورزي
1387 

 حامد دهقانپور

 محمد بخشوده

٢ 

 

بررسي رفتار مصرفي خانوار شهري و روستايي  

 کشور 

مجله علوم و فنون کشاورزي 

 و منابع طبيعي 
1388 

 جواد ترکماني

 حامد دهقانپور

٣ 
 هاي کشاورزي مطالعه موردي بازاريابي نهاده

 کود شيميايي، بذر و سموم

مجله اقتصاد کشاورزي و  

 توسعه 
1389 

 بهاءالدين نجفي 

 حامد دهقانپور

٤ 
  عرضه، بر سياست پولي و نرخ مبادله در تغيير آثار

 ايران  کشاورزي صادرات و قيمت

مجله اقتصاد کشاورزي و  

 توسعه 
1391 

 کورش سرورزاده

 حميد محمدي

 حامد دهقانپور 

5 
بيني نرخ تورم و نقدينگي و اثرات آنها بر  پيش

 ارزش افزوده بخش کشاورزي
 1391 اقتصاد کشاورزي

 مسعود دهدشتي 

 حميد محمدي 

 حامد دهقانپور

6 
گيري انواع کارايي در واحدهاي پرورش اندازه

 جوجه گوشتي استان فارس

فصلنامه اقتصاد کشاورزي و  

 توسعه 
1392 

 ثابتاناحمدعلي

 حميد محمدي

 حامد دهقانپور 

7 
تعيين ارزش اقتصادي آب کشاورزي در دشت  

 اردکان استان يزد-يزد

فصلنامه اقتصاد کشاورزي و  

 توسعه 
 حامد دهقانپور 1392

8 
انتخاب الگوي زراعي مناسب در راستاي استفاده  

پايدار از منابع آب با تاکيد برکم آبياري: مطالعه  

 موردي شهرستان سپيدان 

فصلنامه اقتصاد کشاورزي و  

 توسعه 
1392 

-شمساسماعيل

 الديني

 حميد محمدي 

 حامد دهقانپور

9 
بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر مصرف  

 گياهان دارويي در شهر يزد 

فصلنامه علمي پژوهشي  

تحقيقات گياهان دارويي و  

 معطر ايران 

1393 
 حامد دهقانپور

 زاده حميده دهقاني

١0 
Modeling Crop Cultivation Pattern 

Based on Virtual Water Trade: 

Evidences From Marvdasht In Southern 

Iran 

Iran Agricultural 

Research 
2016 

 حامد دهقانپور

 محمد بخشوده

١١ 
An Economic-Risk Analysis of 

Alternative Rotations by Stochastic 

Simulation in Fars Province 

Iran Agricultural 

Research 
2016 

 حامد دهقانپور

 محمد بخشوده
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١٢ 
مواد  قيمت تغيير  از ناشي رفاهي اثرات بررسي

