
فناوریگروه مشاوران مدیریت    

 

1 

 

 :مشخصات فردی 

          امراله دهقانی    : نام و نام خانوادگی           

 

                             

 :سوابق تحصیالت دانشگاهی 

  (1392 -1399)علوم تحقیقاتگرايش مديريت تحقیق و توسعه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  –دكتری مديريت تكنولوژی 

 (1387 -1389) عالمه طباطبايی، دانشگاه انتقال تكنولوژیگرايش -ژی مديريت تكنولوارشد: كارشناسی 

  (1368  -1374) علم و صنعت، دانشگاه رتدقگرايش  -برقكارشناسی: مهندسی 

  (1363  -1365ماشین ابزار. دانشگاه شهید رجايی ) –فوق ديپلم: مكانیک 

 

 و مشاوره سوابق شغلی اجرايی: 

 آينده پژوهان ناوریف مديريت مشاوران گروه مدير عامل 

  ياست ستاد ويژه توسعه فناوری نانو ر 0)شبكه تبادل فناوری ايرانیان فناوری همرسانی مديريتشركت مشاور

 جمهوری(

 (یافشرد دیشه عيهوا فضا )صنا عيسازمان صنا . وزارت دفاع،یستمیس یبانیپشت ريمد 

 (یافشرد دیشه عيهوا فضا )صنا عيسازمان صنا . وزارت دفاع، یفن یمهندس ريمد 

  یجمهور استير .نانو یتوسعه فناور ژهيستاد و .یحوزه برق و انرژمدير  

 یجمهور استير .یورآو نو یفناور یها یمركز همكار. رساناابر یكارشناس حوزه تكنولوژ 

 هوا فضا عيسازمان صنا. 1 ادیبه هوا ص نیزم یموشک ها یكيو ساخت تستر الكتر یطراح 

 هوا فضا  عيسازمان صنا. 1ادیبه هوا ص نیزم یموشک ها یبانیپشت ستمیس یطراح 

   رای پروانه نظام مهندسی() دا یكيالكتر یها ستمیو نظارت س یطراح کي هيكارشناس پا 

 )مشاور و مجری  پروژه های اجرايی سیما چوب ) سازمان صدا و سیما 

 ا بجلوگیری از يخ زدگی خطوط انتقال برق "طرح تحقیقاتی شركت  پژوهش و فناوری سورنا با عنوان  مشاور

از   ((Power Line Ice-forming Prevention Using New Technology"استفاده از فناوری های نوين

 طرف توانیر

 یداور طرح پژوهش PVD) (physical vapor deposition   یده سخت به روش رسوب یاستفاده از پوشش ها 

 . شركت ملی گازرگوالتورهای گازدر بخار یكيزیف

 داور طرح پژوهشی ارتقاء كیفیت كنتورهای گاز با استفاده از فناوری نانو. شركت ملی گاز 
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 ی ر سیستم های تبريد پست هادتفاده از نانوسیال خنک كننده و فناوری آلتراسونیک ور طرح پژوهشی اسدا

 تقلیل فشار گاز. شركت ملی گاز

 پژوهشگاه نیرومشاور طرح تهیه و تدوين نقشه راه توسعه فناوری ابررسانا در صنعت برق . 

  توانیر ."صنعت برقاستفاده نانو پوششها بر روی تجهیزات مورد استفاده در  "داور طرح تحقیقاتی 

  علمیسوابق شغلی: 

  واحد شهرداری كرج -علمی كاربردیمدرس دانشگاه 

  واحد فرهنگ و هنر تهران -علمی كاربردیمدرس دانشگاه 

 احد انجمن صنفی شركت های خدمات پس از فروش خودروو -مدرس دانشگاه علمی كاربردی 

  (ی)وزارت بازرگان یمركز آموزش بازرگانمدرس 

 ساز و كارهای انتقال فناوری از شركت های فناور به صنعت فوالد ) فوالد سیرجان( دوره مدرس 

 تكنولوژی مديريت انجمن همكاری با تكنولوژی سازی تجاری دوره مدرس 

  تكنولوژی مديريت انجمن همكاری بامدرس دوره ارزشگذاری استارت آپ ها 

 وزارت آموزش و پرورشو برق کیمكان یهنرآموز رشته ها . 

