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     : فردی مشخصات  ➢

                                                                                      نام و نام خانوادگی:       سیما اسدی    

         

 :   سوابق تحصیالت دانشگاهی  ➢
  دانشگاه آزاد اسالمی )واحد تهران جنوب( -  R&D)مدیریت تکنولوژی)گرایش  ی  دکتر آموخته  دانش •

فارغ التحصیل    -( واحد علوم و تحقیقات تهراندانشگاه آزاد اسالمی)    -  مدیریت تکنولوژی )گرایش نوآوری(:    کارشناسی ارشد •

 1394 سال

     1376 فارغ التحصیل سال -(  دانشگاه آزاد اسالمی) واحد قزوین -نرم افزار(   گرایشمهندسی کامپیوتر)   : کارشناسی •

   

  وابق شغلی و اجرایی :س ➢
 مدیر دپارتمان مدیریت استارتاپ گروه مشاوران مدیریت فناوری  •

 مدرس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  •

 کارشناس تکنولوژی ، سمت : شرکت الین الکل  •

 کارشناس تکنولوژی سمت :  شرکت کیمیا الکل ،  •

 (  کامپیوتر)نرم افزار کارشناس، سمت : کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران  •

و تحلیگر سیستم و سوپروایزر   یکارشناس برنامه نویس ، سمت : وزارت جهاد کشاورزی)شرکت پشتیبانی اموردام کشور(  •

 شبکه 

 و تحلیگر سیستم   یکارشناس برنامه نویس ، سمت :   شرکت کامپیوتری پردیس •

 و تحلیگر سیستم   یکارشناس برنامه نویس سمت :  تهران ، 2شرکت آب و فاضالب منطقه  •

  یبرنامه نویس کارشناس  سمت :  ،DPFE (( Data  processing field Engineering کامپیوتری    شرکت •

  

    پژوهشی: علمی و وابقس ➢

 س دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. مدر •

)نویسندگان: دکتر منوچهر  سیاست گذاری علم و فناوری )نگرشی جامع بر مدل های همکاری فناورانه(،    تالیف و گردآوری کتاب  •

   1397چاپ  _منطقی و سیما اسدی(  
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نویسندگان: دکتر  )  )استراتژی شرکت های تکنولوژی بنیان در محیط پویا( ، تالیف و گردآوری کتاب مدیریت فرآیند نوآوری •

 (. چاپ)در مرحله    -رضا رادفر و دکتر عباس خمسه و سیما اسدی (  

پایان نامه کارشناسی ارشد ،  شناسایی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری باز با رویکرد شبکه سازی ورتبه بندی شرکتهای دانش   •

 ر پارک علم و فناوری پردیس( )مطالعه موردی : شرکتهای حوزه فناوری اطالعات مستقر دبنیان

راهنما دکتر    اناستاد )    رساله دکترا با عنوان مدل شبیه سازی عامل بنیان تحقیق و توسعه باز در فناوری های نوظهور حوزه نانو •

   در مرحله تکمیل نهایی_ ( منوچهر منطقی و دکتر عباس طلوعی اشلقی

   سوابق مشارکت در پروژه ها: ➢
 ( درشرکت پشتیبانی امور دام کشور MISهمکاری با پروژه تحلیل و طراحی سیستم های مدیریت اطالعاتی)  •

فاضالب  همکاری باپروژه تحلیل و طراحی ونصب و راه اندازی سیستم تعمیرات و نگهداری لوله ها و انشعابات در شرکت آب و   •

 تهران  2منطقه 
   سوابق تدریس : ➢

 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  مدرس دانشگاه •

 مدرس کارگاه فرآیند راه اندازی استارت آپ با همکاری انجمن مدیریت تکنولوژی و مرکز رشد دانشگاه علوم و تحقیقات  •

 مدرس کارگاه مدیریت نوآوری در استارت آپ با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی  •

   مقاالت چاپ شده در نشریات علمی: ➢
تحقیق موردی : شرکتهای  )  AHPتجزیه و تحلیل قابلیت های نوآوری فناورانه در صنایع شوینده و رتبه بندی عوامل با" •

 1393،  اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی ،"گروه صنعتی گلرنگ(

، کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم  "  آینده نگاری فناوری در سطح شرکتی و تجربه شرکت نفتی" •

 1393و مهندسی و هنر و محیط زیست )لهستان (،   اجتماعی

، کنفرانس  "موثر بر مدیریت نوآوری در صنایع دارویی ) تحقیق موردی : شرکت دارویی سها (عوامل    شناسایی و ارزشیابی"  •

 1393و مهندسی و هنر و محیط زیست )لهستان (،   بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی 

مطالعه موردی : شرکتهای  )یان شناسایی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری باز با رویکرد شبکه سازی در شرکتهای دانش بن"  •

ا ،  سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکاره،   (حوزه فناوری اطالعات مستقر در پارک علم و فناوری پردیس

1394       

طراحی مدل عوامل موثر بر موفقیت نوآوری باز با رویکرد شبکه سازی در شرکتهای دانش بنیان با استفاده از تکنیک   " •

نخستین کنفرانس   ، " (مطالعه موردی : شرکتهای حوزه فناوری اطالعات مستقر در پارک علم و فناوری پردیس)ازی دلفی ف

 1395، بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم نوین مدیریت

 ISI : “Identification and Evaluation of Factors Affecting the Management of Innovation in theمقاله  •

Pharmaceutical Industry(Case study: SOHA Pharmaceutical Company)”, Trends in life Sciences(TLS) 

- 2014                  


