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 مشخصات فردی

 : قی زادهن رضانام و نام خانوادگی 

  :مشهد 1919شهریور  11تاریخ تولد 

 :68122991821-63182992991موبایل 

  : ایمیلrezanaghizadeh@yahoo.com ،r.naghizadeh@modares.ac.ir 

  :جنوبی 9واحد  16شکراله میدان فرشته پالک کوچه تهران خیابان کارگر شمالی آدرس 

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 

 تحصیالت

  با احتساب پایان نامه معدل 1922دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس 

 12.21و بدون احتساب پایان نامه  13.1با نمره پایان نامه  12.992

  با معدل  1921کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه عالمه طباطبائی تهران سال

 13.1با نمره پایان نامه  12.11

  86با نمره پایان نامه  1921 سال گرایش سخت افزارمهندسی کامپیوتر 

 دیپلم ریاضی و فیزیک 

 خالصه ای از سوابق پژوهشی و کاری

 1 و سایر مراجع معتبر SCOPUS التین عضو تعداد مقاالت ISI 8تعداد مقاالت 

 1 تعداد مقاالت علمی و ترویجی 3 تعداد مقاالت علمی و پژوهشی

 12 تعداد مقاالت در کنفرانس های داخلی 16 تعداد مقاالت در کنفرانس های خارجی

 99 تعداد مشارکت در پروژه های پژوهشی 1 نگارش کتابتعداد مشارکت در 

 1 تعداد مجالت علمی و پژوهشی به عنوان داور 9 به عنوان داور ISIتعداد مجالت 

 1 تعداد کنفرانس ها به عنوان کمیته علمی 1 تعداد کنفرانس های بین المللی به عنوان داور

 

 سوابق کاری

  ،1921-1921هنر فردا، مدیر بخش فناوری اطالعات 

  ،1921-1928انجمن مدیران صنایع، مشاور و عضو کمیته فناوی اطالعات 

mailto:rezanaghizadeh@yahoo.com
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  ،1936-1922انجمن مدیریت فناوری ایران، معاون پژوهشی 

  ،1931 تا 1923، عضو هیات مدیرهو  عامل مدیرشرکت رهپویان دانش و فن آوری فرا 

  1931تا  1923آوری فرا، عضو هیات مدیره، شرکت رهپویان دانش و فن 

  ال س ،پژوهشگر در کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوریعضو

 1931 تا 1922

  ،1936فرهنگستان ادبیات و زبان فارسی، عضو کارگروه مدیریت فناوری 

 1939 - 1931، دانشگاه تهران مشاور تجاری سازی دستاوردهای علمی و فنی 

  ،1939- 1938معاون توسعه کسب و کار گروه شرکت های آشنا 

 رصد و آینده نگری اداره کل پایش، رصد و آینده نگری علم و فناوری شورای عالی  دبیر کارگروه

 تاکنون 1939انقالب فرهنگی، 

  ،1931دبیر و مشاور ستاد ساماندهی محتوا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 1931صندوق نوآوری و شکوفایی،  مدیر توانمندسازی 

 

 سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

 مقاالت التین منتشر شده

1-Naghizadeh, Reza., Zare, Ahad., Naghizadeh, Mohammad.(2013), A new approach 

to Knowledge Management strategies; relation strategy and substitution strategy.  

International journal of knowledge and system science, 4(3), 55-69 

2- Naghizadeh, Reza., Elahi, Shaban., Manteghi, Manoochehr., Ghazinoori, Seyed 

Sepehr., Ranga, Marina. (2015). Through the magnifying glass: An analysis of regional 

innovation models based on co-word and meta-synthesis methods. Quality and 

Quantity Journal, 49(6),  PP 2481-2505(ISI and JCR Journal) 

3- Naghizadeh, Mohammad., Manteghi, Manoochehr., Ranga, Marina., Naghizadeh, 

Reza1. (2016). Managing integration in complex product systems: The experience of 

the IR-150 aircraft design program. Technological Forecasting & Social Change. 

