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 -2سوابق علمی /پژوهشی /تحقیقاتی
 .8ترسیم نقشه دانشی مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاستگذاری دانش در این حوزه ،فصلنامه علمی
پژوهشی سیاست علم و فناوری ،پائیز 8618
 .1چرخه عمر شبکههای همکاری علم و فناوری  ،فصلنامه علمی ترویجی رهیافت ،بهار 8618
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 -2سوابق علمی /پژوهشی /تحقیقاتی
 .6الگوی افزایش ظرفیت جذب با تاکید بر جهتگیریهای راهبردی سازمان و ادراک مدیران از پویائی محیط -نمونه
بنگاههای بخش الکترونیک هوائی ،فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری ،تابستان 8618
 .4روش شناسی ایجاد شاخص ترکیبی ارزیابی نوآوری در راستای الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت ،دوفصلنامه علمی
تخصصی معرفت اقتصادی ،تابستان 8611
5. An evaluation scheme for nanotechnology policies, Journal of Nanoparticle
Research(ISI- Impact Factor: 3.287 -2011),December 2011, Volume 13, Issue 12, pp.
7303-7312
 .3ارزیابی توانمندی فناوری در سطح ملی و بخشی با رویکرد ترکیبی از مدلهای کمّی و تحلیلی ،فصلنامه علمی ترویجی
رهیافت ،تابستان 8611
 .3بررسی میزان حمایت شرائط زمینهای ایران از اتخاذ رویکرد نوآوری باز ،فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت،
زمستان 8611
 .1ارزیابی سیاستها و برنامههای پژوهش و فناوری در دهه جدید ،همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری  ،دی ماه 8611
 . 1جایگاه حوزه دانشی مدیریت فناوری در نقشه جامع علمی کشور ،همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری  ،دی ماه
8611
 .81الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت – چیستی و چگونگی ،نخستین نشست اندیشههای راهبردی ،مرکز الگوی پیشرفت،
دی ماه 8611
 .88اجرای مدل معادالت ساختاری برای بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و موفقیت در جهاد دانشگاهی ،فصلنامه
علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ،
12. The role of organizational factors in the international technology transfer project
success: an empirical investigation, Industrial engineering and Engineering
management(IEEM), 2010 IEEE international conference
 .86ارتقای کارکردهای سیستمهای نوآوری با رویکرد نوآوری باز ،چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران8611 ،
 .84آیندهپژوهی فناوریهای حوزه جنگ الکترونیک و تعیین نقاط قوت  ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات این حوزه،
چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران8611،
 .81ارزیابی و پیادهسازی سیاستهای علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرائی ،فصلنامه سیاست علم و فناوری،
زمستان 8611
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 -2سوابق علمی /پژوهشی /تحقیقاتی
 .83شاخص ترکیبی پایش توانمندی فناوری ،بررسی وضعیت توانمندی فناوری ایران و  31کشور دنیا ،فصلنامه سیاست
علم و فناوری  ،تابستان 8611
کتابها
نظام ملی نوآوری ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،در درست چاپ
ارزیابی و تحلیل شاخصهای صنعت و معدن  ،ناشر دفتر طرحهای مطالعاتی وزارت صنایع و معادن8611 ،
ارزیابی سیاستگذاری علم و فناوری در ایران  ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور8618 ،
بررسی وضع فعلی پارکها ،شهرکها  ،مناطق علمی  ،فناوری و صنعتی در ایران  ،ناشر دفتر طرحهای مطالعاتی وزارت صنایع
و معادن8611،
آسیبشناسی کاربررد فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور  ،ناشر دفتر طرحهای مطالعاتی وزارت صنایع و
معادن8611،
بررسی و تحلیل مدل های ارزیابی سطح توانمندی فناوری کشورها  ،ناشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 8611 ،
شناخت وضعیت موجود و مطلوب فناوری کشور  ،ناشر معاونت پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 8611 ،
مبانی ارزشگذاری تکنولوژی  ،ناشر دفتر طرحهای مطالعاتی وزارت صنایع و معادن 8611 ،
مجموعه مقاالت اولین همایش نقشه جامع علمی کشور  ،ناشر مرکز تحقیقات علمی کشور 8613 ،
نقد سند استراتژی صنعتی کشور (یک فصل از کتاب )  ،ناشر موسسه تحلیلگران تکنولوژی ایران 8611 ،
