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 بنام خداوند بخشنده و مهربان

 

 دکتر نیما مختارزاده
 گروه مدیریت صنعتی عضو هیات علمی

 دانشگاه تهران دانشکده مدیریت  

 

 

 یلیتحص سوابق ❖

در  یفناورعنوان رساله: تدوین و تبیین مدل برنامه ریزی  ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،عملیات و تولیدمدیریت دکتری  ▪

 (1391تا  1387)  سطح صنعت

 (1387تا  1385)  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، گرایش تولید و عملیات در د مدیریت صنعتیارش یسکارشنا ▪

 (1380تا  1376)  دانشکده فنی دانشگاه مازندران ،مهندسی مکانیک در طراحی جامدات یکارشناس ▪

 

 و عضویت در انجمن های علمی برخی مسئولیت های دانشگاهی ❖

 علم و فناوری و سیاست گذاری فناورییریت مد یرشته هادر اه تهران ه مدیریت دانشگکدنشصنعتی داه مدیریت معاون گرو ▪

 (IAMOTولوژی )ت تکنالمللی مدیری انجمن بینو عض ▪

 (IRAMOT) ی ایرانیریت تکنولوژعضو انجمن مد ▪
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 کتاب ها ❖

 

   

 

 

 

 

 

 

پ ؛ چا1396اول، پ چا ) تی جی مک، ووس و برگرز. انتشارات دانشگاه تهران ؛مدیریت اتحادهای استراتژیکترجمه کتاب  ▪
 (1397دوم، 

دیوید فالکنر و  یلد،ن چاجا ؛ری مشترکیه گذاو سرما دهاحاات ،شبکه هایت : مدیر اریژی همکراتاستترجمه کتاب  ▪
 (1397پ دوم، ؛ چا1394اول، پ چا ) تیعنسازمان مدیریت صاستفن تالمن؛ انتشارات: 

 ا.و دیوید ویلسون؛ انتشارات: مرکز تحقیقات و توسعه  سازمان اتک ؛ پل ناتتصميم گيریکتاب جامع ترجمه  ▪
 

  رجی ل های خادر ژورنا مقاالت ❖

▪ Technological learning in inter-firm collaborations: a review and research agenda, 

International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 11 

(1):78–96. 2019 

▪ A Comparison of Buyback, Rebate and Flexible Contracts in A Seller-Buyer Supply 

Chain, Transformations in Businesses and Economics, 18(1):109–128. 2019 

▪ A Novel Hybrid Approach for Technology Selection in the Information Technology 

Industry, Technologies, 6(34):1–18. 2018 

▪ Fuzzy inference system application for failure analyzing in automobile industry, 

International Journal of Quality and Reliability Management (IJQRM), 34(7):1493–

1507. 2017 

▪ Investigating the Impact of National Innovation System Functions on Attracting Foreign 

Direct Investment in Iranian Oil Industry. International Journal of Innovative Science, 

Engineering & Technology, 1(8):47–60. 2014 
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  داخلی  پژوهشی در نشریات علمیمقاالت   ❖

) مورد مطالعه همکاری های  در همکاری های استراتژیک بین سازمانی انتقال دانش موفقیت فرایند بربررسی عوامل اثرگذار  ▪
 .1397 زمستان 33-60صص  -(8) 32 -چشم انداز مدیریت صنعتیفصلنامه   ،شرکت های داروسازی( میان 

توسعه  فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت، آن مختلف ابعاد بر مؤثر عوامل و فناورانه استراتژیک ایاتحاده در ارزش تصاحب ▪

 .1397 تابستان 9-47صص  -(6) 1 -فناوری

 526-507صص  -(3) 9 -بازرگانیمدیریت ، فصلنامه علمی و پژوهشی توسعه مدلی برای ارائه راهکار یکپارچه در شرکت مادر ▪
 .1396 پاییز

چشم وهشی پژ ی و، فصلنامه علمنی فازی خاکستری به منظور موازنه زمان، هزینه، ریسک و کیفیت پروژهریزی آرما مدل برنامه ▪
 .1396 پاییز 36-9صص - دیریت صنعتیانداز م