 پروتئيني مصرفي خانوار شهري 

فصلنامه اقتصاد کشاورزي و  

 توسعه 
1396 

 حامد دهقانپور

 محمد بخشوده

١٣ 
تغييرات آب و هوا بر توليد محصوالت بررسي اثر 

 کشاورزي ايران مطالعه موردي توليد گندم 

مجله پژوهشهاي اقتصاد  

 کشاورزي
1393 

 حامد دهقانپور

 عفت قربانيان

 غالمرضا سلطاني 

١٤ 

مدت  بررسي عرضه و صادرات غذا و واکنش کوتاه 

کشاورزي به تغييرات قيمت و نرخ مبادله: مطالعه  

 خب خاورميانهموردي کشورهاي منت

مجله پژوهشهاي اقتصاد  

 کشاورزي
1395 

 عبدالکريم اسماعيلي 

 حامد دهقانپور

١5 
تعيين الگوي کشت محصوالت کشاورزي با تأکيد  

 بر تجارت آب مجازي در منطقه مرودشت

 کنفرانس نيهفتم

 ي ايران اقتصاد کشاورز
1389 

 حامد دهقانپور

 محمد بخشوده

١6 
گياهان دارويي در  هاي مؤثر بر مصرف سازه

 شهرستان يزد 
 1389 همايش ملي گياهان دارويي 

 حامد دهقانپور

 عليرضا عموبيگي 

 1390 همايش ملي انار  محاسبه مزيت نسبي توليد انار در استان يزد ١7
 جالل سالم 

 حامد دهقانپور

١8 
بررسي رابطه علي بين مصرف کمي و کيفي انرژي 

 کشاورزيو رشد اقتصادي در بخش 

هشتمين همايش  

 اقتصادکشاورزي ايران 
 حامد دهقانپور 1391

١9 
روابط علي بين رشد اقتصادي و حفاظت پايدار  

 زيست محيطي در جهان

المللي سومين کنفرانس بين

 علوم رفتاري
1392 

حامد دهقانپور،  

عباس ميرزائي و  

 محمد بخشوده

٢0 
گذاري در حفاظت از عوامل مؤثر بر عدم سرمايه

 محيط زيست کشورهاي منطقه منا

نهمين کنفرانس دوساالنه  

 اقتصاد کشاورزي ايران 
1393 

حامد دهقانپور،  

عباس ميرزائي و  

 محمد بخشوده

٢١ 
وري آب هاي بهبود بهرهارزيابي استراتژي 

 کشاورزي در استان فارس

اولين کنفرانس ملي اقتصاد  

 آب 
1395 

 ، زيبايي منصور

 دهقانپور، حامد 

 ،  نيکمهر  سيامک

 زيبايي محمدحسين

22 
بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش کشاورزان در 

 فناوريهاي حفاظت آب و خاک  استفاده از 

فصلنامه اقتصاد کشاورزي و  

 توسعه 
1399 

 حامد دهقانپور

 منصور زيبايي

23 

به منظور   تياولو يمناطق دارا  ييشناسا

اقدامات حفاظت آب و خاک: منطقه   يريبکارگ

 مند  زيحوضه آبر ي مورد مطالعه شمال شرق

 1399 تحقيقات اقتصاد کشاورزي 
 حامد دهقانپور

 منصور زيبايي

24 

حفاظت آب و خاک بر   ي هافناوري ريتأث يبررس

در   ييمصرف آب، عملکرد گندم و فقر روستا

 مند زيحوضه آبر

فصلنامه اقتصاد کشاورزي و  

 توسعه 
1399 

 حامد دهقانپور

 منصور زيبايي

25 
وري آب بررسي نقش تغيير سيستم آبياري بر بهره

 در شبکه آبياري و زهکشي درودزن

دوازدهمين کنفرانس ملي  

 اقتصاد کشاورزي ايران 
1400 

حامد دهقانپور، آذر  

 الدينشيخ زين
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 طرحهاي ملی و یا تحقيقاتی انجام شده: 