ارزیابی توانمندی تکنولوژی در سطح بنگاه – مطالعه موردی صاایران  ،ناشر سید حبیب اهلل طباطبائیان 8614 ،
برنامهریزی استراتژیک مؤسسات تحقیق و تکنولوژی -رویکردی تطبیقی (ترجمه) -انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی
وزارت دفاع.8611 -
پروژههای تحقیقاتی
 .8مدیر پروژه طرح تقسیم کار ملی در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری کشور ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
8618
 .1مسئول گروه مدیریت تکنولوژی در پروژه "تدوین سند سیاستگذاری هوافضای کشور ،ستاد هوافضای معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری8618 ،
 .6مدیر پروژه برنامهریزی راهبردی  ،پژوهشگاه مواد و انرژی8611 ،
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 -2سوابق علمی /پژوهشی /تحقیقاتی
 .4مدیر پروژه سیاستگذاری علم و فناوری با تاکید بر قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،مرکز تحقیقات سیاست علمی
کشور8611 ،
 .1مدیر پروژه ارزیابی شاخصهای علم وفناوری جمهوری اسالمی ایران ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور8611 ،
 .3مدیر پروژه طراحی مدل مناسب انتقال فناوری در صنعت نفت کشور ،موسسه مطالعات بین المللی انرژی8611 ،
 .3مدیر پروژه توسعه همکاریهای علمی و فنی ایران و مالزی ،مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم8611 ،
 .1مدیر پروژه طراحی شاخص سنجش پیشرفت صنعتی کشور  ،مرکز صنایع نوین وزارت صنایع 8611
 .1مدیر پروژه سیاستگذاری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری کشور ،مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور8611 ،
 .81مدیر پروژه پایش جهانی توانمندی فناوری ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور8611 ،
 .88مدیر پروژه ارزیابی سیاستهای اجرائی علم و فناوری در مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرائی کشور ،معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری8611 ،
 .81مدیر پروژه راهکارهای توسعه صنایع نوین در کشور ،مرکز پژوهش و صنایع نوین ،وزارت صنایع و معادن8611 ،
 -3سوابق اجرایی /شغلی /حرفهای
عضو هیئت علمی(دانشیار) ،گروه مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبائی 8618 -تا حال
رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاستجمهوری 8618 ،تا حال
دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاستهای علم و فناوری شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری کشور 8611 ،تا 8616
رئیس انجمن مدیریت تکنولوژی ایران  8611تا 8611
عضو کمیته اولویتهای ملی نقشه جامع علمی کشور  ،معاونت علمی و فنی ریاستجمهوری 8613
مسئول کمیته فناوری نقشه جامع علمی کشور  ،وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری 8611
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  8613تا حال
عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی سیاستگذاری علم و فناوری  8613تا حال
عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی وپژوهشی مدیریت توسعه فناوری 8611 ،تا حال
معاون دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبائی  8611تا 8613
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 -3سوابق اجرایی /شغلی /حرفهای
مسئول گروه مدیریت تکنولوژی -مرکز صنایع نوین -وزارت صنایع 8611-تا 8614
قائم مقام پژوهش و برنامهریزی -دفتر همکاریهای ریاست جمهوری  8633 -تا .8618
عضو هیئت علمی گروه مدیریت -مرکز آموزش عالی امامخمینی (ره) -وزارت جهاد سازندگی 8631تا .8633
مسئول اموربینالملل معاونت آموزش و تحقیقات ،وزارت جهاد سازندگی8631-8636 ،
مسئول دفتر فنی ادارهکل برق و انرژی ،معاونت عمران ،وزارت جهادسازندگی8636-8638 ،
کارشناس برنامهریزی -معاونت طرح و برنامه -وزارت جهاد سازندگی.8638-8631 ،
ارائه کرسی علمی ترویجی ،سیاستگذاری علم و فناوری به مثابه پاسخ گذرای سیستمهای اقتصادی اجتماعی ،دانشگاه عالمه8611 ،

سخنران اولین نشست اندیشههای راهبردی نظام با حضور رهبر معظم انقالب ،آذرماه 8611
عضو کارگروه تدوین نقشه راه پیشرفت کشور ،مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 8611 ،
عضو کمیسیون دائمی شورای علوم ،تحقیقات و فناوری کشور 8611 ،تا 8616
 -4سوابق تدریس (اعم از آموزشی ،برگزاری کارگاه /دوره آموزشی و )...
