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 مشخصات فردی: ➢

           محمد حسين عصاری     : نام و نام خانوادگی            

 

                                     

 سوابق تحصيالت دانشگاهی: ➢

 (1394-1399ی )گرايش مديريت تحقيق و توسعه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركز –دكتری مديريت تكنولوژی  •

 ( 1391  -1393د اسالمی واحد كرج )گرايش توليد، دانشگاه آزا-ت صنعتی يارشد: مديركارشناسی  •

 ( 1379   -1383اسالمی واحد كرج ) گرايش توليد صنعتی، دانشگاه آزاد -كارشناسی: مهندسی صنايع •

 

 :و مشاوره   سوابق شغلی اجرايی ➢

 مدير دپارتمان تحقيق و توسعه موسسه مشاوران مديريت فناوری  •

  وژیلواحد مديريت تكنومدير •

 نماينده مديريت در جايزه ملی مديريت فناوری و نوآوری ايران. •

 مدير(   -)كارشناس   مديريت كنترل پروژه •

 مدير( -)كارشناس    مديريت دانش  •

 سازی مديريت تكنولوژی مشاور پياده •

 سازی كنترل پروژهمشاور پياده •

 سازی مديريت استراتژيك مشاور پياده •

 سازی مديريت دانشمشاور پياده •

 سازی مديريت و توسعه منابع انسانی ور پيادهامش •

 سازی مدل تعالی سازمانی در صنايع.مشاركت در طرحريزی و پياده •

 سازی مدل تعالی منابع انسانی در صنايع.مشاركت در طرحريزی و پياده •

 9001:2015سازی ايزو  مشاور پياده •

 مدرس ارشد مديريت تكنولوژی و كنترل پروژه  •

 ها و ابزار مديريت كيفيتنيككمدرس ارشد مديريت ت •

 ارزياب جايزه مديريت فناوری و نوآوری ايران  •

 9001:2015ايزو  مميز   •

 كارشناس پاره وقت مهندسی صنايع  –  (سامسونگ ايرانسام الكترونيك )شركت   •

 كارشناس پاره وقت مهندسی صنايع   -شركت سايپا ديزل   •
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 صنايع. رسازی مدل تعالی سازمانی دمشاركت در طرحريزی و پياده •

 عضو تيم مشاوره تجاری سازی، تدوين استراتژی و مديريت سيستم كيفيت   –شركت بسامد موج قائم   •

 عضو تيم مشاوره تجاری سازی، تدوين استراتژی و مديريت سيستم كيفيت   –شركت رفيع صنعت قائم   •

 م كيفيت تعضو تيم مشاوره تجاری سازی، تدوين استراتژی و مديريت سيس –شركت الكتروصنعت قائم   •

 تحليل پتنتآموزش   -يان  ندانش بعلمی  مراكز   •

 نظام مديريت دانش  سازیپيادهمشاوره   -يان  ندانش بعلمی  مراكز   •

 تكنولوژی   نظام مديريت  سازیپيادهمشاوره   -يان  ندانش بعلمی  مراكز   •

 ای های توسعهآموزش و مشاوره ارزيابی طرح  -  شركت صنعتی پالستيكی سهند )شستا( •

 لوژیآموزش و مشاوره تدوين نقشه راه تكنو  -  سهند )شستا(پالستيكی    شركت صنعتی •

 ه سازی نظام مديريت پروژمشاوره پياده  -  شركت صنعتی پالستيكی سهند )شستا( •

 يت فناوری و نوآوری سازی جايزه ملی مديرمشاوره و پياده  -  فوالد اميركبير كاشان •

 : علمیسوابق شغلی   ➢

 دانشكده مديريت و حسابداری  -رجمدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحدك •

 : پژوهشی -سوابق علمی   ➢

توانمندی  : تخصصی  نامه دكتریپايان • توسعه  ارائه مدل  و  )مطالعه های تحقيق  پيشرفته  تكنولوژی  با  در صنايع 

 .موردی: صنعت هوافضا(

بندی اولويتو تدوين الگوی عوامل كليدی موفقيت توسعه محصول جديد و اسايی نش :دارشنامه كارشناسیپايان •

    آن در سازمان صنايع دفاع.