 کارفرما  نام طرح رديف

سال  

اجراي 

 طرح 

سمت در 

 طرح 

1 
اسناد راهبردي توسعه علم، فناوري و نوآوري  تدوين 

 استان فارس 

مرکز تحقيقات  

 سياست علمي کشور 
 همکار 1398

2 
سازي طرح توسعه کارافريني استان  طراحي و پياده 

 فارس 
 همکار 1396 بنياد نخبگان فارس 

3 
زدايي شهر  تعيين فقر شهري و مقابله با محروميت

 شيراز
 1394 شهرداري شيراز 

همکار  

 اصلي

وري آب تعيين استراتژي هاي افزايش بهره  4  

مرکز مطالعات  

راهبردي کشاورزي و  

 آب

1394 
همکار  

 اصلي

5 

گذاري  شده آب و خدمات، قيمتمحاسبه قيمت تمام 

آبي در حوزه عملکرد    هاي برقبرق توليدي نيروگاه 

کهگيلويه و بويراحمد اي  شرکت سهامي آب منطقه   

اي  شرکت آب منطقه 

استان کهگيلويه و  

 بويراحمد 

1393 
همکار  

 اصلي

هرمزگان  استان در  شيالت  بازاريابي بررسي 6  
  استراتژي  علمي قطب

کشاورزي   توسعه  
 همکار   1386

7 
هاي کشاورزي و جايگاه آن در توسعه  بازاريابي نهاده 

 کشاورزي 

  استراتژي  علمي قطب

کشاورزي   توسعه  
1385 

همکار  

 اصلي

8 

نحوه مناسب تنظيم سياستهاي کشاورزي )در زير  

بخش باغباني و زراعت(، غذايي و صنعت در جهت  

ايان  گرم پروتئين حيواني تا پ 29دسترسي به سرانه 

 برنامه چهارم توسعه 

و   پژوهشها موسسه  

  ريزي برنامه  

قتصادکشاورزي ا  

1384 
همکار  

 اصلي
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 آموزشیسوابق  

 سال تحصيلي مقطع نام درس  رديف
نام مؤسسه يا  

 دانشگاه 

1 

 گيري تحليل و تصميم

 گيري تئوري تصميم

 مدیریت و کارآفرینی   

 اقتصاد مهندسی

 اقتصاد عمومی 

 طراحی ایجاد صنایع 

کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد

 مهندسی صنایع

 مهندسی پزشکی

 مهندسی برق

١٤00-١٣97  

موسسه 

آموزش عالی 

 زند 

9٢١٣-١٣95 کارشناسی و صادرات     بازاریابی  - اقتصاد کشاورزي 2  
دانشگاه 

 شيراز

3 

-کاربردکامپيوتردراقتصادکشاورزي-اقتصادخرد

  طرحهاي  وارزيابي  تهيه-اقتصادتوليدکشاورزي

-واحدهايمديريت-کشاورزيسياست-کشاورزي

-تخصصيزبان-اقتصادسنجي-وداميزراعي

-روشهاي-اقتصادرياضي-کشاورزياقتصادتوسعه

  تجارت-1  اقتصادکالن-دراقتصادکشاورزيتحقيق

  مديريت-2  اقتصادکالن-محصوالت  المللي  بين

  زراعي   واحدهاي  مديريت-تخصصي  زبان-مالي 

-کشاورزي  محصوالت  زاريابي با-2آمار-ودامي

- کشاورزيمحصوالتالملليبينتجارت  -ارآموزيک

  - مالي   مديريت  -حسابداري  -اقتصادکشاورزي

 پروژه کارشناسي  -اقتصاد توسعه-احتماالتوآمار

 کارشناسي 
1386نيمسال اول  

 نيمسال( 10)1392

نور  پيام  دانشگاه  

 يزد

 داراب 

 رضوانشهر 

 تفت

 مهريز

4 

خرد کالن  -اقتصاد  مديريت    -اقتصاد  و  اقتصاد 

احتماالت  -صنعتي و  کشاورزي  -آمار   -اقتصاد 

  -بازاريابي پسته  -اقتصاد و سرپرستي دام و طيور

دارويي  گياهان  و    - اقتصاد  بازاريابي گل  و  اقتصاد 

  - زبان فني  -مديريت و حسابداري  -گياهان زينتي

کشاورزي  -پروژه بخش  در  صادرات  توسعه  موانع 

تعاون   معاونين  خدمت  ضمن  آموزش  ملي  )دوره 

و    -ها( روستايي شهرستان اقتصادي  مالي،  بررسي 

ويژ خدمت  ضمن  )آموزش  طرحها  ه  فني 

جهاد   سازمان  عملکرد  ارزيابي  کارشناسان 

 کشاورزي استان يزد(

 کارشناسي 
1386نيمسال اول  

 نيمسال( 10)1392

  آموزشي مجتمع

وکاربردي علمي  

 جهادکشاورزي

و   (مالصدرا) يزد

 شهرداري يزد
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 ها:هاي آموزشی و کارگاه برگزاري دوره 

 سال  برگزار کننده  نام دوره  ردیف 

١ 
داوران تخصصی فناوري دانشگاه آموزش شبکه  

 هاي استان فارس
 1399 دانشگاه شيراز

 آشنایی با دارایی هاي فکري و ثبت اختراع  ٢
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي 

 فارس
1399 

 حفاظت از مالکيت فکري و معنوي ٣
 اتاق بازرگاني، صنايع و معادن فارس

 معاونت علمي رياست جمهوري 
1399 

 1399 دانشگاه شيراز حفاظت ايده  ٤

 1399 دانشگاه شيراز اکوسيستم نوآوري  5

 1399 دانشگاه شيراز تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي کشاورزي   6

 آشنايي با قيمت گذاري دستاوردهاي فناورانه 7
 پارک علم و فناوري فارس

 معاونت علمي رياست جمهوري 
1399 

 1399 نخبگان فارسبنياد  انواع نوآوري  8

 1399 بنياد نخبگان فارس سازي فناوري مالکيت فکري و تجاري 9

 تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي ١0
دانشگاه شيراز )دانش افزايي اساتيد دانشگاه  

