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- یمشخصات فرد 

نام   نام 

 خانوادگی

شماره   فرزند 

 شناسنامه 

صادره  

 از 

محل  شماره ملی 

 تولد

نظام   تاریخ تولد

 * وظیفه

پایان   1363/ 06/ 28 یزد 4432535156 یزد 2542 الدین جالل  یزدی  الدین نجم

 خدمت 

E-mail: Najmoddin.yazdi@sharif.edu   

Web of Science ResearcherID AAP-8802-2020 

ORCID ID 0000-0002-7160-5205 

Google Scholar Page https://scholar.google.com/citations?user=aGB8nTUAAAAJ&hl=en 

LinkedIn Page https://www.linkedin.com/in/najmoddin-yazdi-13030640/   

ResearchGate Page https://www.researchgate.net/profile/Najmoddin-Yazdi  

- ی لیمشخصات تحص 

 تاریخ اتمام  نام دانشگاه رشته  مقطع
نمره  

 نامه پایان
 معدل

 دانشگاه علم و صنعت ایران  سیاستگذاری علم و فناوری  دکتری 
)مورد    1400

 انتظار( 
- - 

 1391/ 03 دانشگاه تهران  MBA کارشناسی ارشد 
75 /18 

 درجه عالی 

26 /17 

 ممتاز 

 12/ 08 13/ 50 1388/ 06 دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی مکانیک  کارشناسی 
 

- ی زبان خارج  مدرک 
 نمره آزمون  آزمون تاریخ  نوع آزمون  زبان 

 120از    2012 104 ( TOEFL-iBTتافل ) انگلیسی 

 100از    MSRT (MCHE) 2017 92 انگلیسی 

 

-  عالئق پژوهشی 

 فرهنگی- فرآیندهای تولید دانش آکادمیک، با توجه به منابع دینی •

 هابنگاه  ( و توانمندسازی فناورانه PPIتدارکات دولتی نوآوری ) •

 حکمرانی و ارزیابی پژوهش  •

 ها المللی دانشگاههای بینبندیرتبه •

-  آموزشی -سوابق علمی 

 الف( فصل کتاب
1. Yazdi, N., Marvi, A., Maleki, A., 2021. Iran And Covid-19: An Alternative Crisis 

Management System Based on Bottom-Up Islamic Social Finance and Faith-Based Civic 

mailto:Najmoddin.yazdi@sharif.edu
https://scholar.google.com/citations?user=aGB8nTUAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/najmoddin-yazdi-13030640/
https://www.researchgate.net/profile/Najmoddin-Yazdi
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Engagement, in: COVID-19 and Islamic Social Finance, Islamic Business and Finance 

Series. Routledge, Abingdon, Oxon ; New York, NY. 

2. Maleki, A., Yazdi, N., Jalalvand, M., Tabibzade, S.R., 2018. When Smartness of a 

Participatory Learning Ecosystem Should Not Be Interpreted as Mediation by Technology: 

Case-Study of Golbaf Town, In Smart Learning Ecosystems and Regional Development, 

Springer (Book chapter). 

 المللی بینمقاالت مجالت ( ب
3. Marvi, A., Shahraini, S.M., Yazdi, N., Maleki, A., 2021. Iran and COVID-19: A Bottom-up, 

Faith-Driven, Citizen-Supported Response. Public Organization Review. 
https://doi.org/10.1007/s11115-021-00567-9 

4. Noori, J., Bagheri Nasrabadi, M., Yazdi, N., Babakhan, A.R., 2017. Innovative 

performance of Iranian knowledge-based firms: Large firms or SMEs? Technological 

Forecasting and Social Change 122, 179-185. 

 المللی بین هایهمایش( مقاالت ب
5. Yazdi, N., Maleki, A., 2021a. Iran’s Efforts and Challenges During COVID-19 Pandemic: 

A Bottom-up, Faith-Driven, Citizen-Supported Response. Presented at the 5th 

International Conference on Public Policy, Barcelona. 

6. Yazdi, N., Maleki, A., 2021b. Pedagogical Design of Public Policy Research Method 

Course: Role of Course Objective and Placement in Larger Program. Presented at the 

26th World Congress of Political Science (IPSA 2021), Lisbon. 

