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 وضعيت شغلی و اجرایی: ب( 

 (گروه مديريت صنعتي)دانشکده مديريت  –عضو هیات علمي دانشگاه تهران 

م و صنعت )دانشکده صنايع و مهندسي پیشرفت(؛ تربیت مدرس عل حسابداری(؛های عالمه طباطبايي )دانشکده مديريت و دانشگاه تدريس در

 ؛ پرديس البرز دانشگاه تهراندانشگاه تهران)دانشکده مديريت(؛ پرديس فارابي 

 جايزه ملي مديريت فناوری و نوآوری اجراييو علمي  دبیرخانهو ريیس  مدل طراح

 گذاری و ارزيابي راهبردی معاونت علمي و فناوری رياست جمهوریمشاور معاونت سیاست

 (تا کنون 87از سال  )سه دورهت مديره انجمن مديريت تکنولوژی ايران عضو هیا

 در معاونت علمي و فناوری رياست جمهوریدبیرخانه پیمايش نوآوری ملي  ريیس

گذاری علم، فناوری و نوآوری ايران با همکاری کنفرانس توسعه و تجارت المللي سیاستکننده تدوين گزارش بینريیس کمیته علمي و هماهنگ

 فناوری رياست جمهوریدر معاونت علمي و ( UNCTADسازمان ملل )

گذاری علم و فناوری و نوآوری در کشورهای حاشیه دريای مديترانه عضو کمیته علمي پروژه مشترک اتحاديه اروپا در زمینه تبادل تجربیات سیاست

(Med-Spring/MERID ) 

 در معاونت علمي و فناوری رياست جمهوریبرنامه ششم توسعه احکام عضو کمیته راهبری تدوين 

 در معاونت علمي و فناوری رياست جمهوریقانون حمايت از تولید داخل  43عضو کمیته راهبری تدوين برنامه ماده 

 در معاونت علمي و فناوری رياست جمهورینگاری ملي عضو کمیته راهبری دبیرخانه آينده

 صنعت، معدن و تجارتدر حوزه فناوری و نوآوری در وزارت برنامه ششم توسعه احکام عضو کمیته تدوين 

 عضو کارگروه بین الملل حوزه علم و فناوری در شورای عالي انقالب فرهنگي

 92ال ستا -بنیان و نظارت بر اجرا )معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری(ها و موسسات دانشعضو حقیقي کمیته کارشناسي ارزيابي و تشخیص صالحیت شرکت

 92تا سال  -رساني کشورتدوين اسناد راهبردی دبیرخانه شورای عالي اطالععضو شورای پژوهشي و مشاور 

های مختلف مانند: تدوين اسناد راهبردی؛ تدوين اسناد نقشه راه فناوری راهبردی؛ های پژوهشي و ارايه مشاوره در زمینهژهمديريت يا مشارکت در پرو

هاي خانهدر وزراتهای نوآوری در سطح بنگاه، بخش و ملي؛ فناوری؛ تحلیل و طراحي نظام نگاریهای پژوهش و فناوری؛ آيندهطراحي و اجرای نظام

هاي مختلف در صنايع هوايي؛ در سطح شرکتو  بهداشت و درمان؛ کشور؛ ICTعلوم، تحقيقات و فناوري؛ نفت؛ نيرو؛ راه؛ دفاع؛ 

  ITخودرو؛ نفت؛ حمل و نقل دريايي و زميني؛ دفاعي؛ الکترونيک؛ مخابرات؛ 
 

 ( سوابق تحصيلی:ج

  (90-84)دانشگاه عالمه طباطبايي  -دکتری مديريت تکنولوژی

  در ايران پايان نامه دکتری: مدلي برای شکل گیری نظام نوآوری نوظهور

 (84-81دانشگاه عالمه طباطبايي ) -ارشد مديريت تکنولوژی کارشناسي

 های نوآوری ملي و ارائه مدل رياضي برای سنجش آنها در کشوربندی شاخصارشد: شناسايي و اولويتپايان نامه کارشناسي

 (81-76) دانشگاه علم وصنعت ايران -کارشناسي مهندسي صنايع گرايش تکنولوژی صنعتي

 2010تا  2009 -و پچ مجارستان فرانسه استراسبورگماستريخت هلند،  هایدانشگاه - (ECTS) دانشگاهي دکتری در سیستم واحد اروپايي واحد 30گذراندن 

 

mailto:mohammadi.mehdi@Gmail.com
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 دانشگاهی:تدریس ( سوابق د

 مدت عنوان رديف

1.  

