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: شرکت یدر سازمان مطالعه مورد یونواور تیخالق جادیعوامل موثر در ا یبند تیاولو
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 و اقتصاد کسب و کار ، تهران تیریساالنه مد
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 حسابداری،لندن،انگلستان

،شناسایي شاخص 1935،زهرا عشریه،حامد اصغری ،مجید فروزان مهرانسیه احمد علي نژاد، .29

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