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 فعالیت های علمی
 مقاالت 

 مبتنی جدید محصوالت توسعه فرآیند در شرکاء سازی یکپارچه مدل ارائه -

 مقدم صادقی ,منوچهر منطقی ,فاطمه ثقفی .ایران فضایی صنعت در پلتفرم بر

 دانشگاه  اجرایی مدیریت پژوهشنامه ,.(1400) محمود زمانی ,رضا محمد

 .(26)13 ,ایران مدیریت انجمن همکاری با  مازندران

 
 پیچیده های فناوری سازی تجاری دهنده تشکیل عوامل مفهومی مدل -

 ثقفی ,مهدی نیا فردی .( بومی جویشگر طرح : همطالع مورد) مشارکت بر مبتنی

 انتظامی ارتباطات و اطالعات فناوری ,.(1400) جالل منفرد حقیقت ,فاطمه

 .(7)2 ,(فاوا)

 
- Incorporating behavioural aspects in multiple criteria 
decision making: a framework for trends and future 
directions. Mehrregan Mohammad Reza, Saghafi 
Fatemeh, Vafadar Milad (2021)., International Journal 
of Applied Decision Sciences, 14(6), 615-660. 

 

 توانمندی ارتقا یا ایجاد  برای باالتر سطح گذاری اثر کارهای سازو شناسایی -

 بنگاه یک ردیمو مطالعه :فناورانه فرارسی مسیر در دیرآمد بنگاه فناورانه های

 ,علی محقر ,فاطمه ثقفی ,مسعود امناب یدایی .ایرانی خودروسازی

 مدیریت فصلنامه ,.(1400) نوری قاضی سیدسپهر  ,احمد جعفرنژادچقوشی

 .(2)9 ,فناوری توسعه

 
- Improving the Efciency of Customer’s Credit Rating 
with Machine Learning in Big Data Cloud Computing. 
JavadPour Amir, Saedifar Khatereh, Wang Guojun, LI 
Kuan Ching, Saghafi Fatemeh (2021)., WIRELESS 
PERSONAL COMMUNICATIONS, 10(10). 

 

 جویشگر کار و کسب (بوم زیست)سازگانبوم بازیگران ارزش جریان شبکه -

 مدیریت هفصلنام ,.(1400) فاطمه ثقفی ,علیرضا یاری ,سحر کوثری .بومی

 .(2)10 ,نوآوری

 
- Societal factors affecting on innovative sustainable 
development of nanotechnology: a morphological 

approach. Kousari Sahar,  نوری قاضی سیدسپهر, Saghafi 
Fatemeh (2021)., Foresight, .(.). 

 

 حورعلی ,فاطمه ثقفی .دانش مدیریت بلوغ سنجش بومی چارچوب طراحی -
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 کار و کسب مدیریت مطالعات فصلنامة ,.(1400) محمد اسالمی ,منصوره

 .(35)9 ,هوشمند

 
- Developing a catch-up model of technology: a 
grounded theory approach. Saghafi Fatemeh, 
Mohaghar Ali, Kashiha Monireh (2021)., Journal of 
Science and Technology Policy Management, ahead-

of-print(ahead-of-print). 
 

 هفتم برنامه های سیاست استنتاج منظور به فرادستی اسناد محتوایی تحلیل -

 ثقفی ,کوثری سحر  .(1398 تا1377 سال مصوبات تحلیل) فاوا بخش توسعه

 .(65)19 ,فردا مدیریت ,.(1399) فاطمه

 
 اشیا اینترنت ی فناورانه نوآوری نظام کارکردی تعامالت پویای مدل ی ارائه -

 ,فاطمه ثقفی ,محمد خانی موسی .فازی دیماتل و سیستم پویایی از استفاده با

 در عملیات در تحقیق محله ,.(1399) محمدابراهیم صادقی ,محمد زاده حسن

 .(4)17 ,(کاربردی ریاضی) آن کاربردهای

 
 در طبیعی سوانح مدیریت نفعانذی دید از اطالعات به دسترسی بر نگاهی -

 ,یاسمین ایزدخواه استوار ,فاطمه نیا فهیم ,نادر نقشینه ,شاهد رشیدی .ایران

 ,(3)10 ,بحران مدیریت و پیشگیری دانش فصلنامه ,.(1399) فاطمه ثقفی

277-297. 

 
- Investigating organizational characteristics during 
the first three lifecycle stages using the PAEI 
framework and the system dynamics approach. 
Mowlanapour Ramin, Farjami Yaqoub, Saghafi 
Fatemeh (2020)., COMPUTATIONAL AND 
MATHEMATICAL ORGANIZATION THEORY, .(.). 

 

 نگاه از همکاری هایشبکه اعضای بین در روابط تقویت بر موثر عوامل -

 محمدی ,محمد خوانساری ,فاطمه ثقفی ,سیدحامد مزارعی .اجتماعی سرمایه

 .(3)12 ,فناوری و علم سیاست ,.(1399) رضا فرد اسدی ,حنانه کنگرانی

 
- Renewing a dysfunctional innovation ecosystem: 

The case of the Lalejin ceramics and pottery.  سیدسپهر 
 ,Sarkissian Alfered, Farhanchi mojtaba ,نوری قاضی

Saghafi Fatemeh (2020)., TECHNOVATION, 96-97(97), 
102122. 

 

 :مطالعه مورد) بخشی  نوآوری نظام گیریشکل بر موثر عوامل تبیین -

 ,بهاره سیده نبوی ,فاطمه ثقفی .(ایران اسالمی جمهوری عمومی هوانوردی

 .(3)3 ,کنترل و اندهیفرم پژوهشی - علمی فصلنامه ,.(1399) منوچهر منطقی
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 سحر  .نوآیند فناوری بر مبتنی وکارهایکسب سازگانبوم گیریشکل الگوی -

 ,(2)12 ,فناوری و علم سیاست ,.(1399) فاطمه ثقفی ,علیرضا یاری ,کوثری

13-28. 

 
 توربو شرکت :مطالعه مورد) فناوری پساهمپایی مفهومی مدل طراحی -

 ,منیره کاشیها ,علی محقر ,فاطمه ثقفی .(تحریم شرایط در نفت کمپرسور

 .85-57 ,(95)29 ,راهبرد فصلنامه ,.(1399) نسرین دسترنج

 
 -تجاری آزاد منطقه سازمان صادرات و تولید خدمات توسعه هایرهیافت -

 ثقفی .اجتماعی شبکه تحلیل و سیستمی نرم تفکر بر مبتنی چابهار صنعتی

 سیاستگذاری فصلنامه ,.(1399) یمرح رامین بخش ,مهناز زاده حسین ,فاطمه

 .25-9 ,(2)6 ,عمومی

 
مدل یک :سایبر فضای در اجتماعی امنیت آفرین تهدید عوامل بندیاولویت -

 سام ,وحید آبادی فتوح ,فاطمه ثقفی ,سجاد رمضانی .تفسیری ساختاری 

 و فرماندهی پژوهشی - علمی فصلنامه ,.(1399) محمد باقری ,کاظم دلیری

 .(2)4 ,کنترل

 
 با خانگی گاز و برق انرژی مصرف کاهش اهداف شبکه مفهومی مدل ارائه -

 شکوری ,فاطمه ثقفی ,ندا رجبانی .ارزش بر مبتنی تفکر روش از استفاده

 گذاری سیاست راهبردی مطالعات ,.(1399) عالیه کاظمی ,حامد گنجوی

 .171-150 ,(34)10 ,عمومی

 
 شناسایی از بااستفاده نوین هایفناوری گذاریسیاست چارچوب یارائه -

 خانی موسی .فراترکیب رویکرد با فناورانه نوآوری نظام یتوسعه بر موثر عوامل

 نشریه ,.(1399) ابراهیم محمد صادقی ,محمد زاده حسن ,فاطمه ثقفی ,محمد

 .27-13 ,(1)5 ,عملیات در تحقیق و گیری تصمیم

 
 ثقفی .فراترکیب و بنیاد داده ظریهن بر مبتنی فناورانه همپایی چارچوب ارائه -

 ,.(1399) منیره ها کاشی ,ممقانی دسترنج نسرین  ,علی محقر ,فاطمه

 .(1)24 ,ایران در مدیریت پژوهشهای

 
 .(1399) مریم دار حمله ,فاطمه ثقفی .مایکروویو -

 
 مبنای بر ایران مالی خدمات بخش در فناورانه تحول الگوی بینی پیش -

 ,نیما مختارزاده گروسی ,فاطمه ثقفی ,علی محقر .گذار به چندسطحی رویکرد

 .(4)11 ,فناوری و علم سیاست ,.(1398) ماندانا مهر ازادگان
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 ارتقای راستای در مجرب دانشکاران انگیزش ذهنی الگوهای شناسایی -

 ثقفی ,علیا دانشور .(ایران مخابرات تحقیقات مرکز :مطالعه مورد) نوآوری

 فصلنامه ,.(1398) ممقانی دسترنج نسرین  ,محمد یخان موسی ,فاطمه

 .95-63 ,(4)7 ,فناوری توسعه مدیریت

 
- A networking approach to analyzing religious 
tourism businesses The case of Al-Atabat Al-Aliyat in 
Iraq. Heidari Ali, Yazdani Hamidreza, Saghafi Fatemeh, 
Jalilvand MohammadReza (2020)., Journal of Islamic 
Marketing, 0(0). 

