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 الف. دانشگاهي

 1318دانشگاه تهران،  ،كارشناس مهندسي شيمي

 1338صنعتي اميركبير، دانشگاه  ،كارشناس ارشد مهندسي صنايع

 1398سال  ،باطباييط يمهدانشگاه عال، ي مديريت تكنولوژيادكتر

 

 دانشگاهيغير  ب.

هاي علمي و صنعتي ايران، ، سازمان پژوهشهاي نوآوريسيستمهاي علوم و فناوري و كارگاه آموزشي ارتباط بين سياست

 06 مرداد

 &Seminar on Technology Foresight Methods 1309 ، مركاز صانايع ناوين، آ رنگاريساازي آينادهآموزشاي شبيه كارگااه

Practices For The Islamic Republic of Iran (UNIDO)  

 1301دانشگاه صنعتي مالك اشتر، كارگاه آموزشي چهار روز با دمينگ، 

 08 هاي علمي و صنعتي ايران، خردادكارگاه آموزشي نظام ملي نوآوري، سازمان پژوهش

 1339پژوهشي وزارت صنايع و معادن،  -ي آموزشي مدل های تصميم گيری، موسسه آموزشيدوره

 1339 پژوهشي وزارت صنايع و معادن، -ي آموزشي آناليز ريسک، موسسه آموزشيدوره

 1339پژوهشي وزارت صنايع و معادن،  -ي آموزشي بهره وری، موسسه آموزشيدوره

Festo Didactic Seminar P 111, Introduction to Pneumatics 

Festo Didactic Seminar P 211, Introduction to Electro pneumatics 

Festo Didactic Seminar P 311, Introduction to Programmable Logic Controllers (PLC) 

mailto:ktabaian@gmail.com


2 
 

، انجمان (Design and Evaluation of Innovation Policy(DEIP))کارگاه آموزشی طراحی و ارزيابی سياسات ناوآوری 

 1399مديريت فناوری با همکاری دانشگاه سازمان ملل، 

 Review of Indian)رب هند در سياست گ اری علم و فناوری و توساعه اتتصااد  داناش بنياان کارگاه آموزشی بررسی تجا

Experiences in S&T Policy Making and Development of Knowledge-Based Economy) انجمان ماديريت ،

 1399فناوری، 

 

 سوابق علمي .4

 

 علمي عضويت ها و مسئوليت هایالف. 

 صنعتي مالك اشترعضو هيات علمي دانشگاه 

 دبير سومين كنفرانس مديريت تكنولوژي ايران

 1306، ي تحقيقات و فناوري دفاعينخستين جشنوارهمدير اجرايي و جانشين دبير 

 1306، ي تحقيقات و فناوري دفاعيعضو هيات داوران دومين جشنواره

 1306بازار، ي ملي فنعضو كميته

 ، مركز تحقيقات سياست علمي كشور1989پامفا ي ي مشاوران پروژهعضو كميته

 ي پژوهشي گروه سياست علم، مركز تحقيقات سياست علمي كشورعضو شورا

 انديشي، مركز تحقيقات سياست علمي كشوري پژوهشي گروه آيندهعضو شورا

 1339، علمي كشورهاي نوي كميسيون صنعت شوراي پژوهش هايي تكنولوژيعضو كميته

 1396 -1309، )ره(پژوهي، دانشگاه بين المللی امام خمينی دکتری آينده علمی دوره گروهعضو 

 1308انداز توسعه، پژوهي، فناوري و چشماجرايي همايش آينده -ي علميشوراعضو 

 1309، هاي دولت، دانشگاه و صنعتكاريهم يعلمي نهمين كنگره يعضو كميته

 1301، هاي دولت، دانشگاه و صنعتعلمي يازدهمين كنگره همكاري يعضو كميته

 1303هاي دولت، دانشگاه و صنعت، ي علمي دوازدهمين كنگره همكاريعضو كميته

 1306المللي مديريت، نخستين كنفرانس بين علمي يعضو كميته

 1303، تكنولوژي ايران ين كنفرانس مديريتومي علمي سعضو كميته

 1309علمي چهارمين كنفرانس مديريت تكنولوژي ايران،  يعضو كميته

 1391ي علمي دومين كنفرانس بين المللی و ششمين كنفرانس ملی مديريت تكنولوژي ايران، عضو كميته

