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 :سوابق تحصیالت دانشگاهی 

  :گرایش مدیریت  -مدیریت تکنولوژی  دکتری تخصصیR&D ،  واحد علوم و تحقیقات تهران،  -دانشگاه  آزاد اسالمی

 . 9419فارغ التحصیل سال 

 :تهران،واحد علوم و تحقیقات  -گرایش انتقال تکنولوژی، دانشگاه  آزاد اسالمی  -مدیریت تکنولوژی   کارشناسی ارشد 

 .9433فارغ التحصیل سال 

  :9431گرایش تکنولوژی صنعتی، دانشگاه مالک اشتر، فارغ التحصیل سال  -مهندسی صنایع  کارشناسی. 

 و مشاوره سوابق شغلی اجرایی: 

 سازمان صنایع هوا فضا، واحد: معاونت مونتاژ و اورهال، سمت : مدیر اورهال / جانشین معاونت. 

 مدیر طرح و برنامه،سمت: معاونت مونتاژ و اورهال واحد: ،سازمان صنایع هوا فضا. 

 کارشناس ارشد سیستم کیفیت و تعالی سازمانی ، سمت:معاونت تضمین مرغوبیت واحد: ،سازمان صنایع هوا فضا. 

 مدیر پروژه بهبود فرآیندها ،سمت:معاونت تضمین مرغوبیت ،واحد:سازمان صنایع هوا فضا. 

 ریموسسه مشاوران مدیریت فناو(MOTCG). :مدیرعامل., سمت 

 شرکت مشاوران توسعه نوآوری و فناوری(InnoTech)..سمت: رئیس هیات مدیره ، 

 شرکت زیست فناوری بهوزان, سمت: عضو هیات مدیره. 

 موسسه مشاوران مدیریت فناوری(MOTCG).سمت: عضو هیات مدیره ,. 

  مشاور مدیریت تکنولوژی ، سمت:شرکت مپنا. 

 مشاور مدیریت استراتژیک ، سمت:احی همپا انرژی )هدکو( شرکت مهندسی و طر. 

 مشاور استراتژی تکنولوژی ا ، سمت:شرکت مپن. 

  شرکتNTM:مشاور مدیریت تکنولوژی و  ، سمتD&R. 

 :شاور  مدیریت نوآوریم شرکت مپنا ، سمت. 

 مشاور مدیریت تکنولوژی و  ، سمت:شرکت زیست فناوری بهوزانD&R. 

  مشاور مدیریت تکنولوژی ، سمت:نیروگاه برق آلستوم. 

 :مشاور  رصد تکنولوژی شرکت مپنا، سمت. 
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 مشاور مدیریت تکنولوژی ، سمت:شرکت برق استان قزوین. 

 مشاور تعالی سازمانی ، سمت:نیروگاه برق آلستوم. 

 مشاور مدیریت تکنولوژی ، سمت:شرکت پتروشیمی فن آوران. 

 ولوژی و مشاور مدیریت تکن ، سمت:شرکت دارویی بهوزانD&R. 

 مشاور مدیریت استراتژیک ، سمت:شرکت عمران توسعه شهرک قدس. 

 :شاور  مدیریت م شرکت مپنا ، سمتD&R. 

  )مشاور معاونت بازرگانی و مطالعات راهبردی ، سمت:شرکت فناوری زیستی پارس روس)رز فارمد. 

 نیروگاه برق آلستوم، سمت: عضو کمیته تحقیقات. 

  تعالی سازمانی -مدیریت استراتژیک  -مشاور مهندسی مجدد ، سمت:9023کد-ران خودرو ایدومین نمایندگی بزرگ. 

  )مشاور تعالی سازمانی ، سمت:مجتمع آموزشی پژوهشی خدیجه کبری )س. 

 مشاور سیستم ، سمت:شرکت آسانگار. 

 :سوابق شغلی علمی 

  گروه مدیریت صنعتی.دانشکده مدیریت، هیات علمی تمام وقت  -دانشگاه آزاد اسالمی ، واحدکرج 

 دانشکده مدیریت، استاد گروه دکتری مدیریت تکنولوژی.-دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران 

  تکنولوژیمدیریت دکتری دانشکده مدیریت، استاد گروه  -اماراتدانشگاه آزاد اسالمی، واحد. 

