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تحصیالت دانشگاهی

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی (در مرحله انجام رساله).
 :3135-3131کارشناسی -ارشد مهندسی صنایع (گرایش صنایع) ،دانشگاه تربيت مدرس.
 :3136 -3135کارشناسی مهندسی صنایع (گرایش برنامهریزی و تحليل سيستمها) ،دانشگاه صنعتی شریف.
 :3133 -3136دیپلم ریاضی -فيزیک ،دبيرستان عالمه حلی ،سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ،تهران.
سوابق اجرایی

مدیر اجرایی پژوهشکده مطالعات فناوری ،تير  3131تا کنون
پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ،خرداد  3133تا کنون
رئيس دفتر رئيس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری  ،آبان  3133تا تير 3131
مسئول طرح و توسعه حوزه ریاست مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری  ،فروردین  3133تا تير 3131
کارشناس مسوول حوزه ریاست مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری  ،فروردین  3133تا آبان 3133
کارشناس معاونت پژوهش و توسعه مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری  ،بهمنن  3135تنا فنروردین
3133
عضو کميته راهبری شبکه تحليلگران تکنولوژی ایران (ایتان) ،مهر  3133تا فروردین 3133
مدیر داخلی شبکه تحليلگران تکنولوژی ایران (ایتان) ،مهر  3131تا فروردین 3133
مدیر سيستمها شبکه تحليلگران تکنولوژی ایران (ایتان) ،مهر  3133الی مهر 3131
مدیر مالی و اداری و مسوول تنظيم ارتباط گروههای عضو شبکه تحليلگران تکنولوژی ایران (ایتان) با سنتاد ،فنروردین
 3136تا فروردین 3133
مدیر کنترل پروژه و مدیر منابع انسانی ستاد شبکه تحليلگران تکنولوژی ایران (ایتان) ،فروردین  3136تا فروردین 3133
عضو و مدیر گروه تحليلگری سياست صنعتی شبکه تحليلگران تکنولوژی ایران (ایتان) ،اسفند  3133الی مهر 3133
مدیر کانون تحليلگری سياست صنعتی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف  ،بهمن  3135الی مهر 3133
مدیر مالی و اداری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ،مهر  3133الی تير 3131

عضویت در گروه مدیریت تکنولوژی مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن ،اسفند  3135الی اسفند 3131
همکاری پارهوقت با شرکت مدیریت صنایع نوین تامين (شمص تامين) ،مهر  3136تا اسفند 3136

سوابق تحقیقاتی مدیریت و عضویت در پروژه ها

«ارزیابی پروژههای طرح اینترنشيپ سال  ،»3133کارفرما :شرکت ساپکو ،مجری :مرکنز مطالعنات تکنولنوژی دانشنگاه
صنعتی شریف.3133 ،
«مدیریت توسعه صنایع پایين دستی پتروشيمی و صنایع کوچک و متوسط منرتبط بنا اینن صننعت» ،کارفرمنا :شنرکت
پژوهش و فناوری پتروشيمی ،مجری :شبکه تحليلگران تکنولوژی ایران.3136-3136 ،
«ارزیابی و نظارت بر طرحهای مطالعاتی دفتر توسعه صنایع پایين دستی پتروشيمی» ،مرحلنه اول و دوم ،کارفرمنا :دفتنر
توسعه صنایع پایين دستی شرکت ملی پتروشيمی ،مجری :شبکه تحليلگران تکنولوژی ایران.3136-3136 ،
جمعآوری نظرات متخصصان پيرامون مسائل و مشکالت صنایع نسناجی و پتروشنيمی کشنور 2 ،منورد ،کارفرمنا :دفتنر
همکاریهای فناوری ریاست جمهوری ،مجری :کانون تحليلگنری سياسنت صننعتی مرکنز مطالعنات تکنولنوژی شنریف
.3135-3133،
«تدوین چشم¬اندازهای برنامه چهارم توسعه در محور سياستگذاری صنعتی و فناوری» ،کارفرما :مؤسسه عالی آموزش و
پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،مجری :کانون تحليلگری سياست صنعتی مرکز مطالعات تکنولوژی شریف.3133 ،
«ارزیابی و اولویتیابی تکنولوژی در مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن» ،کارفرما :مرکز صنایع نوین وزارت صنایع
و معادن ،مجری :گروه مدیریت تکنولوژی مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن3133-3131 ،
«ارزیابی برنامه چهارم توسعه اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه صنعت و ارزیابی عملکنرد وزارت صننایع و
معادن در راستای نيل به اهداف برنامه» ،کارفرما :وزارت صنایع و معادن ،مجری :شنبکه تحليلگنران تکنولنوژی اینران،
.3133
«تدوین بستههای سياستی و اجرایی وزارت صنایع و معادن در چارچوب روالهای تدوین برنامه پنجساله پنجم توسعه در
کارگروههای مختلف» ،کارفرما :وزارت صنایع و معادن ،مجری :شبکه تحليلگران تکنولوژی ایران.3133 ،
سوابق علمی و فرهنگی:

مشارکت در تأسيس و فعالسازی کانونهای تفکر در زمينههای مختلف صنعت و فناوری 3133 ،به بعد
همکاری درتهيه بانک اطالعاتی کانونهای تفکر و برگزاری همایش «کانونهای تفکر ودولت نهم» ،دانشنگاه صننعتی
شریف ،آبان .3131
همکاری در برگزاری همایشهای «انرژی و محيط زیست» آذر« ،3132چالشهای صنعت مخابرات ایران» ،تير  ،3132و
«صنعت حمل و نقل هوایی» آبان  3132در دانشگاه صنعتی شریف.