 

 داخل کشورنشریات علمی و پژوهشی ارائه شده در علمی و پژوهشی مقاالت 

شاخص ترکیبی (. 1831خالدی، آرمان.، نقی زاده، محمد. ) ، رضا.،8*نقی زادهطباطبائیان، سید حبیب اله.،  .1

علمی و پژوهشی . فصلنامه کشور دنیا 91فناوری: بررسی وضعیت توانمندی فناوری ایران و پایش توانمندی 

 19-77، 4 ،سیاست علم وفناوری

                                                 
1  Correspond author. 

 می باشند. در فصلنامه های علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی سئول مقاالتنویسنده م  *اسامی دارای  9 
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تبیین اعتماد سیاسی درکشورهای نفتی: آیا ثروت نفتی (. 1831) نقی زاده، رضا.، حسن.، *دانائی فرد .9

 97-47، 11علمی و پژوهشی پژوهش های مدیریت، فصلنامه اعتمادسازاست؟. 

شناسی (. روش1811خالدی، آرمان.، نقی زاده، محمد. ) نقی زاده، رضا.،، سید حبیب اله.، *طباطبائیان .8

ایجاد شاخص ترکیبی ارزیابی نوآوری در راستای الگوی اسالمی وایرانی پیشرفت. فصلنامه  علمی و پژوهشی 

 199-117، 9معرفت اقتصادی، 

نقی زاده، محمد.، حاتم، محسن.، زرندی،  ، رضا.،*نقی زادهدی، عیسی.، طباطبائیان، سید حبیب اله.، پریزا .4

(. طراحی و ارزیابی شاخص ترکیبی رقابت مندی صنعتی در ایران و جهان. فصلنامه علمی و 1811سعید. )

 99-1، 92پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین، 

(. شناسایی جریان های 1811چهر. )قاضی نوری، سید سپهر.، منطقی، منو ، رضا.،*نقی زادهالهی، شعبان.،  .2

غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی کلمات. فصلنامه علمی و 

 193-189(، 17)8پژوهشی بهبود مدیریت، 

 نقی زاده، رضا.، محمد.، طباطبائیان، سید حبیب اله.، منطقی، منوچهر.، حنفی زاده، پیام.، *نقی زاده .9

الگوی افزایش ظرفیت جذب با تاکید بر جهت گیری های راهبردی سازمان و ادراک مدیران از (. 1811)

 ،علمی و پژوهشی سیاست علم وفناوری . فصلنامهپویایی محیط؛ نمونه بنگاه های بخش الکترونیک هوایی

4 ،92-89 

 نقی زاده، رضا.پیام.،  ، محمد.، طباطبائیان، سید حبیب اله.، منطقی، منوچهر.، حنفی زاده،*نقی زاده .7

مدل ارتقای توانمندی فناوری در بخش اویونیک ایران؛ جهت گیری استراتژیک و اثر مداخله گری (. 1811)

 123-192، 4. فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات منابع سازمانی، توانمندی پویای فناوری

 نقی زاده، رضا.، محمد.، طباطبائیان، سید حبیب اله.، منطقی، منوچهر.، حنفی زاده، پیام.، *نقی زاده .3

(. تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاه ها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه 1819)

 89-1، 1های بخش اویونیک ایران. فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت توسعه فناوری، 

(. فراترکیب مدل های 1818قاضی نوری، سید سپهر. ) ، شعبان.، منطقی، منوچهر.،*الهی نقی زاده، رضا.، .1

 29-92، 4. فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت نوآوری، 9118-1111نوآوری منطقه ای، مروری 

 داخل کشورنشریات علمی و ترویجی ارائه شده در علمی و پژوهشی مقاالت 

مدیریت دانش فن نوآوری؛ چارچوب جدید مدیریت دانش، فناوری (. 1831الهی، شعبان. ) رضا.، ،*نقی زاده .1

