
 

 فردي  مشخصات

 

 جعفر ليرضا ع : خانوادگي  نام  و   نام

   

 

 : درباره من

 ن ینوپا و فناورانه است. من ا  یو رشد کسبوکارها  یريگتخصص و عالقه من در کمک به شکل

کمک   هایشانپرورش ایده  و  نانهیکارآفر  یهافرصت  یینوپا در شناسا  ی: به موسسان کسبوکارهاميدهم سطح انجام    سه  کار را در

  ی نهادهاها و  سازمان. به  کنمیکمک م  نوآوری  هایفرصت از    یبردارو بهره  ییشناسا  قیاز طر  نانهیکارآفر  ی. به رشد کسبوکارهاکنمیم

 . کنمیکشور کمک م  نییکارآفر ی هاستم ياکوس توسعه یهر چه بهتر برا یگذاراستيدر س ینیکارآفر

 سوابق تحصیلی: 

 18معدل:  –  (1398تا  1396کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران ) •

 های نوآوریگيری خوشه نامه: بررسی عوامل موثر بر شکلعنوان پایان

   (1391تا  1387مازندران ) کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علوم و فنون  •

 هاي آموزشی طی شده: دوره

 ( 1391) ساعته 24در یک دوره آموزشی   از مرکز آموزش بازرگانی «مهندسی فروش»مدرک  •

 (1392در دانشگاه تهران ) «وکارهای الکترونيککسب»گواهی شرکت در سمينار آموزشی  •

 (1398ساعت ) 6ها« به مدت  کارآفرینی در دانشگاهساخت اکوسيستم » تخصصی گواهی شرکت در کارگاه  •

 (1398ساعت ) 3های علم و فناوری« به مدت سازی نوآوری باز در پارکگواهی شرکت در کارگاه آموزشی »پياده •

 (1398ساعت ) 8گواهی شرکت در دوره آموزشی و کاربردی »آیين نگارش و مکاتبات اداری« به مدت  •

 (1399ساعت ) 2« به مدت های نواحی نوآوری شهری الزامات و ضرورت ی »گواهی شرکت در کارگاه آموزش •

 ( 1399ساعت ) 8ها« به مدت  اکوسيستم کارآفرینی در دانشگاهسازی مفاهيم پيادهواهی شرکت در کارگاه تخصصی »گ •



های  ور پارکهای اجرایی و فرآیندهای پذیرش و ارزیابی خدمات به واحدهای فناگواهی شرکت در کارگاه آموزشی»شيوه  •

 (1399ساعت ) 4علم و فناوری« به مدت 

 ( 1399ساعت ) 4های علم و فناوری و نواحی نوآوری بعد از کرونا« به مدت  المللی »پارکگواهی شرکت در وبينار بين •

 سوابق اجرایی: 

 (1394و  1393عضو تيم برگزاری جشنواره رهبران کارآفرین در دانشگاه تهران ) •

های تهران، اميرکبير، قم و اراک با حضور کارآفرینان مطرح در حوزه در دانشگاه «کافه کارآفرینی»برگزاری سيزده رویداد  •

 ( 1394و  1393فناوری اطالعات و ارتباطات )

 ( 1394تا  1393عضو انجمن علمی دانشجویی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ) •

شهریور رادیو جوان و حضور در برنامه به عنوان کارشناس کارآفرینی ) دررینی برنامه با محوریت کارآف چهاری طراح •

1396) 

برنامه با محوریت کارآفرینی فرهنگی در رادیو فرهنگ و حضور در برنامه به عنوان کارشناس کارآفرینی )تير  3طراحی  •

1398) 

 تاکنون( 1397خالق )های نوآوری و تفکر همکاری با شتابدهنده بانا به عنوان مدرس کارگاه •

