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 سوابق تحصيلي

 التحصيليتاریخ فارغ رشته تحصيلي محل تحصيل مقطع تحصيلي

 1397 کارآفرینی فناوری دانشگاه تهران دکتری تخصصي

 کارشناسي ارشد

 )فوق ليسانس(
 1389 علوم اقتصادی عالمه طباطبائیدانشگاه 

 سوابق شغلي / اجرايي

 سمت  نهادنام 

تاریخ 

شروع به 

 کار

تاریخ 

 اتمام کار

 دانشگاه عالمه طباطبایی
عضو هیئت علمی گروه مدیریت فناوری و 

 کارآفرینی
 کنون 1397

بنیاد برکت ستاد اجرایی 

 فرمان حضرت امام
 کنون 1397 مشاور کمیته تحقیق و توسعه
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 ریاست جمهوری
معاونت اقتصادی ستاد   مرکزی  مشاور اقتصادی

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز
1394 1395 

 ریاست جمهوری
 تجاری و رییس اداره نظارت بر فرآیندهای

 کاال و ارزستاد  مرکزی مبارزه با قاچاق  گمرکی
1393 1394 

 ریاست جمهوری
ستاد مرکزی  کارشناس مسئول مطالعات اقتصادی

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز
1392 1393 

 1387 1386 شورای برنامه ریزی عضو  استانداری مرکزی

قتصاد مور اوزارت ا

 ودارایی
 1389 1388 برنامه پنجم توسعه گروه کارعضو 

قتصاد مور اوزارت ا

 ودارایی
 1389 1388 پژوهشکده اقتصادی اقتصاد اسالمیگروه کارعضو 

 1389 1387 و هیئت مدیره عضو هیئت موسس انجمن نخبگان آینده ساز

 جامعه نخبگان استان

 مرکزی
 1386 1386 ت مدیرهو هیئ ت موسسعضو هیئ

کانون کارآفرینی استان 

 مرکزی

مدیر خوشه تجاری سازی ابداعات، تولید و 

اختراعات)درب بازکن پدالی مکانیکی،  فروش

 سایبان کولر آبی و ...(
1389 1391 

شورای تامین مالی 

 دانشگاه عالمه  طباطبایی
 1398 1398 دبیر شورای تامین مالی

 افتخاراتعناوین و 
 افتخارات بين الملليعناوین و 

 زمان برگزاری رتبه عنوان

 2006 نشان لیاقت مالزی ITEXمسابقات بین المللی اختراعات 

 2006 مدال نقره مسابقات اختراعات ژنو سوئیس

 2006 مدال برنز مسابقات اختراعات ژنو سوئیس

 2007 مدال نقره مسابقات اختراعات ژنو سوئیس

 2006 کسب جایزه ویژه اختراعات بوسنی و هرزگوین

 2006 کسب جایزه ویژه اختراعات رومانی

 2006 دیپلم افتخار المللی اختراعات ارشمیدس روسیهمسابقات بین 
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 داخلي عناوین و افتخارات
 زمان برگزاری رتبه عنوان

 1380 برگزیده استانی جشنواره جوان خوارزمی

 1385 اول کشوری جشنواره دانشجویی ممتازین و مبتکرین 

 1386و1381و1385 برگزیده پژوهشگر نمونه استان مرکزی

 1386 نامهتقدیر ملی نوآوری وشکوفائیجشنواره 

 1388 دانشجوی برتر دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

 1388 تقدیرنامه دانشجوی استعداد درخشان  دانشگاه عالمه طباطبایی

 1386 اول کشوری دانشگاه ،دانشجویان و پژوهشی جشنواره علمی

 1385 نامهتقدیر وزیر علوم تحقیقات و فناوری

 1385 تقدیرنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام

 1386 دوم کشور هم اندیشی سراسری باشگاه پژوهشگران جوان

 1387 برگزیده جوان نمونه کشوری

 1387 لوح تقدیر جشنواره مهرآفرین اختراعات برای معلوالن

 1399 برگزیده کشوری جشنواره ملی دانشمندان و اندیشمندان جوان

 دکتریرساله 

 عنوان

 رساله
 مفهومی سیاست های تامین مالی کارآفرینی فناورانه طراحی الگوی  

استاد 

 راهنما

دکتر محمد علی مرادی               

 مشاور ان استاد )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(

  ابوالقاسم عربیوندکتر 

   یپور گونیدکتر محمد رضا م

 

