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 گاهی:سوابق تحصیالت دانش 

 :گرایش مدیریت  -مدیریت تکنولوژی دکتری تخصصیR&D ، 9419واحد علوم و تحقیقات  -دانشگاه آزاد اسالمی . 

 :9433 ،حقیقاتواحد علوم و ت -گرایش انتقال تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسالمی -مدیریت تکنولوژی کارشناسی ارشد. 

 9431مالک اشتر، صنعتی گاه گرایش تکنولوژی صنعتی، دانش -کارشناسی: مهندسی صنایع. 

 و مشاوره سوابق شغلی اجرایی: 

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

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

 معاونت تضمین مرغوبیت ،اسازمان صنایع هوا فض ،کارشناس ارشد سیستم کیفیت و تعالی سازمانی. 

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

  گروه مشاوران مدیریت فناوریموسسه مشاوران مدیریت فناوریمدیرعامل(: MOTCG) 

 گروه مشاوران مدیریت فناوریرئیس هیات مدیره موسسه مشاوران مدیریت فناوری(: MOTCG). 

 شرکت مشاوران توسعه نوآوری و فناوریمدیره  رئیس هیات(InnoTechCG). 

  موسسه مشاوران مدیریت تحقیق و توسعه فناوریرئیس هیات مدیره(RDTCG). 

  شرکت زیست فناوری بهوزانعضو هیات مدیره. 

  مهندسی و ساخت ژنراتور مپناشرکت مدیریت تکنولوژی استقرار نظام مشاور. 

  فوالد امیرکبیر.شرکت کنولوژی مدیریت تاستقرار نظام مشاور 

  شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی )هدکو(مشاور مدیریت استراتژیک. 

 مهندسی و ساخت ژنراتور مپناشرکت استراتژی تکنولوژی  تدوین مشاور. 

mailto:khamseh1349@gmail.com
http://faculty.kiau.ac.ir/khamseh/fa
http://faculty.kiau.ac.ir/khamseh/fa
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  فوالد امیرکبیر.شرکت  تکنولوژی و نقشه راه تکنولوژی تدوین استراتژیمشاور 

  شرکت مشاور مدیریت تکنولوژیNTM. 

 لومینیم المهدی.شرکت آ مشاور مدیریت استراتژیک 

 مهندسی و ساخت ژنراتور مپناشرکت  مدیریت نوآوری استقرار نظام شاور م. 

  مشاور مدیریت تکنولوژی وD&R شرکت زیست فناوری بهوزان. 

  نیروگاه برق آلستوم. مدیریت تکنولوژیاستقرار نظام مشاور 

 اخت ژنراتور مپنامهندسی و سشرکت  مشاور  رصد تکنولوژی. 

 شرکت سایپا آذین مشاور مدیریت تکنولوژی. 

  شرکت برق استان قزوینمشاور مدیریت تکنولوژی. 

  نیروگاه برق آلستوممشاور تعالی سازمانی. 

 مدیریت استقرار نظام شاور  مD&R .شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا 

 شرکت پتروشیمی فن آوران، مشاور مدیریت تکنولوژی. 

 نفت پارس.شرکت ر مدیریت تکنولوژی مشاو 

  مشاور مدیریت تکنولوژی وD&R شرکت دارویی بهوزان. 

 تدوین استراتژیشاور مD&R  مهندسی و ساخت ژنراتور مپناشرکت. 

  شرکت عمران توسعه شهرک قدسمشاور مدیریت استراتژیک. 

  ز فارمد(.فناوری زیستی پارس روس)رشرکت مشاور معاونت بازرگانی و مطالعات راهبردی 

  شرکت بسامد موج قائممشاور تجاری سازی تکنولوژی. 

 مشاور مدیریت استراتژیک شرکت بسامد موج قائم. 

  مهندسی و ساخت ژنراتور مپناشرکت مشاور مالکیت فکری و تجاری سازی تکنولوژی. 

  لم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی.پارک ععضو تیم تدوین سند راهبردی 

 ه برق آلستوم.نیروگا عضو کمیته تحقیقات 

 شرکت خدمات پس از فروش خودرو سرافرازان البرز.مدیریت استراتژیک  و مشاور مهندسی مجدد 

 مهندسی شایان برقشرکت  مشاور مدیریت تکنولوژی. 

 سرافرازان البرز خودرو شرکت خدمات پس از فروش مشاور تعالی سازمانی. 

  جه کبری )س(مجتمع آموزشی پژوهشی خدیمشاور تعالی سازمانی. 