 شيراز(
1398 

١١ 
آشنايي با مراکز نوآوري، شرکتهاي دانش بنيان،  

 پارک علم و فناوري و مراکز رشد

شيراز )دانش افزايي اساتيد دانشگاه  دانشگاه 

 شيراز(
1398 

١٢ 
مالکيت فکري و آشنايي با ثبت اختراع خارجي 

 )پتنت(
 1398 پارک علم و فناوري فارس

 1398 پارک علم و فناوري فارس مالکيت فکري و آشنايي با ثبت اختراع  ١٣

 1398 پارک علم و فناوري فارس ارزشگذاري فناوري ١٤

 1398 دانشگاه علوم پزشکي فسا  بنيانآشنايي با شرکتهاي دانش  ١5

 1398 اي دانشگاه فني و حرفه گذار ارزيابي ايده و ارائه به سرمايه ١6

 1398 اي دانشگاه فني و حرفه مدل کسب وکار  ١7

 1398 مرکز نواوري و کارافريني دانشگاه شيراز  گذار ارزيابي ايده و ارائه به سرمايه ١8

 1398 مرکز نواوري و کارافريني دانشگاه شيراز  مدل کسب وکار  ١9

٢0 
آشنايي با مالکيت فکري، شرکتهاي دانش بنيان،  

 پارک علم و فناوري و مراکز رشد
 1398 مرکز نواوري و کارافريني دانشگاه شيراز 

٢١ 
آشنايي با مالکيت فکري، شرکتهاي دانش بنيان،  

 پارک علم و فناوري و مراکز رشد

طرح خالقيت،نواوري و کارافريني دانشگاه شيراز 

 و  

 بنياد نخبگان فارس

1397 



8 
 

 انواع نوآوري  ٢٢

طرح خالقيت،نواوري و کارافريني دانشگاه شيراز 

 و

 بنياد نخبگان فارس 

1397 

٢٣ 
آشنايي با مالکيت فکري، شرکتهاي دانش بنيان،  

 پارک علم و فناوري و مراکز رشد
 1397 )دانش افزايي اعضاي هيات علمي( دانشگاه شيراز 

 1397 دانشگاه شيراز تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي ٢٤

 1397 دانشگاه شيراز )دانش افزايي اعضاي هيات علمي(  تحليل و مستندسازي ثبت اختراع  ٢5

 1397 شهرک صنعتي شيراز  دوره تحقيق و توسعه پيشرفته  ٢6

 تهيه و تدوين طرح کسب و کار ٢7
موسسه آموزش عالي زند )ويژه اعضاي هيات  

 علمي( 
1397 

 آشنايي با مالکيت فکري و ثبت اختراع   ٢8
موسسه آموزش عالي زند )ويژه اعضاي هيات  

 علمي( 
1397 

٢9 
هاي  هاي فناور و شرکتاندازي هستهچگونگي راه

 بنياندانش

موسسه آموزش عالي زند )ويژه اعضاي هيات  

 علمي( 
1397 

 1397 همايش بنياد نخبگان آشنايي با مالکيت فکري و ثبت اختراع  ٣0

 1397 مجتمع آموزش عالي الرستان آشنايي با مفاهيم مالکيت فکري و ثبت اختراع  ٣١

٣٢ 
هاي  هاي فناور و شرکتاندازي هستهچگونگي راه

 بنياندانش
 1397 مجتمع آموزش عالي الرستان

 کارآفريني کارگاه آموزشي  ٣٣
ها و  دومين همايش کشوري همياران دانشگاه

 موسسات آموزش عالي کشور در دانشگاه شيراز
1396 

٣٤ 
هاي دانش  ها و شرکتآشنايي با مراکز رشد، پارک 

 بنيان

)ويژه اعضاي هيات  مرکز نوآوري و کارآفريني

 علمي( 
1396 

 1396 کارآفريني مرکز نوآوري و  چگونه محصول خود را ثبت کنيم؟ ٣5

 1396 مرکز نوآوري و کارآفريني  اندازي کنيم؟بنيان راهچگونگي شرکت دانش ٣6

 1396 مرکز نوآوري و کارآفريني  مالکيت فکري و آشنايي با ثبت اختراع  ٣7

٣8 
مالکيت فکري و آشنايي با ثبت اختراع خارجي 

 )پتنت(
 1396 مرکز نوآوري و کارآفريني 

 1396 شهرک صنعتي شيراز  آشنايي با ثبت اختراع مالکيت فکري و  ٣9

٤0 
مالکيت فکري و آشنايي با ثبت اختراع خارجي 

 )پتنت(
 1396 شهرک صنعتي شيراز 

 1395 کنفرانس فيزيک ايران  جستجو و ثبت پتنت ٤١
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 ها:هاي آموزشی و کارگاه شرکت در دوره 

