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 سوابق آموزشي 
 1377            -                      فیزيك و رياضی            ديپلم

        1381  (ع)صادق امام                        نظري اقتصاد کارشناسی

    1385  (ع)صادق امام                  نظري اقتصاد ارشد کارشناسی

 1389  مدرس تربیت      فناوري و علم گذاريسیاست     دکتري
 

 افتخارات
 ارشدکارشناسی دوره سوم نفر

 دکتري دوره جامع آزمون اول نفر

 پیشرفت ايرانی اسالمی الگوي کنفرانس اولین برتر مقاله

 جمهوريرياست نوآوري و فناوري همکاريهاي مرکز نمونه کارشناس

 علمی هیئت بورس از استفاده جهت علوم وزارت برگزيده
 

 نامه پايان عنوان
 پذير ريسك گذاريسرمايه بر مبتنی الگوي ارائه و متوسط و کوچك صنايع مالی تامین در بانکها نقش مدلسازي: ارشد کارشناسی

(Venture Capital) (95) عالی نمره با 

 (5/18 خوب بسیار نمره با) ايران صنعتی بنگاههاي در نوآوري ارتقا براي مالی نظام طراحی: دکتري
 

 اجرايي تجربیات
 سال 3                                         صادق امام دانشگاه           گزينش اداره رايانه امور و ارزشیابی مدير

 ماه 5                              نخبگان فناوري توسعه موسسه                              اقتصادي کارشناس

 سال        7                   جمهوريرياست فناوري همکاريهاي دفتر                              اقتصادي پژوهشگر

 سال 2                             تکنولوژي توسعه مالی صندوق                              برنامه و طرح مدير

 سال 4      جمهوريرياست نوآوري و فناوري همکاريهاي مرکز                             تشکیالت و بودجه مدير

 سال 4      جمهوريرياست فناوري مطالعات پژوهشکده                   بنیاندانش اقتصاد گروه مدير



 

 

 سال  3                             نخبگان فناوري توسعه موسسه                                  اجرايی هیئت عضو

 سال 2                             ياسین آل فرهنگی کانون                                     مديره هیئت عضو

 سال 3                  صادقین انديشه پیشگامان موسسه                                        قانونی بازرس

 ماه 2                             آشنا اينوتك جسورانه صندوق                             کلیدي اعضاي عضو
 

 اجرايي فعالیتهای ساير
 1384 تا 1383 يکسال؛ مدت به نانو فناوري توسعه دبیرخانه گذاريسرمايه کارگروه عضو

 1385183 تا 1384 يکسال؛ مدت به کشور پژوهشگران از حمايت صندوق اندازيراه کارگروه عضو

 1384 ماه؛ 2 مدت به کار وزارت اشتغال انديشیهم جلسات در همکاري

 1384 تا 1383 سال؛ يك مدت به نانو فناوري توسعه دبیرخانه نانو فناوري توسعه زيرساختهاي کارگروه عضو

 1384 تا 1383 سال؛ يك مدت به نانو فناوري توسعه دبیرخانه تولید و نانو فناوري توسعه کارگروه عضو

 1386 ماه؛ 5 مدت به بنیاندانش شرکتهاي بورس بازار اندازيراه کارگروه عضو

 1387 تا 1386 ماه؛ 10 فناوري، همکاريهاي دفتر در اقتصادي توسعه انديشیهم جلسات عضو

 1386 تا 1385 سال؛ 1 مدت به ايران، تکنولوژي توسعه مالی صندوق اندازيراه کارگروه عضو

 1387  ايران تکنولوژي توسعه مالی صندوق اعتباري کمیته عضو

 1387الملل، بین اقتصاد مطالعات دفتر اندازيراه کمیته عضو

 1387 نور، تسنیم اقتصادي مدلهاي و مبانی مطالعات موسسه پژوهشگر

 1388ايران، تکنولوژي توسعه مالی صندوق ريسك کمیته عضو

 1393 ايران، تکنولوژي توسعه مالی صندوق راهبردي شوراي عضو

 1391 سال از مالی، مشارکتهاي صندوق موسسه هیئت عضو

 1395 سال از نوآوري، مديريت مجله تخصصی دبیر
 

 آموزشي های دوره
 (SPSS افزار نرم) آماري هاي تحلیل آموزشی دوره

 Microsoft Office آموزشی دوره

 شريف دانشگاه تکنولوژي مطالعات مرکز تکنولوژي مديريت دوره

 (IELTS) انگلیسی زبان کاربردي دوره

 تفکر تکنیك سوپر دوره

 خالق تفکر دوره

 1395آموزش عالی ايران،  پژوهیآينده آموزشی دوره



 