 .(DMT)استر در اصفهان طرح توجيهی توسعه مواد اوليه پلی:  نامه كارشناسیپايان •

 .تاليف و گردآوری كتاب مديريت تحقيق و توسعه )نويسنده همكار: آقای دكتر خمسه( •

)در    -(خانم پناهندهدكتر خمسه،    )نويسندگان همكار: آقای  تاليف و گردآوری كتاب استراتژی تحقيق و توسعه •

 (.اپچمرحله  

مديريت   • كتاب  گردآوری  و  جديد  تاليف  محصوالت  همكار:  توسعه  پناهنده)نويسندگان  مرحله    -(خانم  )در 

 ويراستاری(. 

 : مقاالت ➢

توسعه   قيتحق  مديريتدر    یمال  ابع من  يتريمد  توانمندی  بر   مؤثر عوامل    یبررس • تكنولوژی      و  با  صنايع  در 

 .1398،  گذاریپژوهشی دانش سرمايه-فصلنامه علمی،  افضاپيشرفته هو
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های تحقيق و توسعه آينده در صنايع با پروژه  يتري مد  هایتوانمندی  بر  ليدی مؤثركعوامل    یبررسشناسايی و   •

 .1398،  وهی دفاعیپژهآيندپژوهشی -فصلنامه علمی،  تكنولوژی پيشرفته هوافضا 

تحليل    ارزيابی • دفاعی  در   كيلوژتكنو   هاییدـتوانمن    و   9th International Conference on   ،صنايع 

Economics and management Poland    ،2017. 

های كمی در ها و تكنيكاولين كنفرانس ملی مدل  ،های مدلسازی ساختاری تفسيری و ديمتلمقايسه تكنيك •

 .1395، مديريت

فصلنامه   ، AHPبندی آنها با رويكرد  و اولويت  ارزشيابی عوامل كليدی موفقيت توسعه محصول جديد در صنايع •

 . 1395تكنولوژی صنعتی )جهاد دانشگاهی صنعتی شريف(،    ترويجی توسعه-علمی

• Assessment Of The Relationship Between Key Success Factors Of New Product Development Process Using 

Dematel Method   ،  1396لی اقتصاد، مديريت بلژيك،  الملكنفرانس بين . 

• Modeling Of The Key Success Factors Of Technology Development At The National Level   ،   كنفرانس

 . 1396المللی اقتصاد، مديريت بلژيك، بين

• Modeling the role of knowledge management in integrated product teams and concurrent engineering     
 .EAMA  ،Barcelona Spain ،2015 المللیكنفرانس بين، 

عنوان   • با  بين  ، Modeling the role of leadership in learning organizationsمقاله  ،   EAMA  المللیكنفرانس 

Barcelona Spain ،2015. 

• Modeling the role of knowledge management in increasing productivity  ،بين ،   EAMA  المللیكنفرانس 

Barcelona Spain ،2015. 

شاخص • و  ابعاد  عواملارزشيابی  به مديريت موفقيت كليدی های   يادگيری و خالقيت افزايش منظور  دانش 

 . 1393،  المللی مديريت دانشهفتمين كنفرانس بيندر  در صنايع   سازمانی

• Modeling and validation of key success factors for new product development    ،  المللی كنفرانس بين  EAMA 

Szczecin Poland   ،  2014 . 

• Ranking of key success factors for new product development and provide strategies for improving  ،

 . EAMA Szczecin Poland   ،  2014 المللی كنفرانس بين

عنوان • با  صنايع    مقاله  در  جديد  محصول  توسعه  موفقيت  عوامل  الگوی  بيندر  تدوين  كنفرانس  المللی اولين 

 . 1393،  اقتصاد، مديريت، حسابداری و علوم اجتماعی

http://127.0.0.1:81/files/ICOAC936.pdf
http://127.0.0.1:81/files/ICOAC936.pdf
http://127.0.0.1:81/files/ICOAC1111.pdf
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 . از دانشگاه آزاد اسالمیصنعتی  ز كارشناسی ارشد مديريت  ممتا  فارغ التحصيل •