و نوآوری؛ مطالعه موردی از صنایع دارویی و پوشاک. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دانشگاه صنعتی 

 43-81، 19شریف، 

، محمد.، فرنودی، صنم السادات. .، غریبی، جلیل.، نقی زاده، رضا*نقی زادهطباطبائیان، سید حبیب اله.،  .9

ارزیابی توانمندی فناوری در سطح ملی و بخشی با رویکردی ترکیبی از مدل های کمی و تحلیلی. (. 1811)

 27-87، 43فصلنامه رهیافت، 



 (1931فروردین )رزومه علمی، پژوهشی و کاری

 رضا نقی زاده

 

1 

 

(. مدلی جدید جهت توسعه استراتژی 1811.، نقی زاده، محمد. )، رضا*نقی زادهحاجی حسینی، حجت اله.،  .8

 71-27، 29فناوری؛ مطالعه موردی: فناوری اطالعات و ارتباطات ایران. فصلنامه رهیافت، پژوهش ملی در 

(. شناسایی و اولویت بندی الزامات مهم در 1811) نقی زاده، رضا.، محمد رضا.، نقی زاده، محمد.، *تقوا .4

 ت فناوری اطالعاتتدوین ره نگاشت فناوری توسعه نرم افزارهای متن باز در ایران. فصلنامه مطالعات مدیری

 93-1، 1دانشگاه عالمه طباطبائی، 

آغاز پروژه مرحله ای  2 (. فرآیند1819.، مجید فر، فرزان.، محسنی کیاسری، مصطفی. )، رضا*نقی زاده .2

پروژه آینده نگاری فناوری اطالعات و ارتباطات  مورد مطالعه؛ در کشورهای در حال توسعه های آینده نگاری

 93-1، 9ده پژوهی، . فصلنامه آینایران

 داخل کشورکنفرانس های مقاالت ارائه شده در 

 

نگاشت نهادی صنعت (. 1839. )نقی زاده، رضاطباطبائیان، سید حبیب اله.، نقی زاده، محمد.، سلیمی، نگین.،  .1

 ان، تهرسومین کنفرانس توسعه تکنولوژی درصنعت نفت ایران، ارائه به عنوان مقاله برگزیده . نفت ایران

(. موانع و مشکالت تحقیق و توسعه در کشورهای در حال گذار و 1839. )نقی زاده، رضانقی زاده، محمد.،  .9

 راهکارهای پیشنهادی. اولین کنفرانس بین المللی جهانی سازی تحقیق و توسعه، تهران

R&D obstacles of developing countries and solutions. The 1th  international conference of 

R&D globalization, Tehran(Iran), 25-26 june 2007. 

ارزیابی توانمندی فناوری در سطح (. 1837. )نقی زاده، رضاطباطبائیان، سید حبیب اله.، نقی زاده، محمد.،  .8

 انتهر ،کنفرانس اقتدار ملی، اقتدار علمی. ارائه به عنوان مقاله برگزیده، ملی و بخشی

ساختارهای سازمانی سازگار با (. 1833جالل زاده مقدم شهری، آرش.، نقی زاده، محمد. ) نقی زاده، رضا.، .4

چاپ مقاله مدیریت دانش در کتاب مدیریت دانش ، کنفرانس مدیریت دانش و علوم اطالعات . مدیریت دانش

 له برگزیدهو انتخاب، ارائه به عنوان مقاو علوم اطالعات، پیوندها و برهم کنش ها 

چارچوب کثرت گرایانه جدید مدیریت دانش: سطوح (. 1831. )نقی زاده، رضاقانعی راد، محمد امین.،  .2

ی، مدیریت تکنولوژملی مقاله برتر در چهارمین کنفرانس . سازمانی و استراتژی های مختلف مدیریت دانش

 تهران

ری: چارچوبی جدید برای مدیریت یکپارچه مدیریت دانش فن نوآو(. 1831.، الهی، شعبان.، )نقی زاده، رضا .9