 دکتریکارشناسي ارشد و تدريس  – دانشکده علوم و فنون نوين و دانشکده مديريت – دانشگاه تهراندر  عضو هیات علمي

صادی. 1دروس:  صاد فناوری) مروری بر مکاتب و روندهای اقت . 3، (پژوهيآينده . مباني مديريت تکنولوژی )دکتری2(؛ پژوهيآينده )دکتری (با رويکرد اقت

ها )کارشوناسوي ارشود مديريت و سویاسوتها، فرآيندها های نوآوری، مدلفرآيند نوآوری و تجربه کشوورهای پیشورو )دکتری مديريت تکنولوژی(؛ تروری

 ؛ مديريت نوآوری )ارشد آينده پژوهي(تکنولوژی(؛ تکنولوژی و توسعه )کارشناسي ارشد مديريت تکنولوژی(

 90سال از 

 ترم( 3)

2.  

 تدريس کارشناسي ارشد –دانشکده مديريت و حسابداری  – دانشگاه عالمه طباطباييتدريس در 

وژی (؛ ارزيابي تکنولمديريت تکنولوژی بیني تکنولوژی )کارشووناسووي ارشوود(؛ پیشمديريت تکنولوژی )کارشووناسووي ارشووددروس: تکنولوژی و توسووعه 

 های توسعه )کارشناسي ارشد مديريت اجرايي((؛ مديريت طرحمديريت تکنولوژی )کارشناسي ارشد

  90سال از 

 ترم( 4)

3.  
  در شهر رجیوکاالبريا در ايتالیا Dante Alighieri"  Università per Stranieri"دانشگاهتدريس در 

 تدريس به زبان انگلیسي – کارشناسي ارشددر سطح  Innovation & Developmentدرس: 

ترم  1 معادل

 2012در سال 

4.  

 و دکتری تدريس کارشناسي ارشد -دانشکده مهندسي پیشرفت -دانشگاه علم و صنعتتدريس در 

اسي )کارشن های اقتصادی و سیر تحول تکنولوژیتروری، )کارشناسي ارشد مديريت تکنولوژی( هاها، فرآيندها و سیاستمدلهای نوآوری، تروریس: ودر

 ؛ انتقال تکنولوژی )دکتری()کارشناسي ارشد مديريت تکنولوژی(، تکنولوژی و توسعه ارشد مديريت تکنولوژی(

 91سال از 

 ترم( 5)

5.  
 و دکتری تدريس کارشناسي ارشد -فارابيپرديس  -تهراندانشگاه تدريس در 

 پیش بیني تکنولوژی )ارشد( و مديريت استراتژيک علم و فناوری )دکتری( درس: 

 93سال از 

 ترم( 2)

6.  
 دکتریتدريس  -پرديس البرز -تهراندانشگاه تدريس در 

 نوآوری و توسعه )دکتری( درس: 

 94سال از 

 ترم( 1)

 

 :ها و مجامع علمیاجرایی و عضویت در انجمن -علمیهاي فعاليتسوابق ( ه

 زمان عنوان رديف

1.  
گذاری علم، فناوری و نوآوری ايران با همکاری المللي سیاستکننده تدوين گزارش بینريیس کمیته علمي و هماهنگ

 ( UNCTADکنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل )
 94سال 

2.  
( با همکاری DEIPهای نوآوری )روزه طراحي و ارزيابي سیاست 5 الملليدبیر علمي کنفرانس و دوره آموزشي بین

  UNU-MERITدانشگاه 
 94سال 

  91از سال  طراح و ريیس کمیته علمي و توسعه جايزه ملي مديريت فناوری و نوآوری  .3

4.  
دريای گذاری علم و فناوری در کشورهای حاشیه عضو کمیته علمي پروژه مشترک اتحاديه اروپا در زمینه سیاست

 ( Med-Spring/MERIDمديترانه )
 94سال 

 94سال  گذاری علم و فناوری در هند دبیر علمي کنفرانس سه روزه تجربه سیاست  .5

 2009از سال  (GLOBELICSنوآوری، يادگیری و توسعه اقتصادی )المللي عضو انجمن بین  .6

 2011تا  2009 ( DIME) "اتحاديه اروپاپويايي نهادها و بازار در "عضو شبکه تحقیقاتي دانشگاهي   .7

 2008از سال  (IAMOT) المللي مديريت تکنولوژیعضو انجمن بین  .8

 86از سال  نگاری ايران عضو پیوسته انجمن آينده  .9

 2012 ( در کشور چینGlobelics-2012) نوآوری و توسعه الملليعضو کمیته علمي مشورتي دهمین کنفرانس بین  .10

 89سال  ريزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامهسازی تجاری مدير نوآوری و  .11

 90سال  ريزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامهسازی نوآوری و تجاری مشاور  .12

13.  
انتخاب به عنوان فعال برتر سوووال حوزه مديريت تکنولوژی از سووووی انجمن مديريت تکنولوژی ايران در چهارمین 