 

 علم همکاری های شبکه اعضای بین روابط تقویت بر موثر عوامل فراترکیب -

 ,حامد مزارعی ,فاطمه ثقفی .اجتماعی سرمایه نظریه نگاه از فناوری و

 فصلنامه ,.(1398) رضا فرد اسدی ,حنانه کنگرانی محمدی ,محمد خوانساری

 .53-22 ,(3)8 ,آورینو مدیریت

 
 .1404 افق در آموزیدانش ورزش و بدنیتربیت هایقطعیت عدم شناسایی -

 پژوهش ,.(1398) مهرزاد حمیدی ,فاطمه ثقفی ,محمد سید کاشف ,دنیا پاداش

 .(10)10 ,تربیتی ورزش در

 
 منظر از ایران بومی عامل سیستم فناوری توانمندی و جذابیت ارزیابی -

 مقدم نورزاد ,علی امیر اصل الدین سیف .فناورانه نوآوری منظا کارکردهای

 .(60)18 ,فردا مدیریت ,.(1398) فاطمه ثقفی ,احسان

 
 .(1398) فاطمه ثقفی .انرژی و ارزش تئوری -

 
- Health information technology foresight for Iran: A 
Delphi study of experts’ views to inform future 
policymaking. Hemmat Morteza, Ayatollahi Haleh, 
Maleki Mohammad Reza, Saghafi Fatemeh (2019)., 
Health Information Management Journal, 34(2), 

183335831986844. 
 

 :موردی مطالعه) بنگاه و صنعت  سطحی دو سناریوپردازی رویکرد ارائه -

 سید  ,سیدمحمد مقیمی ,امین دمحم قلمبر .(ایران در کفش آینده سناریوهای

 .(91)28 ,راهبرد فصلنامه ,.(1398) فاطمه ثقفی ,حسینی محمود

 
 ثقفی .فناورانه گذارهای مدیریت برای سیاستگذاری های نظریه و مبانی -

 .(2)11 ,فناوری و علم سیاست ,.(1398) ماندادنا آزادگان ,فاطمه
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 های شکست در نفت نعتص باالدستی بخش حکمرانی بازیگران نقش تحلیل -

 ثقفی ,علیرضا اصالنی ,علی محقر .موردی چند مطالعه :بخشی نوآوری نظام

 ,عمومی سیاستگذاری فصلنامه ,.(1398) سجاد خلیلی ,علی ملکی ,فاطمه

1(1). 

 
 همت .سالمت اطالعات فناوری حوزه در پژوهی آینده مطالعات بر مروری -

 مجله ,.(1398) فاطمه ثقفی ,رضا محمد ملکی ,هاله الهی آیت ,مرتضی

 .(1)6 ,پزشکی زیست و سالمت انفورماتیک

 
 و سفال صنعت تاریخی تجربه زوال، از پس نوآوری اکوسیستم آفرینی باز -

 ثقفی ,رضا رادفر ,سپهر سید نوری قاضی ,مجتبی فرهانچی .اللجین سرامیک

 .31-1 ,(1)13 ,مدیریت بهبود ,.(1398) فاطمه

 
 ,داود مومنی .ایرانی هایرسانپیام سازیتجاری ارهایراهک مدل تدوین -

 پژوهشهای ,.(1397) طاهر اربطانی روشندل ,فاطمه ثقفی ,عباس اسدی

 .108-73 ,(96)25 ,ارتباطی

 
 گلکار حسینی .پراسپکتیو و شل سناریونگاری مکاتب تطبیقی بررسی -

 ,.(1397) رحیم محمد عیوضی ,فاطمه ثقفی ,نوری قاضی سیدسپهر  ,مصطفی

 .177-153 ,(4)4 ,عمومی سیاستگذاری فصلنامه

 
 :ایران برای راهبردی گیریتصمیم و نگاریآینده سالمت، اطالعات فناوری -

 فاطمه ثقفی ,محمدرضا ملکی ,هاله الهی آیت ,مرتضی همت .کیفی مطالعه

 .764-739 ,(2)34 ,اطالعات مدیریت و پردازش پژوهشنامه ,.(1397)

 
 نوآورانه عملکرد بر فناوری و علم هایپارک خدمات تاثیر سنجش مدلی ارائه -

 فصلنامه ,.(1397) جواد حدادی ,فاطمه ثقفی .آنها بنیاندانش هایشرکت

 .127-101 ,(3)6 ,فناوری توسعه مدیریت

 
- The futures of the University of Tehran using causal 
layered analysis. Mohaghar Ali, Saghafi Fatemeh, 
Baradaran Ghahfarokhi Mohammad Ali (2018)., 
Foresight, .(.), .. 

 
- A multidimensional model of knowledge sharing 
behavior in mobile social networks. Hoseini Mohamad, 
Saghafi Fatemeh, Aghayi Emad (2018)., 
KYBERNETES, 47(10), 0. 

 
- A systematic mapping study on tourism business 
networks. Heidari Ali, Yazdani Hamidreza, Saghafi 
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Fatemeh, Jalilvand Mohammad Reza (2018)., 
European Business Review, 30(6). 

 
- The perspective of religious and spiritual tourism 
research: a systematic mapping study. Heidari Ali, 
Yazdani Hamidreza, Saghafi Fatemeh, Jalilvand 
Mohammad Reza (2018)., Journal of Islamic Marketing, 
9(4), 0. 

 

 رویکرد نقش بر تأکید با فناورانه، گذارهای تبیین در نظری های یشرفت -

 فصلنامه ,.(1397) ماندادنا آزادگان ,فاطمه ثقفی .اجتماعی - فنی های سیستم

 .128-113 ,(2)8 ,فناوری و علم نامه سیاست

 
 برای جهان در الکترونیکی حکومت نگاریآینده هایپروژه تطبیقی تحلیل -

 ,.(1397) سعیده انصاری ,نورمحمد یعقوبی ,فاطمه ثقفی .ایران در الگوبرداری

 .208-187 ,(2)10 ,دولتی مدیریت فصلنامه

 
 استفاده با جدید عصر با متناسب تهران دانشگاه برای نوآورانه استعاره ارائه -

 برادران ,علی محقر ,فاطمه ثقفی .ذینفع گروههای فکری زمینه پس از

 فصلنامه ,.(1397) حسن محمد ملکی ,علیرضا اصالنی ,محمدعلی قهفرخی

 .0 ,(0)0 ,عمومی سیاستگذاری

 
 احتمالی های ریسک و سالمت اجتماعی های شبکه برای معماری مدل ارایه -

 بوبرشاد ,عاطفه حسینی حقیقت .شریعتی بیمارستان در آن ازیس پیاده

 .111-99 ,(2)12 ,سالمت پیاورد ,.(1397) ایمان نوروزی ,فاطمه ثقفی ,حسین

 
 از استفاده با توریومی سوخت قرصهای ساخت توسعه و تحقیق ریزی برنامه -

 احمدی ,نوری قاضی سیدسپهر  ,افسانه احمدی .فناوری نگاری ره تکنیک

 وفنون علوم ,.(1397) نیلوفر محسنی ,فاطمه ثقفی ,بهزاد سلطانی ,یدجوادس

 .16-1 ,(83)83 ,ای هسته

 
- Hospital enterprise Architecture Framework (Study 
of Iranian University Hospital Organization). 
Haghighat Hosseini Atefeh, Bobarshad Hossein, 
Saghafi Fatemeh, Rezaei Mohammad Sadegh, 
Bagherzadeh Nader (2018)., INTERNATIONAL 
JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS, 114(0), 88-100. 

