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 تحصیالت

  :(1395 -1389مدیریت تکنولوژی / دانشگاه عالمه طباطبایی )دکترا 

  / (1388-1385دانشگاه عالمه طباطبایی )گرایش انتقال تکنولوژی / کارشناسی ارشد: مدیریت تکنولوژی 

  / (1385-1380دانشگاه صنعتی امیرکبیر )گرایش تولید صنعتی / کارشناسی: مهندسی صنایع 
 

 سوابق شغلی
 

  در مقطع کارشناسی ارشد ( در رشته مدیریت تکنولوژی2مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی )پردیس شماره 

  سیستممشاور شرکت هوشمندی تجاری همکاران (SGBI)  کنونا -1393تجاری /  و هوشمندی های ارزیابی عملکردسیستمزمینه در 

  )1394 - 1393/ در زمینه توسعه تکنولوژیمشاور شرکت ساخت و راه اندازی نیروگاه های اتمی ایران )سورنا 

 1393 -1392صنعتی شریف/دانشکده مدیریت و اقتصاد( / های پیچیده صنعتی )دانشگاه محقق ارشد مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سیستم 

 1392 – 1389/  ایران )سورنا( اتمی های نیروگاه اندازی راه و ساخت شرکت/  مسوول استراتژی تکنولوژی 

 1389-1388/  انفورماتیک نبراس/  کار و کسب توسعه مدیر 

 1388-1386/  سیستم همکاران/  صنعتی هایسیستم ارشد کارشناس 

 همکار ستاد کارشناس HSE  /1386-1385/  نفت وزارت 
 

 های مطالعاتیپروژه
 1392و  1391های سنجی طراحی و ساخت راکتور تحقیقاتی چندمنظوره کشور / سازمان انرژی اتمی ایران / سالپروژه امکان 

  1391ایران / سال پروژه تدوین استراتژی توسعه راکتورهای تحقیقاتی و قدرت کشور / سازمان انرژی اتمی 

 راستای در کشور و در توسعه و جذب امکان رویکرد با برق صنعت کلیدی و نیاز مورد نوین، هایتکنولوژی ارزیابی و شناسایی مدل پروژه تدوین 
 1390ریزی کالن انرژی( / سال )دفتر برنامهکشور / وزارت نیرو  کالن هایریزیبرنامه

 1388فازی جهت انتخاب تکنولوژی مناسب به منظور تولید محصوالت پلیمری در کشور / شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران / سال  یطراحی مدل 

  / 1387طرح توسعه تجارت الکترونیک / بانک سامان 

 1386ع )گروه صنایع ویژه( / سال های آینده / سازمان صنایع دفاتدوین استراتژی توسعه تکنولوژی صنایع میالد بر اساس سناریوهای جنگ 

 های پتروشیمی / ستاد ارزیابی فرهنگ ایمنی در مجتمعHSE  1385وزارت نفت / سال 

 گیری از نظام مدیریت یکپارچه ارزیابی نیازهای صنایع مختلف به منظور بهرهHSE  1385/ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران / سال 

 
 عضویت در مجامع

  تکنولوژی ایرانانجمن مدیریت 

 انجمن مهندسی صنایع 

 

 موارد دیگر
 ( ها و روش، مدلهیمامفتالیف کتاب ارزیابی تکنولوژی )انتشارات سمت / در حال نگارشها / 

 هایی چون: گسترش صنعت، تدبیر و راهکارترجمه و تالیف مقاالت مختلف در نشریه 

  1391گیری ارزیابی تکنولوژی در سطح کالن صنعت برق کشور / سال المللی انرژی / مدل تصمیمهمایش بینمقاله برگزیده نهمین 

 