 مديريت تکنولوژی ايرانگردهمايي متخصصان و فعاالن 
 90سال 

14.  
انتخاب به عنوان پروژه برتر سوووال حوزه مديريت تکنولوژی از سووووی انجمن مديريت تکنولوژی ايران در سوووومین 

 گردهمايي متخصصان و فعاالن مديريت تکنولوژی ايران
 89سال 

 91سال  عضو کمیته علمي دومین کنفرانس بین المللي و ششمین کنفرانس ملي مديريت تکنولوژی   .15
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 90سال  عضو کمیته علمي اولین کنفرانس بین المللي و پنجمین کنفرانس ملي مديريت تکنولوژی   .16

 90سال  عضو کمیته انتشارات کنفرانس بین المللي و پنجمین کنفرانس ملي مديريت تکنولوژی  .17

 89سال  عضو کمیته علمي چهارمین کنفرانس ملي مديريت تکنولوژی   .18

  90از سال  داور مجله علمي و پژوهشي سیاست علم و فناوری   .19

  88از سال  داور مجله علمي و پژوهشي مديريت توسعه تکنولوژی   .20

  88از سال  داور مجله علمي و پژوهشي بهبود مديريت   .21

  91از سال  نوآوری مديريت داور مجله علمي و پژوهشي   .22

  88سال  عضو کمیته علمي و هیات تحريريه مجله هنر نهم )اولین نشريه آينده پژوهي(  .23

  88از سال  رساني کشورهای راهبردی شورای عالي اطالعمشاور تدوين برنامه  .24

 89تا  88سال  عضو شورای پژوهشي گروه مديريت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهي تهران  .25

 88سال  مشاور رياست و مدير گروه پژوهشي مديريت و توسعه مرکز مطالعات، تحقیقات و آموزش وزارت کشور  .26

  88از سال  عضو شورای پژوهش وزارت کشور  .27

 88و  87سال  مدير کارگروه تلفیق سند برنامه جامع فناوری اطالعات ايران  .28

 88تا  86از سال  ريزی شهر تهرانتکنولوژی مرکز مطالعات و برنامه توسعهعضو کمیته   .29

 88تا  85از سال  تهران( -مشاور دفتر مطالعات راهبردی پژوهشگاه الکترونیک ايران )شرکت صاايران   .30

 84تا  81از سال  کارشناس ارشد طرح و برنامه شرکت صنايع مخابرات صاايران )تهران(  .31

 

 :بين المللی تحصيلیعلمی و ( تجارب د

 ( در کشور چینGlobelics-2012) نوآوری و توسعه الملليعضو کمیته علمي مشورتي دهمین کنفرانس بین

pcommittee.ph-http://www.som.zju.edu.cn/niim/globelics/conference 

 2012 -ترم( 1در شهر رجیوکاالبريا در ايتالیا )معادل  Dante Alighieri"  Università per Stranieri"دانشگاهتدريس در 

-Globelics)در نهمین کنفرانس بین المللي نوآوری و توسعه اقتصادی  (PHD Award)انتخاب به عنوان يکي از مقاالت برگزيده حاصل از تز دکتری 

 آرژانتیندر ( 2011

 )اخذ گرانت مسافرت و اقامت در طول دوره( 2011 -فنالند - Tasti -دانشگاه تمپر – Globelicsدر مدرسه دکتری و ارايه مقاله  شرکت

 (Innovation and Economic Development: نوآوری و توسعه اقتصادی )موضوع

 (مسافرت و اقامت در طول دوره )اخذ گرانت 2010 -مجارستان –دانشگاه پکس –اتحاديه اروپا  DIMETICدر مدرسه دکتری و ارايه مقاله شرکت 

 (ECTSواحد  10)معادل شامل:  REGIONAL AND POLICY DIMENSIONS OF INNOVATION AND GROWTH: موضوع

 Geography of innovation and growth : theory and empirics 

 Policy for the knowledge economies 
 ( مسافرت و اقامت در طول دوره )اخذ گرانت 2010 -فرانسه–دانشگاه استراسبورگ –اتحاديه اروپا  DIMETICدر مدرسه دکتری و ارايه مقاله شرکت 

 (ECTSواحد  10)معادل شامل:  MICRO APPROACHES TO INNOVATION AND INNOVATION NETWORKS: موضوع

 Micro-Economics of Innovation 

 Innovation, networks and knowledge flows 

 ( مسافرت و اقامت در طول دوره )اخذ گرانت 2009 -ماستريخت هلند – UNU-MERITدانشگاه  –اتحاديه اروپا  DIMETICدر مدرسه دکتری و ارايه مقاله شرکت 

