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 ای حرفهتجارب 

 تاکنون 1081 استاد مدعو گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 تاکنون 1082 عضو هیئت مدیره انتشارات آریاناقلم

 تاکنون 1088 عضو هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی کهربا تراشه

 گروه پژوهشی صنعتی آریانا
 1088تا  1080 های مشاوره مدیریت مدیر پروژه

 1080تا  1083 استراتژی مشاور ارشد

 :ای سایر تجارب حرفه

  عضو کمیتهCMC  تاکنون 1089انجمن مشاوران مدیریت ایران از سال 

 تاکنون 1091وکار از سال موسس و مدیر اجرایی بیش از هفت کسبعضو هیئت 

 1081تا  1081های دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی از سال  سرارزیاب طرح 
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 در زمینه استراتژی و طراحی سازمان ساله مشاوره مدیریت 13منتخب تجارب 

 پاالیش نفت بندرعباس 
 گذاری صنعت نفت سرمایه 
 ساخت تجهیزات گاز تامکار 
 مهندسین عمران مارون 
 گهر معدنی و صنعتی گل 
 معدنی خاورمیانه )میدکو( صنایع 
 هلدینگ جهاد تحقیقات 
 مادیران 
 تاب گستر آرین ماه 
 بانک پارسیانپردازی  گروه داده 
 پتران 
 گروه زرین رویا 
 گروه ایران فارمیس 
  کهربا تراشهفنی مهندسی 
 پارس پرفراتور 
 توربو کمپرسور نفت 

 بیمه سامان 
 گروه صنعتی سپهر آرمان 
  باریج اسانسداروسازی 
 مهندسی تایکو 
 مهندسی مشاور آب و انرژی 
 خودرو محورسازان ایران 
 صندوق نوآوری و شکوفایی 
  مانو بنقهوه 
 رنگ پدرام 
 سردساز خودرو 
 افزار آزما 
 آهن جمهوری اسالمی ایران راه 
 سازمان حسابرسی 
 حسابرسی مفید راهبر 
 انجمن اتیسم ایران 
 دنیای هوشمند آرشین 

 صنایع شیمیایی کیمیاگران 
 کشت و صنعت قند خاورمیانه 
 شرکت ارتباطات زیرساخت 
 ایران سرور 
 پردازی نیلرام داده 
 رایانه متین 
 افراصنعت 
 بیناطب 
 افزار گستر شریف امن 
 پترو پایدار 
 پرداز آریس سامانه 
 افزار آپادانا مهندسی نرم 
 های شیمیایی ایران توسعه پارک 
 رای نت 
 مدرن سازان نیک برنامه 
 مهندسی پاپرا 
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  تالیف و ترجمه کتب مدیریتی

 1082انتشارات آریانا قلم،  استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردیهای کاربردی تفکر  ذهن استراتژیست: تکنیک تالیف
 1081انتشارات آریانا قلم،  استراتژی رسیدن به استراتژی: راهنمای انتخاب و اجرای رویکرد صحیح به استراتژی ترجمه

 1081انتشارات آریانا قلم،  وکار پای سرعت کسب نهایت مزیت رقابتی: تغییر استراتژی پابه ترجمه                      
 1080انتشارات آریانا قلم،  شود؟ استراتژی چیست و چگونه انتخاب میبازیِ برد:  ترجمه                         

 

 

 ی و تدریسسوابق آموزش
 تاکنون( 1081دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ) استاد مدعو

 های تخصصی استراتژی برای مدیران: تدریس دوره
 ( 1088اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران )تاکنون 

 (1088تا  1081موسسه آموزش عالی آزاد سریرا )وکار آریانا /  مدرسه کسب 
 ( 1088تا  1082مرکز آموزش دنیای اقتصاد) 

 تاکنون( 1088محقق مهمان در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه )

 