 ،روه دکتری مدیریت تکنولوژی.استاد گدانشکده مدیریت،  -واحد رودهن دانشگاه آزاد اسالمی 

 صنعتیمدیریت دکتری استاد گروه  دانشکده مدیریت،-قیقات تهراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تح. 

 استاد گروه دکتری کارآفرینی. دانشکده مدیریت، -قیقات تهراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تح 

 استاد دوره ، دانشگاه  صنایع و معادن ایرانMBA , DBA. 

 استاد دوره  ،سازمان مدیریت صنعتی، استان مرکزیMBA. 

 دوره  استاد ، موسسه آموزش عالی ماهان، واحد مرکزی تهرانMBA , DBA. 

 مدیریت صنعتی و صنایع ,دوره های مدیریت اجرایی استاد، مرکز آموزش بازرگانی، استان البرز. 

 دوره  ستادا، مرکز آموزش اتاق بازرگانی، استان خراسان رضویMBA. 

  پژوهشی : -سوابق علمی 

 کتب منتشر شده 

  فرهنگی و علمی انتشارات  تکنولوژی، مدیریت کتاب گردآوری و تالیف  

 تالیف و گردآوری کتاب مدیریت مراکز علمی و تکنولوژیک، انتشارات سرافراز 

 تالیف و گردآوری کتاب کارآفرینی و تکنولوژی پیشرفته، انتشارات سرافراز 

  انتشار دستکتب در 
  فرهنگی و علمی انتشارات  نوآوری، فرآیند مدیریت کتاب گردآوری و تالیف  

 تالیف و گردآوری کتاب مدیریت تحقیق و توسعه، انتشارات سرافراز 

 تالیف و گردآوری کتاب مدیریت استراتژیک تحقیق و توسعه، انتشارات سرافراز 

 رات سرافراز، انتشاتالیف و گردآوری کتاب سیاست صنعتی 
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  ویراستاری دستکتب در 

  پیشرفتهتالیف و گردآوری کتاب مدیریت تکنولوژی 

 تالیف و گردآوری کتاب استراتژی نوآوری 

 تالیف و گردآوری کتاب مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی 

 ی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان ایران.ارائه الگوی  نوآوری باز برا ساله دکتری تخصصی،ر 

 ،ارائه الگوی مناسب انتقال تکنولوژی با رویکرد مهندسی معکوس درصنایع هوافضا. پایان نامه کارشناسی ارشد 

 افتخارات: 

 9419، سال دانشگاه آزاد اسالمیی اولین فارغ التحصیل دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژ. 

  9433دانشگاه آزاد اسالمی، سال مدیریت تکنولوژی  کارشناسی ارشداولین فارغ التحصیل. 

  9414پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در سال. 

  گروه مشاوران مدیریت فناوری موسس(MOTCG). 

 حوزه مدیریت تکنولوژی ارکت در پروژه های ملیسوابق مش: 

  وری(انتقال تکنولوژی در حوزه بیوتکنولوژی ایران )صندوق پژوهشگران ریاست جمه استراتژیهمکار در طرح تدوین. 

 )همکار در طرح ارتقاء توانمندی تکنولوژیک صنعت دارویی ایران)دفتر مطالعات فناوری ریاست جمهوری. 

  همکار در طرح ارزیابی نیازهای تکنولوژیک محیط زیست کشور)دفتر همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و

 انجمن محیط زیست(.

 : سوابق تدریس دانشگاهی 

  تخصصی مدیریت تکنولوژی:دروس مقطع دکتری 

 معنوی انتقال تکنولوژی و حقوق مالکیت 

 توانایی های تحقیق و توسعه 

 تحقیق و توسعه استراتژی 

 انتقال تکنولوژی های  توانایی 

  نوآوری توانایی های 

 مدیریت تکنولوژی 

  کارآفرینیدروس مقطع دکتری تخصصی: 

 کارآفرینی برمبنای تکنولوژی پیشرفته 

 و تکنولوژی تجاری سازی دانش 

  مدیریت صنعتیدروس مقطع دکتری تخصصی: 

 گذاری در حوزه صنعت سیاست 

 مدیریت استراتژیک 

  مدیریت تکنولوژی: کارشناسی ارشددروس مقطع 

  ارزیابی تکنولوژی 

  مدیریت نوآوری  
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 مدیریت انتقال تکنولوژی 