 (ECTSواحد  10)معادل  شامل: MODELLING, SYSTEMS AND DYNAMICS of INNOVATION SYSTEMS : موضوع

 Regional innovation systems, clusters, and dynamics 

 The economy as a complex evolving system: network theory; evolutionary models and computational tools 

 (مسافرت و اقامت در طول دوره )اخذ گرانت 2009 -ون پرتقاللیسب – ISEG -دانشگاه فني لیسبون – Globelicsاخذ پذيرش در مدرسه دکتری 

 (Innovation and Economic Development: نوآوری و توسعه اقتصادی )موضوع

http://www.som.zju.edu.cn/niim/globelics/conference-committee.php
http://dimetic.dime-eu.org/sessions2010/session1
http://dimetic.dime-eu.org/node/361
http://dimetic.dime-eu.org/node/362
http://dimetic.dime-eu.org/node/285
http://dimetic.dime-eu.org/node/324
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هلند با همکاری کمیته دايمي  UNU-MERITدانشگاه  -(DEIPدر دوره آموزشي طراحي و ارزيابي سیاست نوآوری )و ارايه مقاله شرکت 

 (مسافرت و اقامت در طول دوره )اخذ گرانت 2009 –اسالم آباد پاکستان  -( COMSTECHهای علمي و تکنولوژيک سازمان کنفرانس اسالمي )همکاری

 : طراحي و ارزيابي سیاست نوآوری در کشورهای در حال توسعهموضوع

Design and Evaluation of Innovation Policy in a Developing Country Context (DEIP) 
( و دفتر WIPO( در دوره مشترک سازمان جهاني مالکیت فکری )IPشرکت در دوره آموزش آنالين و اخذ مدرک بین المللي در زمینه حقوق مالکیت فکری )

 : موضوع – 2011 –( KIPOمالکیت فکری کره جنوبي )

Online course of the Advanced International Certificate Course using IP Panorama e-learning content 
 

 :داخلیپژوهشی  – مقاالت علمی( ه

 محل ارايه يا چاپ عنوان رديف

 رويکرد مطالعه چندموردی -سازی فناوری در ايرانشناسايي سازوکارهای بومي  .1
 -فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتي

 94تابستان  -4شماره  -5سال 

2.  
شکل سته بندی عوامل موثر بر  سايي، تحلیل و د شبکهشنا شرکتگیری  های های نوآوری در 

 بنیان: مطالعه موردی پارک علم و فناوری دانشگاه تهراندانش
 )پذيرش( فصلنامه مديريت نوآوری

 انداز مديريت دولتي )پذيرش(نشريه چشم  آينده پژوهي فردی کارآفرينان از خودنگاره به خودانگاره  .3

 )پذيرش( فصلنامه مديريت توسعه فناوری مدل سازی تاثیر شناسايي، جذب و اکتساب فناوری بر جهش تکنولوژيک   .4

 ارائه مدلي برای باز شدن نظام نوآوری بخش دفاعي ايران  .5
، 2سال سوم، شماره  مديريت نوآوریفصلنامه 

 1393تابستان 

6.  
سازمانبنگاهسازی تأثیر قابلیت سط  سعه همکاریها تو های فناورانه )مورد های میانجي بر تو

 (مطالعه: صنايع هوايي
 فصلنامه مديريت توسعه فناوری

7.  
ارائه مدلي برای انتخاب روش مناسوووب قیمت گذاری و ارزشوووگذاری فناوری )مطالعه موردی 

 (کاشي نانو آنتي باکتريال
 فصلنامه مديريت نوآوری

8.  
شبکه دانش بنیان در حوزه دفاعي و تحلیل  سعه  شکل گیری و تو سايي ابزارهای موثر بر  شنا

 هدف –ابزار  -آن با استفاده از ماتريس نهاد
 فصلنامه راهبرد دفاعي

 فصلنامه مديريت نوآوری مفهوم سازی مديريت فناوری مبتني بر رويکرد تحلیل محتوا و خوشه سازی سازه های تعريف  .9

10.  
امنیتي و حفاظتي در اکتسووواب فناوری دفاعي در جامعه نیروهای مسووولح و.ا.ا و  مالحظات

 ایکارهای مقابلهراه
 امنیتي -فصلنامه پژوهش های حفاظتي

11.  
مدل سازی شکل گیری نظام نوآوری فناورانه در بخش زيست فناوری ايران با استفاده از مدل 

 يابي معادالت ساختاری
 فصلنامه مديريت نوآوری

12.  
گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ايران؛ مطالعه موردی تحلیل مدل شوووکل

 بخش نانوتکنولوژی در ايران
 سیاست علم و فناوری

13.  
پژوهشوووي: تحلیلي بر حکمراني نظام ملي نوآوری ايران مبتني بر تحلیل چرخه  -مقاله علمي