 مقاالت پژوهشی

 چاپ های مدیریت در ایران، در نوبت ژوهشپهای راهبردی فرامرزی،  طراحی مدلی برای حاکمیت در شراکت .1

 1088مدیریت بازرگانی، تحلیل نقش خاستگاه صنعت در طراحی و انتخاب ساختار اتحادهای استراتژیک،  .7

 1089پژوهشنامه مدیریت تحول، محور،  های تکنولوژی گیری همکاری استراتژیک میان شرکت نقش مهارت سیاسی در شکل .0

 1082مدیریت نوآوری، دستی،  ای در بخش میان های استراتژیک در صنعت نفت و گاز: مطالعه قابلیت .1

 1082علوم مدیریت ایران، تاثیر الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک بر عملکرد اتحاد با رویکرد فراترکیب،  .1

 1082مدیریت نوآوری، المللی مبتنی بر فناوری،  ارائه چارچوب طراحی سازمان در اتحادهای استراتژیک بین .1

 1082پژوهشنامه مدیریت اجرایی، فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کالن ساختاری در اتحادهای استراتژیک،   .2

 1082های مدیریت در ایران،  پژوهش، بررسی نقش خاستگاه ملیتی شرکا در عملکرد اتحادهای استراتژیک .9

 1081های مدیریت عمومی،  پژوهشسازی استراتژی،  گرا در تسهیل فرایند پیاده نقش رهبری تحول .8

 1081مدیریت بازرگانی،  ای راهبردی از منظر تئوری نهادی،ه گیری شراکت شکل .13
 1081وکار هوشمند،  لعات مدیریت کسبمطاوکارهای نوپا،  های استراتژیک میان کسب تحلیل زیربنای سیاسی همکاری .11

 1080مطالعات مدیریت گردشگری، سازی استراتژی در صنعت گردشگری، ارزیابی موانع پیاده .17

 1080انداز مدیریت بازرگانی،  چشموکارهای کارآفرینانه،  الملل برای کسب الگوی گزینش استراتژی عملیاتی در بازار بین .10

 1087مطالعات مدیریت فناوری اطالعات، ، کشور برتر یها شرکت یرقابت گاهیجا با آن ارتباط و دانش تیریمد تیوضع یابیرزا .11
 1087علوم مدیریت ایران، افزار، ای در صنعت نرموکار و عملکرد: مطالعهشبکه استراتژیک کسب .11

 1087صنعتی،  مدیریت مطالعاتانرژی،  پیمانکاران در استراتژی اجرای موانع بندیاولویت به منظور فازی تاپسیس استفاده از .11

 1087 مطالعات مدیریت راهبردی،ارزیابی جایگاه استراتژیک سرمایه فکری در صنعت بیمه،  .12

 1081 ایران، مدیریت علومافزار، نرم صنعت در ایمطالعه: استراتژیک هایائتالف در شرکا گزینش محتوایی هایمولفه تبیین .19
 1081 گردشگری، مطالعات مدیریتایران،  گردشگری سیاستگذاری موفقیت و اجتماعی هایشبکه .18
 1081اجرایی،  مدیریت پژوهشنامهکشور،  داروی صنعت در استراتژیک هایبرنامه سازیپیاده بر تاثیرگذار موانع بندیاولویت .73
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Matters?, International Journal of Management and Network Economics, 2019 
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 های علمیسخنرانیسمینارها و 
 المللی مدیریت هفدهمین کنفرانس بین

 1088دانشگاه شهید بهشتی، 
 المللی مدیریت فناوری و نوآوری هشتمین کنفرانس بین

 1082، انجمن مدیریت فناوری ایران
 مدیریت المللیبینچهاردهمین کنفرانس 

 1081، دانشگاه صنعتی شریف
 پنجمین کنفرانس مدیریت اجرایی

 1081مدیریت دانشگاه تهران، دانشکده 
 المللی مدیریت استراتژیک سومین کنفرانس بین

 1081دانشگاه تهران، 
 المللی مدیریتدهمین کنفرانس بیندواز

 1080دانشگاه صنعتی شریف، 
 و نوآوری فناوری مدیریت المللیسومین کنفرانس بین

 1087انجمن مدیریت فناوری ایران، 
 ی مدیریتالمللیازدهمین کنفرانس بین

 1087دانشگاه صنعتی شریف، 
 اولین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
 1087پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، 

