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 به ترتيب از آخرين درجه تحصيليدرجات علمي  -1

 

 کشور دانشگاه رشته تحصيلي با ذکر گرايش مقطع تحصيلي
سال اخذ 

 مدرك

 1393 ایران دانشگاه عالمه طباطبائی کار جدیدکارآفرینی گرایش کسب و  کارشناسی ارشد

 1390 ایران دانشگاه پیام نور مدیریت بازرگانی کارشناسی

 1385 ایران )شاهد(دبیرستان شهید مدرس ریاضی فیزیک دیپلم

 

 

 سوابق شغلي به ترتيب از آخرين شغل -2

 

 سمت 
 مدت

 کشور شهر  نام مؤسسه
 تا تاريخ از تاريخ

وری و شتابدهی غرب استان آمرکز نومدیر 
 تهران و دبیر شورای پذیرش و سرمایه گذاری 

 ورانهآهای نوهسته 
جهاددانشگاهی  تاکنون 1/7/1398

 ایران تهران عالمه طباطبائی

 تجاری سازی فناوری و اشتغال شعبهمدیر
جهاد دانشگاهی  تاکنون 1/10/1396 شعبه عالمه طباطبائی

 ایران تهران عالمه طباطبائی

 مشخصات فردی

 10180877ماره شناسنامه: ش         کاظمفرزند:      عليرضا ثالثيخانوادگي: نام و نام

 مجردضعيت تأهل: و  8/2/1368تاريخ تولد:               تهران: صادره از 

 وضعيت نظام وظيفه: کارت پايان خدمت

     0912-4976163: همراه       021-77634832شماره تماس: 

 salasi@acecr.ac.ir :سازماني رايانامه  

 Arax.Salasi@gmail.com : شخصي رايانامه 

 http://jatt.ir/fa  :تارنما

mailto:salasi@acecr.ac.ir
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 1/10/1396 1/1/1396 فرینی و اشتغالآکارشناس کار
جهاد ستفا 

دانشگاهی عالمه 
 طباطبائی

 ایران تهران

 29/12/1395 1/7/1394 کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی
فرهنگی  معاونت

جهاد دانشگاهی 
 عالمه طباطبائی

 ایران تهران

 31/6/1394 1/4/1394 کارشناس پژوهش
معاونت پژوهشی  

جهاد دانشگاهی 
 ئیعالمه طباطبا

 ایران تهران

 

 

 

 

 سوابق علمي و پژوهشي  -3

 پايان نامه /الف( تأليف و ترجمه کتاب 

 

 توضيحات سال ناشر عنوان رديف

1  
فريني از آعوامل موثر بر اطالع 

 طريق پايگاه های اطالعاتي

 

 پايان نامه کارشناسي ارشد
1393 

و دانش   Aکسب رتبه 

 (2)رتبه آموخته برتر

کارشناسی ارشد کارآفرینی با 

 06/18معدل 

2  
تدريس کتاب کارگاه کارآفريني و 

 توليد

 وزارت آموزش و پرورش)رايادرس(
1395 

یازدهم و آموزگاران پایه 

 دوازدهم سراسر کشور

3  
و  ينيکارگاه کارآفر کتاب سيتدر

 ديتول

-1396 دبيرستان پسرانه فرهنگ
 دانش آموزان پایه یازدهم 97

 شهروندانعموم  1398 18-13مناطق -تهرانشهرداری  فريني آوری و کارآمفاهيم نوتدريس  4

 

 

 

 ب( مقاالت

 

 شماره سال نشريه عنوان مقاله رديف

رتبه نشريه 

پژوهشی –)علمی 

 و ...(

1 

 
اطالع آفريني؛ راهکارهای ايجاد کسب "

 "اطالعاتي در ناجاو کارهای 

توسعه 
 - 1393 مهندسي بازار

 -تخصصي

 ترويجي
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 (گواهينامه هاپ

 

 مدت دوره تا تاريخ از تاريخ  برگزارکننده کارگاه عنوان رديف

 وتریکامپ شرفتهیپ یاربرک 1
I.C.D.L. ساعت 60 1390 1389 جهاد دانشگاهی تهران 

 یداده ها لینرم افزار تحل 2
 (SPSS) یپرسشنامه ا

 ساعت 30 1/7/1392 1/5/1392 جهاد دانشگاهی امیرکبیر

تا سطح  یسیزبان انگل 3
 سال 2 1392 1390 دانشگاه تهران (Pre Toeflمتوسط)

نرم افزار انجام تحقیق کیفی  4
Maxqda11 

پژوهشگاه علوم انسانی 
 جهاددانشگاهی

 ساعت 10 11/06/1394 11/06/1394

 

 

 

 ت(طرح های پژوهشي

 

