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  رزش و ا ینقش مشارکت مشتر ي، بررس1398، فروزان مهر دیمجرستگارپور, حامد؛ رضا گلنان و

 نینجم(، پرانیشرکت مخابرات ا نترنتیا انی)مورد مطالعه: مشتر یمشتر یبر وفادار یهمکار جادیا

 يائمد انهرخیکشور گرجستان، دب- سیاقتصاد و توسعه، تفل ت،یریپژوهش در مد يالملل نیکنفرانس ب

 کنفرانس

  د قابلیت ، بررسي مفهوم دوسوتواني سازماني با رویکر1398، مجید فروزان مهرمختاری, ساجده و

ور کش-، تفلیس توسعه پنجمین کنفرانس بین المللي پژوهش در مدیریت، اقتصاد و های پویا،

 گرجستان، دبیرخانه دائمي کنفرانس

 ژی از ، بررسي عوامل موثر بر ارزش انتقال تکنولو1398و ساجده مختاری،  فروزان مهر, مجید

ر دژوهش پپنجمین کنفرانس بین المللي  دانشگاه به صنعت با رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری،

 گرجستان، دبیرخانه دائمي کنفرانس، کشور-، تفلیس مدیریت، اقتصاد و توسعه

 نش موثر در دا تیریمدل مد کی، ارائه 1397، فروزانمهر دیمجو  مچهیا یسارا بدر د؛یشوال پور, سع

 ران، مرکزته ،رانیا یو حسابدار تیریدر علوم مد داریتوسعه پا يکنفرانس مل نیدوم ،يسازمان ینوآور

 علوم جهان اسالم داریتوسعه پا ینارهایو سم شهایهما يالملل نیب

 در دو  یتکنولوژ یسطح توانمند سهی، مقا1397 ،یو زهرا نظر فروزانمهر دیمج د؛یشوال پور, سع

در  ردایسعه پاتو يکنفرانس مل نیو نفت وگاز با استفاده از مدل پاندا و راماناسان، دوم یحوزه متالورژ

علوم  داریپا سعهتو ینارهایو سم شهایهما يالملل نیتهران، مرکز ب ران،یا یو حسابدار تیریعلوم مد

 جهان اسالم



  ، تقال ،رویکردهای جدید در ان1397، مهدی علیدوستي، مجید فروزان مهرهدایت صمدی انصاری

 انتهر- تکنولوژی،چهارمین کنفرانس بین المللي مدیریت ، کار آفریني و توسعه اقتصادی،ایران

  ، نتقال ا،بررسي و تحلیل تحوالت 1397،فروزان مهر مجیدمهدی علیدوستي ،هدایت صمدی انصاری

وسعه تتکنولوژی در آینده های محتمل،چهارمین کنفرانس بین المللي مدیریت ، کار آفریني و 

 تهران-اقتصادی،ایران 

  نگاهي به نوآوری بازدرشرکت های " ،1397،مجید فروزانمهرشوالپور و عسکری، محمدجواد؛ سعید

، پنجمین کنفرانس ملي رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، "کوچک و متوسط

 بابل

  ، چوبي برای ،ارائه چهار1397،مجید فروزان مهرسعید شوال پور ، میالد توصیفیان ،اعظم زرچیني

ي ارزیابي توانمندی تکنولوژی و نقش آن در توسعه صنعت خودرو کشور،پنجمین کنفرانس مل

 تهران–پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری،ایران 

 یناورف یساز ی،تجار1397،فروزان مهر دیمج، انیفیتوص الدی، م ينیشوال پور ، اعظم زرچ دیسع  :

و  تیریمد در یکاربرد یپژوهشها يکنفرانس مل نیو ضرورتها،پنجم تیو مدلها،اهم میهبر مفا یمرور

 تهران- رانی،ایحسابدار

 ، بکه های ش،بررسي نقش 1397،مجید فروزان مهرسعید شوال پور ، اعظم زرچیني ، میالد توصیفیان

 تهران–اجتماعي بر عملکرد اپراتورهای موبایل ،ایران 

 انشگاه داز  ی، انتقال تکنولوژ1397 ،يدوستیعل یو مهد یانصار یصمد تیهدا ؛دیفروزان مهر, مج

 ينیکارآفرت،یریمد يالملل نیکنفرانس ب نیکانال ها، مدل ها و عوامل موثر، چهارم ف،یبه صنعت: تعار

 تاکستان يتاکستان، موسسه آموزش عال ،یو توسعه اقتصاد

 خش کارکنان شاغل در ب يشغل تیرضا ي،بررس1396، فروزان مهر دیمجگلنان، ،رضایصادق عابد

 نیس بفرانکن نیران،سومیصنعت فوالد ا ی:مطالعه مورد متلید کیوتوسعه با استفاده از تکن قیتحق

