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ازعلمیانجمنمجوزبااخذ1381درسالایراننوآوریوفناوریمدیریتانجمن

بهرتکسببااستتوانستهتاکنونانجمناین.شدتاسیسفناوریوتحقیقات،علوموزارت

گذشتهسالدوازدهطولدر(انجمن400بهقریب)درکشورعلمیانجمنهایدرمیانبرتر

انجمن.استنمودهکسبرا+Aرتبه1399سالدرو.باشدکشوربرترانجمنیازدهجز

یتباحماونمودهاقدامدرایراننوآوریوفناوریسطحارتقاءراستایدرتااستبرآن

وارتقابه،نوآوریوفناوریمدیریتعرصهتالشگرانومتخصصانشبکهتوسعهوازایجاد

انجمناین.نمایدکمکبنگاهوملیسطوحدرحوزهاینبامرتبطهایگیریتصمیمبهبود

دماتخارائهبه،بخشیبینهایهمکاریوتعامالتبهبودوافزایشباتااستدرصدد

مدیریتزمینهدرمناسبمشاورهایوپژوهشی،توانمندسازی،اطالعاتی،آموزشی

.نمایداقدامنوآوریوفناوریسیاستگذاریونوآوری،فناوری

ایراننوآوریوفناوریمدیریتانجمن



زایکیدرکه،خصوصیودولتیغیر،دولتیازاعمنهادهاوهاشرکت،هاسازمان،هاوزارتخانه

داشتهتفعالیمرتبطهایحوزهسایرونوآوریوفناوریمدیریت،فناوریوصنعت،علومهایزمینه

طراحیدرموثرومستمرطوربهحقوقیاعضای.درآیندانجمنحقوقیعضویتبهتوانندمی،باشند

وایندنممیشرکتآناصولیهایسیاستگذاریوگیریجهتوانجمنهایفعالیتسازیپیادهو

دررایحقدارایحقوقیاعضای.نمودخواهداقداماعضااینبرایهافرصتخلقدرنیزانجمن

.بودخواهندمدیرههیاتانتخابجهتانجمنعمومیمجامع

حقوقیعضویت



افتخاریاعضای(الف
یتاهمدارایتکنولوژیهایزمینهدرآناناجرایییاعلمیمقامکهخارجییاوایرانیهایشخصیتازاعمجامعهویژهنخبگان

.میشوندتلقیافتخاریعضو،اندنمودهایارزندهوموثرهایکمکانجمناهدافپیشبرددریاوبوده

پیوستهاعضای(ب
فعالیتسابقهایوهستندمرتبطهایرشتهدیگریاوتکنولوژیمدیریترشتهدرارشدکارشناسیمدرکحداقلدارایکهافرادیکلیه

.میشوندمحسوبپیوستهاعضایزمرهدر.دارندراتکنولوژیمدیریتزمینهدر

رداربرخومدیرههییتانتخابمنظوربهعمومیمعجمدررایحقهمچنینوانجمندرعضویتامکاناتکلیهازپیوستهاعضای
.میباشند

وابستهاعضای(ج
فعالیتسابقهایوهستندمرتبطهایرشتهدیگریاوتکنولوژیمدیریترشتهدرارشدکارشناسیمدرکحداقلدارایکهافرادیکلیه

.میشوندمحسوبپیوستهاعضاییزمرهدر،دارندراتکنولوژیمدیریتزمینهدر

دانشجوییاعضای(د
.میباشندتحصیلبهمشغولمرتبطهایرشتهدیگریاوتکنولوژیمدیریترشتهدرکههستنددانشجویایی