 

 و سریع رشد مراحل در آن عمر دوره طول در سازمان هایویژگی بررسی -

PAEI چارچوب از استفاده با بلوغ  موالناپور .سیستم شناسیپویایی رویکرد و 

 .37-17 ,(54)17 ,فردا مدیریت ,.(1397) فاطمه ثقفی ,یعقوب یفرجام ,رامین
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- Key Health Information Technologies and Related 
Issues for Iran: A Qualitative Study. Hemmat Morteza, 
Ayatollahi Haleh, Maleki Mohammad Reza, Saghafi 
Fatemeh (2018)., The Open Medical Informatics 
Journal, 12(1), 1-10. 

 
- Extracting Future Business Model Orientation 
through Scenario Development for Developing 

Countries.  نوری قاضی سیدسپهر, Saghafi Fatemeh, Mirzaei 
Maryam (2018)., JOURNAL OF FUTURES STUDIES, 
22(3), 65-84. 

 

 مداخله بازیگران تحلیل :موردی مطالعه) همداخل جذابیت ماتریس طراحی -

 ,محمود سید حسینی ,سیدمحمد مقیمی ,محمدامین بر قلم .(سوریه در گر

 .75-55 ,(7)2 ,دفاعی پژوهی آینده فصلنامه ,.(1396) فاطمه ثقفی

 
 بخش در نوآوری نظام توسعه گیریشکل وچالشهای موانع شناسایی -

 محمدی ,منطقی منوچهر  ,فاطمه ثقفی ,بهاره نبوی .ایران عمومی هوانوردی

 .312-297 ,(53)شانزدهم ,فردا مدیریت ,.(1396) مهدی

 
 با آن همگرایی اساس بر فناوری زیست نوآوری مسیرهای آینده ارزیابی -

 ,فاطمه ثقفی ,سپهر سید نوری قاضی ,عباسعلی احمدیان .ها¬فناوری سایر

 دانشگاه – فناوری تزیس ,.(1396) مهدی محمدی ,سروش سید نوری قاضی

 .164-153 ,(1)9 ,مدرس تربیت

 
- Appropriate types of futures studies scenarios in 

health. Hoseini Golkar Mostafa,  نوری قاضی سیدسپهر, 
Saghafi Fatemeh, Eyvazi Mohammad Rahim, 
Poursheikhali Atousa, Dehnavieh Reza (2017)., 
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 31(1), 

478-483. 
 

- Critical Success factors for implementing PACS 
Technology in Iran''s Hospitals. Saghafi Fatemeh, 
Heydari Mahmood, Heshmati Rafsanjani 
Zainabolhoda, Khansari Mohammad (2017)., 
International Journal of Information & Communication 
Technology Research, 9(2), 45-52. 

 

 از استفاده با فناوری رهنگاری موفقیت بر موثر عوامل تحلیل و شناسایی -

 قاضی سیدسپهر  ,افسانه احمدی .تفسیری ساختاری سازی مدل تکنیک

 .96-81 ,(51)16 ,فردا مدیریت ,.(1396) بهزاد سلطانی ,فاطمه ثقفی ,نوری

 
 دستاوردهای سازی تجاری موفقیت عوامل و چالشها مهمترین یینتب -

 ,فاطمه ثقفی .(اطالعات فناوری و ارتباطات پژوهشگاه : مطالعه مورد)پژوهشی
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 .69-47 ,(50)15 ,فردا مدیریت ,.(1396) حسین افتخاری

 
 ثقفی .ایران درمانی مراکز در پکس نوظهور فناوری پذیرش برای مدلی -

 پژوهشنامه ,.(1395) مرتضی سید سیدین ,احسان قدمم نورزاد ,فاطمه

 .517-491 ,(2)32 ,اطالعات مدیریت و پردازش

 
 ایشیکاوا فازی دلفی روش ا پژوهش توسعه کلیدی شاخصهای  استخراج -

 ,فاطمه ثقفی ,علی امیر اصل الدین سیف .درمان و بهداشت بخش برای

 ,.(1395) محمد کریانعس ,مهدی حمیدی ,مهدی محمد کرمانی ذوالفقارزاده

 .(81)25 ,راهبرد فصلنامه

 
- Taking the Long View of Nanotechnology's Societal 
Implications: The National Iranian Nanotechnology 

Initiative at 10 Years.  نوری قاضی سیدسپهر, Saghafi 
Fatemeh, Kousari Sahar (2017)., IEEE TECHNOLOGY 
AND SOCIETY MAGAZINE, 36(1), 71-80. 

 

 سید نوری قاضی .سناریو توسعة رویکرد با ایران در افزارنرم صنعت آیندۀ -

J ,.(1395) مریم میرزایی ,فاطمه ثقفی ,سپهر ournal  of  I nf ormat i on 

Technol ogy Management , 8(4), 771-790. 

 
 یک :ایران در نانو فناوری توسعه اجتماعی آثار مطلوب سناریوی توسعه -

 فاطمه ثقفی ,نوری قاضی سیدسپهر  ,سحر کوثری .مورفولوژیک رویکرد

 .15-1 ,(2)8 ,فناوری و علم سیاست ,.(1395)

 
- Impact of personal and environmental factors on the 
effectiveness in academic e-learning systems; A Case 
study: E-Learning system of The University of Sistan 
and Baluchestan. Saghafi Fatemeh, Seyedin Seyed 
Morteza, Ansari Saeideh (2016)., interdisciplinary 
journal of virtual learning in medical sciences, 7(2), 

119-136. 
 

 سازی پیاده قابلیت رویکرد با بیمارستان اطالعات فناوری معماری استخراج -

 هادی زارع ,فاطمه ثقفی ,حسین بوبرشاد ,عاطفه حسینی حقیقت .رانای در

 .22-1 ,(28)8 ,ایران ارتباطات و اطالعات فناوری ,.(1395)

 
- Technology   Roadmapping Architecture based on 
Technological Learning: Case Study of Social Banking 

in Iran. ممقانی ترنجدس نسرین  ,سپهر سید نوری قاضی, Saghafi 
Fatemeh, Kulshreshtha Arun, Hassan Zadeh Alireza 
(2016)., TECHNOLOGICAL FORECASTING AND 
SOCIAL CHANGE, x(x), x. 
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 قابلیت رویکرد با  بیمارستان سازمانی معماری چارچوب بهترین شناسایی -

 فاطمه قفیث ,حسین بوبرشاد ,عاطفه حسینی حقیقت .ایران در سازی پیاده

 ,(1)34 ,ایران اسالمی جمهوری پزشکی نظام سازمان علمی مجله ,.(1395)

31-44. 

 
 تجاری راستای در فناوری های همکاری مناسب راهبرد تحلیل و تجزیه -

 علیرضا اصالنی ,فاطمه ثقفی ,حسین افتخاری .پژوهشی دستاوردهای سازی

 .- ,(31)31 ,مدیریت بهبود ,.(1395)

 
 دسترنج .رو دنباله کشورهای برای فناوری رهنگاشت در تاریساخ تغییر -

 علیرضا زاده حسن ,فاطمه ثقفی ,نوری قاضی سیدسپهر  ,نسرین ممقانی

 .31-5 ,(31)10 ,مدیریت بهبود ,.(1395)

 
- Examining effective factors in initial acceptance of 
high-tech localized technologies. Saghafi Fatemeh, 
Nourzad Moghdam Ehsan, Aslani Alireza (2016)., 
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL 
CHANGE, 122(122), -. 

 
- Examining effective factors in initial acceptance of 
high-tech localized technologies: Xamin, Iranian 
localized operating system. Saghafi Fatemeh, Nourzad 
Moghaddam Ehsan, Aslani Alireza (2016)., 
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL 
CHANGE, 122(2017), x. 

 

 در  باز متن عامل سیستم فناوری ترویج و پذیرش برای بومی مدل ارائه -

-19 ,(45)13 ,فردا مدیریت ,.(1394) فاطمه ثقفی ,احسان مقدم نورزاد .کشور

38. 