روشهای سیاستگذاری علم و تکنولوژی  ،دکترای مدیریت تکنولوژی  ،دانشگاه عالمه  ،بهار  8613تا کنون
مدیریت راهبردی تکنولوژی  ،دکترای مدیریت تکنولوژی  ،دانشگاه عالی دفاع ملی  ،بهار  8613تا کنون
مفاهیم مدیریت فناوری  ،دکترای فلسفه علم ،دانشگاه صنعتی شریف8613 ،
مدیریت انتقال تکنولوژی ،دکترای مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات8613 ،
مدلهای سیاستگذاری علم و فناوری  ،دکترای پژوه محور ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور8618 ،
مبانی مدیریت تکنولوژی  ،دوره دکترای مدیریت تکنولوژی  ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،مهر  8611تا کنون
سرمایهگذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،بهار  8616تا 8611
پیشبینی تکنولوژی ،کارشناسی ارشد ،مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،پائیر  8611تا کنون
مدلهای انتقال تکنولوژی ،کارشناسی ارشد ،مدیریت تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبایی ،پاییز  8611تاکنون
ارزیابی تکنولوژی ،کارشناسی ارشد ،مدیریت تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبایی ،بهار  8618تا کنون
مدیریت انتقال تکنولوژی ،کارشناسی ارشد ،مدیریت اجرایی ( ،)MBAدانشگاه صنعتی شریف ،بهار .8611
سرمایهگذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ،کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه مالک اشتر ،بهار .8618
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مدیریت انتقال تکنولوژی ،کارشناسی ارشد ،مدیریت اجرایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،بهار .8631

 -5راهنمایی و مشاوره پایاننامه و رساله کارشناسی ارشد و دکتری
 .8پاکزاد بناب – مهدی ،بررسی نظام ملی نوآوری و ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری در ایران ،کارشناسی ارشد
مدیریت تکنولوژی  -انتقال تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،اسفند ماه .8611
 .1فروزش -سعید ،انتخاب روش مناسب تأمین تکنولوژی مورد نیاز در سطح بنگاه ،کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،
دانشگاه عالمه طباطبایی ،اسفندماه .8611
 .6نوده -علی ،روش مناسب پیشبینی تکنولوژی در صنعت برق ایران -مطالعه موردی پستهای  ،GISکارشناسی ارشد
مدیریت تکنولوژی -انتقال تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،اسفند ماه.8611
 .4پسندیده -اشرف ،روش ارزیابی تکنولوژی در صنعت برق ایران -مطالعه موردی پستهای  ،GISکارشناسی ارشد
مدیریت تکنولوژی -انتقال تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،خرداد ماه 16
 .1انتظاری -علی ،روشهای مختلف نگاشت تکنولوژی -مطالعه موردی در صنعت برق -کارشناسی ارشد مدیریت
تکنولوژی -انتقال تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8616 ،
 .3عامری -عبدالعلی و لطفی -محمد ،روش مناسب سرریز تکنولوژی در ایران ،مطالعه موردی صنعت خودرو،
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی ،تیرماه 8616
 .3نمدیان آرانی اکبر ،تجزیه و تحلیل عناصر آمیخته بازاریابی در محصوالت مبتنی بر فناوری پیشرفته ،کارشناسی ارشد
مدیریت تکنولوژی -انتقال تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8616 ،
 .1محزونیه آزاده ،نقش دولت در سیاستهای انتقال تکنولوژی ،کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی -انتقال تکنولوژی،
دانشگاه عالمه طباطبایی 8616 ،
 .1زارع علی ،ارزیابی همکاریهای تکنولوژیک اعضاء انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ،کارشناسی ارشد
مدیریت تکنولوژی -انتقال تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8616 ،
 .81آقاپوراکبر -حمید ،تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی درصنایع جدید ،مطالعه موردی تجهیزات صنعت نفت،
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی -انتقال تکنولوژی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر8614 ،
 .88کریمیان -علی ،تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی در موتورهای توربینی ،کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی-
انتقال تکنولوژی ،دانشگاه مالک اشتر8614 ،
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 -5راهنمایی و مشاوره پایاننامه و رساله کارشناسی ارشد و دکتری
 .81بختیاری مهدیه ،راهکارهای عملی برای توسعه فنبازار در صنعت خودرو  ،کارشناسیارشد مدیریت تکنولوژی ،
دانشگاه عالمه 8611 ،
 .86انصاری علی  ،مدلسازی مدیریت تکنولوژی – رویکردمعماری  ،کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی -انتقال
تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8611 ،
 .84رضائی علی ،مدل مناسب ارزیابی سطح تکنولوژی ،کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی -انتقال تکنولوژی،
دانشگاه عالمه طباطبایی 8611 ،
 .81ناظمی امیر ،شناسائی و دستهبندی حوزههای هدف در آیندهنگاری ،کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی -انتقال
تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8611 ،