حقیقیعضویت



ماهانجمنحقیقیاعضای هپیوست دانشجویی جمع

99فروردین  1 1 2

99اردیبهشت  3 3
99خرداد  8 3 11

99تیر  4 2 6
99مرداد  2 2

99شهریور  4 7 11
99مهر  1 6 7

99آبان  15 60 75
99آذر  27 64 91
99دی  3 3

99بهمن  3 7 10
99اسفند  6 4 10

1400فروردین  1 2 3

1400اردیبهشت  4 7 11

1400خرداد  1 4 5
1400تیر  1 1 2

1400مرداد  7 15 22

1400شهریور  2 2 4
1400مهر  1 5 6

1400آبان  3 12 15
1400آذر  5 24 29
1400دی   8 2 10
1400بهمن  6 9 15
1400اسفند  0 2 2

مجموع 113 242 355

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

فروردین 

99

اردیبهشت 

99

99خرداد  99تیر  99مرداد  شهریور 

99

99مهر  99آبان  99آذر  99دی  99بهمن  99اسفند  فروردین 

1400

اردیبهشت 

1400

خرداد 

1400

1400تیر  مرداد 

1400

شهریور 

1400

1400مهر  آبان 

1400

1400آذر  1400دی   بهمن 

1400

اسفند 

1400
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انجمنهایفعالیتحیطه کارگاهها•
فصلیمدارس•
هاکمپبوت•

•D8TTEN

فاخرکتبتدوین•
محتواتامین•
گزینیواژه•مکتب جامع•

المللبین•
صنعت•
زنان•

آموزش

خدمات
پژوهش

هاکارگروه

یاجتماعمسئولیت

مفرووهانشست
ها

نشست و فروم36•

شغلیفرصت•
الیو•
گپ میت•



آموزش

هاپارکهایکمپبوت

1400مورد 11و 1399مورد در 6

فصلیمدارس
تجاریوصنعتیسیاستگذاری

دیجیتالاقتصاد
با خرد و کالن مدیریت فناوری1400تابستان 

هایپروژهمالیارزیابیتوانمندسازیدوره

انجمنمشترککارگاههایمحورفناوری

1400مورد در 21و 1399مورد در 26: پژوهبشری 

(دوره15)مدیریت شبکه های اجتماعی : مرکز نوآوری اروند تک

دوره مهارتی راهبردی انقالب صنعتی: دانشگاه خلیج فارس

(دوره8تاکنون دوره 33مجموعا )چهارم

سورنا آکادمیهمکاری در سایکل زیست فناوری 

دبیرخانههمکارانداخلیدوره

مارکتینگدیجیتال

هاکارگاه

1400و99دوسالهردرکنفراسجنبیکارگاههشت
سیناپسشتابدهندهدرکارگاه4

(ماه6)اتمیانرژیسازماندرحکمرانیمدرسه
پایتوندوره
فناوریوعلمسنجشدوره
جامعمکتبنویسیمقالهدوره



پژوهشخدمات

فناوریپارک
(D8TTEN)پردیس

فاخرکتب مکتب جامع

خبریمحتوایتامین
تجاریمحتوایتامین

تطبیقیمطالعات

تتحقیقامرکزباهمکاری
درورشکعلمیسیاست
فاخرکتبتدوین

کتبخالصه
هاکلیپویدئوتهیه

محتواارائه

کتبخالصه
هاکلیپویدئوتهیه

دوره راهبری جهش 
انتشار مقاالت علمی



گزینیواژه
99در جلسه16

1400جلسه در 6 صنعت
جلسه5

زنان
99در لسهج4
1400جلسه در 6

هاکارگروه

المللبین
99در لسهج5
1400جلسه در 1



عنوان سازمانمخاطبین

المللیبینپذیریرقابتوملیآوریتاب (برنامه 3) ریاستفناوریوعلمیمعاونت
جمهوری

ایرانپاستورانستیتووانجمن

پژوهانسیاستباشگاه

خصوصیبخشوسیاستگذاران

ریونوآوفناوریمدیریتحوزهسیاستگذاران

نوآوریوفناوریمدیریتامعهج

کرونانواکستوسعهدرفناوریمدیریتوسیاستگذاری

تاکتکسمیوتاکاینوتک (برنامه 4)

