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 :مشخصات فردی 

 

      فروغ فراهانی فر  : نام و نام خانوادگی

    

 

 

   

 :سوابق تحصیالت دانشگاهی 

  :دانشگاه   ،و مالکیت معنوی انتقال تکنولوژیگرایش مدیریت  -مدیریت تکنولوژی  دکتری تخصصی 

 واحد علوم و تحقیقات تهران -آزاد اسالمی 

 :1395فارغ التحصیل سال  ، تهران ، دانشگاه نوآوریگرایش  -ولوژی مدیریت تکن  کارشناسی ارشد. 

  واحد تهران مرکز –گرایش نرم افزار، دانشگاه آزاد آسالمی  –کارشناسی: مهندسی کامپیوتر 

 

 :سوابق شغلی 

 عضو هیات مدیره گروه مشاوران مدیریت فناوری 

 فناوری مدیریت مشاوران گروهتکنولوژی  انتقال دپارتمان مدیر 

 فناوری ریتمدی مشاوران گروه  اطالعات فناوری مسئول 

 جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوریالزامات سازی  مشاوره و پیادهتیم عضو  –امیرکبیر کاشان  فوالد 

 زیست بوم نوآوری شهر تهرانعضوتیم پروژه تدوین سازوکارهای اجرایی   -تهران  هرداریش 

 همکاری در زمینه پروژه های  - شرکت آکام صنعت آسیاICT 

  ؛ کارشناس کارخانجات صنایع نساجی اردکانIT 

 اداری سیستمهای اتوماسیون در شرکتها سایر با ای پروژه صورت به همکاری - دقیق ابزار آسیا شرکت   

 اداری سیستمهای اتوماسیون در شرکتها سایر با ای پروژه صورت به همکاری - کامئو شرکت   

 اداری سیستمهای اتوماسیون در شرکتها سایر با ای پروژه صورت به همکاری - پوپلین ایران کارخانجات   

 کارشناس  - کارخانجات نساجی بروجردIT 
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 برگزاری کارگاه ها : 

 واحد علوم  اسالمیانجمن علمی مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد  - قراردادهای انتقال تکنولوژیرگزاری کارگاه روشها و ب

 و تحقیقات

 واحد علوم و تحقیقات اسالمیانجمن علمی مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد  - انتقال تکنولوژی رگزاری کارگاه مذاکراتب 

  تدریس در دروس :توانمندی 

  ت صنعتییو کاربرد آن در مدیرکامپیوتر 

  العاتی مدیریتهای اطسیستم 

  سازمان و مدیریتمبانی 

  رفتار سازمانیمدیریت 

  تحقیقروش 

  تکنولوژیانتقال 

  تکنولوژیمدیریت 

 

 دکتری رساله: 

 تجاری وکارهایکسب به دفاعی هایتکنولوژی سرریز مدل ارائه 

 

  پژوهشی : -سوابق علمی 

  ابر اینترنت اشیاء"مقاله CloudIOT اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها؛ "مزایا و چالشها 

  چالشها و راهکارهای یکپارچه سازی اینترنت اشیاء و رایانش ابری "مقاله CloudIOT" چهارمین کنفرانس بین المللی ؛

 پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال

  سومین ؛ " انتخاب روشهای اکتساب تکنولوژی بر اساس مدل تصمیم گیری چندمعیاره: کاربردی از روش ویکور"مقاله

 کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

  ؛ "تل فازیه ی تامین با استفاده از روش دیمشناسایی عوامل موفقیت کلیدی پذیرش مدیریت دانش در زنجیر "مقاله

 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

  هبردرا علمی فصلنامه ؛"تجاری وکارهایکسب به دفاعی هایفناوری سرریز بر مؤثر عوامل بندیرتبه و شناسایی"مقاله 