 -(2) 6 –مدیریت نوآوری ، فصلنامه علمی و پژوهشی کیبدسته بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضا محور با رویکرد فراتر ▪

 .1396 تابستان 109-138صص 

 –فصلنامه علمیصادفی، از برنامه ریزی تده تفاطراحی شبکه تامین منعطف در یک زنجیره تامین دوسطحی و آنالیز ریسک با اس ▪

 .1396 بهار 189-216صص   -(3) 9 -مدیریت صنعتی پژوهشی

کننده دارو در  دیتول یهامورد مطالعه: بنگاه) یفناورانه و عملکرد راهبرد یدانش بر نوآور یسازکپارچهی یتوانمند ریتاث یبررس ▪
 .1395 و زمستان, یزپای 57-78صص  - یرینآف نوآوری و ارزش پژوهشی –فصلنامه علمی،  (رانیا

 .1395 پاییز،  69-95صص  -(4)2 -مدیریت توسعه فناوری پژوهشی –فصلنامه علمی، چرخه حیات نوآوری های اجتماعی ▪

 –فصلنامه علمی، عملکرد نواورانه با تاکید بر نقش میانجی ظرفیت جذبو توانمندی سازمانی بر اثر معنابخشی فناورانه  یبررس ▪

 .1395 ، تابستان 9-39صص  -(3) 5 - اوریمدیریت توسعه فن هشیپژو

ی و علم نحنی های رشد و اثرات روند انتشار سایر کشورها، فصلنامهپیش بینی انتشار فناوری ریانش ابری در ایران به وسیله م ▪
 .1395بهار  126-97صص  -(4) 3 -پژوهشی مدیریت توسعه فناوری

 –(، فصلنامه علمیرانیتک کشور ا یها عی: صنا یرد)مطالعه موفناورانه  یها یرمکار هد تیموفق یدیعوامل کل یبررس ▪

 .1395بهار  30 – 40، صص.  6(1) -استاندارد و کیفیت مدیریت ترویجی

فصلنامه  -زمون یک مدل در شرکت های داروئیبنگاه: آ گیری سازمانی، نوآوری و عملکردکارآفرینی شرکتی فناورانه، یاد ▪
 .1394 زمستان 91-108صص   -(28) مدیریت و توسعه یوهشپژ –علمی

مدیریت توسعه  پژوهشی –فصلنامه علمیکند؟،  دولت چگونه می تواند از رشد مبتنی بر نوآوری بنگاه های بزرگ حمایت ▪

 .1394پاییز  9 – 26ص. ، ص 3(2) فناوری.

 –، فصلنامه علمیری فناورانهنقش میانجی نوآو بر کیدرگرائی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه : با تااتبیین تاثیرات باز ▪

 .1394تابستان  484 – 463، صص.  7(2) -بازرگانی مدیریت پژوهشی

، 9(1) -بهبود مدیریت پژوهشی –مه علمی لنافص ،جهت مدیریت دانش در شرکت های سرمایه گذاری مشترک مدلی ارائه ▪

 1394.  161 – 137صص. 

پذیرش شده جهت  -نوآوری مدیریت پژوهشی –، فصلنامه علمیناورانهری های راهبردی فمکاک هارائه مدلی برای تحلیل ریس ▪

 .1394چاپ در شماره دوم سال 

  1393. 30-22صص.   ،5 ترویجی نشاء علم،-فصلنامه علمی ی صنعتی در بعضی کشورهای جهان و ایران،گذار سیاست ▪
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، 2(2)پژوهشی مدیریت فن آوری،  – هی، فصلنامه علمینگارابرویکردی فرایندی به برنامه ریزی فناوری در سطح ف ▪

 1392.  89 – 69صص. 