 

 Comfar III افزارنرم آموزشی دوره

(نراقی دکتر) امللیبین گذاريسرمايه و مديريت آموزشی دوره  

(نراقی دکتر) استراتژيك مديريت و مديريت در عمومی مباحث و مبانی  

اداري مکاتبات و نگارش آئین آموزشی دوره   

نو عملکرد و نو زبان نو، فکر آموزشی دوره   

مديران براي حسابداري اصول آموزشی دوره   

جهانی تجارت سازمان با آشنايی آموزشی دوره   

الملل بین بانکداري آموزشی دوره   

مذاکره در موثر هاي تکنیك آموزشی دروه   

بنیان دانش بنگاههاي مديريت توسعه آموزشی دوره   

پژوهی آينده آموزشی دوره   

کیفی شناسیروش دوره   
 

 كارشناسي و پژوهشي فعالیتهای
 83 جهوري،مرداد رياست نهاد فناوري همکاريهاي دفتر ،«اعتباري تسهیالت بیمه» پروژه اصلی همکار

 فن توسعه موسسه ،«ايران در متوسط و کوچك صنايع توسعه در(Incubators) انکوباتورها نقش بررسی »پروژه در اصلی همکار
 1382 نخبگان،خردادماه آوري

 1382 نخبگان،تیرماه آوري فن توسعه موسسه ،«ايران در خدمات بخش توسعه هاي چالش و ها پتانسیل»  پروژه در اصلی همکار

 ،«انرژي بخش در اي منطقه ريزي برنامه جامع مدل طراحی»  پروژه در همکاري

 1380 ،بهمن(ع)صادق امام دانشگاه اقتصادسنجی، درس پروژه ،«تهران بهادار اوراق بورس شاخص بر اقتصادي متغییرهاي تاثیر»

 1380 آذر ،(ع) صادق امام دانشگاه کشاورزي، اقتصاد درسی پروژه ،«ساختاري موانع رفع براي تالشی کاال، بورس »

 1382 ماه دي ،(ع) صادق امام دانشگاه اقتصاد، فقه درسی پروژه ،«اسالم و اقتصادي مکاتب نگاه در دولت»

 (ره) امام فرمان اجرايی ستاد ،1384 شهريور ،«ايران در ارتباطات و اطالعات فناوري صنعت وضعیت بررسی» پروژه مجري

 شرکت ،«نوين وکارهايکسب و پیشرفته صنايع در اجتماعی تامین سازمان گذاريسرمايه براي راهکارهايی »پروژه اصلی همکار
 1385 تیرماه ،(شستا)اجتماعی تامین گذاريسرمايه

 جمهوريرياست فناوري و علمی معاونت ،1386 شهريور ،«فناوري و علم توسعه بانك تاسیس سنجیامکان» پروژه مجري

 جمهوريرياست فناوري و علمی معاونت ،1386 آبان ،«فناوري و علم مالی نظام ساماندهی اليحه» پروژه مجري

 1386 تیر جمهوري، رياست نهاد شدنجهانی مطالعات مرکز ،«شدنجهانی فرايند در اقتصادي آزادسازي» پروژه اصلی همکار

 1386 تیر جمهوري، رياست فناوري همکاريهاي دفتر ،«ايران تکنولوژي توسعه مالی صندوق مالی نوين خدمات» پروژه ناظر



 

 

 رياست وفناوري علمی عاونتم ،«بنیان دانش هايشرکت مالی تامین هايروش و سهام مبادالت بازار اندازيراه» پروژه اصلی همکار
 1386 آبان بهادار، اوراق بورس سازمان و جمهوري

