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داًؾگاُ تْزاى

کارؽٌاعی ارؽد -هدیزیت اًتقال تکٌَلَصی

داًؾگاُ عالهِ طباطبایی

کارؽٌاعی هدیزیت دٍلتی

داًؾگاُ تْزاى

تجارب کاری
ّ وکاری با "اًذیشگاُ آتی ًگار" بِ عٌَاى هحقق در حَسُ ّای آیٌدُ پضٍّی ٍ بزًاههِریهشی اعهتزاتضی
 7831تا کٌَى،
 کارؽٌاط بزًاهِریشی اعتزاتضی شزکت تَلیذ ٍ تَععِ اًزصی اتوی ایزاى اس آباى .7833

اس تهاری ترهز

پزٍصُ ّای اجزایی
ّ وکار اصلی در پزٍصُ "آیٌذًُگاری تَععِ صٌعت پتزٍشیوی در کشَر"،7831 ،
ّ وکار اصلی در پزٍصُ "عٌاریًَگاری تَععِ ًیزٍگاُّای ّغتِای در کشَر"،7831 ،
 هدیز ٍ هجزی در پزٍصُ "شٌاعایی راُکارّای افشایش درآهدذّای تداً ی اس یزیدق کدارهشد خدذهاک تاً دذاری
ایٌتزًتی تاًک صادراک"،7831 ،
 هدیز ٍ هجزی در پهزٍصُ "تذٍیي رًُگاشت تَععِ خذهاک تداً ی شدزکت خدذهاک اًرَرهاتیدک در هدَسُّدای
تاً ذاری ایٌتزًتی ٍ هَتایل"،7831 ،
ّ وکار در پزٍصُ "عٌاریًَگاری تَععِ ًیزٍگاُّای ّغتِای در عطح جْاًی" ،ؽزکت تَلرد ٍ تَععِ اًزصی اتوی ایزاى،
،7837
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 هدیز ٍ هجزی پزٍصُ "شٌاخت ٍ تذٍیي اعتزاتضی فٌاٍری رشتِ فعالیدت ترزیحدی تٌیداد هغتادعراى جوْدَری
اعالهی ایزاى" ،ؽاهل ؽزکت ّای ارم عبش ،تَچال ٍ چوزاى،7833-7837،
 هدیز ٍ هجزی پزٍصُ "شٌاخت ٍ تذٍیي اعتزاتضی فٌاٍری رشتِ فعالیدت عدیاهتی تٌیداد هغتادعراى جوْدَری
اعالهی ایزاى" ،ؽاهل ؽزکت ّای آیتَ ٍ پزعپَلرظ،7831-7837،
ّ وکار در پزٍصُ "عٌاریَّای آیٌذُ هٌاتع اًغاًی صٌعت ًرت" ،هَعغِ بري الوللی هطالعات اًزصیٍ ،سارت ًفهت ،اعهترزا
هْنتزیي پرؾزاىّای حَسُ آهَسػ ٍ پزٍرػ ًرزٍی اًغاًی،7831-7831،
ّ وکار در پزٍصُ "پایلَک آیٌذًُگاری هٌاعةتزیي فٌاٍریّای ایدزاى  ،"4141هزکهش عراعهت علوهی کؾهَر (هعاًٍهت
پضٍّؾی ٍسارت علَم) با ّوکاری هزکش صٌایع ًَیي ٍسارت صٌایع ٍ هعادى ،تحلرل ٍ جوع بٌدی ًتایج حاصهل اس پرهادُعهاسی طهز
دلفی،7831-7811 ،
ّ وکار در پزٍصُ" تَلیذ پایگاُ دادُ راّثزدّا ٍعیاعت ّای پیشٌْادی در هَسُ ّای اٍلَیتدار ٍ تحلیدل فدزٍ
اعٌاد تاالدعتی هزتثط" ،هزکش تحقرقات عراعت علوی کؾَر،7833-7831 ،
ّ وکار در پزٍصُ "ًقشِ ی راُ پیام ّوزاُ اٍل" ،ؽزکت تلفي ّوزاُ اٍل ،تحلرل رفتاری هصزفکٌٌدگاى خَؽهِّهای هرتله
هٌاطق تْزاى،7831-7833 ،
ّ وکار در پزٍصُ "راّثزدّای آهایشی تاسرگاًی" ،هزکش پضٍّؼّای باسرگاًی ٍسارت باسرگاًی ،تحلرل رًٍدّای ایزاى ٍ جْاى ٍ
هطالعِ برؼّای پَیا در عطح جْاًی،7831-7831 ،
ّ وکار در پزٍصُ "ارسیاتی عول زد کارکٌاى شزکت راُآّي جوَْری اعدالهی ایدزاى شدزکت راُآّدي جوْدَری
اعالهی ایزاى" ،تحلرل ٍ هقایغِ دادُّای ًْایی جوعآٍری ؽدُ.7831-31،