 سال  برگزار کننده  نام دوره  ردیف 

١ 

 پرسنل پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد شاخص هاي جذب 

 نظام ارتقاء سازمانی پرسنل پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد

 شاخص هاي ارزیابی عملکرد پرسنل پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد

 ایجاد بستر انتقال دانش و مهارت بين پرسنل پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد

 هاي علم و فناوري و مراکز رشد در توسعه اکوسيستم کارآفرینیپارک نقش آفرینی 

 هاي فناورواکاوي مسئله ارزیابی شرکت

 هاي علم و نوآوري و مراکز رشدچابک سازي فرآیندهاي پارک

 هاي فناورسازي نظام منتورینگ براي شرکتپياده

 رشدهاي علم و فناوري و مراکز ایجاد نظام ارتقاء دانش پرسنل پارک

 راهکارهاي عملی براي درآمدزایی پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد

 نقش پارک ها در بازاریابی و بازارسازي واحدهاي فناور 

 توسعه عمرانی پارک هاي علم و فناوري

بنياد نوآوري و توسعه 

 فناوري دکتر زین الدین

پارک علم و فناوري و  

 سيستان و بلوچستان 

١٤00 

٢ Virtual National Patent Drafting Workshop 
سازمان جهانی مالکيت  

 (WIPOمعنوي )
٢0٢١ 

 ١٤00 صندوق نواوري و شکوفايي  کمپ مالکيت فکري تجاري سازي فناوري  ٣

 ١٣99 پارک علم و فناوري یزد  تحليل و رصد فناوري  ٤

 »جوانه«  يحوزه کشاورز  يفکر  تيمالک  یآموزش ينارهايسلسله وب 5

 صندوق نواوري و شکوفايي 

سازمان تحقيقات، آموزش 

 و ترويج کشاورزي

1399 

 ارتقاي کيفی ساختار ارزیابی واحدهاي فناور 6
بنياد نواوري و توسعه 

 فناوري
1399 

 ي و نوآور  يحوزه فناور  رانیمد يتوانمندساز 7
بنياد نواوري و توسعه 

 فناوري
1399 

8 Advanced Course on Trademarks, Industrial Designs 

and Geographical Indications 
سازمان جهاني  آکادمي 

 ( WIPOمالکيت معنوي )
2019 

9 Advanced Course on Patent Information Search 
سازمان جهاني  آکادمي 

 ( WIPOمالکيت معنوي )
2019 

١0 ADVANCED COURSE ON BASICS OF PATENT 

DRAFTING 
سازمان جهاني  آکادمي 

 ( WIPOمالکيت معنوي )
2019 

 1397 دانشگاه شيراز تحليل و مستندسازي ثبت اختراع  ١١

١٢ 
 فناوري از حمايت مراکزهاي اختراع و توسعه نحوه جستجو پايگاه داده

 ( در ايران TISC) نوآوري و 

سازمان ثبت اسناد و  

امالک کشور با همکاري  

سازمان جهاني مالکيت  

1397 
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پارک  ( و  WIPOمعنوي )

 علم و فناوري پرديس 

 نحوه تنظيم اظهارنامه اختراع بين المللي ١٣

سازمان ثبت اسناد و  

امالک کشور با همکاري  

سازمان جهاني مالکيت  

پارک  ( و  WIPOمعنوي )

 علم و فناوري پرديس 

1397 

 Patent Draftingدوره پيشرفته  ١٤
سازمان جهاني  آکادمي 

 ( WIPOمالکيت معنوي )
2017 

١5 Advanced Course on IP Management 
سازمان جهاني  آکادمي 

 ( WIPOمالکيت معنوي )
2017 

  سازي نوآوريتجاري ١6
دانشگاه پوترا مالزي و  

 دانشگاه علم و فرهنگ
1396 

 1396 دانشگاه شيراز مالکيت فکري و ثبت اختراعاتآشنايي با مفاهيم   ١7

 تبادل دانش و تجربيات در حوزه حقوق مالکيت فکري ايران و کره جنوبي ١8
مرکز ملي مالکيت فکري 