  شرکت آسانگارهای مدیریتی مشاور سیستم. 
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 :سوابق شغلی علمی 

  دانشکده مدیریت، هیات علمی تمام وقت گروه مدیریت صنعتی. -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  -اماراتاه آزاد اسالمی، واحد دانشگ. 

 ،استاد گروه دکتری مدیریت تکنولوژی.دانشکده 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  استاد، مرکز آموزش اتاق بازرگانی، استان خراسان رضویMBA. 

 حوزه مدیریت تکنولوژی سوابق مشارکت در پروژه های ملی: 

  وتکنولوژی ایران )صندوق پژوهشگران ریاست جمهوری(انتقال تکنولوژی در حوزه بی 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 ریاست جمهوری و انجمن محیط زیست 

  پژوهشی : -سوابق علمی 

 کتب منتشر شده 

 9411،، انتشارات سرافرازتکنولوژی تالیف و گردآوری کتاب مدیریت استراتژیک تحقیق و توسعه 

 9411انتشارات سرافراز، تالیف و گردآوری کتاب مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی 

 9413،تالیف و گردآوری کتاب مدیریت تحقیق و توسعه، انتشارات سرافراز 

  9411، انتشارات علمی و فرهنگی  دآوری کتاب مدیریت تکنولوژی،و گر تالیف 

 9413، تالیف و گردآوری کتاب کارآفرینی و تکنولوژی پیشرفته، انتشارات سرافراز 

 9413،، انتشارات سرافرازتالیف و گردآوری کتاب سیاست صنعتی 

 9411،تالیف و گردآوری کتاب مدیریت مراکز علمی و تکنولوژیک، انتشارات سرافراز 

  انتشار دستکتب در 

  انتشارات سرافرازارزیابی تکنولوژی با نگرشی کاربردیتالیف و گردآوری کتاب ، 

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

  تکنولوژیقال انتاصول و فنون مذاکره و عقد قراردادهای بین المللی تالیف و گردآوری کتاب 

 تالیف و گردآوری کتاب مدیریت تکنولوژی پیشرفته 

  نوآوری کاستراتژیمدیریت تالیف و گردآوری کتاب 

 هدایت رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد 

  رساله دکتری 41استاد راهنما  و مشاور 

  پایان نامه کارشناسی ارشد 31استاد راهنما و مشاور حدود 

 ان نامه کارشناسی ارشدرساله دکتری و پای 

 .رساله دکتری تخصصی، ارائه الگوی  نوآوری باز برای شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان ایران 

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

 افتخارات: 

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

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

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

  9413سالمی واحد کرج در سال دانشگاه آزاد ا و حسابداری دانشکده مدیریت برگزیدهاستاد. 

  موسس گروه مشاوران مدیریت فناوری(MOTCG). 

  اجرایی : -سوابق عضویت های علمی 

 مدیر داخلی دو ماهنامه نوآوری و تکنولوژی. 

 نشریه مدیریت کیفیت فراگیره عضو هیات تحریری. 

  آینده پژوهی مدیریت.عضو تیم داوری فصلنامه علمی پژوهشی 

 لنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوریعضو تیم داوری فص. 

  توسعه فناوری.عضو 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 آینده پژوهی دفاعی 

  فناوریعضو تیم داوری فصلنامه علمی ترویجی  رشد. 

 عضو تیم داوری فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی. 

 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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 ا.سازمان هوافض  عضو کمیته تخصصی بهبود وتعالی سازمانی 

 اسازمان هوافض تانداردها و سیستم های مدیریتیاستقرار انواع اسضو کمیته ع. 

 ارزیاب ( جایزه کیفیت وزارت دفاع بر اساس مدلDQA). 

 برگزارشده تخصصی یبرخی از کارگاهها: 

  مجموعه کارگاه های مدیریت تکنولوژیمهندسی و ساخت ژنراتور مپناشرکت ، . 

  تحقیق و توسعه.، مجموعه کارگاه های مدیریت مهندسی و ساخت ژنراتور مپناشرکت 

  مدیریت نوآوری . مجموعه کارگاه های، مهندسی و ساخت ژنراتور مپناشرکت 

 .شرکت توانیر، مجموعه کارگاه های مدیریت تحقیق و توسعه 

 شرکت توانیر، مجموعه کارگاه های مدیریت تکنولوژی . 

  ،مدیریت نوآوری . مجموعه کارگاه هایشرکت توانیر 

  ،کارگاه های مدیریت تکنولوژی .ه مجموعشرکت فوالد خوزستان 

  مجموعه کارگاه های مدیریت تکنولوژیفوالد امیرکبیرشرکت ، . 

  مجموعه کارگاه های مدیریت تکنولوژیفوالد آلیاژی ایرانشرکت ، . 