7. Yazdi, N., Maleki, A., Mirzapour, H., 2021. Digital Transformation in Times of Crisis: Socio-

Technical Barriers of ‘Mask’ App in Iran. Presented at the The 5th International 

Conference on Public Policy, Barcelona. 

8. Maleki, A., Yazdi, N., 2018. Incorporating Experiential Knowledge into Academic Science 

for a New Meaning of Citizen Science (CS), presented at The Workshop of “Anthropocene 

and Citizen Science: Evidence Gained through the Opening-up of Academic Knowledge 

Production”, The Kerschensteiner Kolleg of the Deutsches Museum, Munich. 

9. Yazdi, N., Maleki, A., Talebi Eskandari, S., 2018. Making Closed-Off Worlds and Solutions 

Explicit During Research: A Methodological Concern, The 17th European Conference on 

Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM 2018), Rome. 

10. Yazdi, N., Talebi Eskandari, S., Maleki, A., 2018. Interventionist Research and 

Documentation of Closed-off Worldviews and Solutions, The 17th European Conference 

on Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM 2018), Rome 

(Poster). 

11. Maleki, A., Yazdi, N., 2018. Public Procurement for Capability Building (PPCB) For 

Economic Catch-Up, The 17th International Schumpeter Society Conference (ISS 2018), 

Seoul. 

12. Yazdi, N., Maleki, A., Mohsennia, S., 2018. Informal Progressive Collaboration with 

Bureaucratic Public Bodies and Power Asymmetry: A Case of Public Procurement for 

Innovation (PPI), The 7th STS Italia Conference “Technoscience from Below”, Padova. 

13. Maleki, A., Yazdi, N., 2018. Public Procurement for Learning (PPL) and Civic Regional 

Development Initiatives (CRDI) as Mission-Oriented Innovation Policies, Eu-SPRI Annual 

https://doi.org/10.1007/s11115-021-00567-9
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Conference 2018, Paris. 

14. Yazdi, N., Maleki, A., 2018. Strategic Use of International University Rankings’ Results for 

RRI Reflexive Governance, 17th Annual STS Conference Graz 2018, Graz. 

15. Maleki, A., Yazdi, N., 2018. Proactive STS View to Public Procurement for Innovation, 

17th Annual STS Conference Graz 2018, Graz. 

16. Maleki, A., Yazdi, N., 2018. How Differently Risks Are Perceived and Approached in 

Islam?, 2018 SRA-Benelux Conference: Change in Risk – Risk in Change, Mol (Belgium). 

17. Yazdi, N., Noori, J., Maleki, A., Bagheri Nasrabadi, M., Babakhan, A.R., 2017. Impacts of 

Firm size on Innovation Based on Quality Data from a Developing Context, Globelics 

2017, Athens. 

18. Jassbi, A., Maleki, A., Bonyadi Naeini, A., Yazdi, N., 2017. Intermediation in Public 

Procurement of Innovation for Technology Transfer Purposes, Asialics & IRAMOT 2017, 

Tehran. 

19. Yazdi, N., Maleki, A., Heshamti, A., 2017. Monitoring and evaluation (M&E) system: An 

underestimated tool in reflexive governance of research evaluation in academia, Eu-SPRI 

Annual Conference 2017, Vienna. 

20. Yazdi, N., Maleki, A., 2017. Categorization of Science, Technology and Innovation (STI) 

Indicators’ Frameworks: Purpose and Functions. In Panel: S&T Policy and Evaluation. 

Third International Conference on Public Policy (ICPP3), Singapore. 

21. Yazdi, N., Emamian, S. M. S., Maleki, A., 2017. The UK Electricity Policy Mix in Flux: 

Paradigm Ambivalence and Institutional Shift. In Panel: Designing Policy Mixes for 

Sustainable Socio-technical Transitions. Third International Conference on Public Policy 

(ICPP3), Singapore. 

22. Noori, J., Yazdi, N., Mohsennia, S., Maleki, A., 2017. How Public Procurement of 

Innovation (PPI) in Developed World Could Inform Technology Transfer in Developing 

Countries. In Panel: Innovation, Governance and Reform: Lessons from the Developing 

World. Third International Conference on Public Policy (ICPP3), Singapore. 

