
 

 

 یادداشت مهارتی 

 و فرهنگی امور هماهنگی شورای رئیس و حراست مرکزی دفتر مدیر ،بزرگی جامه محمدجوادبه قلم: 

 کشور ایحرفه و فني آموزش سازمان اجتماعی

 زیست هر ،در دارد ضرورت اجتماعی پذیری مسولیت حوزه به پرداختن الجرم پایدار توسعه داشتن برای

 فارغ از باالیی آمار  که کشورهایی بسا چه ، هست اساس یک فرهنگ  مقوله (ecosystem) بومی

 پذیری ولیتمس موضوعات به نپرداختن یا خال  دلیل به اما. ..دارند متخصصین و  دانشگاهی التحصیالن

 دارند جامعه طبقات در عمیقی ناهنجارهای (Ethics)مداری اخالق و ( social responsibility )اجتماعی

 به متوازن صورت به مهارت تحول کنار در بتوانیم که امید. *است اخالق و علم از تلفیقی موفق ،آموزش

  جامعه* . باشیم داشته ویژه وجهت نیز مداری اخالق و اجتماعی پذیری مسئولیت خصوصا فرهنگ مقوله

 با که است داده نشان جهادی روحیه با جهانی و داخلی چالشهای و مشکالت در بارها ما اسالمی ایرانی

 .باشد می عظیم تحوالت آماده بلند همت یک

 مقاالتی دیگر از این نویسنده:

علمی نشريات و مجالت در منتشره مقاالت  

 ردیف

 

اثر نوع عنوان  تاریخ 

 انتشار
 چاپ

 

 یا نویسنده نام

 مقاله مترجم

کارآفریني  اکوسیستم فرهنگ 1

 ی توسعه پیشران،  دانشگاهي

اجتماعي کارآفریني ،  

مقاله چاپ  پژوهشي و علمي مجله 1400 

فرهنگي مدیریت  
 رضا محمد دکتر

 و پوری میگون

 جامه جواد محمد

 بزرگي

 

 کارافریني و ها موزه در نوآوری 2

 اجتماعي

 

مقاله  چاپ و ارائه  

 
 ها موزه  وعلمي ملي همایش 1400

کشور دانشگاهي  

 

 جامه جواد محمد

 بزرگي



 سنجش الگوی طراحي 3

 اخالقي پذیری مسئولیت

 دانش اشتغال در دانشگاه

 آموختگان

 

مقاله  چاپ  9139  دانشگاه ملي همایش سومین 

مدار اخالق  
 جامه جواد محمد

 بزرگي

  پیوند بر ساختارگرایانه مروری 4

 و فناوری استراتژیک

 کارآفریني

 

 مقاله چاپ و ارائه

ISC 
 

7139 کارآفریني ملي همایش اولین   جامه جواد محمد 

 محمد ، بزرگي

ظریفیان رضا  

 

 کارکردگرایانه شناخت 5

عمومي بخش 5 در کارافریني  

 

 مقاله چاپ و ارائه

ISC 
 

6139    الگوهای المللي بین کنفراس 

پیشرفت عصر در مدیریت  

 

 غالمحسن دکتر

 محمد نیا، حسیني

بزرگي جامه جواد  

 

 گرایش تاثیر بررسي 6

 المللي بین بر کارآفرینانه

 در موجود های شرکت سازی

ایران وبلور شیشه صنعت  

 

مقاله  چاپ  کارآفریني توسعه نامهصلف 1395 

تهران دانشگاه  
 مبیني دکتر

 محمد ، دهکری

بزرگي جامه جواد  

 

 های وشیوه فلسفه بر مروری 7

  تبلیغات راهبردی 7 مدیریت

الکترونیک وبازاریابي  

مقاله چاپ و ارائه  مدیریت کنفرانس دومین 1395 

 تبلیغات محوریت  با بازاریابي

 دانشگاه مدیریت دانشکده

 تهران

 

 جامه جواد محمد

 محمد ، بزرگي

ظریفیان رضا  

 

علمی هاي پژوهش و کتاب  

 عنوان رديف

 

اثر نوع  تاريخ 

 انتشار

 يا نويسنده نام انتشارات

 مترجم

 

اجتماعي کارآفریني و ها موزه در نوآوری 1  چاپ 

 

 دانشگاهي جهاد 1400

تهران دانشگاه  

 

 کتاب ندهسنوی

.  عیدمترجم میثم

 بزرگي جامه جواد

میرزایي  سعیده ،  

 



 بر تاکید با) دولتي بخش کارآفریني 2

(  فناورآوری و نوآوری های تسیاس  

 

 تامین و کار موسسه 1397 چاپ

 اجتماعي

 

 دکتر مترجمان

 دکتر نیا، حسیني

 محمد و داوری

بزرگي جامه  جواد  

 

سازماني فناورانه کارآفریني مباني 3 فاخر ندای انتشارات 1395 چاپ  آبادی دولت رضا   

  جامه جواد محمد

 بزرگي

 

 

 

 

 