 پایان نامه کارشناسي ارشد

 بر نوآوری (FDI)تاثیر سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی  عنوان پایان نامه

 استاد راهنما

دکتر عباس شاکری)عضو 

هیئت علمی دانشگاه عالمه 

 (استاد  -طباطبایی

 استاد مشاور

ندیار جهانگرد )عضو هیئت اسفدکتر 

 -علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

 (دانشیار 
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 پروژه پژوهشي

 زمان کارفرما روژهعنوان پ

بررسی تاثیر و روش های بکارگیری فناوری اطالعات 

 در تحقق طرح تحول اقتصادیICT)وارتباطات )

پژوهشکده اقتصادی وزارت امور 

 اقتصاد ودارایی

1388 
 

 سیاست و مجازی فضای در ارز و کاال قاچاق بررسی

 آن با مبارزه های

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 

 ریاست جمهوریارز 

 
1395 

 تاليف کتاب

 تیراژ شابک کتاب عنوان

 جلد2000 9789649939 از ایده تا عرضه

 در دست انتشار انتشارات سمت احکام کسب و کار

 500 9786004212991 اخالق کسب و کار

 - در دست انتشار تامین مالی کارآفرینی

 - در دست تالیف فلسفه کارآفرینی

 - در دست تالیف کارآفرینیتشخیص فرصت های 

 در دست انتشار نشر دانشگاهی طراحی و تدوین کسب و کار

 ترجمه کتاب

 تیراژ شابک کتاب عنوان

 جلد 1000 9789642684397 اقتصاد کارآفرینی

 - در دست انتشار کارآفرینی هنری

 - در دست انتشار خلق ارزش مشترک

 - در دست انتشار جنگل کارآفرینی

 انتشار نرم افزار

 نرم افزار چند رسانه ای از ایده تا عرضه عنوان

 8-03874-030042 شماره شناسنامه اثر
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 مقاالت
 زمان برگزاری مجری عنوان

شاخص های توسعه اقتصادی از 

 دیدگاه اقتصاد اسالمی
 1384 دانشگاه امام صادق)ع(

توسعه علمی و فن آوری در گرو 

 اقتصادیتوجه به مناطق ویژه 
 1388 بنیاد ملی نخبگان کشور

بررسی نقش فناوری اطالعات و 

ارتباطات در پیاده سازی سیاست 

با کمک الگوی  44های کلی اصل 

 چرخه ژنریک تجارت

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و 

 سازمان بازرسی کل کشور
1387 

 1387 باشگاه پژوهشگران جوان کشور  نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری

کنش فرهنگی رسانه بر اقتصاد و 

 الگوی مصرف

دانشگاه آزاد اسالمی دماوند و علوم 

 وتحقیقات تهران
1388 

اشتراک و افتراق رشد و توسعه در  

 قالب جدول و نمودار
 1387 دانشکده اقتصاد

ارائه مقاله در مسابقات مطالعه و 

 تحقیق

اداره کل آموزش وپرورش استان 

 مرکزی
1372 

تاثیر سرریزهای سرمایه  بررسی 

( بر FDIگذاری مستقیم خارجی)

 نوآوری در کشورهای منتخب

وهشی رشد و توسعه نشریه علمی و پژ

 اقتصادی
1390 

 تبیین تاثیر نوآوری بر تولید
کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و 

تولید ملی/ پایگاه استنادی جهان اسالم 
ISC 

1391 

مناطق ویژه بهره گیری از ظرفیت 

 اقتصادی در اقتصاد مقاومتی

ششمین فراخوان سراسری اقتصاد پنهان؛ 

انضباط اقتصادی )با رویکرد اقتصاد 

ی(/ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مقاومت

 کاال و ارز ریاست جمهوری

1391 

 انضباط آيينه در پنهان اقتصاد

 اقتصادى

 اقتصاد پنهان/ ىپژوهش تحلیلى فصلنامه  

 14 و 13 شماره چهارم، سال
1391 

بررسی بهره مندی جمعيتی از کتاب 

و کتابخانه با بهره گيری از شاخص 

 اقتصادی توزيع منحنی لورنز

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اطالع 

 رسانی
1391 
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بررسی تجارب کشورهای پيشرو در 