 گذاری نوآوریسیاست

پژوهشي سیاست علم و  –چاپ شده در مجله علمي 

 90، پايیز 1فناوری؛ سال چهارم، شماره 

14.  
شي همکاری های فناورانه  -مقاله علمي سي تاثیر تنظیم محیط نهادی بر اثربخ شي: برر پژوه

 های میانجي در صنايع هوافضايي کشور با تاکید بر نقش سازمان

 مديريت بهبودپژوهشي  –چاپ شده در مجله علمي 

 90 پايیز ،13 پیاپى، 2 شماره ،پنجم سال

15.  
سووازی محصوووالت با فناوری پیشوورفته )مطالعه موردی پژوهشووي: فرآيند تجاری -مقاله علمي

 هواپیماهای تجاری(

 مديريت بهبودپژوهشي  –چاپ شده در مجله علمي 

 91 بهار ،15 پیاپى، 1 شماره ششم، سال

16.  
شي:  -مقاله علمي ساني در وزارت ارتباطات و فن مطالعه راهبردی حوزه مديريت منابع پژوه ان

 اطالعات آوری

علوم مديريت پژوهشي  -علميفصلنامه چاپ شده در 

 157-137 (:8)2 ؛1386زمستان : ايران

17.  
گیری نظام نوآوری فناورانه در بخش پژوهشوووي: تحلیلي تاريخي بر مدل شوووکل -مقاله علمي

 فناوری اطالعات و ارتباطات ايران

پژوهشي بهبود  –پذيرفته شده از سوی مجله علمي 

 1390مديريت؛ 

18.  
شي: مدل -مقاله علمي شکلپژوه ست فناوری سازی  گیری نظام نوآوری فناورانه در بخش زي

 ايران با استفاده از مدل يابي معادالت ساختاری

سال اول، ؛ پژوهشي مديريت نوآوری –مجله علمي 

 91، پايیز 1شماره 

 

  



 7از  7صفحه 

 :ها و مجامع علمی بين المللیکنفرانسو ارایه شده در  (ISI & Indexed)بين المللی  مهم علمی مقاالت( و

 محل ارایه یا چاپ عنوان ردیف

1.  A Quantitative Model of technological Catch-up 
International Journal of Engineering & 

Technology 

2.  
 ‘The developmental model of technological 

capability in the Iranian medical equipment 

industries: A multi-case study’ 

African Journal of Science, Technology, 

Innovation and Development 

3.  
Chapter in book (Published): Formation of 

Emerging Technological Innovation Systems in Iran 

– The Nanotechnology Sector  

Chapter 5 in the book ‘Innovation Systems and 

Capabilities in Developing Regions - Concepts, 

Issues and Cases’, edited by Willie Siyanbola, 

Abiodun Egbetokun, Olumuyiwa Olamade and 

Boladale Adebowale – Gower Publishing Ltd., 

2012, PP 75-95.  

4.  Optimal pricing in different markets under various 

customer service strategies 

Applied Mathematics in Engineering, 

Management and Technology 

 

5.  
A production-inventory model with imperfect 

production process consideration: A geometric 

programming approach 

Applied Mathematics in Engineering, 

Management and Technology 

 

6.  
Joint pricing and production management: a 

geometric programming approach with consideration 

of cubic production cost function 

Journal of industrial engineering international 

7.  
Developing a Model for Technological Capability 

Assessment of Automotive Parts Manufacturers in 

IRAN 

International journal of innovation & technology 

management (IJITM-2012) 

8.  
Paper presentation: a model for assessment of 
technology and innovation management maturity 
at firm level 

International conference on engineering, technology and 
innovation- IEEE TMC europe conference Euromot 2014, 

Bergamo, ITALY 

9.  
Paper Accepted for Presentation: Research and 
Technology and Innovation (RTI) governance in the 
Iranian Oil Ministry 

Accepted by: 2013 3rd International Conference on Applied 
Social Science (ICASS 2013) 

January 15-16, 2013, Taipei, Taiwan 

10.  
Paper Presented: Formation of emerging 
Technological Innovation Systems in Developing 
Countries: Case of Nano technology in Iran 

Presented at: 9th Globelics international conference- Buenos 
Aires - Argentina – 2011  

11.  
Paper abstract Presented: Formation of emerging 
Technological Innovation Systems in Developing 
Countries: Case of Nano technology in Iran 

Presented at: Globelics PHD school in Tampere- Finland – 
2011 

12.  - Participation: DIMETIC PHD school in Pecs- Hangary- 2010 

13.  - 
Participation: DIMETIC PHD school in Strasburg- France- 

2010 

14.  