 1386 همنب پتروشیمی، ملی شرکت ،«پتروشیمی دستیپايین صنايع توسعه مالی تامین ساختار طراحی»  پروژه مجري

 1386 ايران،دي تکنولوژي توسعه مالی صندوق ،«ايران تکنولوژي توسعه مالی صندوق استراتژي سند تدوين» پروژه مجري

 1386 آذر نفت، صنعت پژوهشگاه ،«فناوري سازيتجاري» پروژه اصلی همکار

 1387 خرداد فناوري، همکاريهاي دفتر ،«ايران در اقتصادي مديريت» پروژه مجري

 تکنولوژي توسعه مالی صندوق ،«واقعی اختیارات بر مبتنی ارزشگذاري روش طريق از بنیاندانش شرکتهاي ارزشگذاري» پروژه ناظر
 1387ارديبهشت ايران،

 1388 آبان اجتماعی، و فرهنگی پژوهشهاي مرکز ،«پیشرفت ايرانی اسالمی الگوي راه نقشه طرح» پروژه اصلی همکار

 1390 اسفند ايران، تکنولوژي توسعه مالی صندوق ،«بنیاندانش بنگاههاي از حمايت قانون نامهآئین تدوين» پروژه اصلی همکار

 انقالب عالی شوراي راهبردي مطالعات مرکز ،«ايران در فرهنگی هاي يارانه تخصیص جهت راهبردي مدل ارائه»  پروژه ناظر
 1390 تیر فرهنگی،

 جمهور،رئیس فناوري و علمی معاونت ،«اقتصادي توسعه با آن رابطه و علمی توسعه در بندي اولويت و مدل طراحی» پروژه ناظر
 1390 مرداد

 و پژوهشگران از حمايت صندوق ،«سیاستی چارچوب ارائه: نوآورانه هايايده به مالی منابع تخصیص هايچالش بررسی»  پروژه مدير
 1393 مرداد کشور؛ فناوران

 1394 نانو، فناوري توسعه ويژه ستاد ،«نانو اقتصادي آمار سامانه طراحی» پروژه مدير

 رئیس فناوري و علمی معاونت ،«صادرات و اعتبارات حوزه بر تاکید با فناورانه فعالیتهاي ضمانت سازوکار بررسی» پروژه مدير
 1395 جمهور،
 

 كارشناسي گزارشهای 
 83 آبان جهوري، رياست نهاد فناوري همکاريهاي دفتر پذير؛ ريسك گذاري سرمايه صندوق

 83 شهريور نانو، فناوري توسعه ستاد دبیرخانه نانو؛ فناوري در گذاريسرمايه راهکارهاي و موانع

 83 دي جهوري، رياست نهاد فناوري همکاريهاي دفتر ؛1382 سال اقتصادي گزارش

 84 بهمن جهوري، رياست نهاد فناوري همکاريهاي دفتر فناوري؛ و علم از تازه تلقی

 85کشور،فرودينريزيبرنامه ومديريت سازمان فناوري وعلوم توسعه پالنك؛دفتر ماکس علمی جامعه از درسهايی

 صندوقهاي تشکیل از حمايت و نانو فناوري توسعه از حمايت  براي موجود دولتی هايصندوق امکانات از استفاده عملیاتی برنامه
 84 تیر حوزه، اين در غیردولتی

 84 مهندسی،تیر وطراحی صنعتی واحدهاي توسعه و تحقیق ريسك از بخشی تقبل به ها بیمه تشويق عملیاتی برنامه

 84 تیر نانو، فناوري از استفاده جهت مزيت داراي صنايع به اعتباري و مالی تسهیالت ارائة عملیاتی برنامه



 

 