 ارتباط مراکز علمی و صنعتی 

 مدیریت استراتژیک 

 سمینار  

  ی ارشد مدیریت صنعتیکارشناسدروس مقطع: 

 مدیریت انتقال تکنولوژی 

 مدیریت استراتژیک 

 مدیریت کیفیت و بهره وری 

 سمینار 

  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کاردروس مقطع: 

 مدیریت تکنولوژی و نوآوری 

 مدیریت استراتژیک 

  کارشناسی مدیریت صنعتیدروس مقطع: 

 کارآفرینی 

 مدیریت تولید 

 مدیریت بهره ووری 

  مهندسی صنایعکارشناسی دروس مقطع: 

  ریزی و کنترل تولید و موجودی ها برنامه 

  کیفیت و بهره وریمدیریت 

  ریزی و کنترل پروژهبرنامه 

   اجرایی : -عضویت های علمی سوابق 

 مدیر داخلی دو ماهنامه نوآوری و تکنولوژی. 

 نشریه مدیریت کیفیت فراگیره عضو هیات تحریری. 

  آینده پژوهی مدیریت.عضو تیم داوری فصلنامه علمی پژوهشی 

 عضو تیم داوری فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری. 

  وسعه فناوری.تعضو تیم داوری فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت 

  پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی.عضو تیم داوری فصلنامه علمی پژوهشی 

 عضو تیم داوری فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی صنایع و مدیریت. 

 .عضو تیم داوری فصلنامه علمی پژوهشی آینده پژوهی دفاعی 

 عضو تیم داوری فصلنامه علمی ترویجی  رشد فناوری. 

 وری فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتیعضو تیم دا. 

 عضو تیم داوری پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار. 

 ز.اولین سمینار کارآفرینی و فرصتهای کسب و کار در استان البر دبیر علمی 
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 (.عضو کمیته تخصصی بهبود وتعالی سازمانی )سازمان هوافضا 

 ارزیاب ( جایزه کیفیت وزارت دفاع بر اساس مدلDQA). 

 انواع استانداردها و سیستم های مدیریتی )سازمان هوافضا ( استقرار عضو تیم تخصصی. 

 ی برگزارشده برای سازمانها و نهادهاو کارگاهها ها برخی از دوره: 

 :مدیریت تکنولوژی/ انتقال تکنولوژی/ ارزیابی تکنولوژی/ استراتژی تکنولوژی/ مدیریت نوآوری/ رصد  شرکت مپنا، عنوان

 / مدیریت تحقیق و توسعه. نولوژیتک

 .انجمن علمی مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران،عنوان: کارگاه مدیریت نوآوری 

 .انجمن علمی مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران،عنوان: کارگاه استراتژی تکنولوژی 

 هران،عنوان: کارگاه استراتژی تحقیق و توسعه.انجمن علمی مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات ت 

 و مدیریت نوآوری. شرکت توانیر)شرکت های انتقال برق و توزیع برق(: عنوان: مدیریت تکنولوژی 

 مدیریت تکنولوژی/ انتقال تکنولوژی/ ارزیابی تکنولوژی/ استراتژی تکنولوژی ، عنوان:تروشیمی فن آورانپ شرکت. 

 مدیریت استراتژیک وان:)هدکو(، عنشرکت همپا انرژی. 

 مدیریت تکنولوژی ، عنوان:شرکت فوالد خوزستان. 

 مدیریت تکنولوژی ، عنوان:سازمان برق البرز. 

 مدیریت تکنولوژی / انتقال تکنولوژی ، عنوان:شرکت مهندسی شایان برق. 

 ی تکنولوژییریت تکنولوژی/ انتقال تکنولوژی/ ارزیابی تکنولوژی/ استراتژ، عنوان :مدنیروگاه آلستوم. 

 مدیریت تکنولوژی/ انتقال تکنولوژی/ ارزیابی تکنولوژی/ استراتژی تکنولوژی ، عنوان :شرکت برق قزوین. 

 دیریت تکنولوژی / انتقال تکنولوژیم ن، عنوان :شرکت اتوبوسرانی تهرا. 

 مدیریت استراتژیک ، عنوان :وسعه عمران قدست شرکت. 