 سازمان برق البرز، کارگاه مدیریت تکنولوژی. 

  ،کارگاه مدیریت تکنولوژینیروگاه برق آلستوم. 

  ،ه مدیریت تکنولوژیکارگاشرکت برق قزوین. 

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

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

 نوان: کارگاه استراتژی تحقیق و توسعه.انجمن علمی مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران،ع 

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

 .انجمن علمی مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران،عنوان: کارگاه مذاکره و قراردادهای انتقال تکنولوژی 

 رانی تهران، کارگاه مدیریت تکنولوژی.شرکت اتوبوس 

 علمی : نشریاتدر  شده چاپ مقاالت 

 مقاالت علمی پژوهشی 

 "Designing a Model Developed to Assessment the Capabilities of Technological Innovation in Iran 

construction of power plants equipment industries", Emerald: Journal of Engineering, Design and 

Technology,(2020), Vol. 18 No. 5, pp. 1241-1249. 

 A system Dynamics Approach to Designing Technological Innovation Management Model in 

Downstream Petrochemical Industries, Journal of System Management, (2020). 
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  Effective Commercialization of High-technology Entrepreneurial Ideas: A Meta-Synthetic 

Exploration of the Literature, Journal of Small Business & Entrepreneurship (RSBE), (2020). 

 Formulation of R&D Strategy in Power Plant Equipment's Manufacturing Industries,  Journal of 

Energy Management and Technology (JEMT),(2020) 

 ESTABLISHING AGILE ORGANIZATIONS THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY AND 

THE IMPACT OF INTERNAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES PERCEPTIONS ON 

THE QUALITY OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES IN SMEs, Journal of Critical 

Reviews,(2020). 

 The Development of Innovation Management Model in Petrochemical Companies Producing 

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

 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). 

 "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). 

 "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). 

 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, (2014). 

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

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

 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). 

 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). 

 "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) 

 فصلنامه  ،گاهی با رویکرد تحقق اهداف کسب و کارو توسعه درصنایع ساخت تجهیزات نیرو مدل تدوین استراتژی تحقیق

 .9411،علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت راهبردی

  الگوی ارتقاء توانایی های تحقیق و توسعه با رویکرد آمیخته در صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی، فصلنامه

 9411ری در سازمان های دفاعی.، علمی پژوهشی مدیریت نوآو

mailto:info@jemat.org
mailto:info@jemat.org
https://econpapers.repec.org/article/icficfjkm/
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 های تحقیق و توسعه در صنایع نیروگاهی و تامین انرژی، فصلنامه وری تواناییهای ارتقاء بهرهبندی مولفهشناسایی و الویت

 9411لمی پژوهشی مدیریت بهره وری،ع

 مه علمی پژوهشی آینده پژوهی ، فصلناتاثیر نانو فب ها بر خلق ارزش و یکپارچگی سطوح تحقیق و توسعۀ نانو تکنولوژی

 .9411مدیریت، 

 فصلنامه علمی ، تاثیر فرآیند و محتوای استراتژی بر چابکی و عملکرد سازمانی: نقش میانجی همسویی استراتژیک

 .9411،پژوهشی پژوهش های مدیریت راهبردی

 پژوهش های نامه علمی پژوهشی، فصلارائه الگوی نوآورانه توانایی های انتقال تکنولوژی در صنایع پتروشیمی ایران 

 .9411مدیریت عمومی، 

  چرخه تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در شرکت های مبتنی بر فناوری پیشرفته، فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و

 .9411خالقیت در علوم انسانی، 

  علمی پژوهشی مطالعات میان واکاوی اثر ظرفیت نوآوری بر عملکرد نوآورانه در شرکت های نوپای فین تک، فصلنامه

 .9411رشته ایدر علوم انسانی،

 یبا تکنولوژ عیدر صنا ندهیو توسعه آ قیتحق یهاپروژه تیریمد یهایمؤثر بر توانمند یدیعوامل کل یو بررس ییشناسا 

 9413، فصلنامه علمی پژوهشی آینده پژوهی دفاعی،هوافضا شرفتهیپ

 فصلنامه هوافضا شرفتهیپ یبا تکنولوژ عیو توسعه در صنا قیتحق ینابع مالم تیریمد یعوامل مؤثر بر توانمند یررسب ،

 9413علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری،

 9413، 9، شماره94، فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سالمت، دوره تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در صنایع دارویی 

  ،شناسایی عوامل موثر بر پذیرش نوآوری کارت های چند منظوره در بانک سرمایه  و رتبه بندی عوامل با رویکرد فازی