 1384 ماه تیر اعتباري، تسهیالت بخش 1384 سال پیشنهادي برنامه و فعالیتها گزارش

 86 مرداد ملی، فناوري کالن طرحهاي نامهآئین

 86 تیر ،(فناوري توسعه گذاريسرمايه صندوقهاي) فناوري سازيتجاري صندوقهاي

 86 آبان فناوري، و علم مالی نظام ساماندهی جامع طرح

 86 بهمن مالزي، و ايران مشترك گذاريسرمايه شرکت

 87 مرداد ايران، تکنولوژي توسعه مالی صندوق هاينامهآئین و هادستورالعمل تدوين

 87 شهريور کشور، در مالی و پولی نظام ساماندهی گزارش

 87 مهر کشور، در فناوري و علم توسعه صندوقهاي ساماندهی گزارش

 87 آبان ريال، به نفت فروش و ملی پول مقبولیت افزايش گزارش

 87 مهر کشور، توسعه پنجم پنجساله برنامه کالن چارچوبهاي گزارش

 87 ،دي(پولی همکاريهاي توسعه راهکار)تجاري طرف ارزهاي با ريال تهاتر گزارش

 88 فروردين صنايع، وزارت صنعت تحول ستاد صنعت، بخش مالی تامین راهکارهاي

 88 خرداد سوئیفت، موازي راهکار مالی پیامهاي انتقال شبکه تاسیس

 90 مهر جمهوري،رياست نوآوري و فناوري همکاريهاي مرکز در ريزيبودجه راهکارهاي و چالشها

 94 خرداد فناوري مطالعات پژوهشکده ايران، براي درسهايی: انگلستان اقتصادي اجتماعی پژوهشهاي شوراي بررسی

 ارديبهشت مجلس، پژوهشهاي مرکز ،(کشورها ديگر و ايران تجربیات بر تأکید با) خطرپذير گذاري سرمايه جامع توسعه الزامات
1395 

 1395 ارديبهشت مجلس، پژوهشهاي مرکز ايران، در خطرپذير گذاري سرمايه و نوآوري مالی تأمین
 

 كتاب تالیف در همكاری
 سیدسروش و نوريقاضی سیدسپهر: نويسنده نوآوري، و فناوري علم، گذاريسیاست بر ايمقدمه کتاب تالیف در همکاري

 مدرس تربیت دانشگاه انتشارات نوري،قاضی

 انتشارات نريمانی، میثم و میرزايی صابر: نويسندگان انسانی، توانمندي بر مبتنی اقتصادي گذاريسیاست کتاب تالیف در همکاري

 چشمه نشر نويسندگان، از جمعی اقتصادي؛ توسعه در نوآوري و فناوري نقش بنیان؛دانش اقتصاد

 فعالیت، اولیه مراحل در شرکتها مالی تامین براي عملی راهنماي نوآوري، مالی تامین براي ابزارهايی و سیاستی هاي گزينه کتاب
 پژوهشاخص انتشارات

 مجلس پژوهشهاي مرکز  سیاستی، پیشنهادات و ها تجربه: ايران در بنیان دانش شرکتهاي مالی تامین وضعیت بررسی

 تکنولوژيك تحوالت و نوآوري اقتصاد کتاب

 غربی داريسرمايه پايان و شومپتر مقاله ترجمه

 بورس در شده پذيرفته شرکتهاي بررسی: مالی نظام توسعه و نوآوري رابطه بررسی
 



 

 

 مقاالت
 54 اقتصاد،شماره و بانك مجله ايران، در اعتبارات تخصیص راهکارهاي و موانع

 56 شماره اقتصاد، و بانك مجله پذير،ريسك گذاريسرمايه صنعت توسعه

 178 شماره بودجه، و برنامه مجله کارآفرينی، هايپروژه مالی تامین نظام

 1386 تابستان و بهار شماره پرديس فناوري پارك مجله پیشرفته، فناوري شرکتهاي رشد راهکار فرابورس بازار

 22 شماره صادق، انديشه مجلسه اسالمی، اقتصاد مطالعه و نهادگرا اقتصاد برداشت

 65 شماره پژوهش، و مجلس مدار،قانون و مداررابطه نظامهاي در جديد کارهاي و کسب مالی تامین

 1 شماره فناوري، و علم سیاست نامه فناوري، و علم مالی نظام ساماندهی راهکارهاي

 مطالعات فصلنامه پذير،دو ريسك گذاري سرمايه هاي روش از استفاده پیشنهاد و ربا بدون بانکی نظام سازماندهی الگوهاي بررسی
 1389 تابستان و بهار ،4 شماره دوم، سال اسالمی، اقتصاد