 بهبود تجارت فرامرزی

وزارت امور اقتصاد ودارایی با همکاری 

ارآفرینی دانشگاه دانشکده ک

 تهران/همایش بهبود  فضای کسب وکار
1392 

تبيين ارتباط خالقيت و کارآفرينی 

 در بستر نظام ملی نوآوری

کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری 

استراتژیک به شماره مجوز 

 -ریاست جمهوری 221/93/9661

 دانشگاه شهید بهشتی

1393 

Designing 
technopreneurship 
financing polices: Ostrom’s 
Institutional Analysis and 
Development 
(IAD)framework 

International Conference 
Entrepreneurship(ICE2018) 29 July 2018 

Modeling for the Support of 
Entrepreneurship: Adopting 
the Approach to Financing 

of Technopreneurship 

Academy of Entrepreneurship 
Journal 

Sep 4, 
2018(Accepted) 

چارچوب سیاست های تامین مالی 

 کارآفرینی فناورانه
 1397زمستان  سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران

-بهترین های تکنیک ترکیبی رویکرد

 بندی رتبه جهت ویکور و فازی بدترین

 ناب سیگمای شش بهبود های پروژه

کنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع با ششمین 

 تاکید بر کارآفرینی در صنایع
1397 

مدل سازی اقتصاد مقاومتی در بستر 

 نوآوری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 12دوماهنامه اقتصاد پنهان، دوره جدید شماره 

 13و 
1397 

بر نگرش  یاصول اخالق کار ریتاث یبررس

 لگرانیتسه یشغل یها و رفتارها
 مدیریت منابع انسانی پایدار

10.22080/SHRM.2020.18596.1123 
1399 

های کسب و کار اعمال نفوذ سیستم

های عملکرد زنجیره تأمین شرکتبر

نظر گرفتن صادراتی استان تهران با در

کننده نوآوری فرآیند و نقش تعدیل

 اطمینانعدم

 مدیریت کسب وکار بین المللی
10.22034/JIBA.2020.11374 

 پاییز1399

بندی راهبردهای تدوین و اولویت

دستی اقوام اکوسیستم کارآفرینی صنایع

 ترکمن با رویکرد ترکیبی

SWOT/AHP 

 

 1399 جلوه های هنر

 19 دیکوو یبا پاندم یجدال آموزش عال

 یآموزش عال تیفیبر ک دیبا تاک رانیدر ا

نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازی 

، چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا

 موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

 ۱۳۹۹ بهمن ۳۰

https://dx.doi.org/10.22080/shrm.2020.18596.1123
https://jiba.tabrizu.ac.ir/article_11374.html
https://jiba.tabrizu.ac.ir/article_11374.html
https://jiba.tabrizu.ac.ir/article_11374.html
https://jiba.tabrizu.ac.ir/article_11374.html
https://jiba.tabrizu.ac.ir/article_11374.html
https://jiba.tabrizu.ac.ir/article_11374.html
https://jiba.tabrizu.ac.ir/article_11374.html
https://dx.doi.org/10.22034/jiba.2020.11374
https://jjhjor.alzahra.ac.ir/article_5229.html
https://jjhjor.alzahra.ac.ir/article_5229.html
https://jjhjor.alzahra.ac.ir/article_5229.html
https://jjhjor.alzahra.ac.ir/article_5229.html
https://www.symposia.ir/ICVE01
https://www.symposia.ir/ICVE01
https://www.symposia.ir/ListUniversity/1149/1
https://www.symposia.ir/ListYear/%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9
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 مشارکت قیخلق ارزش مشترک از طر

 یی:درس هایمحصوالت کشاورز دیدر تول

کشور  یالنکا برا یسر یها تیاز موفق

 رانیا

 

نخستین کنفرانس بین المللی و دومین 

 ، اخالق و کسب و کار کنفرانس ملی مدیریت

 

1399 

گذاری کارآفرینی با تاکید بر سیاست

 در ایران تامین مالی
 در دست انتشار بوک چپتر انتشارات دانشگاه تهران

 کارگاه/دوره آموزشي
 زمان برگزاری مجری عنوان

 1387 انجمن انرژی ایران سناریوهای انرژی برای ایران

 20قانون اساسی ) 44نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 

 ساعت آموزشی(

دانشکده کارآفرینی 

دانشگاه تهران و 

 کل سازمان بازرسی

  کشور

1385 

 ساعت طول دورهSIYB(120)مربیگری کارآفرینی با الگوی 

جهاد دانشگاهی و 

سازمان کارو و تامین 

 اجتماعی
1389 

ISO19011&14001 BRS  academy 2011 
Personal Assistance Program, Employer Brand, 

Time Management 
International 

Conference MIP 
2012 

و نوآوری استراتژیک)شماره مجوز ریاست کارآفرینی 

 ساعت 8( به مدت 9661/93/221جمهوری 
 1393 دانشگاه شهید بهشتی

 معاونت توسعه  25900/200مدیریت دانش)مجوز شماره 

 ساعت 8مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور( به مدت 

دانشگاه علوم 

 اقتصادی
1392 

 ساعت( 3ایران آینده)