هافروموهانشست

شکوفاوچیستا شکوفاییونوآوریصندوق بنیاندانشحوزه-زنان

پژوهشسدهیک سیاستتحقیقاتمرکز-علوموزارت
علمی

نوآوریوفناوریجامعهسیاستگذاران

خودروکنفرانس ستاد-صنعتوعلمدانشگاه
نقلوحمل

خصوصیبخش-صنعتیسیاستگذاران



عنوان سازمانمخاطبین

ماسیناکتورشاهناصرالدینفیلمنشست

هافروموهانشست

07

نقسوفکریمالکیتمدیریتهاینشستسلسله
(نشست5)بنیاندانشاقتصادتوسعهدرآن

نعتصبخشهایچالشهاینشستسلسله

5سیاهآیینهفیلمنشست

2سیاهآیینهفیلمنشست

تقلیدبازیفیلمنشست

ایرانشناسیجامعهانجمن

یسپردپارکوایرانشناسیجامعهانجمن

ایرانشناسیجامعهانجمن

ایرانشناسیجامعهانجمن

ور و مرکز تحقیقات سیاست علمی کش
صندوق نوآوری و شکوفایی

مدیریت فناوری و نواوری و انجمن
دانشگاه عالمه طباطبائی

ییاودیسه فضافیلمنشست

ایرانشناسیجامعهانجمن



عنوان سازمانمخاطبین

انجمن مدیریت فناوری و نواوری، 
SPICY & ITTN

ینبفناوریوعلمیهمکاریتقویتهایفرصت
ایتالیاوچین،ایران

هافروموهانشست

07

وانتقالهایروش :کتابتحلیلورونمایینشست
فناوریاکتساب

باآنتفاوتوعلمیهایانجمنمدیریتویژگی
خصوصیهایشرکتودولتیهایسازمانمدیریت

علمیهیاتاعضایخدمتجبراننظام
پژوهشیموسساتوهادانشگاه

اجتماعینوآوریوزنان

ردایراننوآوریوفناوریمدیریتانجمننقش
یتکنولوژمدیریترشتهمحتوارسانیروزبه

انجمن مدیریت فناوری و نواوری، 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

انجمن مدیریت فناوری و نواوری، 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

م وزارت علوانجمن مدیریت فناوری و نواوری، 
یتحقیقات و فناوری و شورای انجمن های علم

مرکز نوآوریانجمن مدیریت فناوری و نواوری، 
رسا، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور



عنوان سازمانمخاطبین

انجمن مدیریت فناوری و نواوری، 
صندوق نوآوری و شکوفایی

هافروموهانشست

07

نوآوریاندیشکده چرخه 
کنکاشی در حوزه علم، فناوری و نوآوری

ساله ایران و چین25در تفاهم نامه 

تراز تجاری یا تراز فناوری؟

کمپ مالکیت فکری تا تجاری سازی

و نوآوری اجتماعیزنان 

تارتاپ بررسی مدل تشکیل، فعالیت و خروج اس
ها به صورت تعاونی

با ویژگی های مدیریت انجمن های علمی و تفاوت آن
مدیریت سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی

انجمن مدیریت فناوری و نواوری، 
دانشگاه عالمه طباطبایی

انجمن مدیریت فناوری و نواوری، 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

انجمن مدیریت فناوری و نواوری
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

انجمن مدیریت فناوری و نواوری
ایرانی پیشرفت–مرکز الگوی اسالمی 

انجمن مدیریت فناوری و نواوری،
اتاق بازرگانی ایران



عنوان سازمانمخاطبین

انجمن مدیریت فناوری و نواوری،
انجمن پارکهای فناوری

هافروموهانشست

07

وناواکسن کر–محور مدیریت فناوری –کنفرانس مدیریت 

آریانا قلم–فناپ –انجمن مدیریت فناوری  و نوآوری 

گذاری کسب و کارهای سالمتسیاست 

هاتشکل های کارآفرینی فرصت ها و چالش

چالش های نوآوری در کسب و کارهای خانوادگی

مدیریت نوآوری در کسب و کارهای خانوادگی

انجمن مدیریت فناوری و نواوری،
اتاق بازرگانی ایران

انجمن مدیریت فناوری و نواوری، 
بازرگانی ایراناتاق 

انجمن مدیریت فناوری و نواوری
دانشگاه عالمه طباطبایی

انجمن مدیریت فناوری و نواوری،
اتاق بازرگانی ایران

نتایج نوآوری باز وبینار  
(باقریترجمه کتاب توسط آقای دکتر )