Paper abstract Presented: Developing a Model of 
Interrelationships among the Functions of National 
Innovation Systems: A Comparative Model and 
Lessons for IRAN 

Presented at: DIMETIC PHD school in Maastricht- the 
Netherlands- 2009 

15.  
Presentation: Experience of Science, Technology 
and Innovation Policy in Iran 

Presented at: DEIP training course- COMSTECH- Islamabad 
–Pakistan-2009 

16.  
Paper Presentation: Developing a Functional Model 
for Comparing of National Innovation Systems (Case 
of IRAN) 

Accepted for Presentation at: IAMOT conference – 2009 - 
Orlando, Florida, USA (18th International Conference on 

Management of Technology) 

17.  
Paper Presented: national innovation system of 
IRAN developing a functional  model for measuring 
national innovation system in developing countries  

Presented at: REDICE-2008 
Malaysia (Regional Development International Conference) 

18.  
Paper Presented: Developing a conceptual model of 
national innovation system for developing countries 
based on technological innovation indicators 

Presented at: EuroMOT conference – 2006- Technology and 
global integration- Birmingham, UK 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X8590138X
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 :)داخلی( ملی و بين المللی يهاکنفرانسارایه شده در  مقاالت علمی( ح
 محل ارایه یا چاپ عنوان ردیف

1.  
ارايه چارچوبي جهت ارزيابي پتانسووویل تجاری سوووازی فناوری های نوظهور )مطالعه 

 (موردی زيست فناوری
 چهارمین کنفرانس بین المللي مديريت فناوری

2.  
 به فناوری ) مطالعه موردیارائه مدل برای شناسايي ابعاد و اندازگیری دستیابي سريع 

 ( نانو فناوری ايران
 چهارمین کنفرانس بین المللي مديريت فناوری

 چهارمین کنفرانس بین المللي مديريت فناوری تبیین نقش ديپلماسي علم و فناوری در پیشبرد اقتصاد مقاومتي  .3

4.  
 یدهیچانتخاب مدل مناسب انتقال فناوری در بنگاه های با محصوالت و سیستم های پ

(CoPS)  ،(مورد مطالعاتي ، شرکت توگا) 
 چهارمین کنفرانس بین المللي مديريت فناوری

5.  
های دانش بنیان؛ مطالعه های نوآوری در شووورکتگیری شوووبکهعوامل موثر بر شوووکل

 موردی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 چهارمین کنفرانس بین المللي مديريت فناوری

6.  
سايي ابعاد و اندازگیری ظرفیت جذب )مطالعه موردی نانو فناوری ارائه مدل برای  شنا

 (ايران
 چهارمین کنفرانس بین المللي مديريت فناوری

 همايش بین المللي تجاری سازی فناوری های نوين قیمت گذاری فناوری جديدمروری بر روش  .7

8.  
تاکید بر نقش تجاری سوووازی دسوووتاوردهای تحقیقاتي در قالب نظام ملي نوآوری با 

 تسهیل گری دولت
 همايش بین المللي تجاری سازی فناوری

 همايش بین المللي تجاری سازی فناوری ارائه مدلي جهت ارزيابي سطوح يادگیری فناوری در سطح بنگاه  .9

 نهمین همايش بین المللي انرژی گذتری در بخش انرژیروش های آينده نگاری استراتژيک برای سیاست  .10

 کنفرانس بین المللي مديريت فناوری عاريف و رويکردهای اصلي تفکر در مديريت فناوریبررسي ت  .11

12.  
های موثر بر انتخاب روش مناسووب قیمتگذاری فناوری با اسووتفاده از تعیین شوواخص

 روش تحلیل سلسله مراتبي فازی
 کنفرانس بین المللي مديريت فناوری

13.  
 –ارايه مقاله: مدل شوووکل گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ايران 

 مطالعه بخش بايوتکنولوژی

اولین کنفرانس بین المللي و پنجمین کنفرانس ملي مديريت 

 (1390 –های صدا و سیما )سالن همايش تکنولوژی

14.  
ها توسط فناورانه بین بنگاههای گیری و اشاعه همکاریارايه مقاله: بررسي تاثیر تسهیل

 های میانجي در نظام نوآوری بخشي )مطالعه موردی صنايع هوافضايي(سازمان

اولین کنفرانس بین المللي و پنجمین کنفرانس ملي مديريت 

 (1390 –های صدا و سیما )سالن همايش تکنولوژی

 در حوزه حمل و نقل هابندی تکنولوژیارايه مقاله: ارايه مدلي برای ارزيابي و اولويت  .15
اولین کنفرانس بین المللي و پنجمین کنفرانس ملي مديريت 