 
 تعاریف، :بنیاندانش هایسازمان در اجتماعی هایرسانه نقش کاویوا -

 ,فاطمه ثقفی ,مهدی محمد کرمانی ذوالفقارزاده .مفهومی الگوهای و کارکردها

 .52-35 ,(3)25 ,رهیافت فصلنامه ,.(1394) ایران کرانلو صولتی

 
 نورزادمقدم .کشور در کارساز باز متن عامل سیستم پذیرش مدل ارائه -

 .38-19 ,(45)13 ,فردا مدیریت ,.(1394) فاطمه ثقفی ,ساناح

 
 در  باز متن عامل سیستم فناوری ترویج و پذیرش برای بومی مدل  ارایه -

-19 ,(45)13 ,فردا مدیریت ,.(1394) فاطمه ثقفی ,احسان مقدم نورزاد .کشور

38. 



 
 

|ثقفی فاطمه  11 صفحه  | دانشگاه تهران – مدیریت شکدهدان 

f a-mont h-0 1401 ماه 

 
- The Role of OSS in Development of Software Industry 
in Developing Countries with Weak Intellectual 

Property Rights. نوری قاضی سیدسپهر  ,نسرین ممقانی دسترنج, 
Saghafi Fatemeh, Rashidirad Mona (2016)., 
International Journal of Service Science, Management, 
Engineering, and Technology, 7(1), 61-78. 

 

 یادگیری روشهای بر مبتنی پزشک از بیمار مندیایترض بهینه سازیمدل -

 ویسی ,فاطمه ثقفی ,الهدی زینب رفسنجانی حشمتی ,مجتبی شادمهر .ماشین

 .22-1 ,(24-23)7 ,ایران ارتباطات و اطالعات فناوری ,.(1394) هادی

 
- The conceptual model for the effect of technology on 
the political and social aspects of Iran's e-government. 
Saghafi Fatemeh, Zarei Korkabad Behrouz, Fadaei 
Maryam (2015)., Quality and Quantity, x(x), x. 

 

 علوم، وزارت و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت  عملکرد مقایسه -

 با پژوهش توسعه معرف کلیدی های¬شاخص با ایران فناوری و تحقیقات

 ,فاطمه ثقفی ,علی امیر اصل الدین سیف .فازی دلفی تکنیک از تفادهاس

 مدیریت فصلنامه ,.(1394) مهدی حمیدی ,مهدی محمد کرمانی ذوالفقارزاده

 .(4)2 ,فناوری توسعه

 
- Ex-post evaluation of scenarios: the case of 

nanotechnology societal impacts. سپهر سید نوری قاضی, 
Saghafi Fatemeh, Kousari Sahar (2015)., Quality and 
Quantity, 0(0), 0. 

 

 الکترونیک دولت خدمات پذیرآینده امکان سناریوهای شناسایی و تدوین -

 ,نوری قاضی سیدسپهر  ,علیرضا احمدی علی ,فاطمه ثقفی .1404افق در ایران

J ,.(1394) منصوره حورعلی ournal  of  I nf ormat i on Technol ogy 

Management , 7(1), 49-69. 

 
I برتر صنایع فناوری انتقال برای مناسب مدل ارائه - CT مطالعاتی مورد: 

 بهروز محمودی ,مهدی حمیدی ,فاطمه ثقفی .STM16 فناورانه محصول

 .86-73 ,(41)13 ,فردا مدیریت ,.(1393)

 
 1404 افق در ایران الکترونیکی دولت خدمات مطلوب آینده به دستیابی -

 سید نوری قاضی ,علیرضا احمدی علی ,فاطمه ثقفی .نگری پس روش بر تنیمب

-125 ,(34)9 ,ایران مدیریت علوم فصلنامه ,.(1393) منصوره حورعلی ,سپهر

144. 
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 روش بر مبتنی ذینفعان بندی اولویت و شناسایی چارچوب طراحی -

 سیعبا ,فاطمه ثقفی .(ایران بومی عامل سیستم موردی مطالعه)فراتلفیق

 .42-21 ,(39)13 ,فردا مدیریت ,.(1393) احسان کشتکاری ,کلثوم شاهکوه

 
- An E-Government Capability Model for Government 
Employees. Zarei Korkabad Behrouz, Saghafi 

Fatemeh, Zarrin Leila,  (2014) قپانچی امیرحسین., 
International Journal of Business Information 
Systems, 16(2), 154-176. 

 

 .فناوری آینده روندهای به توجه با ایران در پکس سازی پیاده بر موثر عوامل -

 سازمان علمی مجله ,.(1392) محمد خوانساری ,فاطمه ثقفی ,محمود حیدری

 .210-201 ,(3)31 ,ایران اسالمی جمهوری پزشکی نظام

 
- Categorization Web-based Business Models for 
Social Networks. Saghafi Fatemeh, Ghiyafeh Davoodi 
Fatemeh (2013)., International Journal of Information 
Processing and Management (IJIPIM), 4(7), 102-112. 

 
- ategorization Web-based Business Models for Social 
Networks. Saghafi Fatemeh, Ghiyafeh Davoodi 
Fatemeh (2013)., International Journal of Information 
Processing and Management (IJIPIM), 4(7), 102-112. 

 
- Offering the Reference Model of Backcasting 
Approach for Achieving Sustainable Development . 

Saghafi Fatemeh, رسپه سید نوری قاضی ,علیرضا احمدی علی, 
Hourali Mansoureh (2013)., JOURNAL OF FUTURES 
STUDIES, 18(1), 63-84. 

 

 زارعی .الکترونیکی دولت توسعه بر قابلیت رویکرد تاثیر میزان سنجش -

J ,.(1392) لیال زرین ,فاطمه ثقفی ,بهروز آباد کرگ ournal  of  

I nf ormat i on Technol ogy Management , 5(2), 75-94. 

 
- The Effects of Cochlear Implant on Parental Mental 
Health. Saghafi Fatemeh, Heshmati Rafsanjani 
Zainabolhoda, Khaledian Mohamad, Dadash Karimi 
Hamed (2013)., Technical Journal of Engineering and 
Applied Sciences, 3(16), 1855-1861. 

 
- Methodology for Determining E-government Success 
Factors with Foresight Approach. Saghafi Fatemeh, 
Aliahmadi Alireza (2013)., International Research 
Journal of Applied and Basic Sciences, 4(9), 2652-

2662. 
 

 کلیدی عوامل  شناسایی برای  نگری پس مرجع مدل سازی پیاده و طراحی -
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 احمدی علی ,فاطمه ثقفی .ایران در الکترونیکی دولت تخدما (CSF)موفقیت

 مطالعات فصلنامه ,.(1392) منصوره حورعلی ,سپهر سید نوری قاضی ,علیرضا

 .240-205 ,(14)5 ,شدن جهانی راهبردی

 
- Investigating the Relationship of Irrational Beliefs 
with Anxiety and their Effect in Two Different 
Academic Systems in Iran (Undergratuate college 
student of Payam Nour University and University 
Azad). Khaledian Mohamad, Saghafi Fatemeh, Moradi 
Salar, Khairkhah Zainab (2013)., International 
Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(5), 

1185-1191. 
 

 ,فاطمه ثقفی .یکپارچه الکترونیکی دولت سازی پیاده سیستمی چارچوب -

 ,فردا مدیریت ,.(1391) نسرین ممقانی دسترنج ,کلثوم شاهکوه عباسی

11(33), 17-36. 

 
- Investigating the Relationship of irrational beliefs 
anxiety in Iranian collage Students (Case study: 
Undergratuate college student of Azad University and 

Payam Nour University).  خالدیان محمد, Saghafi Fatemeh,  
 Journal of Basic ,.(2013) حکمت کیهانی رضا  ,پور حسن سهراب

and Applied Scientific researchh, 3(3), 759-764. 
 

 MADM رویکرد با ونیکالکتر دولت اهداف تعیین متدولوژیهای بندی رتبه -

 غضنفری  مهدی  ,فتحیان  محمد  ,فاطمه ثقفی ,احمدی علی علیرضا  .فازی

 .22-5 ,(28)10 ,فردا مدیریت ,.(1391)

 
- A Conceptual Model for E - entrepreneurship Barriers 
in Education. Manahi Ali, Zarei Korkabad Behrouz, 
Saghafi Fatemeh (2012)., International Journal of 
Engineering-Transactions A: Basics, 3(2), 65-80. 

 
- Evaluation Model for Experts Social Networks ( 
Based on Case Study ). Saghafi Fatemeh,  Seyed 
Mohammad Reza Mirsarraf,  Akbar Kary Dolat Abadi 
(2012)., International Journal of Academic Research in 
Business and Social Sciences, 2(5), 151-157. 

