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 سوابق کاری

 هوریهای تحول و پیشرفت ریاست جممرکز همکاری
 [ تا کنون1393از تاریخ ]

o  فناوری اطالعات  ورتباطات ا معاونت -رئیس گروه اقتصاد دیجیتال 

o  معاونت پژوهش و نوآوری –گذاری علم و فناوری عضو گروه سیاست 
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 افناورپارسهو شرکت -ایران صنایع هواییسازمان پارک فناوری 
 [1393[ تا ]1392از تاریخ ]

o   مشاوره سامانه هوشمندی فناوری صنایع هوایی 
 

 شرکت مدیریت فناوری آینده اندیشان
 [1392[ تا ]1391از تاریخ ]
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o  های تدوین نقشه راه فناوری، نظام جامع آینده پژوهی، نظام جامع مدیریت مشاور ارشد پروژه

های ز شرکتاگذاری حمایت سازی مدیریت دانش، سیاستهای پیادهفناوری، استراتژی

 دانش بنیان و ...

 ایهای حرفهسایر فعالیت

o  های اقتصاد دیجیتال و الملل در ستاد توسعه فناوریمشاور امور بین

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -هوشمندسازی

o   بانک رفاه کارگران  -رفاتکمشاوره مرکز نوآوری 

o  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  -عضو کارگروه ساماندهی بازار مبادالت رمزارزها

 ایران

o   رئیس کمیته متناظر استاندارد خدمات مالیISO/TC 68  -  سازمان ملی

 ایران استاندارد

o   )عضو کمیته متناظر استاندارد دفاتر توزیع شده )بالکچینISO/TC 307  – 
 ایران سازمان ملی استاندارد

o   انجمن علمی مدیریت فناوری -نوآوری و فناوری مدیریت ملی جایزه ارزیاب 

o  مرکز تهران واحد -اسالمی آزاد دانشگاه نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه عضو 

 اسالمی آزاد دانشگاه
 

 انتشار کتاب تخصصی

o  انتشارات  – تک: ادغام امور مالی و فناوری در خدمات مالیکسب و کار فین

 ادیبان روز

o   از حفاظت و دستیابی کاربردی الگوی و مفاهیم: فناوری اکتساب مدیریت 

 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت  –فناوری

o  انتشارات بانک رفاه  -هااصول و فنون استفاده از مشاوران در سازمان

 کارگران
 

 (Patent)گواهی ثبت اختراع

o   دهیشکل و کردن خم جهت کامپیوتری کنترل بر مبتنی و اتوماتیک روش 

 و امالک اسناد ثبت سازمان فکری، مالکیت مرکز - فقرات ستون ایمپلنت هایمیله

 خاص سهامی درمان راهبر آتی شرکت -کشور 
 



  

 پژوهشیمقاالت علمی و انتشار 

o باز نوآوری رویکرد بکارگیری سازوکار بر مؤثر عوامل بندی رتبه و بررسی 

 نوآوری مدیریت پژوهشی و علمی فصلنامه -ایران هوایی صنعت در

o خارجی مستقیم گذاریسرمایه طریق از فناوری انتقال بر مؤثر عوامل(FDI) 

 پژوهشگر پژوهشی و علمی فصلنامه -ایران فناوری نانو صنعت: تجربی شاهد

o مطالعه نفت صنعت در باز نوآوری رویکرد کارگیری به الگوهای تحلیل 

 گاز و نفت تولید و اکتشاف علمی ماهنامه - شل و اویلاستات شرکت: موردی

o فناوری اشتیاق منحنی براساس فناوری جایگاه تحلیل و بینی پیش (Hype 

Cycle)  تکنولوژی توسعه  فصلنامه - بعدی سه چاپگر های فناوری: مطالعه مورد 

 صنعتی

o فناوری رشد فصلنامه - فناوری هوشمندی کسب بر باز نوآوری رویکرد نقش 

o اولین - بنگاه سطح در فناوری یادگیری سطوح ارزیابی جهت مدلی ارائه 

 1392، فناوری سازیتجاری المللیبین همایش

o در کارکنان فردی خالقیت عادات روی بر توانمندسازی تأثیر بررسی 

 ملی کنفرانس ششمین و المللیبین کنفرانس دومین - کشور هوایی صنایع سازمان

 2012، فناوری مدیریت

o بلوک زنجیره فناوری توسعه راهبردی سند تدوین جهت چارچوبی ارائه 

المللی مدیریت دانش، دومین کنفرانس بین -کاربرد هایحوزه تحلیل بر مبتنی

 بالکچین و اقتصاد

o منتخب کشورهای  در پاییهم عملکرد بر دیجیتال تحول تأثیر سنجش 

 در دست ویرایش-اروپا تحادیها

o تهدید و فرصت قوت، و ضعف نقاط ررسیب (SWOT) بندیاولویت و 

 تدبیر آموزشی و علمی ماهنامه -ایران در فناوری نانو صنعت راهبردی

o هایپژوهش و مطالعات موسسه در نوآوری بر موثر عوامل بندیرتبه 

 صنعتی مدیریت پژوهشی و علمی فصلنامه -بازرگانی

o شاهد بانکی خدمات کیفیت بر کارکنان عاطفی هوش و توانمندسازی تاثیر 

 و پولی مدیریت توسعه ملی کنفرانس نخستین -تهران استان در سینا بانک: تجربی

 1392بانکی، 

o زن دولتی مدیران بین در وری بهره و عاطفی هوش بین رابطه سنجش 

 راه و هاپژوهش ایمنطقه همایش اولین -(مازندران استان مدیران موردی مطالعه)

 1391مدیریت،  و حسابداری در نوین کارهای

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Patent-Based Technology Life Cycle Analysis: The Case of the 

Petroleum Industry- Journal Foresight and STI Governance 

o The Effect of Open Innovation on Technology Intelligence 

Capability in Aviation Industry of Iran- Science, Technology & 

Society Journal (Sage Publications) 

o Determining the Role of Inefficiency on Elasticity of Output 

Supply and Input Demand a Case Study of Irrigated Wheat in 27 

States of Iran- Asian Journal of Agriculture and Rural 

Development 

o A Survey of Organizational Cultural Aspects Using Denison’s 

Model, Case Study: Ardakan Float Glass Company- FAUNA 

ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN 

o Information Technology effect on Iranian Private Bank’s 

productivity- ICFME 2012, Singapore 

 افزاریهای نرممهارت

o AMOS/ Lisrel / Spss - آماری تحلیل افزارهاینرم 

o Orbit/ Qpat- پتنت افزار و پلتفرم تحلیلنرم  

o VOSviewer - کاویافزار متننرم (Text Mining) 

o HistCite- سنجیافزار علمنرم(Scientometrics) 

o Decision Science/ WIN QSB- گیری چند متغیرهتصمیم هایافزارنرم  