 ، تهرانمدیریت تکنولوژیملی چهارمین کنفرانس . فناوری و نوآوری، دانش

فناوری سیستم های خبره حسابداری؛ (. 1831نقی زاده، محمد. ) نقی زاده، رضا.،فرهمند، محمد.،  .7

 تهرانمدیریت تکنولوژی، ملی چهارمین کنفرانس  .استراتژی های مدیریت اکتساب دانش
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پارک های علم و فناوری (. تمرکز 1831. )نقی زاده، رضاحاجی زاده، پیمان.، طباطبائیان، سید حبیب اله.،  .3

 تهرانمدیریت تکنولوژی، ملی چهارمین کنفرانس در زنجیره نوآوری.  کشور

(. شاخص ارزیابی 1831مد. ).، خالدی، آرمان.، نقی زاده، محنقی زاده، رضاطباطبائیان، سید حبیب اله.،  .1

 توانمندی های فناورانه: شاخص ترکیبی جدید جهت پایش توانمندی فناورانه کشورها

(Technological Capability Monitoring Index: A new composite index for 

monitoring technological capabilities of nations .) یریت مدملی مقاله برتر در چهارمین کنفرانس

 تهرانتکنولوژی، 

وضعیت توانمندی فناوری انرژی (. 1831.، محمدی زاده، شادی.، نوری، بهروز. )نقی زاده، رضامتین، آیدا.،  .11

 ،انتخاب از سوی کمیته داوران به عنوان ارائه دهنده برتر به جهت ارائه مقاله .های تجدید پذیر در کشور

 ن، تهرامدیریت تکنولوژیملی چهارمین کنفرانس 

(. شاخص ترکیبی پایش فناوری 1811.، محمدی زاده، شادی.، نوری، بهروز. )نقی زاده، رضامتین، آیدا.،  .11

کشور دنیا با ایران. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی و  81انرژی های تجدید پذیر؛ مقایسه 

 پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران

روش شناسی ایجاد شاخص (. 1811).، نقی زاده، محمد. نقی زاده، رضا.، طباطبائیان، سید حبیب اله .19

ترکیبی؛ ارزیابی نوآوری در راستای الگوی اسالمی وایرانی پیشرفت. ارائه به عنوان مقاله برگزیده، کنفرانس 

 الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت، تهران

نوآوری در پارک های  (. ارزیابی1811. )رضانقی زاده، حاجی زاده، پیمان.، طباطبائیان، سید حبیب اله.،  .18

و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی ایرانعلم و فناوری 

 تکنولوژی، تهران

مدیریت یکپارچه پارک های علم و فناوری. دومین کنفرانس (. 1811. )نقی زاده، رضاعموعابدینی، قاسم.،  .14

 تکنولوژی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران بین المللی مدیریت

(. ارائه مدلی برای مدیریت عملکرد 1819. )نقی زاده، رضاحمزه، سمیه.، صالحی، مهدی.، یارویسی، اردالن.،  .12

 در سازمان های با فناوری باال. کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، تهران

مرحله  2فرآیند (. 1818. )نقی زاده، رضا.، مجید فر، فرزان.، محسنی کیاسری، مصطفی.، قدیری، روح اله .19

ای آغاز پروژه های آینده نگاری در کشورهای در حال توسعه؛ مورد مطالعه پروژه آینده نگاری فناوری 

، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی و نتایج اجرای پروژه –اطالعات و ارتباطات ایران 

 ملی مدیریت تکنولوژی، تهرانهشتمین کنفرانس 

(. چاپ و ارائه مقاله توسعه ابزارهای یکپارچه 1814. )نقی زاده.، رضانقی زاده، محمد.، منطقی، منوچهر،  .17

مدیریت شبکه های نوآوری در محصوالت پیچیده. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی و نهمین 

 کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران

 خارج از کشورکنفرانس های مقاالت ارائه شده در 
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1. Naghizadeh, Mohammad., Rastegar, Hamed., Naghizadeh, Reza. (2007). A model 

for transferring technology to developing countries. Accepted for presentation at 

the 16th international conference on Management of Technology, USA, Miami, 13-

17 May 

2. Naghizadeh, Mohammad., Naghizadeh, Reza. (2010). A new framework for the 

roadmap of Open Source software development in developing countries. Abstract 

acceptance at the 19th international conference on Management of Technology, 

Egypt, Cairo, 8-11 March 

3. Naghizadeh, Mohammad., Naghizadeh, Reza., Farnoodi, Sanam. (2010). An 

analyzing framework for assessing technological capability in national level. 

