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 رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1399-...
 م  بااباائیدانشگاه عال -دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری 1396-. ..

 سازمان فناوری ابالعات ایران -ذاریسیاستگمعاون  1398-1397
 م  بااباائیدانشگاه عال -رپرست مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانیاندازی و سمسئول راه 1397-1395
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396-1395
 م  بااباائیدانشگاه عال -معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری 1397-1392

 م  بااباائیدانشگاه عال -شکده مدیریت و حسابداریدان استادیار 1396-1391

 های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش -های نومدیر گروه فناوری 1391-1389

 تحصیالت

 یم  بااباائدانشگاه عال -اتید و عملیت تولیریمد یدکترا 1384–1390
 در مرحل  گذراندن دروس دورهان هم ین دانشجویبدر  رتا  اول 

 دانشگاه علم و صنعت ایران -یاجتماع_یاقتصاد یهاستمسی یارشد مهندسیناسکارش1381–1383

 81-82در سال تحصیلی  )رتا  اول( دانشجوی ممتاز 

  دانشگاه علم و صنعت ایران -مهندسی صنایع یکارشناس1376 -1380

 79-80و  78-79های تحصیلی دانشجوی ممتاز در سال 

 فاتیتال

 کتاب -الف

یقات ، مرکز تحق"گیری در کشورهای در حال توسع های تحقیق و توسع ، با تاکید بر مالحظات و نکات اندازههزین  گیریماانی اندازه" -
 .1395سیاست علمی کشور، 

 .1392، ریزیموسس  عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنام ، "های تحقیق در مدیریت عملیاتروش" -

 (1396: سوم)چاپ . 1391، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، "نوآوریگذاری علم، فناوری و ای بر سیاستمقدم " -

کز آموزش مرانتشارات ، "محور یتکنولوژ سیتازه تاس یاز شرکت ها تیحما یها استیبر س یمقدم  ا :کیتکنولوژ ینیولت و کارآفرد " -
 . 1388، تهران، رانیا یقات صنعتیو تحق

 .1383، مرکز صنایع نوین، تهران، "یتکنولوژی: ابزار کمک ب  سیاست گذار یارزیاب" -

           ،83آذر  2تقدیر شده در یازدهمین دوره کتاب سال دانشجویی 

- Book chapter: “From Developing a Higher Education System to Moving toward a Knowledge-Based 

Economy: A Short History of Three Decades of STI Policy in Iran”, in: A. Soofi and S. Ghazinoory (eds.), 

Science and Innovations in Iran: Development, Progress, and Challenges, Palgrave Macmillan, N.Y., 2013. 

- Book chapter: “Iran national system of innovation”, in A. Ahmed (ed.), Technological Transformation and 

Competitiveness in the Middle East, Inderscience Publishers, UK, 2007. 
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 در مجالت یمقاالت علم -ب
- “Developing a Technology Roadmap for Regenerative Medicine: A Participatory Action Research”, 

Systemic Practice and Action Research, 2020. 

- “Investigating the Organic Agricultural Products Supply Chain in Iran”, International Journal of 

Agricultural Management and Development, 2020. 

-  “Designing innovation policy mix: a multi-objective decision-making approach”, Economics of 

Innovation and New Technology, 2019. 

 لیتحل یالم دانش علمی پژوهشی صلنام ف، "یگذار یسرما نشیگز بر موثر یرفتار یمال عوامل یابیارز: گذار یسرما فرشتگان " -
 .98 اییزپ، 43، شماره وازدهمد ورهد، (یمال مطالعات) بهادار اوراق

، "رانیا در ودروخ یساز قطع  صنعت در ها شرکت عملکرد بر آن ریتأث و یرقابت یها تیاولو با دیتول کیاستراتژ ماتیتصم ارتااط " -
 .98 اییزپ، 2، شماره وزدهمن ورهد، اتیعمل و دیتول تیریمدعلمی پژوهشی  صلنام ف