همکاری در برگزاری بيش از ده هماندیشی و سمينار راجع به مسائل مختلف انرژی ،سياست صنعتی و فناوری و هوافضا
شرکت در بيش از  25دوره آموزشی را جع به موضوعات و مباحن مندیریت تکنولنوژی ،سياسنت تکنولنوژی ،سياسنت
صنعتی ،سياستگذاری تکنولوژی و صنعتی ،مدیریت استراتژیک و غيره
همکاری در ویراستاری و انتشار کتب «در قلمرو آفتاب»« ،بر بلنندای سنرزمينم» و «عبنور از نهاینت» در زمنان انجنام
خدمت سربازی در سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش جمهوری اسالمی ایران
عضویت در کانون اسالمی انصارالحجه بسيج مسجد حضرت قمر بنیهاشم (س) و ارائه مباح تربيتی در آنجا
تألیفات:

ترجمه کتاب «نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط» ،نوشته ویم ونهاوربک ،انتشارات رسا ،تهران3131 ،
پایاننامه کارشناسی ارشد« :پيشنهاد مدل عمومی سياستگذاری صنعتی با تاکيد بر صنعت الکترونينک» ،اسنتاد راهنمنا:
دکتر کاظمزاده ،استاد مشاور :دکتر طباطبایيان3131 ،
مقاله علمی-پژوهشی «پيشنهاد مدل عمومی سياستگذاری صنعتی با تاکيند بنر صننعت الکترونينک» ،مجلنه مطالعنات
مدیریت صنعتی ،شماره  ،6تابستان 3131
The Role of Institutional Design in Promoting and Attracting Foreign Investments: A
Comparative Study of Institutions to Promote and Attract Foreign Investments in Iran and
China, International Journal of Management and Humanity Sciences (IJMHS), June 2014

مقاله «معرفی روشهای  TNAو  STIPو پيشنهاد مندلی بنرای سياسنتگذاری تکنولنوژی» ،مجموعنه مقنا ت دومنين
کنفرانس بينالمللی مدیریت ،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ،آذرماه .3132
مقاله «پيشنهاد الگویی به منظور سنجش یادگيری فناورانه» ،پذیرفتهشنده شنفاهی در سنومين کنفنرانس بينالمللنی و
هفتمين کنفرانس ملی مدیریت فناوری ،آذر 3132
مقاله «ابزارهای سياستی برای رفع موانع انتقال تکنولوژی بنه کشنورهای در حنال توسنعه» ،پذیرفتهشنده پوسنتری در
سومين کنفرانس بينالمللی و هفتمين کنفرانس ملی مدیریت فناوری ،آذر 3132
مقاله «عوامل رقابتپذیری فناورانه در بنگاههای خدماتی ایران» ،پذیرفتهشده پوستری در چهارمين کنفرانس بينالمللی و
هشتمين کنفرانس ملی مدیریت فناوری ،آذر 3131
مقاله «نقش طراحی نهادی در تشویق و جذب سرمایهگذاری خارجی :مطالعه تطبيقی نهادهای تشویق و جذب سنرمایه-
گذاری خارجی در ایران و چين» ،پذیرفتهشده شفاهی در اولين کنفرانس بينالمللی اقتصاد ،مدیریت ،حسابداری و علنوم
اجتماعی ،خرداد 3131
مقاله «ضرورت اتخاذ رویکرد سيستمی -نهنادی بنرای توسنعه نوآوریهنای فناوراننه» ،پذیرفتهشنده پوسنتری در اولنين
کنفرانس بينالمللی اقتصاد ،مدیریت ،حسابداری و علوم اجتماعی  ،خرداد 3131

زبانهای خارجی:

انگليسی (در هر چهار مهارت) در حد خوب (دارای مدرك تافل با نمره  ،35اخذشده در تاریخ )3135/33/36
عربی (خواندن و نوشتن) در حد متوسط
مهارتهای كامپیوتری:
Windows: XP, Vista, 7, 8
)Office: Word, Excel, PowerPoint (2003,2007,2010,2013

عضویتها:

عضو کميسيون تلفيق و هماهنگی شورای علوم ،تحقيقات و فناوری
عضو انجمن فارغالتحصيالن دانشگاه صنعتی شریف
عضو انجمن مدیریت فناوری ایران
معرفان:

دكتر سيد حبيباهلل طباطباييان ،عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي و رئيس
پژوهشكده مطالعات فناوري.
دكتر سيد علي اكرميفر ،رييس مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري رياستجمهوري.
مهندس صابر ميرزايي ،معاون پژوهشي مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري رياستجمهوري.
دكتر سيدمحمد صاحبكار خراساني ،مدير شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران (ايتان) و مسئول امور شركتهاي
دانشبنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
دكتر عليرضا شاهميرزايي ،مؤسس و مدير سابق شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران (ايتان).

