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پارک اولین کنفرانس تجاری سازی دانش؛ ، «انیدانش بن یدانش توسط شرکت ها یساز یدر تجار دیتوسعه محصول جد ندینقش فرآ یبررس» .8

 .تهران؛ 1392 ماهاسفند؛ علم و فناوری دانشگاه تهران
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 .؛ تهران1392ششمین کنفرانس مدیریت دانش؛ اسفند ماه ، «بنیانساختار و مدیریت شرکت های دانش». 9

؛ «(تهران بنیانِ حوزه فناوری اطالعات و ارتباطاتهای دانشعملکرد نوآورانه بنگاه )مورد مطالعه: شرکتپذیری بر یتبیین اثر خالقیت و نوآور. »10

 .؛ تهران1395؛ آذرماه المللی مدیریت استراتژیک دانشگاه تهرانچهارمین کنفرانس بین

 .؛ تهران1395دی ماه ؛ دانشگاه صنعتی شریفالمللی مدیریت مین کنفرانس بینچهارده؛ «نوآوری بر عملکرد بنگاه بررسی تاثیر استراتژی . »11

 ؛ تهران.1399، پاییز نهمین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری؛ «چرخه عمر شبکه های نوآوری صنعت فضایی. »12

 یکارکردها انیم یشبکه ارتباط یبررس یبرا یفاز یکاربست نقشه شناخت: رانیا ییدر صنعت فضا ینوآور یگریانجیم یکارکردها یابیارز. »13

 در دست داوری. .1400فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سابمیت. تیرماه ؛ «یگریانجیم

 

 و جوایز های اجراییفعالیت ،های پژوهشیروژهپ

های کشور درباره رصد و پایش میزان اجرایی شدن سند راهبردی کشور در امور نخبگان و ارزیابی میزان توفیق برنامه»همکاری در پروژه  -

 نگاری علم و نوآوریآیندهکمیسیون نخبگان و  -عالی انقالب فرهنگیدر دبیرخانه شورای« نخبگان در چارچوب سند مذکور

وکار صندوق ه کسبدر معاونت توسع« ریزی استراتژیک صندوق ذخیره فرهنگیانریزی استراتژیک هلدینگ: برنامهبرنامه»همکاری در پروژه  -

 ذخیره فرهنگیان

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهراندر  بنیانفناوری در اقتصاد دانش و علم هایاکوسیستم همکاری در پروژه -

 ژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوموکار در مرکز رشد پوکار و طرح کسبسازی، توسعه مدل کسبگری در زمینه تیممشاوره در مربی -

در راستای تنوع بخشی به شرکت های  نرژی وزارت علومر پروژه توسعه مرکز رشد و طراحی مرکز نوآوری در پژوهشگاه مواد و اهمکاری د -

 در حوزه مواد و انرژی دانش بنیان

 )واتک( در دانشگاه شریف  وکار در شتابدهنده تخصصی حوزه آبوکار و طرح کسبسازی، توسعه مدل کسبگری در زمینه تیممربی -

های دومین جایزه پل از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور: بهترین پیشنهاد سیاستی برای ارتباط بین شرکتکسب کاپ قهرمانی  -

  های بزرگ در صنایع پیشرانها با بنگاهبنیاننوپا و دانش

 بانک پارسیانی نوآور یاستراتژ نینامه تدونظامنگارش پروژه  همکاری در -

  اونت علم و فناوری ریاست جمهوریهای فضایی حمل و نقل پیشرفته معهمکاری با ستاد توسعه فناوری -