 -لمی، فصلنامه عزاراس ها جهت تعمیرات پیشگیرانه با مدل مارتل و بررسی و اولویت بندی میزان حساسیت دستگاه  ▪
 1392. 2(5) مدیریت صنعتی، پژوهشی

وژی پویائی های ی با استفاده از متودولرکی: مطالعه موردگم هایرفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفه  ▪
 1392. 1-19صص. ،11(28) ،پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی -سیستم، فصلنامه علمی 

 .43-68صص. ،4(2) پژوهشی مدیریت صنعتی، -، فصلنامه علمیصنعت توسعه مدل برنامه ریزی تکنولوژی در سطح ▪
1391  

در صنعت قطعه  90خودرو تندر وژه تولید قطعات رقابتی : مورد کاوی پر ژی بر اولویت هایولوتکنارزیابی تاثیر انتقال  ▪
  1389 .111-124صص.، 2(4) ،مدیریت صنعتیپژوهشی  -علمی فصلنامهسازی ایران ، 

 ریتعلوم مدیپژوهشی  -فصلنامه علمیی ممیزی انطباق استراتژی های تولید و بازاریابی، دل کمی براارائه یک م ▪
  1387. 95-121، صص.2(6) ،رانای
پژوهشی علوم  -مه علمی، فصلنا (ICTبررسی استراتژیک حوزه منابع انسانی وزارت مخابرات و فن آوری اطالعات ) ▪

  1386. 137-157، صص.2(8) مدیریت ایران ،

 و داخلی خارجیی کنفرانس هادر  قاالتم

▪ Cluster Analysis of ICT Companies Based on Innovation Ambidexterity Dimensions, 

18 th PICMET Conference, Hawaii, USA, 2018. 

▪ Acquiring core competence knowledge through inter organizational collaborations: The 

key factors affecting knowledge transfer success, 14 th Asialix Conference, Tehran, 

Iran, 2016. 

▪ Studying The effect of technology intelligence on the Innovation performance of 

firms with emphasis on the role of mediator variable open innovation: case study 

Knowledge-based companies, 14 th Asialix Conference, Tehran, Iran, 2016. 

▪ Proposing a three dimensional model for selecting a portfolio of R&D projects, 25th 

International Conference for Management of Technology (IAMOT), Olrando, Florida, 

USA, 15-19 May, 2016. 

▪ A Model for Assessing Organizational Readiness for IT Adoption: Kish Free Zone 

Organization case study, 5th International & 9th National Conference on Management 

of Technology, Tehran, Iran, 16-17 December 2015. 

▪ Contextual Variables Affecting Technology Planning At Industry Level, 23th 

International Conference for Management of Technology (IAMOT), Washington DC, 

USA, 22-26 May, 2014. 

▪ Proposing a Framework for Technology Planning at Industry Level, R&D Management, 

Stuttgart, Germany, 3 -6 June, 2014. 

▪ Technology attractiveness assessment with gray theory, 15th IIES International Oil 

&Gas: technology and innovation in oil &gas industry, Tehran, Iran, 1-2 November, 
2011. 

و  تیریمد اقتصاد، ملیکنفرانس  چهارمین ،ه، تنواع و ضرورت هاچوژی: تاریخلوهمکاری های استراتژیک در زمینه تکن ▪
 1396 آذر .اردبیل فرهنگ ایرانی و اسالمی
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و  تیریمداقتصاد،  ملیکنفرانس  چهارمین ،همکاری های استراتژیک در زمینه تکنولوژی: تاریخجه، تنواع و ضرورت ها ▪
 1396 شهریور .تبریز انی و اسالمیفرهنگ ایر

 دستنییو پا دستانیدر م انیبندانش یوکارهادهندگان کسببر توسعه یمبتن یتوسعه نوآور جهت یاکتشاف یمدلائه را ▪
 1395تهران.  یتکنولوژ تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیششم ،یمیپتروش

 یالملل نیب سکنفران نی، ششم یچارچوب مفهوم کیه : ارائدیتوسعه خدمت جد ندیفرا بانیپشت یها یتوانمند یمعرف ▪
 1395تهران.  یتکنولوژ تیریمد

، چهاردهمین کنفرانس بین (رانیا ییایدر عی: صنایفناورانه )مطالعه مورد یحاکم بر اتحادها یها تیعقالن ییشناسا ▪
 1395المللی مدیریت . 