 ( 1399همکاری با کميته فناوری و نوآوری بنياد توسعه فناوری خوارزمی )خرداد  •

 (1399عضو شورای سياستگذاری جشنواره نوآوری محصول دانشگاه صنعتی شریف ) •

 ( 1400عضو کميته کارآفرینان و فعاالن اقتصادی جوان در ستاد همياران انقالب شهر تهران ) •

 (1400علمی پنجمين کنفرانس ملی کارآفرینی مرکز کارآفرینی شریف )عضو کميته  •

 ( 1401های نوآوری ایران )های علم و فناوری و سازمانعضو کميته علمی دومين کنفرانس ملی انجمن علمی پارک •

 سمت اجرایی: 

 تاکنون( 1397)از آبان  ریزیبرنامهمدیر  – پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

 برنامه همنواسازی اکوسيستم ناحيه نوآوری شریف  طراح و مجری •

 های عضو پارک، مرکز رشد و شتابدهنده شریف مسئول برنامه انتفاع دانشگاه از شرکت •

 ناحيه نوآوری شریف راهبری دبير کميته  •

 برج فناوری طرشت فناورانه  هایدبير فراخوان طرح  •

 آفرینی در ناحيه نوآوری شریف« اجرایی »رویداد ناحيه نوآوری شریف« و »گردهمایی همعضو کيمته  •

 ناحيه نوآوری دنيا  21ناظر پروژه مطالعاتی  •

 ناظر پروژه تدوین و تصویب طرح تفصيلی ناحيه نوآوری شریف  •

 



بخش آموزش و   مدیر  -   (فناوری اطالعاتوزارت ارتباطات و )وابسته به  وکارهای نوپامرکز توانمندسازی و تسهيلگری کسب 

 (1397تا مهر  1394از تير پژوهش  )

 توليد محتوای آموزشی و ترویجی در حوزه کارآفرینی •

 درس 80دوره آموزشی آنالین به همراه  4طراحی  •

 مشاور »پرورش ایده و تشخيص فرصت«  در مرکز •

   ICTهای دولتی وزارت ها حهت ارائه حمایت آپهای استارتارزیاب طرح  •

 بوم« ها به نام گزارش »زیست آپ گزارش تخصصی در حوزه استارت   14 ميو تنظ قتحقي در مشارکت •

 (1396عضو تيم کارآفرینی )   - مرکز خدمات مشاوره و کارآفرینی کارآفر 

 مرکزارزیابی محتواهای کارآفرینی توليد شده در  •

 طراحی بسته آموزش کارآفرینی بر بستر شبکه اجتماعی تلگرام •

 وکار کارآفرتوسعه سامانه مشاوره کارآفرینی و کسب •

 سوابق تدریس: 

 (1394در وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات ) «طراحی محصول متناسب با بازار»کارگاه تخصصی آموزشی  مدرس •

 (1394در دانشگاه اميرکبير و دانشگاه اراک )« ژن کارآفرینانه»آموزشی  سخنران •

 (1395ای شریعتی )در دانشکده فنی حرفه «آپاندازی استارت طراحی و راه»کارگاه تخصصی آموزشی  مدرس •

 ( 1395) «بانو مجتهد امين»دخترانه  در مجتمع آموزش «فرآیند کارآفرینی»آموزشی  سخنران •

 (1395) موسسه آموزشی نيراسيستمدر برق« صنعت سخنران رویداد »کارآفرینی در  •

 ( 1497آپ ویکند حمل و نقل ریلی )های کارآفرینی در اینترنت اشيا« در استارت مدرس کارگاه آموزشی »فرصت •

 (1397اشيا« در رویداد رویش جهاد دانشگاهی )های فناوری اینترنت ها و چالشمدرس کارگاه »فرصت •

 ( 1397)پور  یدانشکده شمس IEEEشاخه در « وکارهای فناورانهنوآوری در کسبمدرس وبينار » •