صلنام  ف ،"رانیا در یگاز یهانیتورب صنعت: یراهارد عیصنا تکامل و یریگشکل ریمس در دولت یهااستیس ییایپو و تنوع " -
 .98 ابستانت، 31، شماره همن ورهد، عمومی یگذاراستیس یراهارد مطالعاتعلمی پژوهشی 

، شماره ازدهمی ورهد، سیاست علم و فناوریصلنام  علمی پژوهشی ف، "ینوآور و یفناور علم، یاستیس یهابرنام  نیتدو چارچوب " -
 .98 ابستانت، 2

، سیاست علم و فناوریصلنام  علمی پژوهشی ف، "ینوآور یبخش یهانظام توسع  در ینوآور و یفناور علم، یهااستیس نقش " -
 .98 ابستانت، 2، شماره ازدهمی ورهد

، "(ارتاابات و ابالعات یفناور حوزه) موفق انیبندانش متوسط و کوچک یاهتشرک در ایپو یهاتیقابل نقش فاءیا یچگونگ نییتا " -
 .98 ابستانت، 2 ، شمارههفتم ورهد، فصلنام  علمی پژوهشی مدیریت توسع  فناوری

و د ،"رانیا یفناور نانو ستمیس اندازه و استنادات رابط  یبررس :ینوآور دهیچیپ یهاستمیس در توان قانون و اسیمق از اللاستق " -
 .98 ابستانت، 1 ، شمارهپنجم ورهد، فصلنام  مدیریت ابالعات

 ورهد ،تهران یپزشک علوم دانشگاه یراپزشکیپ دانشکده مجل ، "ییدارو ستیز یها شرکت در کار و کسب مدل یاجزا یواکاو " -
 .98 زمستان، 5، شماره سیزدهم

 ورهد، یبازرگان تیریمد یهاکاوش، فصلنام  علمی پژوهشی "هاتیقابل بر دیتاک با یمشتر با ارتااط تیریمد یندیفرا بلوغ مدل " -
 .98، پاییز 22، شماره ازدهمی

 ورهد ،فصلنام  علمی پژوهشی بهاود مدیریت ،"یمورد قیتحق کی: رانیا یداروساز عیصنا در تیفیک تیقابل یریگشکل یالگو " -
 .98 ابستانت، 2 ، شمارهدوازدهم

 ورهد ،صلنام  علمی پژوهشی سیاست علم و فناوریف، "ینوآور نظام منظر از رانیا فوالد صنعت ارزش رهیزنج ارتقاء یراهاردها " -
 .97، زمستان 4، شماره همد

 هاىتوربین صنعت :متأخر کشورهاى در پیچیده هاىسامان  و محصوالت با صنایع در فناوران  یادگیرى فرصت هاىپنجره واکاوى " -

 .97، پاییز 2، شماره ششم ورهد، توسع  فناوری ، فصلنام  علمی پژوهشی مدیریت"ایران در گازى

، فصلنام  علمی "توسع  و قیتحق هایتیفعال در رانیا کساوکار بخش کردن یهز شیافزا برای یاستیس ابزارهای از یایترک یبراح " -
 .97 پاییز، 3، شماره دوازدهم ورهد، بهاود مدیریت پژوهشی

 ،فناوری نام  علم وسیاست ترویجیام  علمی ، فصلن"رو پیش هاىافق و شده پیموده مسیر: بخشى نوآورى هاىسیستم با ده  دو " -
 .97، تابستان 2، شماره هشتم ورهد

توسع   فصلنام  علمی پژوهشی مدیریت، "های پویا ماتنی بر تحلیل هم استنادیبررسی مسیرهای توسع  و تطور نظری قابلیت " -
 .97، تابستان 1ششم، شماره  ورهد، فناوری