ناورانه در سح بنگاه ، چهاردهمین کنفرانس بین المللی ی اثر فرایند انتقال و تسهیم دانش بر توانمندی نوآوری فبررس ▪
 1395مدیریت . 

انس بین المللی پژوهش های نوین در ، سومین کنفرریحفا صنعت در نوین یهاوریفنا به ستیابید مناسب لمد دپیشنها ▪
 .1395خرداد  16گرجستان، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، 

ی، پنجمین کنفرانس بین المللی و هفتمین چارچوب مفهوم کی: یرانیبزرگ ا یها بنگاه ینوآور های یتوانمند یارتقا ▪
 )مقاله برگزیده کنفرانس( 1394نس ملی مدیریت تکنولوژی تهران.کنفرا

، کنفرانس سالیانه مدیریت دیعملکرد توسعه محصول جد بر ایپو یهایشبکه محور و توانمند یستگیاثر شا یبررس ▪
 1393استراتژیک ، تهران. 

س بین المللی و هفتمین ، سومین کنفرانئه مدلی کمی جهت انتخاب روش اکتساب مبتنی برسطح آمادگی فناوریارا ▪
 1392کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی تهران.

کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس  ، سومین ( بر رشد اقتصادی ایرانFDIتاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ) ▪
 1392تهران. ملی مدیریت تکنولوژی

 یباالدست یموردکاو : یخارج میمستق یگذار هیسرما زانیبر م یدر حوزه  انتشارتکنولوژ یگذار استیاثر س یبررس ▪
 1392تهران. سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، ،رانیصنعت نفت ا

، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین اطالعات ینوظهور در حوزه فناور یها یجهت انتخاب فناور یمدل هیارا ▪
 1392تهران. کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی،

، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، در حوزه نرم افزار یفناور یگذار متیق ▪
 1392تهران.

، ردکاوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانتلفیقی ارزشگذاری سرمایه فکری در سازمانهای توسعه ای با مومدل  ▪
 1392ین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.سومین کنفرانس بین المللی و هفتم

مدیریت  ملی پنجمین کنفرانس و در منطقه آزاد کیش، اولین کنفرانس بین المللی سیاست گذاری تکنولوژیارزیابی  ▪
 1390.تکنولوژی، تهران

 ملی پنجمین کنفرانس و شرکت تلفن همراه، اولین کنفرانس بین المللی کنولوژیکی: مطالعه موردی در یکارزیابی توانمندی ت ▪
 1390.مدیریت تکنولوژی، تهران

 1389 .، تهرانمدیریت استراتژیک بین المللی کاربرد تئوری بازی ها در ارزیابی استراتژی تکنولوژی، هفتمین کنفرانس ▪
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 کنفرانس هادر  (Keynote Speaker) سخنران کلیدی ❖

تهران. ،  ونگیچرایی و چگوسیستم محور: اکمزیت رقابتی   موضوع:با  کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پنجمین ▪
1397 

پارادوکس همکاری در عین رقابت: چالش ها،  با موضوع: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ▪
 1395. ، تهران توانمندسازها و فرایندها 

د سازهای انتقال تکنولوژی جهت کسب توانمن با موضوع: بخش کاربردیدر  سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ▪
 1394ان. تهرمزیت رقابتی، 

چگونگی حمایت دولت از افزایش توانمندی نوآوری  علمی با موضوع:بخش در  سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ▪
 1394، تهران. کنفرانس بین المللی مدیریت  میندر بنگاه های بزرگ، سیزده

: ابزار یکپارچه سازی کنیک  های مدیریتی با موضوع نقشه راه تکنولوژیرها و تبین المللی ابزادومین کنفرانس  ▪
 1394 .، تهرانکنولوژی استراتژی های محصول، بازار و ت

 1394، شیراز. موفقیت بنگاه،  کسبشایستگی کلید  با موضوع: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت استراتژیک ▪

 1393، تهران.  ،کاریشبکه های هم ضرورت یکپارچه سازی در ع:با موضو  کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک ▪