Abstract acceptance at the 19th international conference on Management of 

Technology, Egypt, Cairo, 8-11 March 

4. Naghizadeh, Reza., Naghizadeh, Mohammad. (2011). National Technology System 

in developing countries; case study of Nano technology in Iran. Accepted for 

presentation at the 5th European Conference for Management of 

Technology(EUROMOT), Finland, Tampere, 18-20 September 

5. Tabatabaeian, Seyyed Habibollah.,  Naghizadeh, Reza., Khaledi, Arman., 

Naghizadeh, Mohammad.,  Jebalbarezi Sarbijan, Asghar. (2011). A new approach 

to evaluate national technological capability; World Technolgical Capability 

Monitoring(WTCM) 2010. Accepted for presentation at the 20th international 

conference on Management of Technology, USA, Miami, 10-14 April 

6. Naghizadeh, Reza., Elahi, Shaban. (2011). Teknowvation Management: A new 

framework for integratedmanagement of Technology, Knowledge and Innovation, 

Abstract acceptance at the 20th international conference on Management of 

Technology, USA, Miami, 10-14 April 

7. Naghizadeh, Reza., Ghaneirad, Mohammad Amin. (2011). New Pluralistic 

Knowledge Management Framework: Organizational Levels and the Related KM 

Strategies. Abstract acceptance at the 20th international conference on 

Management of Technology, USA, Miami, 10-14 April 

8. Naghizadeh, Reza. (2011). National Technology System in developing countries; 
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 ابعاد و شاخص ها، انجمن مدیریت فناوری ایران

(. اصول مذاکرات و قراردادهای 1818.، شاهمیری، فرهاد.)نقی زاده، رضانقی زاده، محمد.، تقوایی، آزیتا.،  -4

 انتقال فناوری، پژوهشگاه شاخص پژوه

الی  1831مشارکت در نگارش کتاب روند تحوالت شاخص های علم و فناوری در جمهوری اسالمی ایران  -2

 1814، شورای عالی انقالب فرهنگی، 1811

 جوایز و رتبه های ملی و بین المللی

 )1838 ،نفر سوم مسابقات رباتیک سراسری برگزار شده دردانشگاه سجاد مشهد )رشته تعقیب خط 

  1839، کنکور کارشناسی ارشد 98رتبه 

  1833 ،دکترا در میان ورودی های دکترا تربیت مدرس 9رتبه 

  1833مدیریت فناوری دانشگاه عالمه طباطبائی، انتخاب به عنوان دانشجو ممتاز در دوره کارشناسی ارشد 

  ،1811داور برتر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی 

  ،9118برگزیده در آکادمی دکترا مدالیکس در ایتالیا به جهت پایان نامه برگزیده 

  ،1814پایان نامه برگزیده دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دکتری 

 

 و اجرایی پروژه های پژوهشیسوابق 

 1839تا  1831، سال 2پروژه های بخش فناوری اطالعات شرکت هنر فردا به مدت و پژوهشگر ارشد مدیریت  .1

 1839، پروژه نگاشت نهادی صنعت نفت ایران پژوهشی و اجراییعضو تیم  .9
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 ،انجام فازهای شناخت و تدوین استراتژی شهرک فناوری صنایع نوین اصفهان و مدیریتی عضو تیم پژوهشی .8