 .83عقبی طلب علی  ،الگوی مناسب انتشار تکنولوژی در شهرکهای فناوری  ،کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی-
انتقال تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8611 ،
 .83قدیری روحاهلل ،تعیین حوزههای هدف در پروژههای آیندهنگاری ،کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی -انتقال
تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8611 ،
 .81جوان منش سیاوش  ،ارزیابی معیارهای ارزشیابی پیمانکاران در قانون مناقصات بر اساس اصول مدیریت تکنولوژی
 ،کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی -انتقال تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8611 ،
 .81انتظاری راهله  ،شناسائی و اولویتگذاری عوامل موثر بر انتخاب روشهای ورود به بازارهای بینالمللی ایرانخودرو
 ،کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی -انتقال تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8613 ،
 .11باقری ابوالفضل  ،عوامل موثر بر شناسائی و انتخاب تکنولوژیهای نرم  ،کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی -انتقال
تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8613 ،
 .18صاحبی نژاد مجید ،آیندهنگاری ابزاری جهت اولویتگذاری علم و فناوری نانو در ایران  ،کارشناسی ارشد مدیریت
تکنولوژی -انتقال تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8613 ،
 .11سلیمی نگین  ،نگاشت نهادی صنعت نفت کشور  ،کارشناسیارشد مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی  ،دانشگاه
عالمه طباطبایی 8613 ،
 .16فتحاللهی افسون  ،برنامهریزی استراتژیک تکنولوژی در شرکت ایران خودروی سواری  ،مطالعه موردی موتور
کارشناسیارشد مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی  ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8613 ،
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 .14غریبی جلیل ،رتبهبندی شاخصهای ارزشگذاری تکنولوژی ،کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی -انتقال
تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8613 ،
 .11رضا علیزاده حسین  ،روش مناسب سنجش نوآوری نانو تکنولوژی در کشور  ،کارشناسیارشد مدیریت تکنولوژی
– انتقال تکنولوژی  ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8613 ،
 .13مجد امید  ،برنامهریزی استراتژیک تکنولوژی خودروی سمند در شرکت ایران خودرو  ،کارشناسیارشد مدیریت
تکنولوژی – انتقال تکنولوژی  ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8613 ،
 .13شجاع فرزانه  ،کارآمدی قراردادهای بیع متقابل از نظر تامین نیازهای تکنولوژی بخش باالدستی صنعت نفت ایران
 ،کارشناسیارشد مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی  ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8613 ،
 .11آرمان خالدی  ،ارزیابی توانمندی بیوتکنولوژی کشور ،کارشناسیارشد مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی ،
دانشگاه عالمه طباطبایی 8611 ،
 .11رضا منصوری ،عوامل موثر بر مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت صاایران ،کارشناسیارشد مدیریت تکنولوژی
– انتقال تکنولوژی  ،دانشگاه عالمه طباطبایی 8613 ،
 .61سارا بابائی ،راهکارهای توسعه شبکه شرکتهای نانوتکنولوژی در کشور ،کارشناسیارشد مدیریت تکنولوژی –
انتقال تکنولوژی  ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 8611 ،
 .68رضا گلعلیزاده  ،ارایه راه کارهایی برای تامین منابع مالی بنگاههای کوچک و متوسط دانشبنیان ،کارشناسیارشد
انتقال تکنولوژی ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 8611
 .61نوروزی ناصر ،شناسائی و ارزیابی معیارهای انتخاب صنایع با فناوری برتر در پارکهای فناوری کشور – مورد مطالعه:
پارک فناوری شیخ بهائی اصفهان ،دانشگاه عالمه طباطبائی8611 ،
 .66شجاعی محمد حسین ،شناسائی معیارهای بکارگیری تجارب سیاستگذاری بلندمدت علم و فناوری سایر کشورها
در ایران ،دانشگاه عالمه طباطبائی8611 ،
 .64طاهری سید امین ،راهکارهای ارتقاء کارکردهای مدیریت تکنولوژی در شرکت برق منطقهای تهران ،دانشگاه
عالمه طباطبائی8611 ،
 .61متین آیدا ،چهارچوب سنجش نوآوری در انرژیهای تجدیدپذیر ،دانشگاه عالمه طباطبائی8611 ،
 .63مزارعی حامد ،اولویتبندی معیارهای ارزیابی طرحهای کالن ملی علمی و فناروی ،دانشگاه عالمه طباطبائی8611 ،
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 .63میقانینژاد علیرضا ،عوامل تاثیرگذار بر تجاریسازی فناوری در سازمانهای تحقیقاتی دولتی – مورد مطالعه
پژوهشگاه صنعت نفت ،دانشگاه عالمه طباطبائی8618 ،
 .61پناهی جالل ،راهکارهای تسهیل فرآیند شکلگیری بنگاههای دانشبنیان در ایران ،دانشگاه عالمه طباطبائی8618 ،
 .61نوری مینا ،بررسی مستندات حوزه دانش مدیریت تکنولوژی و تاثیر سیاستهای آموزشی و پژوهشی کشور بر روند
توسعه این حوزه در ایران ،دانشگاه عالمه طباطبائی8618 ،
 .41روحیپور اسماعیل ،چهارچوب تکمیلی پروژههای انتقال تکنولوژی با رویکرد مهندسی معکوس ،دانشگاه عالمه
طباطبائی8618 ،
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