، فصلنام  علمی "کرفت تکنیک بر ماتنى ایرانى نخاگان مجازى اجتماعى هاىشاک  دازىانراه براى ضرورى اقدامات شناسایى " -
 .97 بهار، راهارد اجتماعیپژوهشی 
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ی پژوهشی سیاست علمفصلنام  ، "یگاز یهانیتورب دهیچیپ یهاسامان  و محصوالت دکنندهیتول صنعت کی یبخش ینوآور نظام " -
 .96ن زمستا، 4، شماره نهم ورهد، علم و فناوری

فناوری زیست یپژوهش یعلم فصلنام  ،"هایفناور ریسا با آن ییهمگرا براساس یفناور ستیز ینوآور یرهایمس ندهیآ یابیارز " -
 .96 زمستان ،1 شماره نهم، ورهد ،دانشگاه تربیت مدرس

نام  ، پژوهش"وم اجتماعیبنیان در علسازی عاملساز بر اساس شاخص سیگما: حوزه دانشی مدلشناسایی مدارک علمی دگرگون " -
 .96پاییز ، سنجیعلم

صلنام  ف، "(توسع  پنجم و چهارم سوم، برنام  نیقوان مطالع ) رانیا ینوآور و یفناور توسع  یهااستیس در یاستیس یریادگی " -
 .96 تابستان، 2، شماره ششم ورهد، مدیریت نوآوریعلمی پژوهشی 

علمی پژوهشی سیاست علم و فصلنام  ، "بنیانهای دانشبندی شرکتساس خوش چارچوب انتخاب ابزارهای تأمین مالی بر ا " -
 .96تابستان ، 2، شماره نهم ورهد، فناوری

صلنام  ف، "های تحقیق و توسع ؛ مطالع  س  صنعت مختلفوکار ایران در فعالیتکرد بخش کسببررسی عوامل مؤثر بر هزین  " -
 .96بهار ، 4، شماره ارمچه ورهد، توسع  فناوری مدیریتی پژوهشی علم

فصلنام  ، "آوری کشورفنآوری )مورد مطالع : تدوین نقش  راه زیستکارگیری تحلیل نیروهای رقابتی در تدوین نقش  راه فنب  " -
 .96 بهار، 1، شماره یازدهم ورهد، ی پژوهشی بهاود مدیریتعلم

 یمورد مطالع : توسع  حال در یکشورها در دهیچیپ یهامان سا و محصوالت دیتول فناوران  یهاتیقابل انااشت و ساخت یالگو " -
 .95زمستان ، 3، شماره چهارم ورهد، علمی پژوهشی مدیریت توسع  فناوریفصلنام  ، " نفت توربوکمپرسور شرکت

 -رهنگفعلمی پژوهشی مطالعات فصلنام  ، "اندازی شاک  اجتماعی مجازی اختصاصی برای نخاگان ایرانیالزامات براحی و راه " -
 .95زمستان ، 36، شماره هفدهم ورهد، ارتاابات

، ناوریعلمی پژوهشی مدیریت توسع  ففصلنام  ، "بنیان ایرانی با رویکرد تکسونومیهای دانشبررسی رفتار و عملکرد شرکت " -
 .95پاییز ، 2، شماره چهارم ورهد

 های متاخر: مطالع  موردی شرکتهای پیچیده در بنگاه های فناوران  ساخت محصوالت و سامانهای کسب و ایجاد قابلیتپیشران " -
 .95پاییز ، 3، شماره پنجم ورهد، علمی پژوهشی مدیریت نوآوریفصلنام  ، "(OTCتوربو کمپرسور نفت )

 ییزپا، 48، شماره دوازدهم ورهد، رشد فناوریفصلنام  ، "ها(ها و سیاستها، رویکردها، دیدگاهنوآوری در خدمات )مفاهیم، ویژگی" -
95. 