 سال خاتمه کارفرما سمت در طرح طرحعنوان  ردبف

های بررسي زمينه 1
مطالعاتي و پژوهشي 
مسائل اجتماعي در 

 ايران

دفتر مرکزی  همکار
 1394 جهاددانشگاهي

بررسي رضايت  2
شهروندان از عملکرد 

شهرداری مناطق  
 گانه شهر تهران 22

 همکار بخش تحليل
معاونت اجتماعي 

فرهنگي شهرداری 
 تهران

1394 

شناخت فرصت های  3
شغلي و کارآفريني در 

رشته های علوم 
 انساني

 مجری

سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش 

آموختگان جهاد 
 دانشگاهي)ستفا(

1396 

راه اندازی مرکز  4
نوآوری و شکوفايي 
 غرب استان تهران

 مديرپروژه

سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش 

آموختگان جهاد 
 دانشگاهي)ستفا(

1398 

مدرسه اشتغال و نرم  5
افزار نيازهای شغلي 

 علوم انساني
دانشگاه عالمه  مدير پروژه

 درحال انجام طباطبائي

6 
توسعه  طرح ملي

 مدير پروژه مشاغل خانگي

معاونت زنان و خانواده 
رياست جمهوری 

،وزارت تعاون کار و 
 رفاه اجتماعي

 درحال انجام
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  توانمندی ها( عالئق و ث

 

 توضیحات عنوان ردیف

 واگرا و انتقادی -تفکر همگرا 1

 برنامه ریزی -هدفگذاری-کارتیمی

 سازماندهی و مدیریت اجرایی

 

 

 

 انجام پروژه های گوناگون درطول دوره فعالیت در جهاد دانشگاهی عالمه طباطبائی

2  

 

 کارآفرینی

 :های نهیانجام پروژه در زم

 (BPکسب و کار) نیو تدو یطراح .1

 استقرار کسب و کار. 2

 کسب و کار طیمح لیو تحل هیتجز .3

 (NPD)دیتوسعه محصول جد. 4

 نگارش مقاله و پایان نامه کارآفرینی با اطالعات و در اطالع رسانی 3

 )رویداد چکاوک(فعالیت در حوزه استارت آپ ها کسب و کار جدید 4

 (social innovationنوآوری اجتماعی)

 یمفهوم ساز یفیمسلط به فنون پژوهش ک 5

 بر داده ها یمبتن

 GTروش کیفی 

 مکالمه در حوزه کسب و کار زبان انگلیسی 6

 تسهیلگری و توسعه کسب و کار و طراحی و تامین زنجیره ارزش نوآوری اجتماعی 7

 

 

 

 ج( سوابق اجرايي

 (1394)از ابتدا تاکنون ئيپايه گذار و عضو انجمن علمي کارآفريني دانشگاه عالمه طباطبا 

 يشغل یدوره جشنواره فرصت ها نيدر سوم یگذار هيو بورس و سرما يشغل ريساخت مس یکارگاه ها یبرگزار 

 94-95 ئيدانشگاه عالمه طباطبا-روشنا

  نشگاه عالمه طباطبائيدا 96و  95های مسئول اجرايي غرفه های دانشجويي جشن ورودی های سال 

 دانشگاه  -دوره مناظرات دانشجويي ايران نشان خواجه نصيرالدين طوسي و هشتمين ششمين،بير اجرايي پنجميند

 (95تا  97)يئعالمه طباطبا

  يطوس نيرالدينشان خواجه نص رانيا ييدوره مناظرات دانشجودبير اجرايي مرحله منطقه ای شمال کشور ششمين- 

 (96) يدانشگاه عالمه طباطبائ

 يطوس نيرالدينشان خواجه نص رانيا ييمناظرات دانشجو دوره و هفتمين ششمين مدير هماهنگي مرحله کشوری- 

 (96-97)و دانشگاه علم و فرهنگ يدانشگاه عالمه طباطبائ

  (97خرداد )تخصصي نوآوری اجتماعي و خاستگاه آن در دانشگاه عالمه طباطبائي نشست اجراييدبير 

  (98ارديبهشت )مين دوره نمايشگاه بين المللي قرآن کريم 27دبير اجرايي مسابقات مناظره تخصصي 
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  دانشگاه عالمه  -رويداد تخصصي پوشاك با محوريت نوآوری در بازاريابي آنالين)الگو( امور اجرايي و جذب منابعمدير

 (98بهمن ) -طباطبائي

 

 عالقه مند به تدريس در حوزه های:

 مفهوم و سير تکاملي نظريه های کارآفريني 

 تدوين طرح کسب و کار 

 خلق مدل کسب و کار و توسعه محصول 

 استقرار کسب و کار 

  انساني)اطالفريني(کارآفريني برای دانشجويان علوم 

o در دوره کارشناسي ارشد داشته ام. کر است برای هرکدام از موارد فوق کارپژوهشي يا ارائهشايان ذ 
 


