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“Extracting strategies for repairing national innovation system of Iran”, 2nd International Management
Conference, Tehran, Dec. 2004.

-

-

" ارزیابی تکنولوژی :ابزاری برای کسب ابالعات استراتژیک مورد نیاز در سیاست گذاری" ،اولین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران،
تهران ،خرداد .1382
" ارائ مدل خطی برای تعیین مسیر بهین حمل و نقل مواد خطرناک" ،اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و پیشگیری از آتش سوزی،
تهران ،مهر.1380
" عناصر یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرف ای بر پای " ،OHSAS18000نخستین کنفرانس ملی مهندسی صنایع ،تهران،
اردیاهشت .1380

د -ترجم
 " سیاست نوآوری در تئوری و عمل " ،انتشارات دارخوین.1393 ،فعالیت های پژوهش ی
 1398 – ...مجری برح پژوهشی " بازنگری و تدوین برنام استراتژیک و ارزیابی اثربخشی حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی" –
صندوق نوآوری و شکوفایی.
 1397 – ...مجری برح پژوهشی " تدوین و تحلیل درس آموخت های پروژههای همکاری فناوری در بخش باالدستی صنعت نفت " –
شرکت مهندسی و توسع نفت.
 1396 – ...مجری برح پژوهشی " تدوین برنام  5سال علم و فناوری استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان " – مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور.
 1397مجری برح پژوهشی " بررسی مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسع " – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
 1394-1395مجری برح پژوهشی " نگاشت نهادی ارتاابات و فناوری ابالعات در کشور" – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
 1394-1395مجری برح پژوهشی " تدوین سند راهاردی برح کالن ملی ارزیابی ،سیاستگذاری و مدیریت آالیندههای غذایی و محیط
زیست" – شورای عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
 1394-1395مجری برح پژوهشی " تدوین احکام سیاستی برنام ششم توسع مرتاط با علم ،فناوری و نوآوری در بخشهای کشاورزی،
سالمت ،محیط زیست و انرژی" – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
 1393-1395مجری برح پژوهشی " تدوین نقش راه زیست فناوری و تدوین برنام توسع دانش بنیان" – ستاد توسع زیست فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
 1393-1395مجری برح پژوهشی " تدوین راهنمای ملی اندازه گیری هزین های تحقیق و توسع و تعریف چارچوب نهادی اندازه گیری،
پایش و گزارش دهی شاخص شدت تحقیق و توسع در ایران" – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
1393مجری برح پژوهشی " تدوین احکام پیشنهادی برنام ششم توسع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در حوزه پژوهش و فناوری" –
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
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 1392-1393مجری برح پژوهشی "مطالع و بررسی پولهای مجازی " – مرکز ملی فضای مجازی.
 1390 -1392مجری برح پژوهشی " ارائ برآورد دقیق و راهکارهای مورد نیاز برای محاسا سهم هزین های تحقیق و توسع از تولید
ناخالص داخلی ایران" – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
1389 - 1391مدیریت گروه فناوریهای نو ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی (نگارش ،مدیریت و نظارت بر گزارشهای پژوهشی
و اظهارنظرهای کارشناسی متعدد).
 1388همکاری در انجام پروژه تحقیقاتی " تدوین سیاستهای کالن علم و فناوری کشور و فرآیند اولویتگذاری و حمایت از اولویتهای
ملی در علم و فناوری " – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 1388مجری برح پژوهشی " تدوین پیشنویس برح تسهیل انتقال فناوری از دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی ب بخش خصوصی" –
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
 1387همکاری در انجام پروژه تحقیقاتی " تدوین و جمعبندی اولویتهای ملی پژوهش و فناوری کشور بر اساس نیازها و اولویتهای
بخشی"  -وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
1386مسوول انجام پروژه تحقیقاتی " بازنگری سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسع فناوری در کشور" -وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری.
 1386همکاری در انجام پروژه تحقیقاتی" براحی متدولوژی تدوین نقش جامع علمی کشور در حوزه سالمت" -وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی.
 1382 – 1385پژوهشگر و مسئول تیم مطالعات سیاست تکنولوژی -مرکز صنایع نوین(وزارت صنایع و معادن) و انجام برحهای پژوهشی
زیر:
 بررسی ابزارهای سیاستی حمایت از توسع صنایع  ،High-techبا تاکید بر سیاستهای حمایت از ایجاد و تقویت شرکتهای تازهتاسیس



تکنولوژی محور
بررسی سیاستهای حمایت از توسع صنایع  ،High-techبا تاکید بر توسع ابزارهای مالی و مالیاتی و اصالح محیط قانونی
بررسی سیاستهای توسع صنایع  :High-techساماندهی نهادها و ابزارها

 1382همکاری در انجام پروژه تحقیقاتی" نظام توسع فناوری کشور" -وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
 1382انجام پروژه تحقیقاتی" بررسی مراکز و فعالیتهای مرتاط با کارآفرینی در دانشگاههای جهان ،با تاکید بر فعالیتهای آموزشی"-
دانشگاه علم و صنعت ایران.
 1381–1382پژوهشگر -مرکز صنایع نوین (وزارت صنایع و معادن).
فعال ی ت ها ی آموزش ی
تدریس دانشگاهی (بر حسب مقطع):
مقطع دکتری
 سیاستگذاری علم و فناوری
 سیاستهای تحقیق و توسع تکنولوژی
 سیاستهای تولیدی
 مدیریت نوآوری
 ارزیابی و پیشبینی تکنولوژی
 روشهای پیشبینی

مقطع کارشناسی ارشد
 ارزیابی تکنولوژی
 پیشبینی تکنولوژی
 مدیریت استراتژیک صنعتی
 مدیریت استراتژیک پیشرفت
 مدیریت تولید پیشرفت
 مدیریت عملیات

فعالیت ها ی د ی گر
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مقطع کارشناسی
 مدیریت تولید

 1399 – ...رئیس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران
 1390-1398عضو کمیت علمی کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری و نوآوری
 1392عضو کمیت علمی و ارزیاب ارشد دومین جایزهی ملی مدیریت فناوری و نوآوری
 1383عضو کمیت علمی اولین همایش ملی صنعت سرمای گذاری مخابره پذیر
 1382دبیر نهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع ایران
 1379 -1380دبیر انجمنهای علمی -دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران
 1379 -1380دبیر انجمن علمی-دانشجویی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
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