 1392، تهران. هاشچالوپیش ران ها : اهداف،استراتژی سطح شبکه با موضوع: کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک ▪

 

 و داوری مجالت علمی پژوهشی  یمعل کمیته  برخی از عضویت های ❖

 (1395توسعه چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت )دبیر علمی محور مدیریت تکنولوژی و تحقیق و  ▪
 تا کنون 1392عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی از سال  ▪
 ننوتا ک 1392عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک از سال  ▪
 تا کنون 1392مدیریت از سال المللی بین عضو کمیته علمی کنفرانس  ▪
 روه بازنگری سرفصل های رشته مدیریت تکنولوژی انجمن مدیریت تکنولوژیعضو کارگ ▪
 پژوهشی مدیریت صنعتی -داور مجله علمی ▪
 پژوهشی مدیریت توسعه فناوری -داور مجله علمی ▪
 پژوهشی مدیریت نوآوری -داور مجله علمی ▪
 رگانیپژوهشی مدیریت باز -مجله علمی وردا ▪
 پژوهشی توسعه مدیریت -داور مجله علمی ▪
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  در دانشگاه تهران تدریس و موضوعات سوابقبرخی از  ❖

 مقطع دکتری : ▪

ح ودر سطو نوآوری برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی  ✓
  و صنعت بنگاه

 فناورانه اتحادهای استراتژیک و شبکه هامدیریت  ✓
 پیشرفته تژیکمدیریت استرا ✓

 مقطع کارشناسی : ▪

  مدیریت تولید و عملیات ✓

  یل بهره وریمدیریت و تجزیه و تحل  ✓

 ارخانهمدیریت ک  ✓

 مدیریت روابط صنعتی  ✓

 قطع کارشناسی ارشد : م ▪

 و نوآوری مدیریت تکنولوژیمبانی   ✓
 تکنولوژیاستراتژی   ✓
 حقیق و توسعهمدیریت ت ✓
 شرکت های هولدینگ و مادرمدیریت استراتژیک  ✓
 یت استراتژیک صنعتیرمدی ✓
 پیاده سازی و اجرای استراتژی ✓
  کنترل موجودیبرنامه ریزی تولید و   ✓
 مدیریت تولید و عملیات پیشرفته  ✓

 

 
 

 افتخارات برخی ❖

 1397زش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نواره پژوهش و آموده در چهارمین جشمشاور صنعتی برگزی  ▪

 1394، تهران، مدیریت تکنولوژی نس بین المللیفراکنپنجمین نویسنده مقاله برتر در  ▪

 1394، تهران، مدیریت تکنولوژی پنجمین کنفرانس بین المللیدر  گزیدهبرصنعتی پنل برگزار کننده  ▪

 کاربردی رح های طپروژه های تحقیقاتی و سوابق  برخی ❖

 (اکنونت 1397سال های  ازهران ) تال، دانشگاه تل دیجیه ملی تدوین سند تحوپروژ ▪
 (1397تا  1396فت ) طی سال های شرکت مهندسی و ساختمان صنایع ن پروژه تدوین استراتژی فناوری اطالعات ▪
 (1397تا  1396یتو فراورش گاز  ) طی سال های نستپروژه تدوین نقشه راه تکنولوژی ا ▪
 (1395تا  1394طی سال های )    ناوریاه های بزرگ جهت توسعه فپروژه تهیه الیحه نحوه حمایت دولت از بنگ ▪
 (1394تا  1393) طی سال های تجهیزات پزشکی  هت توسعه تکنولوژی در بخش تولیدپروژه تدوین استراتژی ج ▪
 امین زیرساخت ها در توسعه تاسیسات گردشگری و ارائه راهکارهای استراتژیک ی تمطالعه اثربخشپروژه  ▪
تا  1387های  ) طی سال شرکت فعال در صنعت قطعه سازی و بخش حمل و نقل ریلیریزی استراتژیک در چند  برنامهپروژه  ▪

1392) 
صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه یت ی ایجاد گرایش مدیریت تکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیرطرح تحقیقات ▪

 (1389طی سال )  تهران


