بسمه تعالی

سوابق علمی و اجرایی

سوابق اجرایی:
عضو هيات علمي دانشگاه تهران – دانشکده مديريت (گروه مديريت صنعتي)
رييس مرکز پژوهش های کاربردی دانشکده مديريت دانشگاه تهران
عضو هيات عامل سازمان فناوری اطالعات ايران (وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)
مشاور معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری در زمينه های اکوسيستم نوآوری و سياست گذاری فناوری و نوآوری (از سال )49
رييس دبيرخانه علمي و اجرايي جايزه ملي مديريت فناوری و نوآوری ايران (از سال )49
مدير پروژه و دبير کميته متنوع سازی اکوسيستم استارتاپي کشور در معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری (از سال )49
عضو هيات مديره انجمن مديريت تکنولوژی و نوآوری ايران (چهار دوره از سال  79تا کنون)
عضو هيات مديره اتحاديه انجمن های فناوری ،نوآوری و تجاری سازی (از سال )49
مشاور صندوق نوآوری و شکوفايي (سال )49
رييس دبيرخانه پيمايش نوآوری ملي در معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری ( 49تا )49
مشاور و عضو کميته راهبری تدوين سند توسعه کاربری فناوری اطالعات  2در شورای عالي اطالع رساني ( 79تا )77
مديرعامل شرکت مشاوره مديريت و کسب و کار و نوآوری فيوتک ( 79تا )49
مدير کل نوآوری و تجاری سازی مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران ( 49تا )42
عضو حقيقي کميته کارشناسي ارزيابي و تشخيص صالحيت شرکتها و موسسات دانشبنيان و نظارت بر اجرا ()42 -49

سوابق علمی و اجرایی بین المللی:
رييس کميته علمي و هماهنگکننده تدوين گزارش بينالمللي سياستگذاری علم ،فناوری و نوآوری ايران با همکاری کنفرانس توسعه و
تجارت سازمان ملل ()UNCTAD
عضو کميته علمي پروژه مشترک اتحاديه اروپا در زمينه تبادل تجربيات سياستگذاری علم و فناوری و نوآوری در کشورهای حاشيه
دريای مديترانه ()Med-Spring/MERID
دبير علمي کنفرانس و دوره آموزشي بينالمللي  9روزه طراحي و ارزيابي سياستهای نوآوری ( )DEIPبا همکاری دانشگاه UNU-
MERIT

ج) سوابق تحصیلی:
دکتری مديريت تکنولوژی -دانشگاه عالمه طباطبايي ()49-79
کارشناسي ارشد مديريت تکنولوژی -دانشگاه عالمه طباطبايي ()79-79
کارشناسي مهندسي صنايع گرايش تکنولوژی صنعتي -دانشگاه علم وصنعت ايران ()79-99

گذراندن  09واحد دانشگاهي دکتری در سيستم واحد اروپايي (- )ECTS

دانشگاههای ماستريخت هلند ،استراسبورگ فرانسه و پچ مجارستان 2994 -تا

2999

د) تجارب علمی ملی و بین المللی:
چاپ بيش از  99مقاله در مجالت علمي و پژوهشي نمايه شده داخلي و بين المللي
ارايه بيش از  99مقاله در کنفرانسهای بين المللي و داخلي
تاليف  7کتاب
عضويت و حضور مستمر در  9انجمن بين المللي