1837 

 1837 ،عضو تیم پژوهشی و اجرایی کارگروه فناوری نقشه جامع علمی کشور .4

بخش فناوری اطالعات در کارگروه فناوری سند تحول علم و فناوری وزارت علوم،  و پژوهشگر ارشد مسئول .2

 1837 ،تحقیقات و فناوری

 1833 ،پژوهشگر پروژه ساختار و شاخص ها در مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن .9

، راندر انجمن مدیریت فناوری ای پروژه ملی و بین المللی پایش توانمندی فناوری و مدیریتی عضو تیم پژوهشی .7

1833 

ر د در انرژی های تجدیدپذیر پروژه ملی و بین المللی پایش توانمندی فناوری و مدیریتی عضو تیم پژوهشی .3

 1831، انجمن مدیریت فناوری ایران

، بین المللی ارزیابی وضعیت شاخص های صنعت و معدن کشور در سطح تیم مدیریتعضو پژوهشگر ارشد و  .1

 1811 تا 1833 ،ملی و استانی

پژوهشگر ارشد و عضو تیم راهبری پروژه ارزیابی حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی در کشور انجمن مدیریت  .11

 1831فناوری ایران، سال 

 1811ای علم و فناوری کشور شورای عالی عتف، عضو تیم مدیریت ارزیابی شاخص هپژوهشگر ارشد و  .11

پژوهشگر ارشد و عضو تیم راهبری پروژه ارزیابی حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی در کشور انجمن مدیریت  .19

 1811فناوری ایران، سال 

 1811پژوهشگر ارشد و عضو تیم مدیریت ارزیابی شاخص های علم و فناوری کشور شورای عالی عتف،  .18

 1811-1811 ت نخبگان شرکت مخابرات ایران،پروژه توسعه منابع انسانی و مدیری رو پژوهشگ مدیر .14

-1811 ،انتقال دانش فنی بیو ایمپلنت های استخوانی، تاندون و لیگامان، قلبی و عروقی پژوهشی عضو تیم .12

1811 

 1811-1811عضو تیم مدیریت تحول شرکت تهران گستر،  .19

 1811-1811عضو تیم مدیریت تحول شرکت ناجی پوشش،  .17

 1811-1811عضو تیم پژوهشی پروژه مدل انتقال فناوری در صنعت نفت،  .13

 1811پروژه تدوین استراتژی تکنولوژی هلدینگ امالک بنیاد مستضعفان، و پژوهشگر مدیر  .11

 1811تدوین استراتژی و پرتفولیو هلدینگ صنعت و معدن بنیاد تعاون ناجا،  پژوهشی عضو تیم .91

، در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی  ATRدانش فنی کاتالیست اتوترمال ریفورمینگانتقال پژوهشی عضو تیم  .91

1811 

پژوهشگر ارشد و عضو تیم راهبری پروژه ارزیابی حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی در کشور انجمن مدیریت  .99

 1811فناوری ایران، سال 

 1811تف، ارزیابی شاخص های علم و فناوری کشور شورای عالی ع پژوهشگر ارشد پروژه .98

 1811نوآوری ریاست جمهوری، تدوین ره نگاشت فناوری مرکز همکاری های فناوری و  پژوهشی عضو تیم .94

 1819-1811پژوهشگر و عضو تیم راهبری تهیه محدوده آینده نگاری فناوری اطالعات و ارتباطات کشور،  .92
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شرکت مخابرات  81ت ایران و ساله بخش ثابت شرکت مخابرا 2مدیر پروژه استراتژی و توسعه منابع انسانی  .99

 1819-1811استانی، 

شرکت مخابرات استانی،  81و بخش ثابت شرکت مخابرات ایران مدیر پروژه اصالح فرآیندهای سازمانی در  .97

1811-1819 

و بخش ثابت شرکت مخابرات ایران در  eTOMپژوهشگر و مدیر پروژه جاری سازی مدل فرآیندی مخابراتی  .93

