
 

  

   تزای دریافت ضوارُ ّای گذضتِ، تِ ٍب سایت خثزًاهِ تِ آدرطie.sharif.ir/~khabarname   .هزاجعِ فزهائیذ 

 

` 

 39ٍ سَم اردیثْطت ًَد ضوارُ       صنایعدانشکده مهندسی الکترونیکی  برنامه خ              داًطکذُ هٌْذسی صٌایع

 

 جلسه ارائه علمی دانشکده مهندسی صنایع

 َای کارآفریىیدر شرکتبررسی عًامل مؤثر در فرایىد رشد سریع 
An investigation into the role of effective factors in the fast growth of entrepreneurial firms 

 یابی در ایرانربٍ َمراٌ تحلیل فضای بازا

 ارائٍ دَىدٌ : سعید میرياحدی 
Saeed Mirvahedi 

PhD Candidate at University of Canterbury (Management, Marketing and Entrepreneurship), New Zealand 

  03:91تا  09:91، ساعت  7/2/39یکشىبٍ 
 داوشکدٌ مُىدسی صىایع، طبقٍ چُارم، ساله سمعی بصری

 

 بازاریااابی ٍ (effectuation logic)گرایاای امکااا  ،(serendipity)اقبااا  ًقننص سننِ  اهنن  تزرسننی تننا تحقینن  اینني : چکیدددٌ

هنی   ّای کارآفزیٌی ارائِ ضزکتدر  سزیع رضذ تزای تِ تصَیز کطیذى فزآیٌذ هفَْهی ، هذلی(entrepreneurial marketing)انهکارآفرین

اًجنام هصناهثِ ّنای ًیونِ      در ایزاى ٍ ًیَسیلٌنذ اس رزین    رضذ سزیع دارایهَردی تز رٍی ضزکت ّای  چٌذیي هطالعِ تحقی ،در ایي  .ًوایذ

ِ  اسنت  اقباا   ضنَد  هقالِ تِ آى پزداختِ هی ایي در هفَْهی کِ استفادُ ضذُ است. اٍلیي اخت یافتِ اًجام ضذُ ٍ اس ًتایج آىس ِ  کن  هعٌنی  تن

 ارتثارنات  کوک فاکتَرّنایی چنَى   تا ٍ ضَد هی پطتیثاًی اهتواالت ٍ پیطیي داًص ،جستجَ چَى  َاهلی تَسط کِ است خَضایٌذی اتفاقات

 کارآفزیي تزای هَجَد اهکاًات اس استفادُ تِ کِ است تحقی  ایي در تزرسی هَرد  اه  دٍهیي گرایی امکا . است کٌتزل قات  ضخصی ٍ کاری

 را تناسار  در هَثزتز هضَر اهکاى هحَری-تاسار ٍ هحَری-کارآفزیٌی ی هطخصِ دٍ تا کِ است کارآفرینانه بازاریابیًیش   اه  آخزیي. پزداسد هی

هسنتقین تنز   ت غیزاست کِ اقثال  اهلی غیز قات  اجتٌاب در ضزکتْای رضذ سزیع است کِ تِ صنَر اس آى ًقطِ ّای  لّی هاکی .کٌذ هی فزاّن

تفادُ در ًْاینت فزآیٌنذ اسن   ٌاًِ ًقص ٍاسط در دستیاتی تِ رضذ سزیع دارًنذ. گزایی ٍ تاساریاتی کارآفزیگذارد ٍ دٍ  اه  اهکاىرضذ سزیع اثز هی

 کٌٌذُ هیشاى دستیاتی تِ رضذ سزیع خَاّذتَد.یْای تاساریاتی کارآفزیٌاًِ هطخصاستزاتضاسفزصتْا ٍ

 انه، بازاریابی کارآفرینو تدبیرگرایی گرایی رشد سریع، شرکتهای کارآفرینی، اقبال، امکان :کلمات کلیدی

 

آقای هیزٍاهذی فارغ التحصی  رضتِ هذیزیت تاسرگاًی در هقارع کارضٌاسی ٍ کارضٌاسی ارضذ اس داًطگاُ ّای ضْیذ تْطتی ٍ  : بیًگرافی

در هزکش هطالعات ٍ تزًاهِ ریشی استزاتضیک سایپا ضزٍع تِ کار ًوَد ٍ در پزٍصُ ّای تحقیقات تاساریاتی ایي  3939ایطاى اس سال ضاّذ است. 

ارکت داضت. پزٍصُ ّای کلیٌیک هحصَالت جذیذ در ایزاى، ًٍشٍئال ٍ سَریِ اس جولِ پزٍصُ ّای ضاخص ایطاى ّستٌذ. اٍ اس سال ضزکت هط

تِ  ٌَاى کارضٌاط  3931تِ  ٌَاى هذیز تاسایاتی تِ ضزکت پگاُ سیستن پیَست ٍ رزح ارتقا تزًذ ایي ضزکت را اجزا ًوَد. در سال  3931

هذیزیت ًوایٌذگی ضوالغزب )تثزیش( را تز  ْذُ  3933)ضزکت هطاٍرُ تاساریاتی( پیَست ٍ در سال TMBA ی تِ ضزکتارضذ تحقیقات تاساریات

تا اخذ پذیزش ٍ دریافت تَرسیِ کاه  جْت اداهِ تحصی  در هقطع دکتزی ٍارد داًطگاُ کٌتزتزی ًیَسیلٌذ ضذ ٍ ّن  3933گزفت. در سال 

 ضزکت ّای کارآفزیٌی ٍ تاساریاتی در قالة پایاى ًاهِ دکتزی است.اکٌَى در هال اًجام تحقی  در سهیٌِ 

 