 دفاعی

  پژوهی دفاعیآینده؛  "تجاری وکارهایکسب به دفاعی هایفناوری سرریز راهبردی مدلارائه  "مقاله 

http://innotechcg.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa/
http://innotechcg.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa/
https://www.civilica.com/Paper-IOTCONF01-IOTCONF01_004=ابر-اینترنت-اشیاء-CloudIOT-مزایا-و-چالشها.html
https://www.civilica.com/Papers-IOTCONF01-0-10-Title-ASC-AI=اولین-کنفرانس-بین-المللی-اینترنت-اشیاء-کاربردها-و-زیرساخت-ها.html
https://www.civilica.com/Papers-IOTCONF01-0-10-Title-ASC-AI=اولین-کنفرانس-بین-المللی-اینترنت-اشیاء-کاربردها-و-زیرساخت-ها.html
https://www.civilica.com/Paper-CEPS04-CEPS04_110=چالشها-و-راهکارهای-یکپارچه-سازی-اینترنت-اشیاء-و-رایانش-ابری-CloudIOT.html
https://www.civilica.com/Paper-CEPS04-CEPS04_110=چالشها-و-راهکارهای-یکپارچه-سازی-اینترنت-اشیاء-و-رایانش-ابری-CloudIOT.html
https://www.civilica.com/Papers-CEPS04-0-10-Title-ASC-AI=چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-کاربردی-درمهندسی-کامپیوتر-و-پردازش-سیگنال.html
https://www.civilica.com/Papers-CEPS04-0-10-Title-ASC-AI=چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-کاربردی-درمهندسی-کامپیوتر-و-پردازش-سیگنال.html
https://www.civilica.com/Papers-CEPS04-0-10-Title-ASC-AI=چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-کاربردی-درمهندسی-کامپیوتر-و-پردازش-سیگنال.html
https://www.civilica.com/Paper-INDUSTRIAL03-INDUSTRIAL03_1025=انتخاب-روشهای-اکتساب-تکنولوژی-بر-اساس-مدل-تصمیم-گیری-چندمعیاره-کاربردی-از-روش-ویکور.html
https://www.civilica.com/Paper-INDUSTRIAL03-INDUSTRIAL03_1025=انتخاب-روشهای-اکتساب-تکنولوژی-بر-اساس-مدل-تصمیم-گیری-چندمعیاره-کاربردی-از-روش-ویکور.html
https://www.civilica.com/Papers-INDUSTRIAL03-0-10-Title-ASC-AI=سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-و-مهندسی-صنایع.html
https://www.civilica.com/Papers-INDUSTRIAL03-0-10-Title-ASC-AI=سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-و-مهندسی-صنایع.html
https://www.civilica.com/Papers-INDUSTRIAL03-0-10-Title-ASC-AI=سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-و-مهندسی-صنایع.html
https://www.civilica.com/Paper-INDUSTRIAL03-INDUSTRIAL03_0437=شناسایی-عوامل-موفقیت-کلیدی-پذیرش-مدیریت-دانش-در-زنجیره-ی-تامین-با-استفاده-از-روش.html
https://www.civilica.com/Paper-INDUSTRIAL03-INDUSTRIAL03_0437=شناسایی-عوامل-موفقیت-کلیدی-پذیرش-مدیریت-دانش-در-زنجیره-ی-تامین-با-استفاده-از-روش.html
https://www.civilica.com/Papers-INDUSTRIAL03-0-10-Title-ASC-AI=سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-و-مهندسی-صنایع.html
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 نمهردکتر عباس خمسه و مجید فروزاجناب آقای با همکاری  تکنولوژی انتقال فرآیند یریتمد کتابالیف و گردآوری ت 

 

 شده گذرانده تخصصی آموزشی های دوره و کارگاهها: 

 مدیریت  کارگاهR&D  انجمن مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات - بنگاههای تکنولوژی بنیاندر 

  تدوین استراتژیR&D - انجمن مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات 

  مدیریت پروژه هایR&D - انجمن مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات 

  کاربردTRL  در واحدهایR&D - انجمن مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات 

 ای در واحده کاربرد رصد تکنولوژیR&D - انجمن مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات 

  شرکت فیوچر اسکای –اصول بازرگانی بین الملل 

 

 

 

 