والد شرکت ف ی فرآیندهای کلیدی )مورد مطالع :چارچوبی جهت تدوین استراتژی فناوری بر پای  نقش  استراتژی و شناسای" -
 .95تابستان ، 2، شماره بیستم ورهد، های مدیریت در ایرانپژوهشی پژوهش-علمیفصلنام  ، "(خوزستان

 پژوهشی سیاست علم و-علمیفصلنام  ، "های نظام ملی نوآوری ایرانارزیابی تأثیر کارکردهای نهادهای میانجی در رفع ضعف" -
 .95بهار ، 1، شماره هشتم ورهد، فناوری

، هفتم هوردپژوهشی سیاست علم و فناوری، -ی علمی، مجل "علم و فناوریبررسی اهداف و ابزارهای سیاستی در اسناد مرتاط با  " -
 .94 پائیز، 3شماره 

پژوهشی مدیریت توسع  -، فصلنام  علمی"سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیبتجاریستراتژی شناسایی عوامل موثر بر ا " -
 .94 تابستان، 1، شماره دوره سومفناوری، 

پژوهشی -علمیفصلنام  ، "های شاک  اجتماعی کنشگران مدیریت فناوری و نوآوری ایرانها و قابلیتبررسی الزامات، چالش" -
 .93، تابستان 2، دوره هفتم، شماره تحقیقات فرهنگی ایران

، "ساجیهای کوچک و متوسط در صنعت نهای رقابتی و عملکرد شرکتی تولید، با اولویتهای پیشرفت ارتااط ب  کارگیری فناوری" -
 .93بهار، 4، شماره اول ورهد، مدیریت توسع  فناوریپژوهشی -علمیفصلنام  

ت علم پژوهشی سیاس-ی علمی، مجل "وسع  نظری فصلنام  سیاست علم و فناوریسال با سیاست علم و فناوری: تکامل و ت 5 " -
 .92، زمستان 2ششم، شماره  ورهدو فناوری، 
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ت علم پژوهشی سیاس-ی علمی، مجل "گذاری و مدیریت فناوری در ایراننویسندگی پژوهشگران حوزه سیاستتحلیل شاک  هم " -
 .92، زمستان 2ششم، شماره  ورهدو فناوری، 

 .92، پاییز و زمستان 55، رهیافت،شماره "های توسع براحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنام  " -

 .91، بهار 50، رهیافت، شماره "های عام و خاصگذاری علم و فناوری در قالب سیاستسیاست " -

 یپژوهش یمعل ی، مجل "رانیک ایع الکترونیار در صناوکو عملکرد کسب یبا استراتژ یفناور یارتااط استراتژ یتجرب یبررس " -
 .90، بهار 3سوم، شماره  ورهد، یاست علم و فناوریس

- “Iranian Academia: Evolution after Revolution and Plagiarism as a Disorder”,Science and Engineering Ethics, 

2011. 

- “A model for national planning under new roles for government: case study of the National Iranian 

Nanotechnology Initiative”, Science and Public Policy, April 2009. 

 یریگمیک مدل تصمیمحور در کشور با استفاده از  یس تکنولوژیتازه تاس یهاز شرکتت ایحما یاستیس یابزارها یبندتیاولو " -
 . 87ز ی، پائ3شماره اول،  ورهد، یاست علم و فناوریس یپژوهش یعلم ی، مجل "یاره فازیچندمع

است یس یپژوهش یعلم ی، مجل "استخراج راهکارهای اصالح نظام ملی نوآوری ایران، با تکی  بر مطالع  تطایقی کشورهای منتخب" -
 . 87بهار  ،1شماره اول،  ورهد ،یعلم و فناور

- “Developing Iran’s government strategies for strengthening the national system of innovation, using SWOT 

analysis”, Science and Public Policy, August 2006. 

 .82، تابستان2 ، مدیریت فردا، شماره"یو مدیریت تکنولوژ یوکاربرد آن در سیاست گذار یتکنولوژ یآینده نگار" -

 
 یعلم یهامقاالت ارائ  شده در کنفرانس -ج

- “Policy learning in Iran technology and innovation policies”, 17th International Schumpeter Society, Seoul 
National University, July 2018. 