 9413،فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری

 های همکاری کلیدی موفقیت عوامل شناسایی R&D فصلنامه علمی مپنا گروه تامین زنجیره دی به آینده دربا رویکر ،

 9413پژوهشی آینده پژوهی مدیریت، 

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

 9413، تابستان 99،شماره انرژی ریزیبرنامه

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

 9413 ،993شماره  مدیریت،

  توسعه مدل مدیریت نوآوری در شرکت های پتروشیمی تولید کننده محصوالت پلی اتیلنی و الویت بندی عوامل باANP 

 9413، 93ماره دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ش علمی پژوهشی مجلهفازی، 

http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6701-fa.pdf
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 یدستاوردها یسازیعوامل موثر بر  تجار یبند تیو الو ییشناسا R&D  کیصنعت الکترون انیبندانش یهاشرکت در-

 9413، فصلنامه علمی پژوهشی آینده پژوهی مدیریت، قدرت

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

 9411 ،3شماره  پژوهشی آینده پژوهی دفاعی،

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

 9411، 3، شماره3مدیریت توسعه فناوری، دوره 

 وژه هایشناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی موثر بر برون سپاری پرR&D  در صنایع دفاعی با رویکرد آینده پژوهی ،

 9411، 3، شماره9فصلنامه علمی پژوهشی آینده پژوهی دفاعی، دوره

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

  9411، تابستان 3، شماره انرژی

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

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

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

 9411، 9، شماره44چغندر قند، دوره موسسه تحقیقات ، فصلنامه علمی پژوهشی تحلیل شبکه ای

 9411 ،9شماره93دوره ،، مجله پزشکی علمی پژوهشی حکیماثیر طرح ژنریک بر توسعه توانمندی های فناوریت. 

  ترویجیمقاالت علمی 

 ی شیرینی و های صنایع غذایی تولید کنندهی شرکتنوآورانه توسعه و تأثیر آنها بر عملکردوهای پویای تحقیققابلیت

 .9411، 31شماره ، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شکالت

 9411، 31شماره ، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، ارائه مدل فازی انتخاب استراتژی تکنولوژی متناسب با رفتار شرکت. 

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

،9413. 

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

 99، شماره 9411، فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت، زمستان (OTECموردی شرکت شبکه ای )مطالعه 

 )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( ،91، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی )شماره یرانتدوین استراتژی تکنولوژی در صنایع فوالد ا. 

  ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی محصوالت نانوتکنولوژی در صنایع غذایی ) مطالعه موردی : شرکت

 .9413( ،43)شماره ، کشت و صنعت گلستان(

http://jtd.iranjournals.ir/article_34110.html
http://jtd.iranjournals.ir/article_32472.html
http://jtd.iranjournals.ir/article_32472.html
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 9433(،91، فصلنامه رشد فناوری)شماره ری سازی تکنولوژی عامل موثر درتوسعه تکنولوژی و اقتصادتجا. 

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

 9411فناوری، 

 هیارا یدر راستا یشبکه ا لیتحل کیآن با تکن یبند تیو اولو مایس در سازمان صدا و کیتکنولوژ یها یتوانمند یابیرزا 

 9413( ،49فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی )شماره ، بهبود یراهکار ها

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

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

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

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

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

19،)9411. 

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

 .9414صنعتی،

 مه توسعه انرژی، فصلنا  ارزیابی عملکرد ابعاد و شاخصهای مدیریت نوآوری در صنعت تجهیزات نیروگاهی وتامین

 .9413،تکنولوژی صنعتی

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

 9433(91نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقویت نوآوری و نظام ملی نوآوری در ایران ، فصلنامه رشد فناوری)شماره. 

 فصلنامه توسعه در شرکت گلستان یمعادالت ساختار یمدلساز کردیا روب ینوآور تیریابعاد مد لیو تحل یابیارز ،

 9411،  49تکنولوژی صنعتی، شماره

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

 ،ضرورت پرداختن به توسعه محصوالت جدید و نقش نوآوریD&R صلنامه رشد و تکنولوژی درآن، ف

 .9433(93فناوری)شماره

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

 نشریه مدیریت کیفیت فراگیر )شماره در مدیریت زنجیره تأمینابی و تضمین کیفیت تأمین کنندگان ارائه مدلی برای ارزی ،

 .9419(،1و1

 9411، 91، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شمارهدیتوسعه محصول جد تیموفق دییعوامل کل بندی تیو اولو یابیارزش 
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 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). 