گفتگوهای اینستاگرامی با

متخصصین ایرانی خارج از کشور

1399در سال المللبین



مروری بر عملکرد ایران در گزارش علم یونسکو•

نشست جهانی نوآوری•

ایتالیا–چین –وبینار فرصت های همکاری علمی و فناوری ایران •

چین برای سرمایه گذاری استارتاپ هاzgcرویداد •

1400در سال المللبین



مشارکت در جایزه پل



هفتمین دوره

جایزه مدیریت فناوری و نوآوری

1400خرداد 



انتشار کتب با حمایت انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

کتابنامه توصیفی مدیریت علم، فناوری و نوآوری1)

(1شماره -کتب فاخر)گذاری علوم و تحقیقات بنیادی سیاست 2)

(2شماره -کتب فاخر) های انتقال و اکتساب فناوری روش 3)

(3شماره -کتب فاخر)فناوری، مبانی، دیدگاه ها و تجربه ها یادگیری 4)

(  4شماره -کتب فاخر)راهبرد فناوری، معماری به عنوان راهبردپردازی الگوهای 5)

(5شماره -کتب فاخر)عمومی و حکمرانی سیاستگذاری 6)



هیات رئیسه کنفرانس

کمیته علمی کنفرانس

منوچهر منطقی محمدرضا آراستی سروش قاضی نوری هادی نیلفروشان کامران باقری حسام زند حسامی میترا امین لو

هیات رئیسه جایزه

مصطفی بغدادی مهدی الیاسی مهدی محمدی



کنفرانسهایبخش

مقاالت

ویژهبخشایجاد
هاموردنگاری

یتخصصهاینشست

صنعتکارگروهتشکیل•

انجمن

حوزهایبهتنوعایجاد•

دررقابتیمزیتدارای

نفتپسادوران

المللبین

ایرانیانبامشترکهایبرنامه•

کشورازخارج

حداکثریحضوربرایتالش•

المللیبینمتخصصان

کارگاههای آموزشی

یآموزشکارگاههایمستقلبخش•

کنفرانسهردرکارگاه8•

کشورخارجوداخلایرانیان•

بخش های ویژه

مشاورهفرصتگپ میت•

صنعتودانشگاهخبرگان

کنفرانسدرکتبفروش•



1399کارگاههای کنفرانس 

(آذر11-8)کشورخارجوداخلیرانیامدرسینحضورباکنفرانسمستقلبخشدرآموزشیکارگاههشت

عنوان وبینارمدرسروزعنوان وبینارمدرسروز

اشتباه های رایج در طراحیمهندس میثم زرگرپور شنبه صبح
مدل کسب و کارهای 

نوآورانه

ساختارها و کارکردهای شتابدهنده ها و نگین سماییشنبه بعد از ظهر
انکوباتور ها

دکتر مصطفی صفدریبحیکشنبه ص
رنجبر

ر تکنیک های مشاهده و معنی یابی در تفکآرش گلنامظهریکشنبه بعد ازلنز نوآوری4
طراحی

مالکیت فکری،صنایع خالق و استراتژیساناز جوادیهردوشنبه بعد از ظتامین مالی کارآفرینانهمهندس مهدی غالملوحدوشنبه صب
کارآفرینی