- “Policy learning in Iran technology and innovation policies”, DRUID18, Denmark, June 2018. 

، نخستین کنفرانس ملی تحقیقات "محور مناع کردیرو بای تالیجید یهایباز دهندهتوسع  یهاشرکت تیموفق یدیکل عوامل یبررس " -
 .1396ا، تهران، آذر ها و کاربردهها، فناوریهای دیجیتال، گرایشبازی

- “Dynamism of Iran’s Government Policies Meantime Formation and Evolution of Gas Turbine Industry as a 

Complex Product System”, The 14th Asialics conference & the 7th International Conference on Management 

of Technology and Innovation, Tehran, August. 2017. 

المللی مدیریت و ، دومین کنفرانس بین"بنگاه یادگیری گیریجهت بر تمرکز با متوسط و کوچک صنایع در نوآوری هایقابلیت " -
 .1396حسابداری، تهران، خرداد 

-  “Key Drivers Affecting Technological Catch-up in Complex Product Systems Iran’s Gas Turbine Industry”, 

IAMOT, Vienna, May. 2017. 
کنفرانس ملی  المللی و دهمین، ششمین کنفرانس بین"بنیان ایرانی با رویکرد تکسونومیهای دانشبررسی رفتار و عملکرد شرکت " -

 .1395ت فناوری ، تهران، آذر یریمد

 یگاز نیتورب مطالع  مورد: توسع  حال در یشورها; در دهیچیپ یها سامان  و محصوالت ساخت فناوران  یها تیقابل و دانش کسب " -
IGT25"1395ت فناوری ، تهران، آذر یریالمللی و دهمین کنفرانس ملی مد، ششمین کنفرانس بین. 

، پنجمین کنفرانس "گذاری زیرساخت: راهکارهای سیاستینوآوری در صنعت مخابرات همراه از بریق گسترش اشتراک توسع  " -
 .1394ت فناوری ، تهران، آذر یرین کنفرانس ملی مدالمللی و نهمیبین

ن کنفرانس ، پنجمی"ها در صنعت نساجی، یک مطالع  موردیهای رقابتی شرکتهای پیشرفت  تولید و قابلیتارتااط اتخاذ فناوری " -
 .1394ت فناوری، تهران، آذر یریالمللی و نهمین کنفرانس ملی مدبین

المللی رانس بین، پنجمین کنف"ها در صنعت نساجی: یک مطالع  موردیشرفت  تولید بر عملکرد شرکتهای پیتاثیر بکارگیری فناوری " -
 .1394ت فناوری ، تهران، آذر یریو نهمین کنفرانس ملی مد

http://www.springerlink.com/content/120482/?p=7b2b3f89bae84808a520007d6887e6c3&pi=0
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، "ERPهای مسازی سیستهای پویا و ظرفیت جذب فناوری ابالعات ماتنی بر تجرب  پیادهتحلیل سیستمی نقش و اهمیت قابلیت " -
 .1392 بهمنمهندسی صنایع، تهران،  المللیبینکنفرانس  مینده

- “Strategic Foresight Methods for policy making in energy sector (Designing a Foresight Framework for Irans 

Natural Gas Industry based on CNG)”, The 9th International Energy Conference, Tehran, Feb. 2013. 

 یالمللنیب ن کنفرانسی، نخست"یقات با منابع دولتیمنتج از تحق یفکر یهاییدارا یسازیل تجاریو تسه یسامانده یبرا یچارچوب" -
 .1388، زنجان، مهر ی  فکریت سرمایریمد

ت یریدن کنفرانس می،سوم"محور یس تکنولوژیتاستازه یهات از شرکتیحما یمراکز رشد برا یازهایتخصص و مشارکت، ن " -
 .1387ران، تهران، مهر یا یتکنولوژ

- “Extracting strategies for repairing national innovation system of Iran”, 2nd International Management 

Conference, Tehran, Dec. 2004. 