 يرقابت یو توانمند يدانش تعال تیریبر مد دیبا تاک تیریو مد عیصنا يمهندس يالملل

 یوآورننقش  ي، بررس1396، فروزانمهر دیمجشوال پور و  دی, صدف؛ درسا رستگارمقدم؛ سعيمحجوب 

وسسه ن، متهرا ،یو حسابدار تیریمد يالملل نیکنفرانس ب نیدوم ،یعلم و فناور یباز در پارک ها

 صالحان يآموزش عال

 بر ياهباز؛نگ ینوآور"، فروزان مهر دیمجشوال پور و  دیسع ؛يصحاف دختیفرزانه؛ فر ان،ینعمت 

 تیریدملوم در ع نینو یافق ها يالملل نیب شیهما نی، دوم"تیموفق یدیوعوامل کل ندهایم،فرآیمفاه

 تهران ران،یا ينیاقتصاد و کارآفر ،یو حسابدار

 ،ارزیابي توانمندی 1396،نسرین اشقلي فراهاني، مجید فروزان مهرزهرا غالمزاده،سعید شوال پور،

فناوری آموزشي درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضي بر افزایش انگیزه و میل به یادگیری مطالعه 
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موردی: مجتمع آموزشي مجتهده بانو امین،چهارمین کنفرانس جهاني واولین کنفرانس ملي پژوهشهای 

 یرازنوین ایران و جهان در روانشناسي و علوم تربیتي،حقوق و علوم اجتماعي،ش

 تیاولو و یي،شناسا1396شوالپور،  دی،سعفروزان مهر دیمج،ياردکان يفتوح حهی،مليخانیمهرداد عل 

 نیومرانسل،سی: شرکت ایدر سازمان مطالعه مورد یونواور تیخالق جادیعوامل موثر در ا یبند

 ران،تهرانیو اقتصاد کسب و کار ،ا تیریکنفرانس ساالنه مد

 ب ااهنده ک یها یتکنولوژ یفناور يابیارز"، فروزانمهر دیمجشوال پور و  دیسع ؛يمحمد تق ،ينیحس

 انو اقتصاد در توسعه، تهر تیریانسجام مد يالملل نیب شیهما نی، دوم"در فوالد مبارکه

 علم  ی،پارکها1396،يشکیو یيآقا ،فاضليونیآغم يکرامت دی،وحفروزان مهر دیمجشوال پور، دیسع

 دیا تاکب تیریو مد عیصنا يمهندس يالملل نیکنفرانس ب نیم،سومیو مفاه فیبر تعار ی:مرور یوفناور

 رانیا-،تهرانيرقابت یو توانمند يدانش تعال تیریبر مد

 پر  رنتنتیا یتکنولوژ يابیارز"، فروزانمهر دیمجشوال پور و  دیسع ان؛یعباسپور، سمانه؛ فرشته فلک

 نی، سوم"نی: شرکت پارس آنال یمطالعه مورد ی( با استفاده از مدل اطلس تکنولوژ ADSLسرعت ) 

 تهران ،يتومبر اقتصاد مقا دیبا تاک انیو اقتصاد دانش بن یت،حسابداریریمد يالملل نیکنفرانس ب

 کاربرد "، فروزانمهر دیمجشوال پور و  م؛یخو، مر يصالحERP ناب و  نیتام رهیزنج یریدر بکارگ

 و یارت،حسابدیریمد يالملل نیکنفرانس ب نی، سوم"چابک با توجه به عمر محصول نیتام رهیزنج

 تهران ،يبر اقتصاد مقاومت دیبا تاک انیاقتصاد دانش بن

 به ياهباز؛ نگ ینوآور"، فروزان مهر دیمجشوال پور و  دیخوشکام؛ سع يمرتض نا؛یدسیس ،يتهام 

بر  دیکا تاب انیو اقتصاد دانش بن یت،حسابداریریمد يالملل نیکنفرانس ب نی، سوم"ندهیآ یفرصت ها

 تهران ،ياقتصاد مقاومت

 نه در فناورانه و نوآورا یشاخص ها"و محمد خواجه پور،  فروزان مهر دیمج د؛یشوال پور، سع

نش د داو اقتصا یت،حسابداریریمد يالملل نیکنفرانس ب نی، سوم"به حمل و نقل هوشمند يابیدست