 1819-1811شرکت مخابرات استانی،  81

 1819مدیر پروژه ساماندهی مشاغل مدیریت فناوری،  .91

 1818-1819ت منابع انسانی شرکت رایتل، عضو تیم راهبری پروژه مدیری .81

 1818-1819عضو تیم راهبری پروژه مدیریت فرآیندهای سازمانی شرکت رایتل،  .81

 1818-1819انقالب فرهنگی،  عالی یان شورایعضو تیم راهبری پروژه پژوهشی دانشگاه حکمت بن .89

 1814مدیر و عضو تیم راهبری پروژه ساختار هلدینگ پایا صنعت سینا،  .88

 عالی پژوهشگر و عضو تیم راهبری رصد و آینده نگاری فناوری های ستاد نقشه جامع علمی کشور در شورای .84

 1814-1818انقالب فرهنگی، 

 و همکاری های علمی سوابق داوری

  داور نشریهISI ، knowledge-based systemsباimpact factor:  4.1  

  داور نشریهISI ،Innovation: Management, policy and practice  باimpact factor: 0.664 

  داور نشریهISI ،Technological forecasting and social change  باimpact factor: 2.634 

 نشریه علمی و پژوهشی مدیریت نوآوری، سیاست علم و فناوری، معرفت  4کشور) داور نشریات علمی و پژوهشی

 اقتصادی، بهبود مدیریت(

  داور کنفرانسIEEE 2013هلند ، 

  داور کنفرانس بین المللی نوآوری، تکنولوژی و مهندسیIEEE 2014هلند ، 

  ،1831عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی 

  1811علمی اولین کنفرانس بین المللی وپنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، عضو کمیته 

  1811 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، عضو کمیته علمیداور و 

  1811دومین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی،  عضو کمیته علمیداور و 

 ،1819 داور سومین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی 

 ،1818 داور چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی 

  ،1814داور و عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی 

  ،1812داور و عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی 

 سوابق تدریس

  د طع کارشناسی ارشدر مق عالمه طباطبائی در دانشگاهمدیریت فناوری اطالعات و مدیریت تولید درس تدریس

 به عنوان کمک استاد 1833تا  1839از سال  مدیریت فناوری
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 1839 انجمن مدیران صنایع خراسان،  کارگاه تحقیق و توسعه پیشرفته، مدرس 

 ای کشورمدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای برای مدرسان فنی و حرفه مجموعه کارگاه های مدرس، 

1837 

 مدیریت دانش، سیستم های اطالعاتی، امنیت به مسئوالن  ،مدیریت فناوری اطالعات های کارگاهمجموعه  مدرس

 1837، و کارشناسان روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کل کشور

  به عنوان استاد 1831مبانی کامپیوتر در دانشگاه عالمه طباطبائی در مقطع کارشناسی در سال تدریس درس 

 1811 ،صنایع هواییسازمان در  فناوری مدرس کارگاه تجاری سازی 

  در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تربیت مدرس در دانشگاه درس سیستم های اطالعاتی مدیریت تدریس

 ه عنوان کمک استادب 1819 -1811در سال  فناوری

  ،مدرس کارگاه تحقیق وتوسعه و مدیریت نوآوری ویژه مدیران تحقیق و توسعه، انجمن تحقیق و توسعه ایران

1818 

  ،1818مدرس کارگاه مدیریت فرآیندها ویژه مدیران شرکت رایتل 

 عالمه طباطبائی، دانشگاه 1818ویژه ورودی خانم ها  تدریس درس مدیریت نوآوری در مقطع کارشناسی ارشد ،

 به عنوان استاد 1818

  دانشگاه عالمه طباطبائی، 1818تدریس درس مدیریت نوآوری در مقطع کارشناسی ارشد ویژه ورودی آقایان ،

 به عنوان استاد 1818

  ،به عنوان استاد 1812-1814تدریس درس پروژه ترم در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگه عالمه طباطبائی 

 عضویت ها

 جمن مدیریت فناوری ایرانعضو ان 
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