 دانشگاه آزاد اسالمی. از  دكتری تخصصی مديريت تكنولوژی  دانش آموخته ممتاز   •

 اجرايی :  -سوابق عضويت های علمی  ➢

 . ايران  مديريت   ت دانشيمديرعضو  حقيقی انجمن   •

 : ها برگزاری كارگاه  ➢

 .ديريت تكنولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقاتمی م كارگاه نقشه راه تكنولوژی، انجمن عل •

 . ، انجمن علمی مديريت تكنولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقاتR&Dهای  كارگاه مديريت پروژه •

 كارگاه مستندسازی و تدوين دانش فنی، پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی. •

 : گذرانده شده  یهاارگاه ك و ها ، سمينارهابرخی از دوره  ➢

تربيت ارزياب    /دوره آموزشی جامع و پيشرفته مديريت فناوری و نوآوری:  ، عنوانانجمن مديريت فناوری ايران •

 . براساس مدل جايزه ملی مديريت فناوری و نوآوری/ تدوين نقشه راه تكنولوژی

دولتیخانهوزارت • عنوان:های  محصول  ،  و  فرآيند  مميزی  جامع  الزامات ه  دور /دوره  تشريح  آموزشی 

ISO14001:2004    /  پيمانكاراندوره كيفيت  تضمين  سيستم  SQA  سيستم  مهندسی  آموزشی  دوره  دوره    // 

 . آموزشی تحليل پتنت/ دوره آموزشی ايده پردازی

 /IMSدوره آموزشی تشريح الزامات سيستم مديريت يكپارچه    ، عنوان:مركز آموزش و تحقيقات صنعتی ايران  •

آموز الزامات    شیدوره  تكنيك  /ISO10015تشريح  آموزشی  و دوره  بازاريابی  آموزشی  دوره  مسئله/  های حل 

از آن    فروش/ ناشی  اثرات  و تحليل خطا و  تامين    /  FMEAدوره آموزشی تجزيه  دوره   /SCMمديريت زنجيره 

 .DFMEA  /آموزشی مديريت فرآيند

• IMQ:مهندسی ارزش   ، عنوان/  ISO 9001:2015 Requirements & Internal Auditor/  Lead Auditor   

ISO 9001:2015 . 

تدوين سند   های يادگيرنده/گيری سازمانمديريت دانش و اصول شكل   ، عنوان:مركز گسترش فناوری اطالعات •

 استراتژيك نظام جامع مديريت دانش

 . PMBOK 2008دوره مديريت پروژه نوين براساس استاندارد    ، عنوان:موسسه مديريت پروژه آريانا  •

• Sigent Industry Trier Engineering co:دوره آموزشی تشريح الزامات    ، عنوانISO10002:2012 . 

 .SQA  سيستم تضمين كيفيت پيمانكاراندوره  ، عنوان:  ساپكو •

 . مقدماتی و پيشرفته  سرپرستی   و  مديريت اصول :، عنوانای كشورسازمان آموزش فنی و حرفه   •
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 : ی تحقيقاتی و پروژه های اجرايیهاالب طرح ق برخی سوابق فعاليتهای پژوهشی در ➢

 در صنايع.تكنولوژی  سازی نظام مديريت  پيادهمشاركت در طرحريزی و  •

 در صنايع.فناوری    -نقشه راه محصول  سازی  پيادهمشاركت در طرحريزی و  •

 سازی نظام مديريت پروژه در صنايع.پيادهمشاركت در طرحريزی و  •

 ی نظام مديريت دانش در صنايع.ازسپيادهمشاركت در طرحريزی و  •

 در صنايع.  بررسی ميزان رضايت مشتريان •

 . VOLVO (FM9)عضويت در پروژه طراحی فنی و صنعتی   •

 . SAMSUNGعضويت در پروژه ارزيابی كار و زمان در سام الكترونيك   •

 و توصعه محصول در صنعت.   طرح توسعه كسب و كار •

 اصفهان.   DMTطرحريزی توسعه ظرفيت خط  •

  در طرحريزی نظام جبران خدمات و توسعه منابع انسانی صنايع. ت  مشارك •