، رانیا یولوژت تکنیرین کنفرانس مدیل، او"یکسب ابالعات استراتژیک مورد نیاز در سیاست گذار یبرا یتکنولوژی: ابزار یارزیاب " -
 .1382تهران، خرداد 

سوزی،  یری از آتشاولین همایش ملی مهندسی ایمنی و پیشگ، "تعیین مسیر بهین  حمل و نقل مواد خطرناک یارائ  مدل خطی برا " -
 .1380تهران، مهر

ین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، تهران، نخست"، OHSAS18000بر پای   یو بهداشت حرف  ا یعناصر یک سیستم مدیریت ایمن " -
 .1380اردیاهشت 

 

 ترجم  -د
 .1393 ،نیدارخو انتشارات، "سیاست نوآوری در تئوری و عمل  " -

 یپژوهشهای فعالیت

 – "های صندوق نوآوری و شکوفاییبازنگری و تدوین برنام  استراتژیک و ارزیابی اثربخشی حمایت "مجری برح پژوهشی  1398 –... 
 .دوق نوآوری و شکوفاییصن

 – " نفت صنعت باالدستی بخش در یفناور یهمکار یهاپروژه یهاآموخت  درس تحلیل و تدوین "مجری برح پژوهشی  1397 –... 
 .شرکت مهندسی و توسع  نفت

مرکز تحقیقات  – " نهای سیستان و بلوچستان و هرمزگاناستا سال  علم و فناوری 5تدوین برنام   "مجری برح پژوهشی  1396 –... 
 .سیاست علمی کشور

 .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری – " توسع  و قیتحق یاتیمال یهامشوق یبررس "مجری برح پژوهشی  1397
 .نت علمی و فناوری ریاست جمهوریومعا – "نگاشت نهادی ارتاابات و فناوری ابالعات در کشور "مجری برح پژوهشی  1395-1394

های غذایی و محیط گذاری و مدیریت آالیندهتدوین سند راهاردی برح کالن ملی ارزیابی، سیاست "مجری برح پژوهشی  1395-1394
 .شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – "زیست
 ،یزکشاور یاهبخش در ینوآور و یفناور علم، با مرتاط توسع  ششم برنام  یاستیس احکام نیتدو "مجری برح پژوهشی  1395-1394

 .نت علمی و فناوری ریاست جمهوریومعا – "یانرژ و ستیز طیمح سالمت،
 ستاد توسع  زیست فناوری – "تدوین نقش  راه زیست فناوری و تدوین برنام  توسع  دانش بنیان "مجری برح پژوهشی  1395-1393

 .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
های تحقیق و توسع  و تعریف چارچوب نهادی اندازه گیری، راهنمای ملی اندازه گیری هزین  تدوین "مجری برح پژوهشی  1395-1393

 .مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور – "پایش و گزارش دهی شاخص شدت تحقیق و توسع  در  ایران
 – "وزه پژوهش و فناوریو فرهنگی در حتدوین احکام پیشنهادی برنام  ششم توسع  اقتصادی، اجتماعی  "مجری برح پژوهشی 1393

 .مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
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 .مرکز ملی فضای مجازی – "های مجازی مطالع  و بررسی پول"مجری برح پژوهشی  1393-1392
های تحقیق و توسع  از تولید ارائ  برآورد دقیق و راهکارهای مورد نیاز برای محاسا  سهم هزین  "مجری برح پژوهشی  1390 -1392
 .مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور – "ص داخلی ایرانناخال

های پژوهشی )نگارش، مدیریت و نظارت بر گزارش یاسالم یمجلس شورا یهانو، مرکز پژوهش یهایگروه فناور یتریمد1389 - 1391
 .و اظهارنظرهای کارشناسی متعدد(