 طرحها و پایان نامه ها: برخی سوابق فعالیتهای پژوهشی در قالب 

  شناسایی عوامل کلیدی موثر بر همکاری هایR&D .در زنجیره تامین گروه مپنا 

 طراحی الگوی ارزیابی ریسک بکارگیری تکنولوژی های نوین در گروه مپنا. 

  مپنا 9طراحی الگوی هوشمندی تکنولوژی در شرکت توسعه. 

 یت محصوالت شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تضمین کیفHigh Tech  در شرکت مپنا پرتو. 

  طراحی الگوی کنترل کیفیت محصوالتHigh-Tech (در صنایع ساخت توربینOTEC.) 

 .شناسایی و بررسی تاثیرعوامل موثر بر هوشمندی رقابتی با رویکرد هوشمندی تکنولوژی در شرکت مصنوعات فلزی سنگین 

 رکت مپنا شناسایی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در ش. 

  مپنا 9طراحی مدل پویایی شناسی سیستم همسویی استراتژی تکنولوژی با استراتژی کسب و کار در شرکت توسعه. 

 های انتقال تکنولوژی به روش جاسوسی صنعتی در صنعت کامپوزیتشناسایی و اولویت بندی چالش. 

 یماطراحی الگویی جهت ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژیک سازمان صدا و س. 

 طراحی مدل فرآیندی انتقال تکنولوژی در شرکت موادکاران مپنا. 

 طراحی الگوی برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در صنایع دفاعی. 

 طراحی الگوی مدیریت تحقیق و توسعه در پژوهشگاه صنعت نفت. 
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 شناسایی عوامل موثر بر پذیرش محصوالت نوآورانه در شرکت گلستان. 

 یریت تحقیق و توسعه در مرکز تحقیقات و نوآوری گروه سایپاطراحی الگوی مد. 

 بررسی میزان موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع آذرآب. 

  سیستم داینامیک مدیریت نوآوری در شرکت مپنا مکو.طراحی مدل 

 بررسی روش مناسب انتقال تکنولوژی در صنایع آذرآب. 

 تدوین استراتژی تکنولوژی شرکت ذوب آهن. 

 طراحی الگوی تجاری سازی محصوالت نانو تکنولوژی در صنایع غذایی گلستان. 

 دوین استراتژی تکنولوژی در صنایع روشنایی شایان برقت. 

 .ارزیابی توانمندی های نوآوری در شرکت ایساکو 

 طراحی الگوی ارزیابی توانمندی نوآوری در شرکت هپکو. 

 طراحی الگوی  انتقال تکنولوژی در شرکت هپکو. 

 علمی : نشریاتدر  شده چاپ مقاالت 

 مقاالت علمی پژوهشی 

 The Development of Innovation Management Model in Petrochemical Companies Producing 

Polyethylene Products in Iran, Petroleum Business Review (PBR),2018, Volume 1, Issue 2. 

 Provide a Framework for Identifying and Prioritize the Factors Affecting the Human Resources 

Effectiveness with ANP Approach, Shiraz Journal of System Management, Vol 2, No. 4, Ser. 8 

(2014). 

 Identification and Ranking the Critical Success Factors of Business Incubator of Science and 

Technology Parks, Journal of Applied Biotechnology Reports, 2018,( Indexed in Scopus and ISC). 

  شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موثر بر رصد تکنولوژی های پیشرفته آینده در مراکز طراحی هوافضا، فصلنامه علمی

 9413پژوهشی آینده پژوهی دفاعی، 

 های همکاری کلیدی موفقیت عوامل شناسایی R&D فصلنامه علمی مپنا گروه تامین زنجیره با رویکردی به آینده در ،

 9413دیریت، پژوهشی آینده پژوهی م

 علمی پژوهشی فصلنامه، ییغذا عیصنا در محصوالت نوآورانه تند مصرف رشیعوامل موثر بر پذ یبند تیو اولو ییشناسا 

 9411، 3، شماره3مدیریت توسعه فناوری، دوره 

 شناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی موثر بر برون سپاری پروژه هایR&D  ه پژوهیدر صنایع دفاعی با رویکرد آیند ،