هقاالک ٍ کتة
 عٌَاى هقالِ" :تذٍیي اعتزاتضی فٌاٍری ًاًَ تز اعاط هذل ّ ظ ٍ هاسلَف :هطالعِ هَردی شزکت خطَط لَلِ ٍ
هخاتزاک ًرت ایزاى" ،پذیزػ بصَرت ارائِ حضَری در ّفتوري کٌفزاًظ بري الوللی هدیزیت اعتزاتضی

عال .7833-31

 عٌَاى هقالهِ" :تحلیل عاختار صادراتی ایزاى هثتٌی تز هاتزیظ  BCGتا تَجِ تِ یثقدِتٌدذی الل اس فٌداٍری"،
پذیزػ بصَرت پَعتز در چْارهري کٌفزاًظ هدیزیت تکٌَلَصی.7833-31 ،
 عٌَاى هقالهِ" :رٍی زدی ًَیي در تذٍیي اعتزاتضی تَععِ ًیزٍگاُّای ّغتِای ایزاى" ،پهذیزػ بصهَرت چهار در
کتاب پٌجوري کٌفزاًظ بريالوللی هدیزیت اعتزاتضی ٍ عولکزد .7831-7833
 عٌَاى هقالهِ" :هراّین ٍ الشاهاک تَهیعاسی فٌاٍری ّغدتِای تدا هدزٍری تدز تجزتدِ کدزُجٌدَتی در عداخت
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هقاالک ٍ کتة
ًیزٍگاُّای ّغتِای" ،پذیزػ بصَرت ارائِ حضَری در دٍهري کٌفزاًظ تَععِ صٌعت ّغتِای .7831-7833

 عٌَاى هقالِ ":تزرعی عَاهل تاثیزگذار در تَععِ ًیزٍگاُّای ّغتِ ای" ،چار ؽدُ در هجلِ عولی ،تحلرلی ٍ پضٍّؾهی
تاسُّای اًزصی ،عال چْارم ،آباى .7831
 عٌَاى هقالِ" :جایگاُ اًزصی ّغتِای در عطح جْاًی ٍ چشن اًذاسّای آى" ،چهار ؽهدُ در هجلهِ عولهی ،تحلرلهی ٍ
پضٍّؾی تاسُّای اًزصی ،عال چْارم ،هزداد .7831
 عٌَاى کتاب" :هذیزیت تَلیذ ٍیضُ گزٍُ علَم اًغداًی شداهل شدزر درط ً تدِ ٍ  ،"...اًتؾهارات هَعغهِ علهَی
فزّررتِ.7831،
 عٌَاى کتاب" :ستاى عوَهی ٍتخصصی هذیزیت ٍیضُ علَم اًغاًی شاهل شزر درط ً تِ ٍ  ،" ...اًتؾارات هَعغِ
علَی فزّررتِ.7831،
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