 دوم، سال نوآوري، مديريت مجله نوآوري؛ نظام و مالی نظام رابطه نظري مطالعه: هولونیك سیستمیبین تحلیل مفهومی چارچوب
 1392 پايیز ،3 شماره

 بودجه، و ريزيبرنامه مجله ايران؛ در نوآوري مالی نظام موردي مطالعه: ايمرحله مالی تامین نظريه بر مبتنی نوآوري مالی تامین
 1393 زمستان ،4 شماره نوزدهم، سال

 مجموعه جمهوري،رياست نوآوري و فناوري همکاريهاي مرکز تجربیات موردي مطالعه فناوري؛ و علم توسعه در خوب حکمرانی
 فناوري و پژوهش مديريت همايش مقاالت

 الگوي همايش اولین مقاالت مجموعه فراسیستمی، رويکرد بر مبتنی اقتصادي نظام اهداف تبیین مقتدر؛ عادالنه اقتصاد سوي به
 همايش برگزيده مقاله پیشرفت؛ ايرانی اسالمی
 

 سمینارها در شده پذيرفته مقالت  و هاهمايش ها،سخنراني
 اسالمی، اقتصاد در نوآوري و خالقیت گستره دانشجويی همايش ،(نهادگرايانه تحلیل) اسالمی اقتصاد مسائل تحلیل براي چارچوبی
 84 ،ارديبهشت(ع)صادق امام دانشگاه

 ملی کنفرانس دومین پذير، ريسك گذاري سرمايه مکانیزم بر تاکید با بانکی نظام طريق از نوپا شرکتهاي مالی تامین الگوي ارائه
 85 اسفند پذير، ريسك گذاري سرمايه

 رضوي، خراسان ايمنطقه توسعه مطالعات مراکز همايشهاي در فناوري، و علم بر مبتنی طرحهاي مالی تامین نظام سخنرانی
 يزد قم، غربی، آذربايجان

 1387 آذر توسعه، و تحقیق مالی منابع مديريت همايش در وفناوري علم مالی نظام ساماندهی سخنرانی

 1387 مرداد نظام، مصلحت تشخیص مجمع معدن و صنعت کمیسیون در پذيرريسك گذاريسرمايه سخنرانی

 کشور در صنعتی و فناوري تحقیقات المللیبین سازمان توسط «ثروت به تکنولوژيك نوآوريهاي تبديل» المللیبین همايش در شرکت
 1387 شهريور مالزي،



 

 

 در نانو فناوري ملی وانمنديهايت نمايشگاه ،«ايران تکنولوژي توسعه مالی صندوق جايگاه فناوري؛ و علم مالی نظام» سخنرانی ارائه
 1387 مهر ايران،

 1387 آبان پالست، ايران نمايشگاه ،«پتروشیمی دستیپايین شرکتهاي مالی تامین روشهاي» تخصصی پانل در ارائه

 ايرانی اسالمی الگوي ملی همايش اولین سیستمی، رويکرد اساس بر اقتصادي نظام اهداف تبیین: مقتدر عادالنه اقتصاد سوي به
 1389 خرداد همايش، برگزيده مقاله پیشرفت،

 ايران، اسالمی جمهوري توسعه در فناوري ديپلماسی نقش کنفرانس پیشرفته، فناوريهاي صادرات نهادي چرخه در فناوري ديپلماسی
 1391 همايش،ارديبهشت دوم مقاله

 الگوي در اجتماعی نظامهاي طراحی رويکردهاي جايگاه عنوان با پیشرفت اسالمی الگوي راه نقشه طرح در سخنرانی و مقاله ارائه
 1391 ارديبهشت صادق، امام دانشگاه پیشرفت، ايرانی اسالمی

 1394 آذر ارشاد، حسینیه کتابخانه بنیان،دانش اقتصاد و اطالعات علم عنوان با اطالعات علم نشستهاي سلسله در سخنرانی ارائه
 