 

 ,فاطمه ثقفی ,دیباج مهدی سید  .ایران الکترونیکی دولت توسعه ملی مدل -

 .40-27 ,(2)4 ,فناوری و علم سیاست ,.(1390) بهروز آباد کرگ زارعی

 
- Knowledge and Innovation Management Synthesized 
Model in Learning Organizations.  Madani Fariborz 
Mouavi, Saghafi Fatemeh,  Maryam Ghazimirsaeid 
(2011)., International Journal of Engineering-
Transactions A: Basics, 2(4), 78-85. 
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 آباد کرگ زارعی ,فاطمه ثقفی .نگر آینده نوآوری مفهومی مدل طراحی -

 .96-73 ,(27)10 ,فردا مدیریت ,.(1390) ومکلث شاهکوه عباسی ,بهروز

 
 در اطالعات فناوری های پروژه سازی پیاده بر الکترونیکی آمادگی تاثیر -

 آیت سعید  ,قبادی سمیه  ,فاطمه ثقفی ,بهروز آباد کرگ زارعی .تجارت بانک

 .126-99 ,(16)16 ,نوین تجارت و اقتصاد فصلنامه ,.(1390)

 
 عوامل به توجه با ها سازمان در دانش مدیریت رایاج آمادگی میزان بررسی -

 ثقفی ,اخوان پیمان  ,ممقانی دسترنج  نسرین  .دانش مدیریت موفقیت در مثر

I ,.(1390) فاطمه nf ormat i on Sci ences and Technol ogy, 3(65), 

493-518. 

 
- Managerial Applications of Framing Effects and 
Mental Accounting in Network Participation.  Amir 
Emami, Saghafi Fatemeh, Zarei Korkabad Behrouz,  
Mahsa Ebrahimzadeh,  Ali Davari (2011)., Advances in 
Production Engineering & Management, 6(1), 57-69. 

 

 .الکترونیکی ایده بانک در نخبگان مشارکت ایجاد در فریمینگ کاربرد -

 ,فناوری رشد ,.(1389) امامی امیر  ,فاطمه ثقفی ,بهروز بادآ کرگ زارعی

6(23), 8-2. 

 
 

 

 کنفرانس ها 

 تحلیل با ایران پوشاک صنعت در محصول کیفیت توسعه راهکارهای ارائه -

 رمضانی .QFD- MOORA- SWARA ترکیبی روش بر مبتنی صنعت از رضایت

 کنگره هشتمین ,.(1400) عرفان شیرافکن ,فاطمه نقی پور ,فاطمه ثقفی ,سجاد

 هوش و توانمندی بر تاکید با صنایع مهندسی و مدیریت در یافته تازه ملی

 .ایران ,تهران ,مرداد 31-31 ,رقابت

 
- Identifying and Prioritizing Applications of Internet of 
Things in the Supply Chain of Distribution and Sale of 
Health Care Products in Iran. Amini Clibar Niloofar, 
Saghafi Fatemeh (2021)., 18th international conference 
on Information Technology New Generation, 12-13 
May, Las Vegas, USA. 

 

 ,فاطمه ثقفی .ها دانشگاه در اجتماعی پذیری مسئولیت ارتقای راهبردهای -

 ,اجتماعی پذیریمسئولیت ترویج شنوارهج اولین ,.(1400) معصومه پورعلی

 .ایران ,تهران ,فروردین 20-20
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 ,فاطمه ثقفی .دانشگاهیان اجتماعی پذیری مسئولیت ابعاد  استخراج -

-20 ,اجتماعی پذیریمسئولیت ترویج جشنواره اولین ,.(1400) فرشاد بهزادی

 .ایران ,تهران ,فروردین 20

 
 اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی های مسئولیت الگوهای و استانداردها و ابعاد -

 اولین ,.(1400) بهاره افشانی گل اسماعیلی ,فاطمه ثقفی .بهشهر واحد

 .ایران ,تهران ,فروردین 20-20 ,اجتماعی پذیریمسئولیت ترویج جشنواره

 
 پذیری مسئولیت در نو هایفناوری نقش تعیین برای مفهومی مدلی استخراج -

 اولین ,.(1400) وحید اسکویی مساحی ,فاطمه ثقفی .دانشگاه اجتماعی

 .ایران ,تهران ,فروردین 20-20 ,اجتماعی پذیریمسئولیت ترویج جشنواره

 
 ,هانیه پیک .دانشگاهیان اجتماعی مسئولیت الگوهای و استانداردها ابعاد، -

 ,مدیریت مطالعات و انسانی علوم ملی کنفرانس ششمین ,.(1399) فاطمه ثقفی

 .ایران ,بهمن 20-20

 
 دانشگاه در اجتماعی پذیری مسئولیت ارتقای راستای در راهبردهایی ارائه -

 انسانی علوم ملی کنفرانس ششمین ,.(1399) فاطمه ثقفی ,مسعود فهیمی .ها

 .ایران ,تهران ,بهمن 20-20 ,مدیریت مطالعات و

 
 ساخت موقع به سازی آماده فرآیند ریسک مدیریت نحوه و استخراج -

 محمدزاده .کوزو ریسک مدیریت مکتب بر مبتنی خودرو تولید برای یکسچرف

 پژوهش ملی کنفرانس چهارمین ,.(1399) یوسف روغنی ,فاطمه ثقفی ,عارفه

 .ایران ,تهران ,اردیبهشت 25-24 ,مدیریت و حسابداری در

 
- Natural Disaster Management Open Access 
Repository in Iran (NDM-OAR): The Importance and 
Necessity of a Feasibility Study. Rashidi Shahed, 
Naghshineh Nader, Fahim Nia Fatima, Izadkhah 
Yasmin, Saghafi Fatemeh (2019)., 8th International 
Conference on Seismology & Earthquake Engineering, 
11-13 November, Tehran, IRAN. 

 
- Business Intelligence: Determination of Customers 
Satisfaction with the Detection of Facial Expression. 
Rezaei Arefi Fariba, Saghafi Fatemeh, Rezaei Masoud 
(2019)., 16th international conference on Information 
Technology New Generation, 1-3 April, Las Vegas, 

USA. 
 

- Prioritizing Capabilities of Blockchain Technology in 
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Telecommunication for Promoting Customer 
Satisfaction. Saghafi Fatemeh, Pakyari Maryam, 
Rezaei Masoud (2019)., 16th international conference 
on Information Technology New Generation, 1-3 April, 

USA. 
 

- Suggesting the driving forces behind the effective 
implementation of the  Internet of Things in the IRI 
railway system with focus on improving safety. 
Saghafi Fatemeh, Kordsalari Hadi (2018)., 9th 
International Telecommunication Symposium 
(IST2018), 17-19 December, Tehran, Iran. 

 

 .اشیاء اینترنت کار و کسب موفقیت در همراه اینترنت های نسل تاثیر بررسی -

 درمهندسی ملی کنفرانس سومین ,.(1397) نیلوفر کلیبر امینی ,فاطمه ثقفی

 .ایران ,مهر 30-30 ,هاداده پردازش و اطالعات فناوری کامپیوتر

 
 ثقفی .بالکچین فناوری بر مبتنی ها ادهد امنیتی کاربردهای بندی طبقه -

 ملی کنفرانس سومین ,.(1397) مریم پاکیاری ,منصوره حورعلی ,فاطمه

 ,تهران ,مهر 30-30 ,ها داده پردازش و اطالعات فناوری کامپیوتر درمهندسی

 .ایران

 
 و الکترونیکی اطالعات» خصوصی حریم و امنیت از محافظت راهبردهای -

 ثقفی .همراه سالمت حوزه در سیم بی تجهیزات در موجود «شده محافظت

 کامپیوتر درمهندسی ملی کنفرانس سومین ,.(1397) مونا بشیری ,فاطمه

 .ایران ,تهران ,مهر 30-30 ,ها داده پردازش و اطالعات فناوری

 
 ریزیبرنامه و چابک تأمین زنجیره برای یکپارچه گذاریسیاست مدل طراحی -

 ثقفی ,احمد جعفرنژادچقوشی .قطعیتعدم شرایط رد ادغامی توزیع-تولید

 بین کنفرانس سومین ,.(1397) مسعود رضایی ,فرزانه موصولو منصوری ,فاطمه

 ,تهران ,مرداد 23-23 ,پویا حسابرسی و مـدیـریـت،حســابـداری المللی

 .ایران

 
 .(ایران کفش صنعت های سناریو موردی مطالعه)سطحی چند پردازی سناریو -

 فاطمه ثقفی ,سیدمحمود حسینی ,سیدمحمد مقیمی ,محمدامین قلمبر

 ,انسانی علوم و مدیریت در نوین پژوهشهای المللی بین کنفرانس ,.(1396)

 .فنالند ,هلسینکی ,آذر 21-21

 
- Applications of Futures Studies Methods to Envision 
the Future of  Education Case Study: Future of 
Learning and Teaching at  University of Tehran by 
Using Causal Layered Analysis (CLA). Baradaran 
Ghahfarokhi Mohammadali, Mohaghar Ali, Saghafi 
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Fatemeh, Aslani Alireza (2017)., 4th International 
Conference  on Language and Literature  in Education 
and Research, 3 December, Dresden, Germany. 

