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تحصیالت دانشگاهی

کارشناسی مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ()۶۸۳6
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی؛ دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ()۶۸۳۳
دکتری مدیریت تکنولوژی؛ دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ()۶۸36
تجربههای علمیپژوهشی

کارشناس همکار در تدوین مجموعه فرایندهای نظام پیشنهادات نظام مدیریت مشارکتی شرکت صنایع مخابرات صاایران
در سال ۶۸۳۱
کارشننناس همکار در تدوین مجموعه فرایندهای نظام آراسننتگی ( )s6نظام مدیریت مشننارکتی شننرکت صنننایع مخابرات
صاایران در سال ۶۸۳۱
کارشناس همکار در طرحریزی صنعتی واحد تولید کولر سلولزی ،شرکت انرژی (پروژهی درسی)
پژوهشگر همکار در پروژهی تدوین جایگاه مدیریت تکنولوژی در نقشهی جامع علمی کشور در سال ۶۸۳6
پژوهشگر همکار در کمیتهی فناوری طرح تحول راهبردی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال ۶۸۳1
دبیر همایش علمی ج ستاری در مفهوم و ماهیت کاپیتالی سم؛ برگزار شده در  ۱دیماه  ،۶۸۳1دان شکدهی علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
پژوهشگر همکار در پروژهی ارزیابی سننیاسننتهای ابالغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دولتی ،دفتر سننیاسننتگذاری
کالن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۶۸۳1
پژوهشگر همکار در سننتاد توسننعهی فناوری هوافضننا ،معاونت علمی و فناوری ریاسننت جمهوری در سننالهای  ۶۸۳3تا
۶۸3۶
پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری :از سال  ۶۸3۶تاکنون
داور فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری :از سال  ۶۸3۱تاکنون
عضو کمیته علمی کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری :سالهای  ۶۸3۱تا ۶۸3۱

پژوهشگر همکار در پروژهی «م ستند سازی و آ سیب شنا سی فرایند برنامهریزی و مدیریت انتقال فناوری پروژه فرایند
تبدیل پروپان به پروپیلن» ،پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری ،سال ۶۸3۸
مدیر پروژه «تعریف بومی تحقیقوتو سعه» در پژوه شکده مطالعات فناوری ریا ست جمهوری به سفارش ستاد راهبری
نقشه جامع علمی کشور -شورای عالی انقالب فرهنگی ،سال ۶۸3۱
مدیر پروژه «طراحی سامانهی تعاملی پایش و ارزیابی قانون حمایت از شرکتها و مؤ س سات دانشبنیان و تجاری سازی
نوآوریها و اختراعات و اجرای آزمایشننی ارزیابی قانون» در پژوهشننکده مطالعات فناوری ریاسننت جمهوری به سننفارش
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سال ۶۸36-۶۸3۱
مدیر پروژه «تحلیل الگوهای یادگیری س نیاسننت در فرآیند س نیاسننتی (تدوین ،تصننویب ،اجرا و ارزیابی) قانون حمایت از
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سال ۶۸36-۶۸3۱
پژوهشگر همکار در پروژهی «بررسی وضعیت صنعت ماشین سازی پیشرفته در کشور در حوزههای صنعتی منتخب» در
پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری ،سال ۶۸36-۶۸36
مدیر پروژه «ارزیابی اثربخشننی برنامههای حمایتی قانون حمایت از شننرکتهای دانشبنیان» در پژوهشننکده مطالعات
فناوری ریاست جمهوری به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سال ۶۸36
مدیر پروژه «بررسی تجربیات سیاستی حمایت از شرکتهای فناوریبنیان در جهان (مطالعه موردی پنج کشور منتخب)»
در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سال ۶۸36
تألیفات
ر ساله ی تئوری محدودیت¬ها ( ،)TOCبا همکاری مهندس ا سماعیل روحیپور ،قابل د ستر سی از طریق کتابخانهی
دانشکده صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
« شناسایی معیارهای بهکارگیری تجربیات سیاستگذاری علم و فناوری سایر کشورها در ایران» ،پایاننامهی کارشناسی
ارشد (بهمنماه )۶۸۳۳
کتاب «ارزیابی و ضع موجود و مطلوب فناوری در ایران» (با همکاری سید حبیب اله طباطباییان ،محمد نقی زاده ،صنم
السادات فرنودی ،رضا نقی زاده ،آزیتا تقوایی ،جلیل غریبی) ،مرکز نشر دانشگاهی ()۶۸۳3
کتاب «ارزیابی سنننیاسنننتهای علم ،فناوری و نوآوری» (با همکاری سنننید حبیب اله طباطباییان ،مهدی فاتح راد ،جواد
سلطانزاده) ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ()۶۸3۶
کتاب «انتقال سیاستهای علم ،فناوری و نوآوری» (با همکاری سید حبیب اله طباطباییان) ،انتشارات کنکاش ،پژوهشگاه
شاخصپژوه ()۶۸3۸
کتاب «دیانای نوآور» ،ترجمه با همکاری عیسی پریزادی ،مصطفی محسنی و جلیل غریبی ،انتشارات رسا۶۸3۸ ،