 1309ي علمي پانزدهمين همايش موسسه مطالعات بين المللی انرژی، عضو كميته

 1309عضو گروه آينده پژوهی دانشگاه آزاد اسالمی، 

 1309عضو کارگروه آينده نگری فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ايران، 
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 1391دومين كنفرانس بين المللی و ششمين كنفرانس ملی مديريت تكنولوژي ايران،  "آينده پژوهی"دبير علمی حوزه 

ت تكنولاوژي اياران، دومين كنفرانس بين المللای و ششامين كنفارانس ملای ماديري "انتقال و توسعه فناوری"دبير علمی حوزه 

1391 

 1396عضو کميته راهبری جايزه ملی ميريت فناوری و نوآوری، انجمن مديريت فناوری ايران، 

 1396عضو کميته راهبری سومين کنفرانس بين المللی و هفتمين کنفرانس ملی مديريت فناوری، 

   1393مجری طرح راه اندازی اتحاديه ی انجمن های علمی حوزه فناوری، نوآوری و تجاری سازی، 

مين كنفارانس ملای ماديريت تكنولاوژي تشاهمين كنفارانس باين المللای و "آينده نگاری و آينده پژوهی"چهااردبير علمی حوزه 

 1393ايران، 

 1396تجاری سازی فناوری، عضو شورای راهبری و نظارت اولين همايش بين المللی 

 1393عضو شورای راهبری و نظارت دومين همايش بين المللی تجاری سازی فناوری، 

"آينااده نگاااری، آينااده پژوهاای و ارزيااابی فناااوری" و "آ ااار اتتصااادی، اجتماااعی و دبياار علماای حااوزه عضااو کميتااه علماای و 

اياران،  فنااوری مين كنفرانس ملی مديريتنهبين المللی و  مين كنفرانسفرهنگی فناوری و نقش آن ها در توسعه پايدار" پنج

1399 

 1393ايران،  فناوریمين كنفرانس ملی مديريت نهمين كنفرانس بين المللی و پنج عضو کميته بين الملل

 1393ايران، فناوری مديريت  انجمن عضو کميته بين الملل

 اجتماعي-. سوابق علميب

 1339، وژي ايرانعضو هيات موسس انجمن مديريت تكنول

 1309، نگري ايرانعضو هيات موسس انجمن آينده

 عضو هيات موسس جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

 1339، ايران فناوریي انجمن مديريت عضو هيات مديره

 1309، نگري ايراني انجمن آيندهعضو هيات مديره

 صنعت و دانشگاهي جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط عضو هيات مديره

 1339، دولت، دانشگاه و صنعت كاريي سراسري همي دائمي كنگرهعضو كميته

 1309علمی پژوهشکده آينده پژوهی دانشگاه امام خمينی)ره(،  عضو شورای

 1393عضو علی البدل و مشاورهيات مديره شورای انجمن های علمی ايران، 

   1399رئيس اتحاديه ی انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی، 

 1399عضو کارگروه شورای علم و فناوری برنامه ششم توسعه، 

 

 اجرايي -علميسوابق . ج

 1308پژوهي، سازي آيندهكارگاه ايراني شبيهطراحي و اجراي نخستين 
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 1306طراحي و اجراي نخستين همايش فن بازار دفاعي، 

 1306، طراحي و اجراي نخستين نمايشگاه فن بازار دفاعي

 1308به مدت شش ماه،  پژوهيي كارورزي آيندهطراحي و اجراي نخستين دوره

 پژوهیی توليد علم و آيندههای مزرعهطراحي  و اجراي سمينار جوانه

 طراحي  و اجراي سمينار دانشگاه سنتی، دانشگاه آينده

 هاي الگوي مؤ ر ارتباط با دانشگاهارايهطراحي  و اجراي سمينار 

 ريزي براي شرايط عدم تطعيتطراحي  و اجراي سمينار برنامه

 طراحي  و اجراي سمينار تبادل تجربيات مديريت تحقيقات و فناوري

 هاي راهبردي و كالن روندهاي آيندهگيريها در تصميمطراحي  و اجراي سمينار جادوي استعاره