 9411، 3، شماره0فصلنامه علمی پژوهشی آینده پژوهی دفاعی، دوره

  طراحی الگوی کنترل کیفیت محصوالتHigh-Tech  ،ریزیو برنامه سیاستگذاریعلمی پژوهشی  مجلهدر صنایع توربینی 

  9411، تابستان 3، شماره انرژی

 آینده پژوهی علمی پژوهشی رویکردی آینده نگر، فصلنامه  مدل مدیریت نوآوری در صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی مپنا با

 9411مدیریت، 

 و  سیاستگذاریعلمی پژوهشی  مدل استقرار نظام هوشمندی تکنولوژی در صنایع نیروگاهی و تامین انرژی، مجله

 9413، تابستان 99،شماره انرژی ریزیبرنامه
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 نده محصوالت پلی اتیلنی و الویت بندی عوامل با توسعه مدل مدیریت نوآوری در شرکت های پتروشیمی تولید کنANP 

 9413، 03دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره  علمی پژوهشی مجلهفازی، 

 شرکت احداث و توسعه ی)مطالعه مورد یروگاهیدر صنعت ن یتکنولوژ یعوامل موثر بر هوشمند یبند تیو اولو یابیارز :

 9411می پژوهشی آینده پژوهی مدیریت، ، فصلنامه عل(9توسعه-مپنا یروگاهین

  و الویت بندی عوامل با فرآیند سنجش عوامل موثر بر مدیریت دانش در موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند

 9411، 0، شماره44چغندر قند، دوره موسسه تحقیقات ، فصلنامه علمی پژوهشی تحلیل شبکه ای

 یدستاوردها یسازیتجار عوامل موثر بر  یبند تیو الو ییشناسا R&D  کیصنعت الکترون انیبندانش یهاشرکت در-

 9413، فصلنامه علمی پژوهشی آینده پژوهی مدیریت، قدرت

 9412 ،9شماره93دوره ،، مجله پزشکی علمی پژوهشی حکیماثیر طرح ژنریک بر توسعه توانمندی های فناوریت. 

  چاپ شده در نشریات خارجیمقاالت 

 " A survey of the success of open innovation model application in Iran`s Knowledge Base 

Corporation (Case Study: Biotechnology Corporation)", Indian Journal of Science and 

Technology ISSN:0974-6846 (2012). 

 "Identification and comparison of structural factors of innovation capability in ESCO with desirable 

status", INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP(2014). 

 "The analysis of Technological Capabilities in the Iranian Space Industry through Structural 

Equations Modeling approach", of International Journal of Indian Management & Strategy 

(JIMSM),  Volume-22, Issue-1, ISSN: 0973-9335,(2017). 

 "Technology Transfer Suitable Pattern In The Field Of Environmental Biotechnology In Iran", 

Advances in Environmental Biology    ISSN: 1995-0756 ,(2012). 

 "Transfer of Technology in the Biopharma Industry: A Case Study of Select Companies in Iran", The 

IUP Journal of Knowledge Management, vol. X, issue 1. , (2012) 

 "Effective factors identification and ranking on service quality by Analytical Hierarchy Process 

(case stady: modiran khodro company Branch After-sales service)", Academic Journal of Research 

in Economics and Management, ISSN: 2311- 3278,(2016). 

 "Analysis and provide solutions to improve the technology transfer Process in Iranian Power 

Industry" , Academic Journal of Research in Economics and Management, ISSN: 2311- 3278 ,(2014). 

  ترویجیمقاالت علمی 

  ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باال  در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل

 00، شماره 9411، فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت، زمستان (OTECبکه ای )مطالعه موردی شرکت ش

 " )طراحی الگویی جهت رتبه بندی فناور ی با رویکرد تحلیل پتنت )رتبه بندی سه نوع فناوری سیستم ترمز در خودرو" ،

 .9413، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی

 " 9414( ،02، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی )شماره "ژی در صنایع فوالد ایرانتدوین استراتژی تکنولو. 

 "9433(،02، فصلنامه رشد فناوری)شماره "ری سازی تکنولوژی عامل موثر درتوسعه تکنولوژی و اقتصادتجا. 