 

 پژوهشی : -ابق علمی سو 

  :وسعه تارائه الگويی جهت يكپارچه سازی و ايجاد ارتباط بین سطوح مختلف تحقیق و رساله دكتری تحت عنوان

 در فناوری نانو

  ،ینولوژوتكی: بیمورد قی)تحق یوتكنولوژیدر حوزه ب یمناسب انتقال تكنولوژ وهیشپايان نامه كارشناسی ارشد 

 (یپزشك

 نقشه  هیهت-ابررسانا یتكنولوژ توسعه تهیكم لیتشك-ابررسانا یتكنولوژسطوح آمادگی  یو خارج یداخل شيپا

 یو نوآور یفناور یها یز همكار: مركیمتول.  ابررسانا یدرخت تكنولوژ هیته-ابررسانا یراه توسعه تكنولوژ

 توسعه فردا ادیبن یبا همكار یجمهور استير

 یوتكنولوژیدر حوزه ب ینتقال تكنولوژمدل ا نيتدو: در طرح صندوق پژوهشگران یهمكار 

 رانينا در اابررسا یموانع توسعه فناور، عنوان:  ابررسانا یدر حوزه فناور یدلف ینظر سنج قيانجام پژوهش از طر  ،

 توسعه فردا ادیبن :همكار یجمهور استير یو نوآور یفناور یها ی: مركز همكاریمتول

  سد حرارتیهای تولید پودر توسعه فناوریكارشناس طرح (پوشش های زيركونیای پايدارشده با ايتريا - YSZ  )

  .توربین های گازی در جهت كاربرد

   فناوری ابررسانا سنسور فوق حساس مغناطیسی بر پايه یطراحی و ساخت مسئول طرح پژوهشی-  

 Superconducting Quantum Interference Device (RF SQUID                 Radio Frequency 
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 )دانشگاه صنعتی شريف و مركز همكاری های فناوری و نوآوری رياست جمهوری(             

 ری همكاری در مستندسازی پروژه توسعه فناوری پوشش های آلودگی زدا با استفاده از فناوری نانو ) همكا

تقاضی فناورانه بین شركت رامو آلیبرت به عنوان توسعه دهنده فناوری و شركت مقره سازس ايران به عنوان م

 فناوری(

 ین برات زدايی از آب ) همكاری فناورانه همكاری در مستندسازی پروژه توسعه فناوری آرسینک زدايی و نیت

ی شركت پیام آوران فردا نگر به عنوان توسعه دهنده فناوری و شركت آب و فاضالب كشور به عنوان متقاض

 فناوری(

  همكاری در مستندسازی پروژه توسعه فناوری استحكام لوله هایUPVC همكاری فناورانه بین شركت آريا ( 

 سعه دهنده فناوری و شركت پیشگام پالست اهواز به عنوان متقاضی فناوری(پلیمر پیشگام به عنوان تو

 كت همكاری در مستندسازی پروژه توسعه فناوری پوشش های سخت و مقام به سايش ) همكاری فناورانه بین شر

 سوين پالسما به عنوان توسعه دهنده فناوری و شركت مپنا به عنوان متقاضی فناوری(

 يبهشت ياست جمهوری در برگزاری پنجمین كنفرانس تخصصی فناوری ناو در صنعت برق ) اردنماينده ستاد نانو ر

96) 

 

 مقاالت : 

 ( ترانسفو راني: شركت اقیبرق )مورد تحق عيفناورانه صنا یعوامل موثر در سطح توانمند يیشناساعنوان  با مقاله 