 وزارت دادگستري 
1396 

  سازي و انتقال فناوريتجاري ١9
شهرک علمي و تحقيقاتي  

 اصفهان 
1395 

 نامشهود هاي دارايي ارزشگذاري و محور فناوري قراردادهاي حقوقي راهبردهاي ٢0

ريزي امور دفتر برنامه

فناوري وزارت علوم،  

 تحقيقات و فناوري

1395 

 1395 پارک علم و فناوري فارس ارزيابي موسسات فنـاور  ٢١

٢٢ 
 شبکه ايجاد  دسترسي به فناوري براي نوآوري وکارگاه آموزشي بين المللي  

 ( در ايرانTISC) نوآوري و  فناوري از حمايت مراکز

سازمان ثبت اسناد و  

امالک کشور با همکاري  

سازمان جهاني مالکيت  

( و  WIPOمعنوي )

 مشارکت معاونت 

رياست   فناوري و  علمي

 جمهوري 

2016 

٢٣ 
Workshop on Access to Technology for Innovation and on 

Establishing a Technology and Innovation Support Center 

(TISC) 

سازمان ثبت اسناد و  

امالک کشور با همکاري  

سازمان جهاني مالکيت  

 (  WIPOوي )معن

2016 

٢٤ 
آشنايي با فرايند تسليم ثبت   PCTکارگاه ملي معاهده همکاري ثبت اختراع 

 اظهارنامه از طريق سيستم 
Patent Cooperation Treaty (PCT) 

سازمان ثبت اسناد و  

امالک کشور با همکاري  
2016 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=40042
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=40042
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=40042
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سازمان جهاني مالکيت  

 (  WIPOمعنوي )

٢5 
مالکيت فکري در کسب و کار شرکت هاي کوچک و کارگاه آموزشي مديريت 

 متوسط 
Intellectual Property Management in Business for SMEs 

سازمان ثبت اسناد و  

امالک کشور با همکاري  

سازمان جهاني مالکيت  

 (  WIPOمعنوي )

2015 

 آشنايي با مالکيت فکري و پتنت   ٢6

 معاونت  کانون پتنت ايران

رياست   فناوري و  علمي

 جمهوري 

1395 

٢7 
آشنايي با فرايندها و   "ارتقاء توان تخصصي مديران و کارشناسان مراکز رشد 

بنيان، آموزش و مشاوره  هاي دانش هاي اجرايي از پذيرش تا خروج شرکتشيوه

 در مراکز رشد علم و فناوري  

شهرک علمي و تحقيقاتي  

ريزي  اصفهان و دفتر برنامه

ارت علوم، امور فناوري وز

 تحقيقات و فناوري

1394 

٢8 
( و نحوه بررسي فناوري محوري و  BPآشنايي با تهيه و تدوين طرح تجاري )

 بنيانهاي دانشارزيابي طرح تجاري در شرکت

شهرک علمي و تحقيقاتي  

ريزي  اصفهان و دفتر برنامه

امور فناوري وزارت علوم، 

 تحقيقات و فناوري

1394 

 بنيانهاي دانشسازي دستاوردهاي شرکتساز و تجاريصنعتهاي فناوري ٢9

شهرک علمي و تحقيقاتي  

ريزي  اصفهان و دفتر برنامه

امور فناوري وزارت علوم، 

 تحقيقات و فناوري

1394 

 1395 پارک علم و فناوري فارس آشنايي باقانون کار ،قراردادهاپرسنلي وحقوق ودستمزد ٣0

 1395 پارک علم و فناوري فارس تامين اجتماعي آشنايي باقانون  ٣١

 آشنايي با قانون ماليات بر ارزش افزوده و روش تنظيم آن ٣٢
-شرکت کارآفريني و فن  

 آوري ايران )کفا( 
1395 

 1395 پارک علم و فناوري فارس آشنايي با روش محاسبه قيمت تمام شده وقيمت فروش ٣٣

 1395 پارک علم و فناوري فارس اظهارنامه وصورت هاي مالي آشنايي با روش تنظيم  ٣٤

 تدوين استاندارد ٣5
استان  اداره کل استاندارد

 فارس
1394 

 1393 دانشگاه شيراز MATLABافزار آموزش نرم ٣6

 1393 دانشگاه شيراز هاي حل آن هاي زيست محيطي منابع آب و روشچالش ٣9

 1392 دانشگاه شيراز (GISجغرافيايي ) هاي اطالعات سيستم ٤0

 1392 دانشگاه شيراز هاي علمي و فني شيوه مديريت ترجمه و انتشار کتاب ٤١

 1385 دانشگاه شيراز آشنايي با بازار بورس  ٤٢

 