 
- APPLICATIONS OF FUTURES STUDIES METHODS 
TO ENVISION THE FUTURE OF UNIVERSITIES: 
(FUTURE OF TEHRAN UNIVERSITY: A CAUSAL 
LAYERED ANALYSIS PERSPECTIVE). Baradaran 
Ghahfarokhi Mohammad Ali, Mohaghar Ali, Saghafi 
Fatemeh (2017)., 10th annual International Conference 
of Education, Research and Innovation, 15 November, 
Seville, Spain. 

 

 یکپارچه سامانه فناوری پذیرش چالشهای تبیین برای پیشنهادی مدل ارائه -

 ,ایوب محمدیان .رضوی خراسان مالیاتی امور کل اداره مالیاتی جامع طرح

 و فرصتها ملی همایش نخستین ,.(1396) بهزاد پور ضانرم ,فاطمه ثقفی

 .ایران ,تهران ,مهر 8-8 ,اطالعات و ارتباطات فناوری پیشرفتهای

 
 و حمل ایمنی افزایش در اشیاء اینترنت کاربرد بر موثر کلیدی عوامل تعیین -

 کرد ,فاطمه ثقفی .مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با ایران ریلی نقل

 فناوری پیشرفتهای و فرصتها ملی همایش نخستین ,.(1396) هادی ساالری

 .ایران ,تهران ,مهر 8-8 ,اطالعات و ارتباطات

 
 قادر .اجتماعی های شبکه امنیتی های چالش با مقابله  راهبردهای شناخت -

 ملی همایش نخستین ,.(1396) وحید آبادی فتوح ,فاطمه ثقفی ,جمال مزی

 .ایران ,تهران ,مهر 8-8 ,اطالعات و ارتباطات وریفنا پیشرفتهای و فرصتها

 
 کاوی تصویر بر مبتنی مشتریان رضایت میزان وتعیین چهره حالت تشخیص -

 سومین ,.(1396) مونا بشیری ,فاطمه ثقفی ,فریبا عارفی رضایی .کاوی داده و

 ,اردبیل ,مرداد 16-16 ,رکا و کسب و مدیریت در نوین یها چالش نساکنفر

 .ایران

 
 .تطالعاا وریفنا یتژاسترا و مانیزسا ریمعما بین طتباار یچالشها سیربر -

 نساکنفر سومین ,.(1396) مونا بشیری ,فاطمه آذر موی سفید ,فاطمه ثقفی

 .ایران ,اردبیل ,مرداد 16-16 ,رکا و کسب و مدیریت در نوین یها چالش

 
- Impact of leadership and management on changing 
university vision in Iran(future of Tehran University 
using CLA method). Baradaran Ghahfarokhi 
Mohammad Ali, Mohaghar Ali, Saghafi Fatemeh 
(2017)., Third Asia pacific futures network conference, 
20-21 April, seoul, Korea. 
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 .تامین زنجیره فروشی خرده ات لجستیک بخش در اشیاء اینترنت کاربرد -

 و هوشمند شهر همایش اولین ,.(1396) نیلوفر کلیبر امینی ,فاطمه ثقفی

f 21-21 ,اشیاء اینترنت a-month-0, ایران ,تهران. 

 
 پروژه تاخیرات کاهش در اشیاء اینترنت فناوری کاربرد بخشی اثر شناسایی -

 های نام به خلیدا شرکت دو :مطالعاتی مورد)کشور ساختمان صنعت های

 محمد روضاتی مصطفوی ,فاطمه ثقفی .(چیتگر عمران و اسپادانا آبشار عمران

 هوشمند شهر همایش اولین ,.(1396) آیسان علیزاده ,رامین جمشیدی ,حسن

f 21-21 ,اشیاء اینترنت و a-month-0, ایران ,مشهد. 

 
 پروژه اتتاخیر کاهش در اشیاء اینترنت فناوری کاربرد اثربخشی شناسایی -

 های نام به داخلی شرکت دو :مطالعاتی مورد)کشور ساختمان صنعت های

 مصطفوی ,آیسان علیزاده ,فاطمه ثقفی .(چیتگر عمران و اسپادانا آبشار عمران

 هوشمند شهر همایش اولین ,.(1396) رامین جمشیدی ,حسن محمد روضاتی

f 6-6 ,اشیاء اینترنت و a-month-0, ایران ,تهران. 

 
 همت .کیفی مطالعه :1404 ایران برای کلیدی سالمت اطالعات هایاوریفن -

 همایش ,.(1395) فاطمه ثقفی ,رضا محمد ملکی ,هاله الهی آیت ,مرتضی

 .ایران ,تهران ,شهریور 7-7 ,اطالعات فناوری مدیران

 
 آیت ,مرتضی همت .سالمت اطالعات فناوری نگاری اینده مطالعات بر مروری -

 ملی همایش چهارمین ,.(1395) فاطمه ثقفی ,محمدرضا لکیم ,هاله الهی

 .ایران ,تهران ,شهریور 7-7 ,اطالعات فناوری مدیران

 
- A Typology of Strategic Relationships in Religious 
Tourism Business Networks. Heidari Ali, Yazdani 
Hamidreza, Saghafi Fatemeh, Jalilvand Mohammad 
Reza (2016)., 4th international conference on strategic 
management, 6-7 September, Tehran, Iran. 

 

 هوانوردی بخشی نوآوری نظام ساختارمداری و کارکردمداری رویکرد تبیین -

 مهدی محمدی ,منطقی منوچهر  ,فاطمه ثقفی ,بهاره نبوی .ایران عمومی

 وتوسعه مدیریت ، پژوهی آینده المللی بین کنفرانس دومین ,.(1395)

 .ایران ,تهران ,اردیبهشت 1-1 ,اقتصادی

 
 برای ایران عالی آموزش نماد عنوان به تهران دانشگاه وضعیت بررسی -

 قهفرخی برادران ,فاطمه ثقفی ,علی محقر .آینده دانشگاه جایگاه به دستیابی

 ایران؛ یعال آموزش پژوهی آینده ملی همایش اولین ,.(1395) علی محمد

 ,فروردین 30-28 ,آن چالشهای و دانشگاهها شدن المللی بین انداز چشم

 .ایران
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- The Framework for Future Business Model Scenario 
Road-mapping. Mirzaei Maryam, Saghafi Fatemeh,  

 th International Conference on ,.(2016) نوری قاضی سیدسپهر
Innovation and Entrepreneurship (ICIE 2016, 28-29 
April, Toronto, Canada. 

 
- Future approach to find Business Model Orientation 

for   Technological Businesses. سپهر سید نوری قاضی, 
Saghafi Fatemeh, Mirzaei Maryam, Baradaran 
Ghahfarokhi Mohammad Ali, Baradaran Ghahfarokhi 
Pravin (2016)., Information Technology Network 
Generation 2016, 11 April, Las Vegas, United States. 