 همايش درآمدی بر روندها و کارکردهای دفاعی علوم شناختیطراحي  و اجراي 

 طراحي  و اجراي سمينار نقش استعاره در گفتمان سياسی جنگ

 1398طراحي و اجراي همايش "مديريت نوآوری شبکه ای"، 

  1398"نحوه تدوين نقشه راه فناوري شركت گاز"،  طراحي و اجراي همايش

 1391"،  1989هاي پيشرفته عام در ايران  زي توسعه فناوريري"پسا برنامه طراحي و اجراي همايش

گ اري فنااوري ناانو در گ اري علم و فناوري و ارزياابي آن باا نگااه باه ارزياابي سياسات" سياست طراحي و اجراي همايش

 1391ايران"، 

 1391"جستجو و تحليل اطالعات اسناد  بت اختراع"،  کارگاه آموزشیطراحي و اجراي 

"، شبکه سازی توانمندی های فنااوری و ناوآوری در ايارانس آسايب شناسای، مواناع و راهکارهاا اجراي همايش " طراحي و

1396 

رئاايس پاناال تخصصاای "تجااارب موفاا  و ناااموف  مااديريت فناااوری" دومااين کنفاارانس بااين المللاای و ششاامين کنفاارانس ملاای 

 1391مديريت فناوری، 

 1396گانه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت، علمی مارپيچ سه سمينار برگزاری طراحي و 

 1391طراحی سوال آزمون دکتری رشته ی آينده پژوهی، دانشگاه عالی دفاع ملی، 

 1396طراحی سوال آزمون دکتری رشته ی آينده پژوهی، دانشگاه عالی دفاع ملی، 

 1393طراحی سوال آزمون دکتری رشته ی آينده پژوهی، دانشگاه عالی دفاع ملی، 

 1399ی سوال آزمون دکتری رشته ی آينده پژوهی، دانشگاه عالی دفاع ملی، طراح

  68/9/93، طراحی اجالس مدرسان مديريت فناوری

روز  باه تصاد باه آن هاای گارايش و رشاته محتوای بازنگریبرگزاری نخستين اجالس مدرسان مديريت فناوری با عنوان "

 63/0/93، "دوره رساني

 1399، فروردين ی انجمن های فناوری های هم گراطرح تشکيل اتحاديه تدوين 
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 1399مديريت فناوری ايران،  دستگاهی انجمنه نامه تاسيس شعبشيوهپيش نويس تدوين 

  1393تدوين طرح تشکيل انجمن مديريت فناوری و نوآوری دفاعی، 

 1399مديريت فناوری ايران،  انجمنتدوين آيين نامه تشکيل کار گروه های پژوهشی 

 11/4/44، طرح تشكيل کارگروه پژوهشي نوآوري باز و شبکه های علم و فناورین تدوي

 

 هادر كنفرانسارائه شده مقاالت  .5

هااي ، دوازدهماين كنگاره همكاري"اندازهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي تحق  سند چشامكاريهايي از همتبيين صورت"

 1303دولت، دانشگاه و صنعت، 

گرايااي فناااوري، پژوهي، نااوآوري و همهمااايش آينااده، "پژوهيي دانشااگاهي آيناادهاناادازي رشااتهراهراهبردهاااي طراحااي و "

1303  

 1300، همايش ايران آينده، "انديشیضرورت نهادينه شدن آينده پژوهی:ي ملی آيندهگيری شبکهشکل"

  1300كاربردي طب نظامي و حوادث غير مترتبه، -ي علمي، چهارمين كنگره"نبردهاي آيندههاي پزشكي دفاع در جنبه"

در بيوتكنولاوژي  پژوهيكنفارانس آيناده، "ي ج.ا.ا.نوآوري باز و ضرورت كسب آگاهي رتابتي باراي تضامين امنيات آيناده"