 تدريس سوابق
 ترم يك مدت به رجاء دانشگاه اقتصاد دانشکده صنعتی، اقتصاد کارشناسی دوره ،«صنعتی طرحهاي اقتصادي ارزيابی« درس ارائه

 ترم يك اقتصادي، علوم دانشگاه بانکی، مديريت کارشناسی دوره ،«اقتصادي توسعه» درس ارائه

 صادق امام دانشگاه اقتصاد دانشکده اقتصاد، ارشد کارشناسی دوره مالی، و پولی جديد نهادهاي آموزشی سمینار ارائه

 کارآفرينی دانشکده تهران، دانشگاه ارشد، کارشناسی دوره کارآفرينی، طرحهاي مالی نظام  سمینار ارائه

 (کرج پرديس) تهران دانشگاه کشاورزي دانشکده مالی، ريزيبرنامه و طرحها مالی تامین سمینار ارائه

 پاستور انستیتو بنیان،دانش شرکتهاي مالی تامین سمینار ارائه

 ترم يك صادق؛ امام دانشگاه اقتصاد؛ و اسالمی معارف ارشد کارشناسی دوره نوآوري؛ اقتصاد درس ارائه
 

 اطالعات فناوری با مرتبط فعالیتهای
 (ع) صادق امام دانشگاه گزينش هايپرونده کردن الکترونیکی پروژه سازي پیاده و طراحی

 (اطالعاتی بانك) سازمانها بین مشترك اعتباري تسهیالت شبکه سازي پیاده و طراحی

 اعتباري تسهیالت رسانیاطالع پايگاه سازيپیاده و طراحی

 ايران تکنولوژي توسعه مالی صندوق رسانیاطالع سايت سازيپیاده و طراحی

 ايران تکنولوژي توسعه مالی صندوق در طرحها گیريره سیستم سازيپیاده و طراحی
 

 ها تخصص
 کاربردي افزارهاينرم کامپیوتر، با آشنايی

 جستجو روشهاي اينترنت، با آشنايی



 

 

 Eviews ,  Microfit, Comfar III)) اقتصادي تحلیل افزارهاي نرم با آشنايی

 SPSS, Excel)) آماري  افزارهاي نرم با آشنايی

 (ستانده و داده - پانل و مقطعی هاي داده - زمانی سري) اقتصاد در کمی تکنیکهاي با آشنايی

   اقتصادي مدلهاي و نظريات به آشنايی

 اقتصادي طرحهاي ارزيابی با آشنايی

 طرحها مالی تامین مختلف روشهاي با آشنايی

 ...( و ساختار استخدام، بودجه،)  دولت عمومی مقررات به کامل تلسط

 ...( و استخدامی معامالتی، مالی)  امنايی هیئت دستگاههاي مقررات به کامل تسلط

 المللیبین مالی تامین با آشنايی
 

 خارجي زبانهای
 (مطلب درك و ترجمه مکالمه،) خوب:  انگلیسی

 (مطلب درك و ترجمه)  متوسط:  عربی
 

 عالقه مورد هایزمینه
 توسعه حال در کشورهاي اقتصاد براي مناسب مالی تامین نظام بررسی

 اسالمی مبانی به توجه با ايران در اقتصادي مناسب نظام طراحی و اقتصادي نظامهاي بررسی

 اقتصاد در اجتماعی و فرهنگی حقوقی، سیاسی، مسائل تاثیر بررسی

 ...( و فازي منطق عصبی، هايشبکه زمانی، سري اقتصادسنجی) اقتصاد در کمی نوين هايتکنیك زمینه در مطالعه

 اسالمی مسائل بر تاکید با اقتصاد و حقوق بین ارتباط زمینه در مطالعه

 جديد و قديم نهادگرايی اقتصاد دستاوردهاي مطالعه

 آينده اقتصادي نظامهاي و بنیاندانش اقتصاد زمینه در مطالعه

 جهانی اقتصاد بر تاثیرگذار روندهاي و المللبین اقتصاد زمینه در مطالعه

 اقتصادي اجتماعی نظامهاي طراحی مطالعات

 پیشرفت ايرانی اسالمی الگوي مطالعات
 