 

 تلفن چهارم نسل خدمات سازی پیاده بر موثر عوامل بندی دسته و شناسایی -

 معمارزاده ,پیمان سید پناهی شریعت ,فاطمه ثقفی .PEST چارچوب در همراه

    رویکردهای    همایش سومین ,.(1394) طاهر هزاد فهیم ,حمیدرضا طهران

 ,تهران ,بهمن 14-14 ,مدیریت و انسانی علوم   در   پژوهشی   و    کاربردی

 .ایران

 
 در ایمنطقه توسعه معرف کلیدی های¬شاخص شناسایی جهت مدلی ارائه -

 امیر اصل الدین سیف .(درمان و بهداشت بخش :مطالعه مورد) منتخب بخش

 ,.(1394) مهدی حمیدی ,مهدی محمد کرمانی ذوالفقارزاده ,فاطمه فیثق ,علی

 ,حسابداری و مدیریت در کاربردی های پژوهش المللی بین کنفرانس سومین

 .ایران ,تهران ,دی 26-27

 
 .ایران اطالعات فناوری صنعت در خدماتی نوآوری بودن بعدی چند تببین -

 بین کنفرانس دومین ,.(1394) مهدی راد فاتح ,فاطمه ثقفی ,سیدعلی باقری

 .دی 15-15 ,اقتصادی وتوسعه مدیریت ، پژوهی آینده المللی

 
 همکاری راهبرد انتخاب در تاثیرگذار عوامل ترینمهم بندیرتبه و شناسایی -

I حوزه در فناورانه CT (ایران مخابرات تحقیقات مرکز :مطالعاتی مورد). ثقفی 

 المللی بین کنفرانس دومین ,.(1394) سینح افتخاری ,علیرضا اصالنی ,فاطمه

 .ایران ,مشهد ,دی 15-15 ,اقتصادی وتوسعه مدیریت ، پژوهی آینده

 
 هوانوردی بخشی نوآوری نظام ساختارمداری و کارکردمداری رویکرد   تبیین -

 مهدی محمدی ,منطقی منوچهر  ,فاطمه ثقفی ,بهاره نبوی .ایران عمومی

 وتوسعه مدیریت ، پژوهی آینده المللی نبی کنفرانس دومین ,.(1394)

 .ایران ,تهران ,دی 15-15 ,اقتصادی

 
تجاری راستای در فناورانه هایهمکاری هایراهبرد بندیرتبه و شناسایی -



 
 

|ثقفی فاطمه  20 صفحه  | دانشگاه تهران – مدیریت شکدهدان 

f a-mont h-0 1401 ماه 

 فناوری و ارتباطات پژوهشگاه :مطالعه مورد) پژوهشی دستاوردهای سازی

 المللی بین فرانسکن دومین ,.(1394) حسین افتخاری ,فاطمه ثقفی .(اطالعات

 .ایران ,مشهد ,دی 15-15 ,اقتصادی وتوسعه مدیریت ، پژوهی آینده

 
- A Temperature Monitoring System Incorporating an 
Array of Precision Wireless  Thermometer. Javadpour 
Amir, Memarzadeh Tehran Hamidreza, Saghafi 
Fatemeh (2015)., International Conference on Smart 
Sensors and Application ICSSA2015 (IEEE), 26-28 
May, Kuala Lumpur, Malaysia. 

 

 داده پایگاه گیری کار به لزوم و اینترنت جدید دنیای در حجیم  های داده -

 ملی کنفرانس ولین ,.(1394) فاطمه ثقفی ,زهرا میرمحمدی .ای رابطه غیر های

 .ایران ,تبریز ,فروردین 30-30 ,بزرگ های داده دازشپر و توزیعی محاسبات

 
 مستقر محور فناوری شرکتهای در دانشگاه و صنعت بین ارتباط چالشهای -

 حمیدی ,حسین افتخاری ,فاطمه ثقفی .تهران دانشگاه وفناوری علم پارک در

 ,بهمن 4-3 ,فناوری سازی تجاری المللی بین کنفرانس دومین ,.(1393) مهدی

 .ایران ,تهران

 
 عوامل بررسی :نوآوری سازی تجاری با آن ارتباط و فناوری جذب ظرفیت -

 المللی بین کنفرانس دومین ,.(1393) فاطمه ثقفی ,آرش قضاوتی .آن بر موثر

 .ایران ,تهران ,بهمن 4-3 ,فناوری سازی تجاری

 
 .نوآوری و فناوری سازی تجاری و اطالعات فناوری مدیریت استانداردهای -

 کنفرانس دومین ,.(1393) آرش قضاوتی ,احسان مقدم نورزاد ,فاطمه فیثق

 .ایران ,تهران ,بهمن 4-3 ,فناوری سازی تجاری المللی بین

 
 .زکمن چارچوب بر مبتنی سالمت اجتماعی شبکه معماری مدل ابعاد تعیین -

 الهدی زینب رفسنجانی حشمتی ,فاطمه ثقفی ,حسین بوبرشاد ,ایمان نوروزی

 سازمانها در اطالعات فناوری مدیریت چالشهای ملی همایش اولین ,.(1393)

 .ایران ,تهران ,دی 30-30 ,صنایع و

 

 :مطالعه مورد) محصول پیدایش مرحله در برند موفقیت بر مؤثر عوامل -

 اولین ,.(1393) اکبر کاری ,ناهید خو بزرگ ,فاطمه ثقفی .(زمین عامل سیستم

 30-30 ,صنایع و سازمانها در اطالعات اوریفن مدیریت چالشهای ملی همایش

 .ایران ,تهران ,دی

 
 ثقفی .بیمارستان برای مناسب سازمانی معماری چارچوب انتخاب و شناسایی -

 اولین ,.(1393) السادات عاطفه حسینی حقیقت ,حسین بوبرشاد ,فاطمه
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 30-30 ,صنایع و سازمانها در اطالعات فناوری مدیریت چالشهای ملی همایش

 .ایران ,تهران ,دی

 
 دولت کاری ,ملیحه اسمعیلیان .پژوهی آینده در پایدار توسعه سازی مفهوم -

 مدیریت چالشهای ملی همایش اولین ,.(1393) فاطمه ثقفی ,اکبر ابادی

 .ایران ,تهران ,دی 30-30 ,صنایع و سازمانها در اطالعات فناوری

 
 امین سالق ,فاطمه ثقفی .رانای در تاپ لپ بازار به ورود چالشهای شناسایی -

 سازمانها در اطالعات فناوری مدیریت چالشهای ملی همایش اولین ,.(1393)

 .ایران ,تهران ,دی 30-30 ,صنایع و

 
 .مشترک معیار استاندارد بر مبتنی هوشمند کارتهای امنیتی ارزیابی -

 سازی تجاری المللی بین همایش اولین ,.(1392) فاطمه ثقفی ,زهرا میرمحمدی

 .ایران ,تهران ,بهمن 18-18 ,فناوری

 
 رهیافت)سازی تجاری سهولت راستای در الکترونیک دولت کاربستهای -

 کرمانی ذوالفقارزاده ,مصطفی گلکار حسینی ,فاطمه ثقفی .(پژوهانه آینده

 18-18 ,فناوری سازی تجاری المللی بین همایش اولین ,.(1392) مهدی محمد

 .ایران ,تهران ,بهمن

 
 رفسنجانی حشمتی ,مهدی زاده زرکش .شخصی سالمت سند در امنیت -

 ,الکترونیک سالمت المللی بین کنفرانس ,.(1391) فاطمه ثقفی ,الهدی زینب

 .ایران ,تهران ,آبان 9-10

 
 .ایران در آن سازی پیاده بر موثر عوامل و پکس فناوری آینده روندهای -

 المللی بین کنفرانس ,.(1391) دمحم خوانساری ,فاطمه ثقفی ,محمود حیدری

 .ایران ,تهران ,آبان 10-9 ,الکترونیک سالمت

 
- M-health Implementation Roadmap with respect to 
Future Technology Trends. Saghafi Fatemeh, 

Heshmati Rafsanjani Zainabolhoda, (2012) نفیسه محمدی., 
international conference of electronic health, 29-30 
November, Tehran, Iran. 

 

 بیمارستانهای در سالمت ارتقای در RFID فناوری کاربردهای بندی دسته -

 فاطمه ثقفی ,مهدی زاده زرکش ,محمد خوانساری ,امیر جوادپور .ایران

 .ایران ,تهران ,آبان 10-9 ,الکترونیک سالمت المللی بین کنفرانس ,.(1391)

 
- Investigating National Knowledge Assets Changes 
through Innovation System Functions (Case of Open 
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Source Software Migration in Iran.  نوری قاضی سیدسپهر, 
 ,.Saghafi Fatemeh (2012) ,رضا زاده سمیع ,نسرین ممقانی دسترنج

The Global Network for the Economics of Learning 
Innovation and Competence Building Systems 
(GLOBELICS International Conference, 9-11 
November, Hangzhou, China. 

 
- A New Framework for Evaluating IT Projects. زاده سمیع 

 ,.Saghafi Fatemeh (2011) ,نسرین ممقانی دسترنج ,رضا
International Conference ICCIC 2011 Wuhan China, 18-
19 September, Wuhan, China. 