 (1390 –های صدا و سیما )سالن همايش تکنولوژی

 های راهبری نظام ملي نوآوری ايرانارائه مقاله: چالش  .16
همايش آينده نگاری، نوآوری و همگرايي فناوری دومین 

 (1387-)دانشگاه امیرکبیر

17.  
فرصت های جذب سرمايه گذاری مستقیم خارجي در مناطق آزاد تجاری و  ارايه مقاله:

 تأثیر آن در دستیابي به تکنولوژی های برتر )مقاله برتر کنفرانس(

کنفرانس فرصت های سرمايه گذاری در منطقه آزاد ارس 

 (1385 -)تبريز

18.  
عامل بخش له: اهمیت و چگونگي ت ئه مقا ری در های تحقیقاتي و تجاری برای نوآوارا

 های نوينتکنولوژی

پنجمین کنفرانس مراکز تحقیق و توسعه )سالن اجالس 

 (1384-سران کشورهای اسالمي

19.  
 R&Dارائه مقاله: ارائه مدلي برای ارزيابي دسوووتاوردهای تکنولوژيک در واحدهای 

 )مطالعه موردی: شرکت صنايع الکترونیک ايران(

اجالس پنجمین کنفرانس مراکز تحقیق و توسعه )سالن 

 (1384-سران کشورهای اسالمي

20.  
گذاری مسووتقیم خارجي در کشووور و میزان ارائه مقاله: مروری بر روند جذب سوورمايه

 تأثیر آن در توسعه تکنولوژی

 دومین کنفرانس مديريت تکنولوژی 

 (1384 -)شرکت متن

21.  
ش بخهای تکنولوژيک در مشوواورين و پیمانکاران ارائه مقاله: ارزيابي سووطح توانمندی

 حمل و نقل

 دومین کنفرانس مديريت تکنولوژی 

 (1384 -)شرکت متن

 :داخلی مقاالت علمیسایر ( ت
 محل ارايه يا چاپ عنوان رديف

 ترويجي صنعت و دانشگاه )پذيرش( -فصلنامه علمي دسته بندی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب روش مناسب انتقال فناوری  .1

 رشد فناوری )پذيرش(ترويجي  -علميمجله  ()مطالعه موردی نانو فناوری ايران ابعاد و اندازه گیری ظرفیت جذبارائه مدل برای شناسايي   .2

3.  
صنعتي در  -مقاله علمي سعه همکاری های بخش علمي و بخش  ترويجي: ارايه مدلي برای تو

 چارچوب نظام ملي نوآوری

ترويجي صنعت و  -علمي چاپ شده در نشريه

 1389 - 8و  7دانشگاه؛ شماره 

4.  
ترويجي: ارائه يک مدل مفهومي برای سووونجش نوآوری ملي در کشوووورهای در  -مقاله علمي

 حال توسعه 

مديريت توسعه تکنولوژی؛ فصلنامه چاپ شده در 

 1؛ شماره 1388

 

 هاي تاليف شده:( کتابي
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 ناشر عنوان رديف

1.  
مبتني بر چارچوب جايزه مديريت فناوری و نوآوری در سطح بنگاه )مدل تعالي و بلوغ 

 ملي مديريت فناوری و نوآوری ايران(
 مرکز تحقیقات سیاست علمي و انجمن مديريت فناوری ايران

2.  

Chapter in book (Published): Formation of Emerging 

Technological Innovation Systems in Iran – The 

Nanotechnology Sector  

Chapter 5 in the book ‘Innovation Systems and 

Capabilities in Developing Regions - Concepts, 

Issues and Cases’, edited by Willie Siyanbola, 

Abiodun Egbetokun, Olumuyiwa Olamade and 

Boladale Adebowale – Gower Publishing Ltd., 2012, 

PP 75-95.  

 )چین، فرانسه، آلمان، انگلیس، اسپانیا( پنج کشورنظام نوآوری دفاعي مروری بر   .3
ز مرکموسسه آموزشي و تحقیقاتي صنايع دفاعي، انتشارات 

 1390، پژوهي علوم و فناوری دفاعيآينده

4.  
از کتابي تحت عنوان عبور از طوفان:  (6)فصل  تألیف فصل مديريت کیفیت

 های نوپا در ايران راهنمای کاربردی شرکت
 1385 -انتشارات رسا
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 اي انجام شده یا درحال انجام:مشاوره هاي پژوهشی وپروژهبرخی از ( سوابق غ

 کارفرما عنوان رديف

 معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری )در حال انجام(گذاری علم و فناوری تحلیل و طراحي نظام سیاست  .1

2.  
)در  ICTاحکام برنامه شووشووم توسووعه بخش  نويسپیش تحلیل کارکردهای نظام نوآوری و تدوين