 1303مركز تحقيقات بيولوژي مولكولي،  پزشكي،

 1301دانشگاه علوم پزشكي ارتش، اختي و كنترل  هن، پژوهي، علوم شنكنفرانس آينده، "جنگ شناختي"

هااي ، ياازدهمين كنگاره همكاري"باازاري ماوردي فن، مطالعاهپيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در تالب نظام ملي نوآوري"

 1301دولت، دانشگاه و صنعت، 

 1308انداز توسعه، پژوهي، فناوري و چشمآينده ملی همايش، "گ ارينگاري به م ابه ابزار اولويتآينده"

 1309دومين كنفرانس مديريت تكنولوژي ايران، ، "ي فناورانه و صنعتي ايرانبازار و نقش آن در توسعهفن"

بااا اتخااا  رويكاارد نااوآوري باااز"، چهااارمين كنفاارانس مااديريت تكنولااوژي ايااران،  نااوآوريهاي "ارتقاااي كاركردهاااي سيسااتم

1309 

"کاربرد آينده پژوهی در انتخاب فناوری های نوين: مطالعاه ی شاوراهای پاژوهش و ناوآوری کشاورهای اروپاای شامالی"، 

 1396دومين همايش ملی آينده پژوهی، 

"ارائه ی چهارچوبی از سياست های علم، فناوری و نوآوری از منظر عرضه، تقاضا و زيرساختی و ارائه ی پيشانهادهای 

 1396نظام تقاضا" اولين همايش بين المللی تجاری سازی فناوری، سياستی در بهبود 

 1393"تا ير جهانی شدن بر نظام های ملی نوآوری"، 

اولين کنفرانس بين المللی اتتصاد، مديريت، حسابداری و "،  آينده نگاری در برنامه های سياست مديريت و علم و فناوری "

  1393، علوم اجتماعی

 بخااش و ريخطرپاا  یگاا ار هيساارما هاااي شااركت ،یقاااتيتحق و یعلماا یهااا شااهر  ،یدولتاا بخااش ارتباااط و نقااش گاااه،يجا"

ی، اتتصاد توسعه و ینيکارآفر ت،يريمد یالملل نيب کنفرانس نيششم"، انيبن دانش یکارها و کسب از تيحما در یخصوص

1393 
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کنفرانس بين المللی اتتصاد، مديريت، حسابداری و اولين "،  آينده نگاری در برنامه های سياست مديريت و علم و فناوری "

  1393، علوم اجتماعی

 ملای هشاتمين کنفارانس و المللای باين کنفرانس پژوهشي"، چهارمين مراکز در پژوهي آينده ابزار عنوان به محيطي " پويش

 1393فناوری،  مديريت

 ايران"، چهارمين فضايي صنعت: موردي مطالعه باز، نوآوري فضاي در محور پروژه هاي سازمان هاي تابليت "شناسايي

 1393فناوری،  مديريت ملی هشتمين کنفرانس و المللی بين کنفرانس

 مقاالت در نشريات .6

 1338علمي وپژوهشي رهيافت، ي سياست، فصل نامه"ياستراتژي تكنولوژيس مفهوم، جايگاه و تاكيدات اساس"

علمي وپژوهشااي رهيافاات، پاااييز و زمسااتان ي سياسااتفصاال نامااه، "ملااي نگاري: نخسااتين گااام در مسااير آينااده1989پامفااا "

1301 

"بررسی ميزان حمايت شرايط زمينه ای ايران از اتخا  رويکرد نوآوری باز، مطالعه موردی نظام نوآوری هوايی"، فصال 

 61-3، صص1398، زمستان 3، سال پنجم، شماره بهبودپژوهشی مديريت  –نامه علمی 

جا مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در راستای تحق  پشاتيبانی بار خاط از نيروهاای مسالص"، فصال "الگوی تحول ود

 پژوهشی راهبرد دفاعی،-نامه ی علمی

"چرا پيش بينی برخی از مديران بهتار از پايش بينای آمارداناان از کاار در مای آياد"، ماهناماه تخصصای بازارياابی، شاماره 