مقاله «ارزیابی پیادهسننازی سننیاسننتهای علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دسننتگاههای اجرایی» (با همکاری دکتر س نید
حبیباله طباطبائیان و دکتر مهدی فاتح راد)؛ مجله علمیپژوهشننی سننیاسننت علم و فناوری ،جلد  ،۱شننماره  ( ۸پاییز و
زمستان )۶۸۳۳
مقاله «مطالعهی مقایسهای قابلیتسازی و جامعهپذیری شبکههای اجتماعی تخصصی» ،فصلنامه علمیپژوهشی مطالعات
مدیریت فناوری اطالعات ،سال  ،۱شماره ( 6پاییز )۶۸3۱
مقاله «طرحی برای نظام ارزیابی سیا ستهای علم و فناوری بر ا ساس فراچارچوب تحلیل سی ستمی» دومین کنفرانس
بینالمللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری۶۸3۶ ،
مقاله «چارچوبی برای شنا سایی معیارهای بهکارگیری تجربیات سیا ستگذاری علم ،فناوری و نوآوری سایر ک شورها در
ایران» (با همکاری سننید حبیباله طباطبائیان) ،دومین کنفرانس بینالمللی و شننشننمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری،
۶۸3۶
مقاله «مسنننائل نهادی تشنننکیل نظامهای نوآوری منطقهای در مناطق ویژه اقتصنننادی ایران :یک مطالعه ترازیابی» (با
همکاری مهیار خادم ،دکتر سننید رضننا سننالمی) ،دومین کنفرانس بینالمللی و شننشننمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری،
۶۸3۶
مقاله «بررسی برنامه¬های آموزشی رشته¬های حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری در صد و هشتاد دانشگاه جهان» (با
همکاری سید حامد مزارعی) ،چهارمین کنفرانس بینالمللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری۶۸3۸ ،
مقاله «طرحی برای نظام ارزیابی سنننیاسنننتهای علم ،فناوری و نوآوری» (با همکاری مهدی فاتح راد ،سنننید حبیباله
طباطبائیان)  ،فصلنامه رهیافت ،جلد  ،۱۱شماره ( 61پاییز و زمستان )۶۸3۸
مقاله «جسننتاری در آموزشهای تحصننیالت تکمیلی مدیریت فناوری در جهان یک مطالعه تطبیقی» (با همکاری سننید
حامد مزارعی) ،نشریه علمیپژوهشی مدیریت نوآوری ،سال سوم ،شماره ( ۱زمستان )۶۸3۸
مقاله «مدیریت فناوری :شکلگیری و تطور یک حوزهی دانشی» (با همکاری سید رضا سالمی ،سید حبیباله طباطبائیان،
جهانیار بامداد صوفی) ،نشریه علمیپژوهشی مدیریت نوآوری ،دوره  ،6شماره( ۶بهار(1395
مقاله « شنا سایی و ساختاربندی م سائل و گزینههای سیا ستی تو سعة حوزة دان شی سیا ستگذاری و مدیریت فناوری در
ایران» ،نشریه علمیپژوهشی مدیریت نوآوری ،دوره  ،6شماره ( ۸زمستان )۶۸36
تجربههای اجرایی

معاون فرهنگی حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال تحصیلی۶۸۳۱-۳۸
جانشین حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال تحصیلی ۶۸۳۸-۳۱
دبیر اجرایی همایش دفاع الکترونیک (دومین همایش جنگ الکترونیک)؛ برگزار شده در تاریخ  ۱5و  ۱۶بهمن ماه ،۶۸۳۸
دانشکدهی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

-۶۸۳3  سال، حوزهی هنری سازمان تبلیغات اسالمی،عضو هیئت تحریریهی ماهنامهی فرهنگیتحلیلی سورهی اندیشه
۶۸35
دورههای آموزشی
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