دکتر علی اصغر بحسه شنبه ص
سعدآبادی

کاربست نوآوری اجتماعی
ر برای نجات کسب و کارها د

شرایط بحران

سه شنبه بعد از
ظهر

بهبود اثربخشی اجتماعی نوآوری شوآن صدر قاضی



1399نشست های کنفرانس 
روزهایچالشومووضوعاتازتخصصینشستهفت

ومحیطیهایتالطمبرتاکیدباونوآوریمدیریت

نفتیغیرهایمزیتبرمبتنیراهکارهای

خیر/درصدبله/درصداراپه دهنده/ پنلیسیت/ سخنران
نشست بررسی سازوکار توسعه همکاری های 

فناورانه صنایع و 
%35%65شرکت های دانش بنیان

الطم نشست پیشرفت های زیست فناوری ایران و ت
%39%61های محیطی

ه گیر نشست جگونگی مواجه حاکمیت با بیماری هم
کرونا با تاکید بر 

%30%70راه حل های فناورانه
یستم نشست حضور صنعت بانکی در توسعه اکوس

%39%61نوآوری

%22%78نشست نوآوری پیشران کلیدی صنایع خالق
یان با نشست همکاری فناورانه شرکت های دانش بن

دانشگاه ها و 
%30%70موسسات پژوهشی مالحظات و چالش ها



1399سخنرانی های کنفرانس 

نوآوریواوریفنمدیریتفعاالنوپیشرومتخصصانازداخلیسخنرانششوالمللیبینکلیدیسخنرانهشت
%24%76آقای دکتر پر استنیوس

%25%75آقای دکتر رابرت فال

%32%68آقای دکتر سیمونه کورسی

%29%71آقای دکتر مامو موچی

%18%82آقای دکتر ناوی رادجوی

%35%65آقای دکتر ویم ونهوربک

%33%67خانم دکتر مارینا رنگا

آقای دکتر روح اهلل دهقانی 
%52%48فیروزآبادی

%42%58آقای دکتر شهاب جوانمردی

%26%74آقای دکتر محمدرضا آراستی

%20%80آقای مهندس فرزین فردیس

%46%54آقای مهندس محمود مرآتی

%19%81آقای مهندس مهدی معصومی



1400کارگاههای کنفرانس 

(آذر16-13)کشورخارجوداخلایرانیمدرسینحضورباکنفرانسمستقلبخشدرآموزشیکارگاههشت

روز مدرس وبینارعنوان روز مدرس وبینارعنوان

صبحشنبه بیکیعلیحمید مسیرازمحصوالتبازارتوسعه
تجربه،فناورانههایهمکاری

یارواز،فارسخلیجحاشیهکشورهای
واقعیتتا

ظهرازبعدشنبه حصیریالهه وکسبدرکلیدینتایجواهدافمدلسازیپیاده
(OKR)کار

صبحیکشنبه فرناندزرافولزجوردی کروناپسادوراندربازنوآوری رظهازبعدیکشنبه رمضانخانیعاطفه ارکوکسببرایهاریسکوهافرصت :پلتفرمیاقتصاد
سیاستگذاریو

صبحدوشنبه زمانیمسعود نوآوریتحلیلاقلیت؛گزارش
فناورانههای

ظهرازبعددوشنبه ابراهیمینازلی هایسازمانانسانیهایسرمایهدرآواییهمخلق
چابک

صبحشنبهسه نراقینرگس نهمسئوالطراحی،فناوریارزیابی رظهازبعدشنبهسه برقعیبهبود پایدارگذارونوآوریهایسیستمبرایمقدمه