 فصلنامه رشد انرژی و تأمین نیروگاهی تجهیزات صنعت در نوآوری مدیریت بر مؤثر های شاخص و ابعاد بندی اولویت ،

 9411فناوری، 

https://econpapers.repec.org/article/icficfjkm/
https://econpapers.repec.org/article/icficfjkm/
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 هیارا یدر راستا یشبکه ا لیتحل کیآن با تکن یبند تیو اولو مایدر سازمان صدا و س کیتکنولوژ یها یتوانمند یابیرزا 

 9413( ،40فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی )شماره ، بهبود یراهکار ها

 ی دانش محور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد شرکت ها

 9411، 9فصلنامه تخصصی سرآمدان فناوری و صنعت، شماره اول، شماره

 لریو ساخت بو یموجود در شرکت مهندس تیوضع یعملکرد یشاخص ها یو رتبه بند یتکنولوژ تیریعملکرد مد یابیارز 

 9413( ،44ه فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی )شمار، مپنا زاتیو تجه

 فصلنامه رشد فناوری)شماره ، در صنعت خودرو افتهیتوسعه  یفناورانه با مدل یها تیقابل یبند تیو اولو یابیارز

10،)9411. 

 " )فصلنامه توسعه "سنجش و تحلیل توانمندیهای فناورانه صنایع تجهیزات سنگین)تحقیق موردی : شرکت هپکو ،

 .9414تکنولوژی صنعتی،

 " فصلنامه توسعه "انرژی  رد ابعاد و شاخصهای مدیریت نوآوری در صنعت تجهیزات نیروگاهی وتامینارزیابی عملک ،

 .9413،تکنولوژی صنعتی

 " تبیین تاثیر شبکه سازیD&R  بر افزایش ارزش درSMEs " 9433(، 93،فصلنامه رشد فناوری)شماره. 

 " 9433(91، فصلنامه رشد فناوری)شماره "ی در ایراننقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقویت نوآوری و نظام ملی نوآور. 

 فصلنامه توسعه در شرکت گلستان یمعادالت ساختار یمدلساز کردیبا رو ینوآور تیریابعاد مد لیو تحل یابیارز ،

 9411،  49تکنولوژی صنعتی، شماره

 " بررسی تاثیرات جهانی شدن D&R 9433( 91)شماره، فصلنامه رشد فناوری "بر توسعه تکنولوژی و نوآوری. 

 " ،ضرورت پرداختن به توسعه محصوالت جدید و نقش نوآوریD&R فصلنامه رشد "و تکنولوژی درآن ،

 .9433(93فناوری)شماره

  "9433( 91، فصلنامه رشد فناوری)شماره "ویژگی و اهمیت مراکز توسعه و نوآوری و مدیریت آنها. 

 "نشریه مدیریت کیفیت فراگیر "در مدیریت زنجیره تأمیننندگان ابی و تضمین کیفیت تأمین کارائه مدلی برای ارزی ،

 .9410(،1و1)شماره 

 9411، 01، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شمارهدیتوسعه محصول جد تیموفق دییعوامل کل بندی تیو اولو یابیارزش 

 9413، 41فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره، بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر نوآوری خدمات در بانک گردشگری 

 کنفرانس هابرخی مقاالت ارائه شده در 

  خارجیبین المللی کنفرانس های 

 Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management 

(IEOM,2018) Paris, France, July 26-27,"Identification and Ranking of Innovation Management 

Factors in Petrochemical Companies Producing Polyethylene Products." 

 " Second European Conference On Management Of Technology (Euro MOT 2006) United 

Kingdom)”, Technology Transfer with Reverse Engineering Approach in Aerospace Industries,(2006). 

  داخلی بین المللی و ملیکنفرانس های 

 "  جاسوسی صنعتی در صنعت کامپوزیت با تحلیل شبکه ایارزیابی و اولویت بندی چالش های انتقال تکنولوژی به روش"، 

 (.9411(،)اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد)مقاله برتر کنفرانس

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 "  ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی و تعیین بهترین روش انتقال تکنولوژیک با مدلAHP  در صنایع 

 (.9431(،)مقاله منتخب کتاب کنفرانس 3چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران )جزء  ،"آذرآب

 شدن جهانی تاثیرات بررسیR&D المللی بین همایش ، ششمین"نوآوری و تکنولوژی توسعه در R&D   (برگزیده مقاله 