 .1394. توسعه تكنولوژی صنعتی ترويجی-در فصلنامه علمی

   در  نانو ( یاورفناورانه )موردمطالعه: حوزه فن یها یهمكار نديدر فرآ يیاجرا یموانع و چالش هاعنوان  مقاله با

 .1395. تكنولوژی صنعتی ترويجی توسعه-فصلنامه علمی

 ولوژی نو تكنمقاله با عنوان تاثیر نانو فب ها با نگاهی به آيندۀ خلق ارزش و يكپارچگی سطوح تحقیق و توسعۀ نا

 .1399ی پژوهشی آينده پژوهی مديريت. مجله علم

   مقاله با  عنوان 

Suitable Technology Transfer Method in Iran`s Biotechnology Companies (Case Study: Medical 

Biotechnology) Journal of Indian Science and Technology. 2013.  

   مقاله با  عنوان 

The Influence of Research and Development Activities and Nano Fab Centers on Product 

Development in Nanotechnology: Focusing on Solar Thermal Energy and Photovoltaic Technology 

Journal of Renewable Energy and Environment. 2022. 
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  اجرايی : -سوابق عضويت های علمی 

 ی.تكنولوژ تيريانجمن مد عضو  حقیقی 

  (یافشرد دیشه عيهوا فضا، صنا عيخدمات پس از فروش )سازمان صناعضو كمیته تخصصی 

  كانون مهندسان ساختمان استان البرزعضو 

  يیاجرا یروشها  نيتدوعضو تیم تخصصی ISO هوا فضا( عي)سازمان صناتیفیك تيريمد ستمیس یساز ادهیو پ 

  (یافشرد دیشه عيهوا فضا، صنا عي)سازمان صناتیفیك تيريمد ستمیس یداخل یزیممعضو تیم تخصصی 

 گروه پژوهشی مواد غیر فلزی( رویپژوهشگاه ن یپژوهش یگروه ها یراهبر یعضو شورا ( 

 فيشر ی. دانشگاه صنعت92و  91، 89یدر سال ها یكاربرد يیكنفرانس ابررسانا يیاجرا ئتیه عضو 

 روی. پژوهشگاه نیروگاهین یهوا یلترهاینو فدستورالعمل جامع استفاده از نا نيتدو یپنل خبرگ عضو 

 عضو پنل خبرگی تهیه و تدوين دستورالعمل استفاده از نانو سیاالت خنک كننده در صنعت نیروگاهی 

 عضو پنل خبرگی تهیه و تدوين دستورالعمل استفاده از پوشش های نانويی بر روی مقره های الكتريكی 

 ی و مواد در صنعت برق. وزارت نیروعضو حقیقی شورای راهبری حوزه تخصصی شیم 

 

 گذرانده شده یهاو كارگاه ها، سمینارهابرخی از دوره: 

 در سازمان یاصول رهبر: ، عنوانرانيا یو بهره ور تيريمركز مطالعات مد 

 .وزارت علوم تحقیقات و فناوری دوره آموزشی مهارت های تدريس در آموزش عالی 

 دوره  خدمات پس از فروش ، عنوان:یعدفا عيصنا یقاتیو تحق یموسسه آموزش 

 مديريت مالیدوره  ، عنوان:یدفاع عيصنا یقاتیو تحق یموسسه آموزش 

 تیفیك ستمیس یمستند ساز ، عنوان:رانيشركت توف نورد ا ISO9001 

 مديريت عمومی ، عنوان:یدفاع عيصنا یقاتیو تحق یموسسه آموزش 

 فیضع انيجر یستمهایس یطراح ، عنوان:یسازمان نظام مهندس  

 برق عيتوز یستمهایس یطراح ، عنوان:یسازمان نظام مهندس 

 تاسیسات برقی ، عنوان:یسازمان نظام مهندس 

 آسانسورها و پله برقی ، عنوان:یسازمان نظام مهندس 

 الزامات عمومی تاسیسات برقی ) فنی و اجرايی( ی، عنوان:سازمان نظام مهندس 
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