پژوهشگاه 

سیاستگذاری، توسعه 

پایدار و امور 

 زیربنایی

1399 

 فعاليت های علمي رسانه ای
 زمان برگزاری نشر عنوان

 مفهوم شناسی اقتصادی مقاومتی
 2703روزنامه راه مردم شماره

 1/9/1394مورخ 
1394 

https://meb2.apadana.ac.ir/
https://meb2.apadana.ac.ir/
https://meb2.apadana.ac.ir/
https://meb2.apadana.ac.ir/
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اهمیت مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تحقق اقتصاد 

 مقاومتی

برنامه اقتصاد  -رادیو اقتصاد 

 دقیقه 55مدت –پنهان 
دی  ۲۰یکشنبه 

1394 

 تاثیر خرید و مصرف کاالی قاچاق بر سبک زندگی
برنامه اقتصاد  -رادیو اقتصاد 

 پنهان 
بهمن  ۴یکشنبه 

1394 

 اقتصاد کارآفرینیمصاحبه: 

خبرگزاری دانشجویان 

-ایران)ایسنا( 947-5687-5 

 کد خبر

14:25:31 
1394/07/26 

 

برنامه رهیافت -رادیو اقتصاد مناظره: قاچاق کاال از طریق فضای مجازی  
۹۵/۸/۱۸ 

 20ساعت 

روی خط بازار -رادیو اقتصاد رشد اقتصاد ایران  

 27چهارشنبه 

 1396دی 

 11:45ساعت 

مصاحبه: ارزیابی عملکرد دولت و مجلس در 

 مدیریت بازار ارز
اردیبهشت  رادیو اقتصاد: برنامه بهارستان

1397 

مصاحبه: بررسی سامانه نظام یکپارچه مدیریت 

 ارزی

رادیو اقتصاد: برنامه نود و 

 هشتی ها
اردیبهشت 
1397 

: برنامه برکتشبکه چهار سیما میزگرد علمی: کارآفرینی روستایی و اشتغالزایی  6/12/1397 

 7/12/1397 شبکه چهار سیما: برنامه برکت میزگرد علمی: کارآفرینی روستایی و اشتغالزایی

 اختراعات
 تاریخ شماره ثبت عنوان

 1384 33552 اختراع کمربند ایمنی اتوماتیک و پنو ماتیک (1

 1383 30733 خانگیآدیاباتیک دستگاه خشک کن  اختراع (2

 1383 30734 اخترع درب بازکن پدالی مکانیکی (3

اختراع آینه بغل سه تیکه خودرو به منظور افزایش زاویه دید  (4

 راننده
32055 1384 

 1384 33544 اختراع متر پنوماتیک (5

هنده در موارد تغییر ارتفاع سطح برای  اختراع سیستم هشدار د (6

 خودرو
33543 1384 

اختراع ماسک برای جلوگیری از شنود هنگام مکالمه تلفن همراه  (7

 و جلوگیری از صداهای مزاحم
33551 1384 
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دوچرخه در معابری که اختراع سیستمی برای پارک موتور و  (8