های تت از اولوییو  حما یگذارتیند اولویکشور و فرآ یو فناور کالن علم یهااستین سیتدو " انجام پروژه تحقیقاتی در یهمکار   1388
 .کشور یاست علمیقات سیمرکز تحق – "در علم و فناوری  یمل

 – "یب  بخش خصوص یقاتیها و موسسات تحقاز دانشگاه یل انتقال فناوریس برح تسهینوشین پیتدو " یبرح پژوهش یمجر   1388
 .یماسال یمجلس شورا یهامرکز پژوهش

 یهاتیازها و اولویپژوهش و فناوری کشور بر اساس ن یهای ملاولویت یبندن و جمعیتدو " انجام پروژه تحقیقاتی در یهمکار   1387
 .یوزارت علوم، تحقیقات و فناور - "یبخش

 وزارت علوم، تحقیقات و -"در کشورفناوری رشد و توسع   ینظام برا یکل یهااستیس یبازنگر " انجام پروژه تحقیقاتی مسوول1386
 .یفناور
وزارت بهداشت درمان و  -"کشور در حوزه سالمت ین نقش  جامع علمیتدو یمتدولوژ یبراح "همکاری در انجام پروژه تحقیقاتی   1386

 .یآموزش پزشک

 یژوهشپ یهانجام برحو ا ع و معادن(یمرکز صنایع نوین)وزارت صنا -یتیم مطالعات سیاست تکنولوژ مسئولپژوهشگر و  1382 – 1385
 ر:یز

  بررسی ابزارهای سیاستی حمایت از توسع  صنایعHigh-tech، تاسیس های تازههای حمایت از ایجاد و تقویت شرکتبا تاکید بر سیاست
 تکنولوژی محور

 های حمایت از توسع  صنایع بررسی سیاستHigh-tech،  محیط قانونیبا تاکید بر توسع  ابزارهای مالی و مالیاتی و اصالح 

 ع یتوسع  صنا یهااستیس یبررسHigh-techنهادها و ابزارها ی: سامانده 

 .یوزارت علوم، تحقیقات و فناور -"کشورفناوری نظام توسع   "همکاری در انجام پروژه تحقیقاتی   1382

 -"یآموزش یهاجهان، با تاکید بر فعالیت یدر دانشگاهها یمرتاط با کارآفرین یمراکز و فعالیتها یبررس "انجام پروژه تحقیقاتی   1382
 .دانشگاه علم و صنعت ایران

 .ع و معادن(یمرکز صنایع نوین )وزارت صنا -پژوهشگر 1381–1382

 یآموزش یهاتیفعال

 :(مقطع)بر حسب  یس دانشگاهیتدر

 مقطع کارشناسی مقطع کارشناسی ارشد مقطع دکتری

 گذاری علم و فناوریسیاست 

 یق و توسع  تکنولوژیهای تحقسیاست 

 های تولیدیسیاست 

  مدیریت نوآوری 

 بینی تکنولوژیارزیابی و پیش 

 بینیپیشهای روش 

 

 ارزیابی تکنولوژی 

 بینی تکنولوژیپیش 

 مدیریت استراتژیک صنعتی 

  مدیریت استراتژیک پیشرفت 

  مدیریت تولید پیشرفت 

 مدیریت عملیات 
 

 مدیریت تولید 

 

 

 گرید یهافعالیت
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 رئیس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران  1399 –...  
 المللی مدیریت فناوری و نوآوریعضو کمیت  علمی کنفرانس بین 1398-1390
 ی ملی مدیریت فناوری و نوآوریعضو کمیت  علمی و ارزیاب ارشد دومین جایزه 1392
 علمی اولین همایش ملی صنعت سرمای  گذاری مخابره پذیرعضو کمیت   1383
 ایران دانشجویی مهندسی صنایعش ین هماینهم دبیر 1382
 دانشگاه علم و صنعت ایران  دانشجویی -های علمیانجمن دبیر 1379 -1380
 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجویی-دبیر انجمن علمی 1379 -1380

  

 