  داخلیبین المللی ملی و کنفرانس های 

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

 (.9411(،)شی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد)مقاله برتر کنفرانساولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوه

 "  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 رسیبرR&D المللی بین همایش ، ششمین"نوآوری و تکنولوژی توسعه در R&D   (برگزیده مقاله 

 (.9431،)(سخنرانی جهت

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

 (.9433،)(سخنرانی

 سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره  ،گاه در تقویت نوآوری و نظام ملی نوآوری در ایراننقش دولت، صنعت و دانش

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

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

 (.9433،)جهت سخنرانی(

 مدیریت ملی کنفرانس سومین ،درآن تکنولوژی و  R&Dنوآوری، نقش و جدید محصوالت توسعه به پرداختن ضرورت

 (.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

  طراحی الگوی تجاری سازی محصوالت نانوتکنولوژی با رویکرد انتقال تکنولوژی در صنایع غذایی )مطالعه موردی: شرکت

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

   (.9411اقتصاد،)

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

 (.9431تکنولوژی ایران)
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  ودرو با استفاده از مدل انتخاب مناسبترین مکانیزم انتقال فناوری در صنعت قطعه سازی تزئینی و تریم خAHP،  چهارمین

 (.9431،)کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران

  اولین کنفرانس  ،: ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژیک صنعت خودرو  )تحقیق موردی: شرکت پارس خودرو(تحت عنوان

 .(IRAMOT 2011بین المللی مدیریت تکنولوژی ایران )

  ژیک صنایع دفاعی ارزیابی سطوح توانمندی تکنولو، ( دومین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی ایرانIRAMOT 2012.) 

  دومین کنفرانس بین المللی  ،(داروسازی آریا)تحقیق موردی: شرکت  توانمندی تکنولوژیک صنایع داروییارزیابی سطح

 .(IRAMOT 2012مدیریت تکنولوژی ایران )

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

 (.IRAMOT 2012المللی مدیریت تکنولوژی ایران )

 )نهمین کنگره سراسری همکاری های  دولت ،   ،انتقال تکنولوژی با رویکرد مهندسی معکوس )بهینه پوئی محصوالت جدید

 (.9433،)دانشگاه  و صنعت  برای توسعه ملی

 دومین کنفرانس ملی نظام تامین و  ،سی جایگاه و نقش انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامینبرر

 (.9431)،تدارکات در پروژه ها

 دومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات در پروژه  ،بررسی جایگاه و نقش برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین

 (.9431،)ها

 کنفرانس سراسری  ،(ایساکو)تحقیق موردی: شرکت  ،وانمندی تکنولوژیک صنعت خدمات پس از فروش خودروارزیابی سطح ت

 (.9419مهندسی مکانیک ،)

 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،  ، )تحقیق موردی: شرکت شایان برق(تدوین استراتژی تکنولوژی در صنایع روشنایی

 (.9419،)چالش ها و راهکارها

  ششمین کنفرانس بین  ،تحلیل موفقیت فرآیند مدیریت نوآوری در صنعت برق و رتبه بندی عوامل موثر بر آنارزشیابی و

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

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

 (.9413فرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم و مهندسی،)ششمین کن ، سایپا(

  دانشگاهی :دروس سوابق تدریس 

 :دروس مقطع دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی 

 معنوی انتقال تکنولوژی و حقوق مالکیت 

 توانایی های تحقیق و توسعه 

 استراتژی تحقیق و توسعه 



  گروه مشاوران مدیریت فناوری

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12 

 

 انتقال تکنولوژی های  توانایی 

 توانایی های  نوآوری 

 مدیریت تکنولوژی 

  کارآفرینیدروس مقطع دکتری تخصصی: 

 کارآفرینی برمبنای تکنولوژی پیشرفته 

 تجاری سازی دانش و تکنولوژی 

  مدیریت صنعتیدروس مقطع دکتری تخصصی: 

 گذاری در حوزه صنعت سیاست 

 مدیریت استراتژیک 

  مدیریت تکنولوژی: کارشناسی ارشددروس مقطع 

  ارزیابی تکنولوژی 

  نوآوری مدیریت  

 مدیریت انتقال تکنولوژی 

 ارتباط مراکز علمی و صنعتی 

 مدیریت استراتژیک 

  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیدروس مقطع: 

 مدیریت انتقال تکنولوژی 

 مدیریت استراتژیک 

 مدیریت کیفیت و بهره وری 

  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کاردروس مقطع: 

 مدیریت تکنولوژی و نوآوری 

 تژیکمدیریت استرا 

  کارشناسی مدیریت صنعتیدروس مقطع: 

 کارآفرینی 

 و عملیات مدیریت تولید 

 مدیریت بهره ووری 

  کارشناسی مهندسی صنایعدروس مقطع: 

  برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 

 مدیریت کیفیت و بهره وری 

 برنامه ریزی و کنترل پروژه 

 