 (1398های نوآورانه« در شتابدهنده بانا )هارتممدرس کارگاه » •

 ( 1398کارآفرینی« در شتابدهنده بانا )مدرس کارگاه »مهارت تفکر خالق در اکوسيستم  •

 (1398امام صادق )  دانشگاه مدرس کارگاه »آشنایی با اکوسيستم کارآفرینی و نوآوری ایران« در مرکز نوآوری •

 (1398مدرس کارگاه »آشنایی با عملکرد و سازوکار نواحی نوآوری« برای مدیران پارک علم و فناوری یزد  )  •

 (1399« در شتابدهنده بانا )تفکر خالق در مسير شعلیمدرس وبينار » •

 ( 1399های علم و فناوری ایران )« در انجمن علمی پارکینوآور ی ها طيمح یکیزيف یاصول طراح سخمران وبينار » •

 (1399»راهکارهای خالقانه در کار و زندگی، ویژه ناحيه نوآوری شریف« در پارک علم و فناوری شریف ) مدرس وبينار •

 (  1399نوآوری مانا )های اکتشافی در مسير نوآوری« در مرکز وبينار »مهارت •

https://eseminar.tv/webinar/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://evand.com/events/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-091890?icn=organizer&ici=9
https://eseminar.tv/webinar/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C


 (1399مدرس کارگاه حضوری »آشنایی با اکوسيستم کارآفرینی و نوآوری« در پنجمين دوره کيميا کالج ) •

سخنران وبينار »معرفی سازوکارهای حمایتی در مسير کارآفرینی و نوآوری« برای مسئوالن اجرایی و دانشگاهی شهر  •

 ( 1399کاشان )

وزارت تعاون، کار   ویژه مدیران مراکز نوآوریها ویژه مدیران مراکز نوآوری سطح کشور« یابی تعاونیمدرس وبينار »مساله •

 (  1399و رفاه اجتماعی)

 (1399در پارک علم و فناوری شریف ) به مناسبت هفته پژوهشکارشناس پنل تخصصی »جغرافيای نوآوری«  •

 (1400های مرکز نوآوری شروع )آپاستارت ها و وکار« ویژه تيمگيری کسب»تفکر خالق در شکل مدرس کارگاه •

سازی پروری« ویژه مرکز صنعتیآشنایی با اکوسيستم کارآفرینی و نوآوری« و »تفکر خالق در ایده های »مدرس کارگاه •

 (1400نانوفناوری کاربردی )

 سوابق پژوهشی: 

. ، مطالعه موردی؛ ناحيه نوآوری شریفهای نوآوریگيری خوشه شناسایی عوامل موثر بر شکلمقاله پژوهشی با عنوان:  •

 (1399)فصلنامه سياست علم و فناوری 

 (1393) دانشگاه تهران  کنفراس مدیریت استراتژیک و کارآفرینی دربازاریابی نوآورانه  ترویجی با عنوان  مقاله •

 مشاوره: سوابق 

 تاکنون( 1397)از  الوبيزدر سامانه آنالین  وکاراندازی کسبراه  مشاور •

 (1398تا  1397استارت آپ های انرژی)مشاور انجمن ملی نفت ایران در تاسيس مرکز توسعه اکوسيستم  •

جناب آقای دکتر حبيبی در راه اندازی مرکز کارآفرینی کارآفر در همکاری با شهرداری  -مشاور مدیرعامل موسسه فرزان •

 ( 1397تا  1396) 6منطقه 

 ( 1396) گری کسب وکارهای نوپای فاوامرکز توانمندسازی و تسهيل در «پرورش ایده و تشخيص فرصت»مشاور  •

 ( 1398تا   1396) کارآفرینی کارآفرمرکز  در  مشاور کارآفریمی •

 (1397کارآفرینی مرکز نيراتلنت ) مشاور •

 : های اجتماعیشبکه

   https://www.linkedin.com/in/arjafar: لینکدین ❖

  https://twitter.com/Alireza_Jafar: توییتر ❖

 arjafar@: تلگرام ❖

http://jstp.nrisp.ac.ir/article_13778.html
https://alobiz.com/category/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/



