
 

 

 

 

 : مشخصات فردی 

 منصور ثابتی  نام و نام خانوادگی :

 

 

  : سوابق تحصیالت دانشگاهی 

 گرایش مدیریت  -دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی   دانش آموختهR&D –  واحد تهران جنوب –دانشگاه آزاد اسالمی 

  واحد علوم و تحقیقات تهران ، فارغ  –دانشگاه آزاد اسالمی  –نتقال تکنولوژی گرایش ا –کارشناس ارشد : مدیریت تکنولوژی

 9831التحصیل 

  9811واحد تهران جنوب ، فارغ التحصیل  –گرایش تولید صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی  –کارشناس: مهندسی صنایع 

 

 

 سوابق شغلی اجرایی  : 

  تاکنون( 9838)از خودرو دبیر نظام پیشنهادها و رئیس اداره بهره وری پارس 

  (9831الی  9811رئیس واحد تحلیل سیستمها شرکت رگوالتور سازی بوتان )از 

  (9811الی  9811رئیس واحد برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت سینجر گاز )از 

  (9811الی  9818برنامه نویس سیستم های تامین اجتماعی شرکت خدمات ماشینی تامین اجتماعی )از 

 

 

  شغلی علمیسوابق  : 

 مرکز آموزش بازرگانی، استان البرز ، استاد دوره های مهندسی صنایع 

  در شرکت پارس خودرو 93009، 90009،  1009مدرس دوره های ایزو 

  مدرس دوره های مهارتهایICDL در شرکت پارس خودرو 

  مدرس دوره برنامه ریزی و کنترل پروژهMSP در شرکت پارس خودرو 

 یشنهادها و خالقیت در شرکت سرمایه گذاری سایپادرس دوره نظام پم 

 مدرس دوره تربیت ارزیاب نظام پیشنهادها در گروه صنعتی سایپا 

 مدرس دوره فرآیندها در شرکت پارس خودرو 

 

 

 

 



  پژوهشی -سوابق علمی  : 

  : شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال تکنولوژی سیستمهای اطالعاتی در گروه پایان نامه کارشناسی ارشد

 9831 –خودروسازی سایپا 

 :ارائه مدلی برای انتقال فناوری های دانش بنیان در صنعت خودرو با رویکرد نسل چهارم آینده  رساله دکتری تخصصی

 9811 –نگاری فناوری 

 

 

 گزار شده:برخی از دوره، سمینار و کارگاههای بر 

  شرکت پارس خودرو –آشنایی با مدیریت تکنولوژی 

  ارزیابی مدیریت فناوری و نوآوری –شرکت همراه اول 

  ارزیابی مدیریت فناوری و نوآوری –شرکت فوالد خراسان 

  ارزیابی مدیریت فناوری –شرکت کشت و صنعت محیاء 

 ودوره های ارزیابی مدل ملی نظام پیشنهادها در شرکت پارس خودر 

 

 

 مقاالت چاپ شده در نشریات علمی و کنفرانس ها  : 

  کنفرانس مدیریت دانش دانشگاه شهید بهشتی  –ارتقای چابکی سازمان ها با مدیریت دانش و تاثیر آن در بهبود فرآیندهای تولید

9811 

  9811نظام پیشنهادها  کنفرانس –پیاده سازی مدل ارزش پیشنهادی برای ایجاد کسب و کار نظام پیشنهادها در سازمانها 

  9811ارسال برای مجله رشد فناوری  –قوانین جهانی حقوق مالکیت فکری، استعمار جدید یا انتخاب داوطلبانه 

  9811کنفرانس نظام پیشنهادها  –ارائه استراتژیهای مناسب برای دبیران نظام پیشنهادها با تکیه بر مدل ملی 

  9810س نظام پیشنهادها کنفران –نوآوری باز در نظام پیشنهادها 

  تجربه پیاده سازیCRM  9831کنفرانس مدیریت  –در شرکت پارس خودرو 

  شناساییCSF  9831مجله رشد فناوری  –درانتقال تکنولوژی سیستمهای اطالعاتی ها 

 