 حال انجام(

های علمي )با همکاری سازمان پژوهش ICTوزارت 

 و صنعتي ايران(

 موسسه مطالعات جمعیت شناسي تدوين سند راهبردی موسسه مطالعات جمعیت شناسي )در حال انجام(  .3

 رياست جمهوریمعاونت علمي و فناوری  های دانش بنیانطراحي نظام ارزيابي شرکت  .4

 قوه قضايیه تدوين سند راهبردی توسعه عدالت الکترونیک )توسعه فناوری اطالعات در قوه قضايیه(  .5

 سازمان صنايع دفاع تدوين سند نقشه راه محصول و فناوری سازمان صنايع دفاع )طراحي متدولوژی و نحوه اجرا(  .6

 سازمان توان تدوين سند تحول و نقشه راه توسعه محصول و فناوری در سازمان توان   .7

 صنايع دفاعيمؤسسه آموزشي و تحقیقاتي  تدوين سند راهبردی و نقشه راه علوم و فناوری شناختي در بخش دفاع   .8

 های نو ايران )سانا(سازمان انرژی  نگاری و تدوين برنامه راهبردی توسعه انرژی خوشیدی در ايران آينده  .9

 پژوهشکده مهندسي جهاد -وزارت کشاورزی تحلیل و طراحي نظام نوآوری در بخش کشاورزی ايران   .10

 وزارت دفاع بندی بازار صادرات دفاعي و شناسايي عوامل حیاتي موفقیت آنهابخش  .11

12.  
شه راه فناوری در بخش همکاری در آينده سند راهبردی و نق نگهداری و تعمیرات نگاری و تدوين 

 هواپیماهای غیرنظامي ايران
 شرکت فارسکو

 جهاد دانشگاهي های نوظهور )نانوفناوری(های راهبردی توسعه فناوریتحلیل و ارزيابي حوزه  .13

 در شرکت گوشتیران تدوين استراتژی تکنولوژی در شرکت گوشتیران  .14

 آموزش بنیادشرکت  تدوين استراتژی تکنولوژی در شرکت آموزش بنیاد   .15

 و موسسه نور شورای عالي اطالع رساني فناوری اطالعات و دين و نقشه راه تدوين برنامه راهبردی   .16

 مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری قانون برنامه پنجم توسعه( 230تدوين سند راهبردی توسعه امور زنان و خانواده )ماده   .17

 مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری آينده نگاری در حوزه زنان و خانواده   .18

 هاشرکت پرورش داده -شورای عالي اطالع رساني (2تدوين سند تلفیقي طرح توسعه فناوری اطالعات کشور )تکفا و  ، نقشه راهنگاریآينده  .19

 فدراسیون فوتبال توسعه فوتبال کشورو نقشه راه پروژه تدوين سند راهبردی   .20

 جهاد دانشگاهي  نقشه جامع علمي کشورپروژه اسناد پشتیبان توسعه فناوری در همکاری در   .21

22.  
طرح تحول راهبردی توسعه پروژه نگاشت نهادی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور در همکاری در 

 علم و فناوری کشور
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  برنامه پنجم توسعه کشورتیم تدوين اسناد کارگروه توسعه فناوری  همکاری در  .23

 شرکت ايران ترانسفو طراحي و استقرار نظام مديريت تکنولوژی و تدوين استراتژی تکنولوژی   .24

 مرکز آينده پژوهي علوم و فناوری بخش دفاع پروژه تحلیل و طراحي نظام نوآوری   .25

 ساپکو 86سال  -پروژه تدوين استراتژی تکنولوژی در قطعه سازان منتخب ساپکو   .26

 سازمان پژوهش های علمي و صنعتي ايران 86سال  -پروژه بررسي نهادها و مديريت نظام ملي نوآوری در کشور  .27

 وزارت بهداشت و درمان 87و  86سال  -نقشه جامع علمي حوزه سالمتهمکاری در پروژه تدوين   .28

 معاونت آموزش و تحقیقات وزارت راه و ترابری 85سال  -پروژه تهیه و تدوين نظام نامه مديريت تکنولوژی وزارت راه و ترابری  .29

30.  
ها و مراکز پژوهشووي های تحقیقاتي به دانشووگاهپروژه ارائه مدلي برای ارزيابي و تخصوویص بودجه

 85سال  –وابسته به وزارت علوم 
 علوم، تحقیقات و فناوریمعاونت پژوهشي وزارت 

31.  
پروژه انجام مطالعات تطبیقي و طراحي و تدوين شوووناسووونامه تکنولوژی حمل و نقل با رويکرد 

 84سال  -سیستمي

 معاونت آموزش و تحقیقات وزارت راه و ترابری

 پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

 

 