 تهران ،يبر اقتصاد مقاومت دیبا تاک انیبن

 یرفناو ینوآور یمدل ها يمعرف"، فروزان مهر دیمجشوال پور و  دیمحمدرضا؛ سع ان،یزدکیا 

 نی، سوم"درحال توسعه یدر کشورها يدر موسسات آموزش عال یساز ادهیاطالعات با نگرش پ

 تهران ،يومتبر اقتصاد مقا دیبا تاک انیو اقتصاد دانش بن یت،حسابداریریمد يالملل نیکنفرانس ب

 انواع و میمفاه ف،ینرم:تعار یهایفناور"شوال پور،  دیو سع فروزان مهر دیمج ثم؛یروشنکار، م" ،

 قم ،یعلوم و تکنولوژ نینو یها افتهی يالملل نیکنفرانس ب نیچهارم

 یاه ستمیساخت س یچالش ها"، فروزان مهر دیمجشوال پور و  دیسع ل؛یمحمد اسماع ،يعارفخان 

 و اقتصاد تیریدکنفرانس ساالنه م نی، سوم"در حال توسعه یکشورها ژهیو یو ناوبر يکیالکترون داریپا

 کسب و کار ، تهران



 ،ی فناوری ،ارزیابي توانمند1395،فاطمه صفایي، مجید فروزان مهرزهرا غالمزاده،سعید شوال پور

: موردی میل به یادگیری مطالعهآموزشي درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضي بر افزایش انگیزه و 

 وقتصاد ،انوین در مدیریت تحوالتکنفرانس بین المللي اولین مجتمع آموزشي مجتهده بانو امین،

 حسابداری،تهران

  ،الي بنگاه روش تامین م،1395، مجید فروزان مهرزهرا عشریه،حامد اصغری ، انسیه احمد علي نژاد

پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و مللي کنفرانس بین الششمین ،های نوپا و نوآور 

 حسابداری،لندن،انگلستان

 ،ای ه،شناسایي شاخص 1395،زهرا عشریه،حامد اصغری ،مجید فروزان مهرانسیه احمد علي نژاد

موفقیت در پروژه های انتقال تکنولوژی در صنعت برق مطالعه موردی کشور های 

 تصاد وکنفرانس بین المللي مدیریت ،اقدومین :ارمنستان،ترکیه،آذربایجان،عراق و سریالنکا،

 روانشناسي،قم

 ی بانکداری ارزیابي پذیرش فناور،1394،مجید فروزان مهرزهرا عشریه،سعید شوال پور، ،حامد اصغری

ر وین دنسومین کنفرانس بین المللي پژوهش های سیار با استفاده از مدل پذیرش فناوری دیویس،

 ترکیه-تانبول اسمدیریت،اقتصاد و حسابداری ،

 ، تکنولوژی ارزیابي بررسي ،1394،مهر فروزان مجید پور و شوال سعید شاطری، حامد رافتي، الهام 

 منتخب،کنفرانس ملي اقیانوس مدیریت،شیراز کشور چند و ایران در پارلماني

 ولوژیتکن ،ارزیابي1394،مهر فروزان مجید پور، شوال سعید امیني، زهرا زاده، اسحاق محبوبه 

 ها،کنفرانس ملي اقیانوس مدیریت،شیراز رویکرد و تعاریف،اهداف:سالمت

 شرکت ابعمن ،1393 فرد، ثابتي علیرضا و مهر فروزان مجید پورمسگری؛ مجید علیرضا؛, احمدی علي 

 سازی تجاری المللي بین کنفرانس دومین جدید، محصول سازی تجاری در محیطي متغیرهای و

 تهران دانشگاه فناوری و علم پارک تهران، فناوری،

 و سایيشنا ،1393 مقدم، غفاری علیرضا و پیشوایي میرسامان ؛مهر فروزان مجید الهام؛, نعیمي 

 دیریت،م المللي بین همایش بنیان، دانش های شرکت در باز نوآوری بر مؤثر عوامل بندی اولویت

 ،تهرانمبین فرهنگي سفیران موسسه تهران،

 بررسي ،1393 فرد، خاقاني منصور و فرد ثابتي علیرضا اتاني؛ رفیعي عطاءاهلل ؛مجید, مهر فروزان 

 ،92-1376های سال بین کشور صنعتي توسعه در دولت گذاری سرمایه تأثیر میزان ای مقایسه

 ،تهرانمبین فرهنگي سفیران موسسه تهران، مدیریت، المللي بین همایش

 نش،دا مدیریت توسعه در آن نقش و سازماني فرهنگ ،1393 نعیمي، الهام و مجید, فروزانمهر 

 مبین فرهنگي سفیران موسسه تهران، مدیریت، المللي بین همایش

 


