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 مهدي كنعانيدكتر 
 

  
ون به ایشان هم اکن. از دانش آموختگان ممتاز دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در رشته کارآفرینی )گرایش سازمانی( است مهدی کنعانیدکتر 

عالیت ف سازمانهای دولتی و خصوصی کشورصنایع و با مدلهای کسب و کار و نیز همکاریهای بین المللی و انتقال فناوری عنوان مشاور در حوزه 

 COMFARطرح کسب و کار و نرم افزارهایی چون و نیز  DBAو  MBAدوره های سال است که به تدریس در حوزه  10دارد. همچنین مدت 

توسط دانشجویان رشته کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  1931در سال  ایشانمی پردازد.  )ویژه تدوین طرح توجیهی و امکانسنجی(

 نیز توسط وزارت کار به عنوان استاد برتر کارآفرینی کشور انتخاب گردید. 1933به عنوان استاد محبوب انتخاب شده و در سال 

 

 مهمترین تجربیات اجرایی و کاربردی:

 (1931پنج برند معدنی، غذایی و بهداشتی ) مشاور سرمایه گذاری

 کنون(تا 1932اوری نانو ریاست جمهوری )همکار و مشاور و مدرس ستاد توسعه فن

 (1931مشاور آموزش شرکت خودروسازی بهمن )

 (1931مشاور سرمایه گذاری موسسه صادراتی مان )از 

 (1939ت جمهوری )ارزیاب شرکتهای دانش بنیان از جانب معاونت علمی و فناوری ریاس

 (تاکنون 1932عضو موسس و سرمایه گذار موسسه آینده پژوهی فردانما )از 

 (1931مشاور شرکت سیلیویا و مشاور سرمایه گذاری پروژه بهشت نرگس )هلدینگ عظام( )

 (1930تا  1932کارشناس، مدیر پروژه و عضو هیات مدیره بنیاد توسعه فردا )

 (1933و  1933)مشاور کارآفرینی ایران خودرو 

 (1931و  1931قائم مقام مدیرعامل صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن )

 (1931مدیر تولید کارخانه آرد آزادگان )

 .(1931کارشناس واحد مهندسی صنایع شرکت خودرو سازی مرتب )

 

 مهمترین تجربیات آموزشی:

 (1931پنج )شبکه –کارشناس اقتصاد خالق برنامه زنده روزآمد شبکه اقتصاد 

 (1931( و کارگاههای کارآفرینی سازمان ملل )1931یونسکو ) COMFARکارگاههای تربیت مربی ربی م

 (1931و  1939) کوثرو بیمه  ای مدیریتی و استراتژیک در بانک آیندهمدرس کارگاهه

 (1939ن )معادصنایع و  R&D( و انجمن 1930مربی دوره های مختلف انجمن مدیریت فناوری )از 

و مدرس دوره های سازمان  (1931( و دپارتمان کارآفرینی موسسه بن ژیوار )از 1931مدیریت دپارتمان مدیریت فناوری موسسه ماهان )از 

 ( 1931مدیریت صنعتی )

ع مجتم و کارآفرینی در سازمانهای مختلف از جمله دانشکده های کارآفرینی و مدیرتی دانشگاه تهران، MBA  ،DBAمدرس دوره های مختلف 

 (.1931و ... )از  TIBS، موسسه TBSفنی تهران، موسسه 

 

 مهمترین کتابها و انتشارات

Technology Learning in Iran: Policies, Practices, Outcomes, and Future Development, (2016), Palgrave .Macmillan 

press. 

 

 تهرانانتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، (، 1931دو گزارش علمی در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر، )

 ارات رسا، تهران(، انتش1933) عبور از طوفان؛ راهنمای کاربردی شرکتهای نوپا در ایران

 (، انتشارات آتی نگر، تهران1933مدیریت اندیشگاه؛ از تولد تا توسعه )

  ران، انتشارات باران، ته(، ویراستار علمی1939گذاری خطرپذیر)سرمایه

 شارات دانشگاه آزاد اسالمی، اراک(، انت1932کتاب پژوهش عملیاتی )

مقاله در نشریات مختلف در حوزه کارآفرینی، سرمایه گذاری  190مقاله کنفرانسی و  10، دو مقاله علمی پژوهشی و بیش از ISIدو مقاله  

 خطرپذیر، جمع سپاری و ... .
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  بین المللیپژوهشی -علمی تجربیاتمهمترین 

 (1939بازدید از ابتکارات و نوآوریها در هند )

 ( 1932آنکارا ) – 2019کنفرانس گلوبلیکس مشارکت در 

  (1930گذار از دوبی )مشاور انتقال فناوری خدماتی و جذب سرمایه

 (1931در تهران ) ECOبرای کشورهای عضو  VCمدیریت طراحی و اجرای کارگاه 

 (.1930نوآورانه صنعتی در چین )بازدید از طرحهای کارآفرینانه و 

 

 

 :تخصصی حوزه هایمهمترین 

 انتقال فناوری و همکاریهای بین المللی

 سرمایه گذاری خطرپذیر و تامین مالی جمعی

 طراحی برنامه کسب و کار، طرح توجیهی و برنامه بازاریابی

 بنیان(.کارآفرینی، نوآوری و خالقیت )به ویژه در حوزه تجاری سازی طرحهای دانش 


