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 :مشخصات فردی 

 محمد حسن طاهریان                   : نام و نام خانوادگی

 

 

       

 

 

   

 :سوابق تحصیالت دانشگاهی 

 گرایش مدیریت  -مدیریت تکنولوژی  دانش آموخته دکتریR&D ،  واحد علوم و تحقیقات تهران،  -دانشگاه  آزاد اسالمی

 5931ورودی سال 

 واحد علوم و تحقیقات تهران، -گرایش انتقال تکنولوژی، دانشگاه  آزاد اسالمی  -وژی مدیریت تکنول  :کارشناسی ارشد 

 1393فارغ التحصیل سال

  :فارغ  تهران شمالواحد  -دانشگاه  آزاد اسالمی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم هاگرایش  -مهندسی صنایع  کارشناسی ،

 5939التحصیل سال 

 

 و مشاوره سوابق اجرایی: 

 قیقات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف: محققدفتر تح   

  :)کارگروه طرح تحول دانشگاه مشاور دانشگاه جامع امام حسین )ع 

  طراح سیستم تمام اتوماتیک و هوشمند جمع آوری داده 

 طراح سیستم تمام اتوماتیک و هوشمند تحلیل داده  

 ژی و مدیریت سیستم کیفیتشرکت بسامد موج قائم: عضو تیم مشاوره تجاری سازی،تدوین استرات 

 :عضو تیم مشاوره تجاری سازی،تدوین استراتژی و مدیریت سیستم کیفیت شرکت رفیع صنعت قائم 

 :عضو تیم مشاوره تجاری سازی،تدوین استراتژی و مدیریت سیستم کیفیت شرکت الکترو صنعت قائم 

 

 ی گذرانده شدهبرخی از کارگاهها: 

 مدیریت انتقال تکنولوژی 

  قیق و توسعهتحمدیریت 

 حقوق مالکیت فکری و تحلیل پتنت 
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  مدیریت ارتباط با مشتریدیبا: گروه 

 

  تحقیقات انجام شدهبرخی: 

  (5931)نقد قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیانتهیه 

  (5931)بررسی چیستی و چگونگی نقشه راه تکنولوژیتحقیق 

 (5931)تهیه گزارش بررسی توانمندی های تحقیق و توسعه شرکت بوئینگ 

 

 علمی : نشریاتدر  شده چاپ مقاالت 

  مقاله(ارائه چارچوبی برای رتبه بندی سیستم های شناسایی در فروشگاه های زنجیره ایISI.5939) 

Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 

 

 سطوح مختلف تکنولوژی. )دومین کنفرانس بین  مقاله با موضوع  شناسایی عوامل موثر در مدیریت ریسک برونسپاری در

 (5935المللی مدیریت تکنولوژی.

 

 پژوهشی -سوابق علمی : 

  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتمدرس 

 رساله دکتری تخصصی: ارائه مدل مدیریت تحقیق و توسعه صنایع دفاعی با تکنولوژی پیشرفته 

 شرکت مکو مپنانامه کارشناسی ارشد: ارزیابی توانمندی تکنولوژیک شرکتهای صنعت برق.مطالعه موردی پایان : 

 

 سوابق آموزشی : 

 مدرس سمینار آینده پژوهیاسالمی انجمن مدیریت تکنولوژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد : 

 مدرس سمینار آینده پژوهیاسالمی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد : 

 

 