  98، شهريور 96

 96روندهای حاکم بر جهان اسالم"، فصل نامه مطالعات سياسی جهان اسالم، بهار و تابستان  "

"طرح ريزی راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات ودجا با رويکرد آيناده نگااری مبتنای بار پاارادايم هاای ناوين سارويس 

 1396فناوری پيشرفته دفاعی، پژوهشی محرمانه علوم و  -نشريه علمیگرايی، شبکه محوری و محاسبات ابری"، 

 1396"نقش رويکرد نوآوری باز بر کسب هوشمندی فناوری"، رشد فناوری، 

 1393"نوآوری در خدماتس از طري  تکنيک طرح ريزی خدمات"، نشريه ی علمی تخصصی بازرگان، 

، بهاار 98دوازدهام، شاماره "طراحی و توليد تسليحات و تجهيزات نظامی بادون کارخاناه"، فصالنامه راهبارد دفااعی، ساال 

1393 

"شناسااايی تابلياات هااای مااديريت طاارح هااای توسااعه ای محصااول جديااد در فضااای نااوآوری باز)مطالعااه مااوردی صاانعت 

 پژوهشی بهبود مديريت، -علمیفضايی("، فصلنامه 

فصال ناماه ، "بررسی و رتبه بندی عوامل مو ر بر سازو کار به کارگيری رويکرد ناوآوری بااز در صانعت هاوايی اياران"

 61-1، صص1396، زمستان 9م، شماره دو، سال نوآوریپژوهشی مديريت  –علمی 

The Effect of Open Innovation on Technology Intelligence in Aviation Industry of Iran, 
Science, Technology & Society 20:1 (2015): 89–113 

 ماديريت، ساال بهباود پژوهشی – علمی نشريه، باز" نوآوري پارادايم به گ ار در کشور دفاعی صنايع روي پيش هاي چالش"

 75 - 55 صفحات 1394 تابستان ، 28پياپی ،2 شماره نهم،
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 نامهي پايانراهنمايي و مشاوره .7

 1303، دانشگاه صنعتي مالك اشتركارشناسي ارشد، ، R&Dدر گ اريالگوي سرمايه

 1303ج.ا.ا. ، كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، طراي الگوي تدوين راهبرد فناوري 

كارشناسااي ارشااد، دانشااگاه  محااور،هاي پژوهشديل دانااش ضاامني بااه دانااش آشااكار در سااازمانبااي چااارچوبي بااراي تارائااه

  1300صنعتي مالك اشتر، 

 1308، كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر،  TRLالگوي

ي ماوردي دانشاگاه صانعتي مالاك پاژوهش محاور، مطالعاههاي هايي براي استخراج دانش ضامني در ساازماني روشارائه

 1300اشتر، كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 

 تدوين فرايند هوشمندسازی جا ب تکنولاوژی: مطالعاه ماوردی صانعت سااخت هواپيماای بادون سرنشاين، كارشناساي ارشاد،

 1309صنعتي مالك اشتر،  دانشگاه

كارشناسي ارشد، دانشاگاه صانعتي ارزيابی فرايند مديريت فناوری در واحد بيمارستان های سيار و ارائه طرح های بهبود، 

 1309مالك اشتر، 

 1391تا ير رويکرد نوآوری باز بر هوشمندی فناوری در صنعت هوايی، كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايی، 

ل عوامل پيش برنده نوآوری صنايع دفاعی در سال های پاس از انقاالب اساالمی، دکتاری پاژوهش محاور، دانشاگاه ارائه مد

 1391عالمه طباطبايی، 

 1391هبردهای تحق  آن، دکتری، دانشگاه بين المللي امام خميني )ره(، اچيستی آينده پژوهی اسالمی و ر

ی اياران و ترسايم آيناده هاای باديل پايش رو در افا  چشام اناداز، بررسی و تحليل سياست های بازنشساتگی جمهاوری اساالم

 1391دکتری، دانشگاه بين المللي امام خميني )ره(، 

، 1989فناااوري اطالعااات و ارتباطااات در افاا  مبتنااي باار طراحااي ماادل نااوين وزارت دفاااع آينااده جمهااوري اسااالمي ايااران 