 فضای پارک کم است
34292 1384 

اختراع فنر پنوماتیک با قابلیت انقباض و انبساط و اندازه گیری  (9

 میزان نیرو و فشار وارده
32034 1384 

 1386 42141 اختراع عینک ضد بخار (10

 1387 49878 اختراع محافظت کننده نوک ماژیک (11

موتوری با قابلیت عبور اختراع سیستم کمکی حرکت وسایل نقلیه  (12

 از موانع
61065 1388 

 1386 43293 اختراع بالل پز برقی با قابلیت پخت دیگر مواد خوراکی (13

 1389 67974 اختراع کلیپس ماسک تنفسی (14

اختراع بخاری گازسوز جلوگیری کننده از خفگی و مسمومیت با  (15

 قابلیت کار بدون مصرف هوای محیط کارکرد
35753 1385 

 آموزشي و تدريس سوابق

 کارگاه های آموزشي تدریس

جریم موضوع   زمان 

 1395 دانشگاه علمی کاربردی کارگاه ایده کارآفریني

 2018 دانشگاه پکن رانیا یاقتصاد یفرصت ها

 کارگاه مفهوم شناسي اقتصاد مقاومتي
ستاد مرکزی مبارزه با  -ریاست جمهوری

 قاچاق کاال و ارز

1394 

نوآوری و طراحي و کارگاه مدیریت 

 توسعه محصول

 1396 شرکت شهرک های صنعتی

کارگاه خالقيت، ثبت اختراع و مالکيت 

 معنوی

1386/1387 دانشگاه پیام نور  

دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران روش های تامين مالي اسالمي  1395 

 1395 دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی سياست های تامين مالي کارآفریني

تالیجید یرسانه ها شگاهینما کسب و کار کارگاه نگارش طرح   1396 

کارگاه خالقيت، ثبت اختراع و مالکيت  

 فکری

 1388 جامعه نخبگان استان مرکزی

مشاغل  کردیبا رو ینیکارآفرکارگاه 

 یمجاز یفضا

دانشگاه جامع علمی کاربردی در استارت آپ 

 ویکند تک آرت

1396 
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در  نینو یبا کسب و کارها ییشناآ

ویژه استادان  اطالعات یبستر فناور

 دانشگاه

 1396 پارک علم و فناوری استان مرکزی

14منطقه  هیآس یهنرستان نمونه دولت ینیکارآفرسخنرانی   1396 

 کارگاه دو روزه ارزشگذاری فناوری
صندوق نوآوری و  -ریاست جمهوری

 شکوفایی

1397 

تفکر انتقادی و  کارگاه حل مسئله با 

 خالق در کارآفرینی

اسفند  10و  9 سازمان ورزش و جوانان
1397 

1397زمستان  بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تسهیلگران  

  بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مجریان

1398تابستان  سازمان ورزش و جوانان مبانی کارآفرینی  

 

 نشست علمی منشا ارز قاچاق 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و  ارز  

 ریاست جمهوری
 

 1398تابستان  انجمن های علمی -دانشگاه عالمه طباطبایی کارآفرینی به عنوان یک شاخه علمی

 1398آبان  بنیاد برکت مدل های کسب و کار

کرسی راهبردی کسب و کاهای 

 ارزجدید و قاچاق کاال و 
 1399تیر شورای عالی امنیت ملی

وبینار مدل های کسب وکار پرورش 

 ماهی درقفس
 1399ریت بنیاد برکت

 1399ریت سازمان ورزش و جوانان کارآفرینی اجتماعی 

مطالعات امکان سنجی طرح توجیه 

 فنی و اقتصادی
 1399زمستان  فدراسیون سوارکاری

 1399زمستان  عالمه طباطباییدانشگاه  کارآفرینی و توسعه مشاغل نوپا

 ارزشگذاری فناوری
مدرسه کارآفرینی، مرکز نوآوری و فرهنگی 

 امید
 1400بهار 

راه اندازی کسب و کار جدید در 

 حوزه فریلنسینگ
 1400بهار  معاونت اشتغالزایی اجتماع محور بنیاد برکت

 

 تدریس دانشگاهي

 دانشگاه عنوان درس

مدیریت  -احکام کسب و کار -اخالق حرفه ای در مدیریت -اخالق کسب و کار

 اقتصاد خرد -تشخيص فرصت کارآفریني -تئوری های کارآفریني -توسعه

 دانشگاه عالمه طباطبایی
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سياست گذاری کارآفریني)اسيست  - مدیریت مالي -تحليل محيط کسب و کار

 دوره دکتری(

 دانشگاه تهران

توسعه اقتصادی و   -اقتصاد کالن -اقتصاد خرد  -نظریه های پول  -ماليه عمومي

 برنامه ریزی

 دانشگاه آزاد اسالمی

 دانشگاه الزهرا کارآفریني در زیست فناوری -اقتصاد صنایع دستي

 دانشگاه پیام نور ، ارزیابي طرح های اقتصادی1، اقتصاد خرد ميانه2اقتصاد خرد ميانه

 اقتصاد، کليات علم اقتصاداصول و مباني کارآفریني، اصول و مباني 
دانشگاه جامع علمی 

 کاربردی