1400سخنرانی های کنفرانس 
مووضوعاتازتخصصینشستهشت

نوآوریمدیریتروزهایچالشو

تخصصی با بیشترین میزان رضایتنشست

،مالیتامیننقش،معدنیصنایعدرنوآوری
فناوریبزرگکنندگانتامینوبومیمهندسیطراحی



1400سخنرانی های کنفرانس 

نوآوریوریفناومدیریتفعاالنوپیشرومتخصصانازداخلیسخنرانششوالمللیبینکلیدیسخنراننه

رآقای رسپهردکت  نوریقاض 

رآقای ورزیصالححسی  ردکت 

بزرگجامهکیوانمهندسآقای

رخانم توکلنسیمدکت 

رآقای رمحمدرضادکت  آراست 

رآقای پورمنداصغرعیلدکت 

رآقای یروغلوعمردکت  هت  

رآقای تودکت  منی  ردیآلتر

رآقای هانستیسدکت 



میتگپ
رویداداینسازیشبکهرویکرد،صنعتوآکادمیک،سیاستگذاریبخشومندانعالقه،فعاالنسالیانهگردهماییبزرگترینعنوانبهنوآوریوفناوریمدیریتکنفرانسمهمکارکردهایازیکی

گرفتمیانجامکنفرانسمتنوعایبخشوتخصصیهاینشستطیدروکنفرانسهایبرنامهفواصلدرنوآوریوفناوریمدیریتفعاالندیدارگذشتهادوارطیدر .است پاندمیدلیلبهلکن .
استشدهچالشدچارمهمانانوسخنرانانازاعمرویدادکنندکانشرکتحضوریتعامل،کنفرانسمجازیبرگزاریازناگزیریوکرونا .

سالکنفرانساگرچه ترکیبیصورتبه 1400 ( مجازیوحضور سالدرکنفرانسدبیرخانهلکن،شدبرگزار ( ،بخشاینمندانعالقهومتخصصانسازیشبکهوتعاملسازیحداکثرراستایدر  1400
نموددیدارهااینمجازیبسترایجادبرایایبرنامهطراحیبهاقدام ایهفتهیکفاصلهدردیدارهااین . ماهآذر 13-18 ( کنفرانستاهاکارگاهازکنفرانسبرگزاریزمان بودشدهتنظیم ( .

.



تخفیف خرید کتب



تگفتگوهای زنده نگارش مقاال



:تفاهم نامه ها
ر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشو

 مدیریت صنعتیسازمان

انجمن جامعه شناسی

مترو

خبرآنالین

کاریز اعتماد

بشرا پژوه

 (صاافتا)صاایران

 زبان و ادب فارسیفرهنگستان

آپادانا ونچر

شست ها، تفاهم ها، هیات مدیرهن

:تعداد جلسات هیات مدیره
1398جلسه از بهمن 7

1399جلسه در سال 14

1400جلسه در سال 9

علم و فناوری گیالنپارک ✔

یونسکو✔

قضاییهپژوهشگده قوه ✔

علم و فناوری تربیت مدرسپارک ✔

(منتا)مرکز نوآوری تعاون ✔

انموسسه دارائی های فکری و فناوری پلک✔

ناجا✔



رشتهمعرفیوفناوریاکوسیستممعرفیخصوصدرترویجیگفتگوهای•

1400درشغلیفرصت22و1399درپژوهشیهمکاریوشغلیفرصت38معرفی•

فناوریحوزهکتابششمعرفی•

فناوریمدیریتکتبازمحتواییکلیپتهیه•

ویفناورمدیریتجامعهقبالدراجتماعیمسئولیتراستایدرنواوریوفناوریمدیریتانجمن

وسیاستیوآموزشی،ترویجیگفتگوهایبرگزاریبهاقدام،التحصیالنفارغودانشجویانبخصوص

نوآوریوفناوریمدیریتبامرتبطمشاغلرسانیاطالعومعرفیهمچنین

اجتماعیمسئولیت



انتخابات اتحادیه انجمن های 
و نوآوری علمی، فناوری، 

تجاری سازی

انتخاب نماینده هیات مدیره انجمن
(خانم دکتر آزیتا تقوایی)

در اتحادیه انجمن های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی



دوازدهمین سال متوالی، جز انجمن برتر

کسب رتبه 1399در سال 

برترانجمن



قدردانی

مگر پیش نهد لطف شما گامی چندهم رسیدما بدان مقصد عالی نتوانیم 