 1391دکتری، دانشگاه بين المللي امام خميني )ره(، 

 1396ها و مدل های مديريت سبد پروژه در زمينه فعاليت های بخش هوايی، دکتری، روش 

باز، دکتری، دانشاگاه تربيات مادرس،  فضاي نوآوري در جديد محصوالت توسعه عملكرد بر مو ر طرح تابليت های مديريت

1391 

 1396صنعتي مالك اشتر، كارشناسي ارشد، دانشگاه ، ارائه چهارچوب تدوين استراتژی توسعه شهری در ايران

تعيين راهبردهای موفقيت در برون سپاری پروژه های نوآوری، با تاکياد بار ناوآوری باازس مطالعاه ماوردی شارکت صانايع 

   1396تطعات الکترونيک ايران، كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 

مطالعاه ماوردی  عميار و نگهاداری هاوايی کشاور،ارائه الگوی ارزيابی ميزان باه کاارگيری تفکار اساتراتژيک در صانعت ت

 1391كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر،  شرکت خدمات هوايی پارس،

شناسايی و رتبه بندی عوامل کليادی موفقيات در صانعت روغان خاوراکی کشاور، كارشناساي ارشاد، دانشاگاه صانعتي مالاك 

 1398اشتر، 

آمادگی سامانه های تحقيقاتی، كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، ص سطارائه چارچوب  بومی برای اندازه گيری 

1393 
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تابليت های مديريت طرح مو ر برعملكرد توسعه محصوالت جديد درفضاي نوآوري باز، دکتری، دانشاگاه تربيات مادرس، 

1393 

 1399صنعتي مالك اشتر،  تا ير نوآوری باز در اجرای پروژه های فضايی )صاايران(، كارشناسي ارشد، دانشگاه

 تدريس .8

 1303 دانشگاه صنعتي مالك اشتر، استراتژي تكنولوژي، كارشناسي ارشد،

 1309مديريت تکنولوژی، كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 

 1398پيش بينی و آينده نگاری فناوری، كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 

 تارم اول  علم، تکنولوژی و نوآوری، دوره ی دکتری آينده پژوهی، دانشگاه امام خمينای)ره(، سياست گ اریآينده پژوهی و 

1309-98 

  تارم دوم  سياست گ اری علم، تکنولوژی و نوآوری، دوره ی دکتری آينده پژوهای، دانشاگاه اماام خمينای)ره(،آينده پژوهی و

1398- 91 

   تارم دوم ری، دوره ی دکتری آينده پژوهی، دانشگاه امام خمينای)ره(،آينده پژوهی و سياست گ اری علم، تکنولوژی و نوآو

1391-96  

آينده پژوهی و سياست گ اری علم، تکنولوژی و نوآوری، دوره ی دکتری آينده پژوهی، دانشگاه امام خمينای)ره(، تارم اول   

1396-93 

 93 -1396، ترم اول ايران ارزيابی فناوری، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت

 93 -1396 دوم، ترم ايران ارزيابی فناوری، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت

 1393دانشگاه صنعتي مالك اشتر، آينده پژوهی، دکتری پژوهش محور، 

 1399، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، MBA ، كارشناسي ارشدو نوآوری یفناورمديريت 

 

 كتابمشاركت در توليد  .9

 1330، ي آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، مؤسسههزاره نوينانديشي براي نو

 1333، ي آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، مؤسسهيادگيري براي هزاره نوين

 1339، ي آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، مؤسسهن و محققاناهاي مديريتي در مهندسپرورش مهارت

 1339، زشي و تحقيقاتي صنايع دفاعيي آمو، مؤسسهيافتههاي پرورشمديريت بر هوش

ي ، مؤسسااهي صاانعتيآموزشااي در كشااورهاي عمااده -هاااي پژوهشاايهاي كااالن تكنولااوژي و نظامبررسااي تطبيقااي سياساات

 1333، آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

 1331، ي آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، مؤسسهمديريت بر مديريت ناپ ير