 (.9431،)(سخنرانی جهت

 " تبیین تاثیر شبکه سازیD&R ر بر افزایش ارزش دSMEs"، المللی بین همایش هفتمین R&D (جهت برگزیده مقاله 

 (.9433،)(سخنرانی

 " سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره  "نقش دولت، صنعت و دانشگاه در تقویت نوآوری و نظام ملی نوآوری در ایران

 (.9431،) گزیده جهت سخنرانی(ایران  )مقاله بردانشگاه و صنعت ، برای توسعه ملی،  سراسری همکاری های  دولت ،

 " سومین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران  )مقاله برگزیده  ،"ویژگی و اهمیت مراکز توسعه و نوآوری و مدیریت آنها

 (.9433،)جهت سخنرانی(

 "  نوآوری، نقش و جدید محصوالت توسعه به پرداختن ضرورتR&D  تمدیری ملی کنفرانس سومین "،درآن تکنولوژی و 

 (.9433،)(سخنرانی جهت برگزیده مقاله)  ایران تکنولوژی

 "مدیریت الگوی طراحیR&D  اولین کنفرانس بین المللی  ،"(نفت صنعت پژوهشگاه: موردی مطالعه) نفت صنعت در

 (.9411،)دستاوردهای نوین پژوهشی  در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

 " ی با رویکرد انتقال تکنولوژی در صنایع غذایی )مطالعه موردی: طراحی الگوی تجاری سازی محصوالت نانوتکنولوژ

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی  در مدیریت، حسابداری و  ،"شرکت کشت و صنعت گلستان(

   (.9411اقتصاد،)

 " " کنفرانس ملی مدیریت  چهارمین ،"ارزیابی سطح توانمندی های تکنولوژیک در صنایع فلزی با مدل نیاز تکنولوژیک

 (.9431تکنولوژی ایران)

 "  انتخاب مناسبترین مکانیزم انتقال فناوری در صنعت قطعه سازی تزئینی و تریم خودرو با استفاده از مدلAHP"، 

 (.9431،)چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران

 " اولین کنفرانس  ،"ق موردی: شرکت پارس خودرو(: ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژیک صنعت خودرو  )تحقیتحت عنوان

 .(IRAMOT 2011بین المللی مدیریت تکنولوژی ایران )
 "  ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژیک صنایع دفاعی"، ( دومین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی ایرانIRAMOT 2012.) 

 "  دومین کنفرانس بین  ،"(داروسازی آریاردی: شرکت )تحقیق مو توانمندی تکنولوژیک صنایع داروییارزیابی سطح

 .(IRAMOT 2012المللی مدیریت تکنولوژی ایران )

 "دومین کنفرانس بین  ،(شایان برق)تحقیق موردی: شرکت  های تکنولوژیک در صنایع روشنایی سنجش سطوح توانمندی

 (.IRAMOT 2012المللی مدیریت تکنولوژی ایران )

 " نهمین کنگره سراسری همکاری های   ،"یکرد مهندسی معکوس )بهینه پوئی محصوالت جدید(انتقال تکنولوژی با رو

 (.9433،)دولت ،  دانشگاه  و صنعت  برای توسعه ملی

 " دومین کنفرانس ملی نظام تامین و  ،"بررسی جایگاه و نقش انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین

 (.9431)،تدارکات در پروژه ها
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 " دومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات در پروژه  ،"بررسی جایگاه و نقش برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین

 (.9431،)ها

 " کنفرانس  ،(ایساکو)تحقیق موردی: شرکت  ،"ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژیک صنعت خدمات پس از فروش خودرو

 (.9410سراسری مهندسی مکانیک ،)

 " اولین کنفرانس بین المللی  ،")تحقیق موردی: شرکت شایان برق(ن استراتژی تکنولوژی در صنایع روشناییتدوی

 (.9410،)مدیریت، چالش ها و راهکارها

 "ششمین کنفرانس  ،"ارزشیابی و تحلیل موفقیت فرآیند مدیریت نوآوری در صنعت برق و رتبه بندی عوامل موثر بر آن

 (.9413)و علوم و مهندسی بین المللی اقتصاد، مدیریت

 "  ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندی های تکنولوژیک در صنعت خودرو)مطالعه موردی: شرکت خودروسازی

 (.9413ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم و مهندسی،) ،"سایپا(