 
- A personal framework for e-goverment foresight 
based on zachman architecture model in developing 

countries. Saghafi Fatemeh, کلثوم شاهکوه عباسی, Zarei 
Korkabad Behrouz (2008)., The 2008 international 
conference on convergence and hybrid information 
technology, 10-12 November, Busan, Korea. 
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 مجالت 

 

 

 

 ها و رساله هاپایان نامه 
 گیری تصمیم از استفاده با درمان و بهداشت های شبکه برای اطالعات فناوری معماری مدل انتخاب -

  94/11/21 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,بشیری چندمعیارهگروهیمونا

 
 :مطالعه مورد – ریسک مدیریت بر مبتنی جدید محصول توسعه فرآیند بهبود راهکارهای سازی شبیه -

  1399/03/12 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,روغنی گلرنگیوسف صنعتی شرکت گردش تند التمحصو

 
 تفسیریسجاد ساختاری سازی مدل رویکرد با مجازی برند اجتماع بر موثر عوامل مدل ارایه -

  1398/11/29 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,رمضانی

 
"فناوری و علم همکاری رسمی یهاشبکه" اعضای بین روابط تقویت برای الگویی ارائه -  شبکه مطالعه)  

  1398/11/06 ثقفیدکتری، فاطمه,مزارعی حامد(نانو فناوری آزمایشگاهی

 
 ثقفیکارشناسی فاطمه,کوهی بربالکچینرضا مبتنی هوشمند کارهای و کسب آینده سناریوهای تدوین -

  1398/07/02 ارشد،

 
- Anal ysi ng i ndust ri al  touri sm network usi ng soci al  network approach   

(Case of  I sf ahan Provi nce)ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,سر خانه احمدیه اسرافیل 

1398/06/25  

 
  1397/07/15 ثقفیدکتری، فاطمه,قلمبر سطحیمحمدامین چند سناریوپردازی مدل طراحی -

 
- i nvest i gat i on on pet rol eum sector governance and sectoral  i nnovat i on 

system f ai l ures rel at i on: A mul t i  Case study of  I ran' s petrol eum sectorسجاد 

  1397/07/11 ثقفیدکتری، فاطمه,خلیلی

 
- A Cogni t i on Over The Ef f ect i ng El ements An Accept i ng The Coherent  Countn’s 

TAX Sof tware (Khorasan Razavi  Tax General  Of f i ce)فاطمه,پور نرمضا بهزاد 

  1397/06/30 ارشد، ثقفیکارشناسی

 
 حسینی پژوهیمصطفی آینده سناریونگاری در شل و پراسپکتیو مکتب دو تطبیقی بررسی -

  1397/06/26 ثقفیدکتری، فاطمه,گلکار
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- Desi gni ng of  Framework f or  Future-Ori ented Assessment  of  Convergi ng 

Technol ogi es on the Nat i onal  Level1397/06/26 ثقفیدکتری، فاطمه,احمدیان عباسعلی  

 
- Foresi ght  Eval uat i on of  Dynami cs i n Rel i gi ous Touri sm Networks  (Case 

study: Hol y Pl aces i n I raq)1397/04/30 ثقفیدکتری، فاطمه,جلیلوند محمدرضا  

 
 و فریمینگ از استفاده با) یالکتریک انرژی هوشمند شبکه در ایده جذب و نوآوری سیستم طراحی -

  1397/03/30 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,پاریزی عابدینی مصطفی(ساختاری معادالت تحلیل

 
 اشیاهادی اثراینترنت تحت ایران ریلی ونقل حمل درصنعت ایمنی ی آینده های سناریو طراحی -

  1396/11/11 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,کردساالری

 
 مستقردر بنیان دانش های شرکت نوآورانه عملکرد بر فناوری و علم های پارک ماتخد تاثیر بررسی -

 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,دوزین حدادی تهرانجواد فناوری و علم های پارک مطالعاتی مورد آنها

1396/07/11  

 
 محصوالت فروش و توزیع صنعت در اشیا اینترنت فناوری یادگیری بر مبتنی رهنگاشت تدوین -

  1396/07/04 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,کلیبر امینی بهداشتینیلوفر

 
 معادالت سازیمدل از استفاده با سازمان یک هایپروژه نوآورانه عملکرد بر TQM  وKM  تاثیر بررسی -

 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,زاده بهبهانی مریم(سیستم همکاران شرکت :مطالعه مورد) ساختاری

1396/06/28  

 
- Appl yi ng a GRA-based mul t i -cri t eri a deci si on maki ng al gori thm t o propose 

an I T archi tecture pat tern f or organi zat i ons associ ated wi th ai r 

pol l ut i on1395/06/27 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,آذر سفیدموی فاطمه  

 
- Proposi ng a Deci si on Maki ng Al gori thm to Sel ect  an Appropri ate Pat tern of  

I nf ormat i on Technol ogy Archi tecture f or Prevent i ve Ori ented Heal thcare 

Centers1395/06/21 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,عارفی رضایی فریبا  

 
- Future Busi ness model  Desi gn Pat tern i n I ran Sof tware Indust ry Usi ng 

Scenari o and Roadmap merger1395/06/17 ثقفیدکتری، فاطمه,میرزایی مریم  

 
 رویکرد یک  :اجتماعی اثرات مطلوب سناریوی به دستیابی برای ایران نانو فناوریهای سبد طراحی -

  1395/05/03 ثقفیدکتری، فاطمه,کوثری مورفولوژیکسحر
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 های نسازما در زمین باز متن عامل سیتم فناوری پذیرش در موفقیت کلیدی عوامل تبیین -

  1394/6/25 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,مقدم نورزاد دولتیاحسان

 
 فهیم ایرانطاهر برای چهارم نسل همراه تلفن فناوری بر مبتنی خدمات سازی پیاده سناریوهای تدوین -

  1394/12/08 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,زاده

 
 فناورانهمصطفی های همکاری رویکرد با افزاری نرم محصوالت توسعه در موفقیت حیاتی عوامل تعیین -

  1394/11/25 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,امینی

 
 مورد) پژوهشی دستاوردهای سازیتجاری راستای در فناورانه هایهمکاری راهبردهای بندی اولویت -

 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,افتخاری حسین(اطالعات فناوری و ارتباطات پژوهشگاه :مطالعه

1394/11/10  

 
 فناوری صنعت های شرکت در خدماتی نوآوری بر شرکت پویای های توانمندی تاثیر بررسی -

  1394/11/10 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,باقری اطالعاتعلی

 
 عمومی هوانوردی -هوایی صنایع: مطالعه مورد) بخشی نوآوری نظام گیریشکل بر موثر عوامل تبیین -

  1394/11/05 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,ینبویچاشم بهاره سیده(ایران

 
- Determi ni ng the f ormat i on of  Sectoral  Innovat i on System(case study: 

Avi at i on I ndust ry- General  Avi at i on)ثقفیکارشناسی فاطمه,نبویچاشمی بهاره سیده 

  1394/11/05 ارشد،

 
 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,المیاس انصارمحمد بانک در دانش مدیریت بلوغ سطح ارزیابی -

1394/10/21  

 
- The study of  soci al  medi a f unct i on i n f ormi ng of  open i nnovat i on i n 

knowl edge-based organi zat i ons (case study: I TRC)فاطمه,کرانلو صولتی ایران 

  1394/10/09 ارشد، ثقفیکارشناسی

 
 و بهداشت بخش بر تأکید با خدمات، حوزه در ایمنطقه توسعه معرف کلیدی شاخصهای ارائه -

  1394/06/30 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,حمیدی درمانمهدی

 
 زهرا(چاقی موردی مطالعه) هاعلت الیه الیه تحلیل روش از استفاده با زندگی سبک معماری چارچوب -

  1394/06/23 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,نیا افتخاری

 
 فاطمه,قضاوتی نگاشتآرش ره تکنین از استفاده با زمین عامل سیستم فناورانه یهایتوانمند شناسایی -
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  1394 ارشد، ثقفیکارشناسی

 
 السادات عاطفه(شریعتی دکتر بیمارستان موردی مطالعه)بیمارستان سازمانی معماری چارچوب -

  1393/12/03 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,حسینی حقیقت

 
 ایمان(شریعتی دکتر بیمارستان در موردی مطالعه) سالمت اجتماعی هشبک معماری مدل تبیین -

  1393/06/01 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,نوروزی

 
 بدنامیر حیاتی عالیم مستمر پایش منظور به سیمبی حسگر شبکه یک سازی¬پیاده و طراحی -

  1393/02/31 ارشد، ثقفیکارشناسی فاطمه,جوادپور

 

 

 