 1308،  دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري، پايه و تجربه سه كشور سياست تكنولوژيس مفاهيم

 1333، ي آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، مؤسسهژي تكنولوژي در شش كشورتتطبيقي استرا يمطالعه
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 1333، ي آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، مؤسسهمديريت پروژه و مهندسي سيستم

 1330، سازمان صنايع هوايي، گ اري براي توسعهتكنولوژي از منظر سياستمباني تكنولوژي و انتقال 

 1333، ي آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، مؤسسهوري صنعتيآمديريت نو

 1333ي آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، مؤسسه ها و واحدهاي تحقيقاتي،وري سازمانبهره

  1338يقاتي صنايع دفاعي، ي آموزشي و تحق، مؤسسهمخابرات نظامي امريكا

 1338ي آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، ، مؤسسهنقش مخابرات در عمليات طوفان صحرا

 1331ي آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، ، مؤسسهمديريت اسالمي از نگاه آيات و روايات

 1306، هاي فناوريكاريها، دفتر همهاي جديد و طرز كار آنفناوري

 1308ي آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، مؤسسهپژوهي، الفباي آينده

ي آموزشي و تحقيقاتي صانايع سازي براي دستاوردهاي تحقيقاتي، مؤسسهبازار، رويكردي نو به تجارت فناوري و بازارفن

  1306دفاعي، 

 

 هاي تحقيقاتيپروژهمشاركت در  .11

 ي آيندههاي مطالعهبررسي و شناخت روش

 نگاري متناسب با بخش دفاعيي آيندهو تدوين چهارچوب بهينه طراحي

 اولهاي اصيل و دستبررسي نوآوري

 تحليل و طراحي نظام نوآوري دفاعي

 سال آينده، از منظر امنيتي ـ دفاعي 68دورنماي فناوري بيومتريك در 

 شناختيبررسي كاربردهاي دفاعي علوم

 هاي آيندههاي حاكم بر جنگپارادايم

 هاي دفاعيي الگوي تدوين درخت فناوريايهار

 انداز و تدوين كتاب سازمان معياري راهنماي علمي تدوين چشمتهيه

 پژوهيافزار آيندهكارگيري پنج نرمي  راهنماي بهتهيه

 ارزيابی توازن سياست های تحريک طرف عرضه ی فناوری و سياست های تحريک طرف تقاضای فناوری

 پژوهانه طرح تالب در كشور، هايدانشگاه دكتري هايرساله از حمايت سياست نهادي سازگاري ارزيابي

 نوآوري و فناوري علم، هايسياست ارزيابي دستنامه دوينت

 فناوري توسعه نهادهاي كار و كسب های مدل به بخشي تنوع

 ملی و دفاعینگاشت نهادهای فعال در سياست سازی و سياست گ اری علم، فناوری و نوآوری در سطوح 

 1399طراحی و مدلسازی پايگاه هستی شناسی سياست های علم، فناوری و نوآوری در حوزه دفاعی، خرداد 
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 نظارت بر پروژه های تحقيقاتی و مطالعاتی .11

 1303، علمی کشورسياست مرکز تحقيقات ، پروژه ی "تبيين چيستی کانون های تفکر سياست علم و فناوری

 1391، ناجامطالعات و تحقيقات  سازمان، پژوهی، دريچه ای به فردا"کتاب "آينده تدوين  

(، سااناساازمان انارژی هاای ناو ايران)، وزارت نيارو، پروژه ی تدوين "سند راهبرد ملای توساعه صانعت بار  باادی اياران

1391 

 1396، علمی کشورسياست ، مرکز تحقيقات "روش شناسی تدوين اسناد ملی فناوری های راهبردی" کتاب

 1393، پژوهشکده مطالعات فناوری"، ايران نگاریآينده ملی مرکز مناسب بديل ساختارهای طراحیپروژه ی "

 