 دارو اقتصاد و مدیریت المللیبین اولین کنفرانس
 1081انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران، 

 مدیریت المللیبین کنفرانس دهمین
 1081 شریف،دانشگاه صنعتی 

 فکری سرمایه مدیریت المللیبین کنفرانس چهارمین
 1081دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان، 

 و نوآوری فناوری مدیریت المللیبین کنفرانس دومین
 1081انجمن مدیریت فناوری ایران، 

 دانش مدیریت کنفرانس چهارمین
 1083 دبیرخانه ملی کنفرانس مدیریت دانش،

 المللی مدیریت استراتژیک بینپنجمین کنفرانس 
 1082دانشگاه تهران، 

 پروژه مدیریت المللیبین کنفرانس مینچهارده
 1082 ایران، انجمن مدیریت پروژه

 المللی مدیریت استراتژیک چهارمین کنفرانس بین
 1081دانشگاه تهران، 

 المللی مدیریت فناوری و نوآوری ششمین کنفرانس بین
 1081، ایرانانجمن مدیریت فناوری 

 المللی مدیریت سیزدهمین کنفرانس بین
 1081دانشگاه صنعتی شریف، 

 وکار اولین کنفرانس رویکردهای نوین در مدیریت کسب
 1080دانشگاه تبریز، 

 نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 1087وری و منابع انسانی ایران، مرکز مطالعات بهره

 الکترونیکی اقتصاد و تجارت کنفرانس هفتمین
 1087 انجمن تجارت الکترونیکی ایران،

 ملی تولید و گذاریسرمایه همایش اولین
 1087 دانشگاه عالمه طباطبایی،

 پروژه مدیریت المللیبین کنفرانس هشتمین
 1081 ایران، انجمن مدیریت پروژه

 دانش مدیریت کنفرانس پنجمین
 1081 دبیرخانه ملی کنفرانس مدیریت دانش،

 ال توسعهتجارت الکترونیکی در کشورهای در ح کنفرانسهفتمین 
 1081دانشگاه اصفهان، 

 اجرایی مدیریت کنفرانس دومین
 1083 دانشگاه تهران،

 کارآفرینی و نوآوری مدیریت، المللیبین کنفرانس اولین
 1098 دانشگاه شیراز،

 
 

 

 المللی همکاری با مجامع علمی و تخصصی بین

 7318( از سال Harvard Business Reviewوکار هاروارد ) نشریه کسب Advisory Councilعضو 

 7318( از سال MIT Technology Reviewتی ) آی نشریه تکنولوژی دانشگاه اِم Global Panelعضو 

 :اتحادهای استراتژیک محور( در Academy of Managementعضو کمیته داوران آکادمی مدیریت امریکا )
(Anaheim, 2016), (Atlanta, 2017), (Chicago, 2018), (Boston, 2019), (Vancouver, 2020) 
 

 :اتحادهای استراتژیک محور( در Strategic Management Societyعضو کمیته داوران انجمن مدیریت استراتژیک )
(Hong Kong, 2016), (Houston, 2017), (Banff, 2017), (Costa Rica, 2017), (Paris, 2018), (Hyderabad, 2018), 
(Las Vegas, 2019), (Frankfurt, 2019), (Minneapolis, 2019), (London, 2020) 

 
 :اتحادهای استراتژیک محور( در Academy of International Businessالملل ) وکار بین عضو کمیته داوران آکادمی کسب

(New Orleans, 2016), (Dubai, 2017), (Minneapolis, 2018), (Copenhagen, 2019), (Miami, 2020) 

 