 افتخارات 

 ي شهيد رجاييي دستگاهي نهمين جشنوارهمدير نمونه

 ی علمیهاانجمن  عضويت .12

 1339، مديريت تكنولوژي ايرانعلمی عضو انجمن 

 1301، نگري ايرانآينده علمی عضو انجمن

 عضو جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

 1309عضو انجمن علمی فرماندهی و کنترل، 

 1398عضو انجمن علمی پدافند غير عامل، 

 1391عضو انجمن علمی مديريت دانش، 

 1396عضو انجمن علمی تعالی کسب و کار، 

 1391عضو انجمن علمی مديريت رفتار سازمانی، 

 هاداوری پايان نامه  .13

كارشناساي ارشاد، دانشاگاه صانعتي مالاك فرايناد توساعه محصاول جدياد در ساصاد، بررسي عوامل ماو ر بار طاوالني شادن 

 1391اشتر، 

كارشناساي ارشاد، دانشاگاه صانعتي مالاك اشاتر،  ،ارايه الگويي براي ارتقاء كيفيت پروژه هاي انتقال فنااوري در صاشايراز

1391 

، توسااعه محصااول و ارايااه پيشاانهادات بهبااود در گااروه صاانايع يااا مهاادي )عااج( بررسااي علاال طااوالني شاادن زمااان فراينااد

 1391كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 

كارشناساي ارشاد، دانشاگاه صانعتي ، تحليل نهادي عوامل ناكارآمدي سيستم ملي ناوآوري اياران در كااركرد سياسات گا اري

 1391مالك اشتر، 
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كارشناساي ، در فراينادهاي ماديريت تكنولاوژي )مطالعاه ماوردي ساتاد ساازمان صانايع دفااع(تبيين نقش ستاد ساازمان ماادر 

 1391ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 

كارشناسااي ارشااد، ، ارايااه الگااوي مناسااب بااراي افاازايش ا ربخشااي واحاادهاي تحقياا  و توسااعه در گااروه صاانايع شااهيد هماات

 1391دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 

، عملكارد نظاام ماديريت تكنولاوژي در پاروژه هااي شاركت صاااايران یماو ر و اراياه الگاويي جهات ارتقااشناساايي عوامال 

 1391كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 

 1391كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، ، تجاري سازي نتايج تحقي  )فناوري هاي نو( در بخش دفاعي

كارشناساي ارشاد، ، براي انتخاب تكنولوژي مناساب محصاول در صانايع جناگ افزارساازيارائه مدل مناسب تصميم گيري 

 1391دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 

الگوی مديريت هوشمندی فناوری هاای برتار در ساازمان هاای ساطص ملای، ماورد مطالعاه فنااوری ماواد پيشارفته، دکتاری، 

  1393دانشگاه عالمه طباطبايی، 

ايستگی ماديران پاروژه هاای موفا  و نااموف  صااايران و ارائاه ی راهکارهاای بهيناه در ماورد مقايسه تطبيقی معيارهای ش

 1393كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، اتنخاب مديران، 

هااای توسااعه فناااوری در شاارکت ملاای مطالعااه مااوردی: پااروژه، ارائااه الگااويی باارای مااديريت پااروژه هااای توسااعه فناورانااه

 1393، تربيت مدرسكارشناسي ارشد، دانشگاه ، صادرات گاز ايران

علام و كارشناساي ارشاد، دانشاگاه ، اياران در فنااوری ناانو  صاادرات توساعه پيشاران   هاای سياسات تدوين برای الگويي ارائه

 1399، صنعت

، ايارانمطالعاه ماوردي: شارکت ماديريت شابکه بار  ، هاساازمانفناوري راياانش اباري در  بر کسب مؤ رشناسايي عوامل 

 1399، علم و صنعتكارشناسي ارشد، دانشگاه 

كارشناساي ارشاد، ارزيابی فناوری مايع سازی گاز طبيعی در مقيااس کوچاک بارای تاامين گااز انارژی منااط   دوردسات، 

 1399، علم و صنعتدانشگاه 

تربيات ، دانشاگاه ریکتادمدل توسعه تابليت های مديريت سبد پروژه های ناوآوری )مطالعاه ماوردی: صانعت بار  اياران(، 

 1399، مدرس

 

 

 