23. Maleki, A., Yazdi, N., 2016. Rationales for Comparing Science, Technology and 

Innovation (STI) Indicators’ Frameworks, in: Exploring New Avenues for Innovation and 

Research Policies. Presented at the Eu-SPRI Early Career Annual Conference 2016, 

Vienna. 

 داخلی  در مجالت علمیج( مقاالت 

های انرژی  سازی تغییر سیاستگیری و مشخصه . اندازه 1400امامیان, س.م.ص., ملکی, ع., یزدی, ن.ا.,   .24

موردکاوی زمان:  گذر  عمومی    در  سیاستگذاری  فصلنامه  انگلستان.  برق   .54–37,  7صنعت 

https://doi.org/10.22059/jppolicy.2021.83366   

ن.ا.,   .25 یزدی,  ع.,  مسائل  1399ملکی,  بندی  صورت  در  اسالمی  جامعه  هنجارهای  و  ها  ارزش  نقش   .

 .لنامه تخصصی علوم انسانی اسالمی )صدرا(حکمرانی. فص

.  نوآوری  ی حام  یبر تدارکات عموم   د یتأک  با  طرف تقاضا  نوآوری   هایسیاست.  1398یزدی، ن.،  ملکی، ع.،   .26

 .494- 481، (2)  11 جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری(نامه ویژهسیاست علم و فناوری )

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://doi.org/10.22059/jppolicy.2021.83366
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  عمومی »تدارکات    ی قی تطب  پردازی مفهوم   .1398بنیادی نائینی، ع.،    ملکی، ع.،جاسبی، ع.،  یزدی، ن.،    .27

.  ی فناور   وستی پ  سازی ادهی پ  یبه سو  ی: گامینوآور  حامی  عمومیبا تدارکات    سهیدر مقا  «یتوانمندساز  حامی

 نامه قابلیت، ظرفیت توسعه نوآوری(.  مدیریت نوآوری )ویژه

  ی انرژ  هایاستیس   ر ییتغ سازیو مشخصه  یرگی اندازه .  1397، س. م. ص.، ملکی، ع.، یزدی، ن.،  امامیان .28

، دانشگاه  )ویژه نامه سیاست انرژی( فصلنامه سیاستگذاری عمومی. صنعت برق انگلستان ی موردکاو:  در گذر زمان

 تهران.

 . 39  - 27(،  1)  5  نامه علم و فناوری سیاست.  یدولت   یدهایفناورانه و نواورانه کردن خر.  1394یزدی، ن.،   .29

(،  4)  4  نامه علم و فناوری سیاستها.  المللی دانشگاههای بین بندیشناسی رتبه . روش 1393یزدی، ن.،   .30

77- 108. 

  های نظام   یابیو ارز  شیپا  هایمدل   بندیو دسته  سهیمقا  ی برا  یی ارهایمع.  1394ملکی، ع.، یزدی، ن.،   .31

 .61 -51(،  1) 5نامه علم و فناوری ی. سیاستو نوآور   یعلم، فناور 

 داخلی هایهمایش( مقاالت و
ن.،   .32 یزدی،  ع.،  بسط .  1397ملکی،  در  محور  تجربه  دانش  شهروند   ی مفهوم  نقش  عصر   ی علم    در 

 ، اصفهان. دومین همایش ملی انقالب اسالمی و تمدن نوین اسالمی.  آنتروپوسین

  صنعت ی  راهبرد   یده گروه کاال  کنندگانتأمین  یتوانمند   یابیارز  یالگو.  1397یزدی، ن.،  ملکی، ع.،   .33

،  دومین همایش ملی انقالب اسالمی و تمدن نوین اسالمی.  مناقصات  یفناور  پیوست  یسازپیاده   یبرا   یینفت: الگو

 اصفهان.

:  یمیپارادا  یو ناسازگار  استیس   رییتغ  یتجمّع  ند یفرآ .  1396  ، امامیان، س. م. ص.، ملکی، ع.، یزدی، ن. .34

 ، تهران.اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی . صنعت برق انگلستان ی موردکاو

اولین  .  یو نوآور  ی ریادگیبه منظور ارتقاء    یدولت  د یخر  یاستهایس   فیبازتعر.  1396  ،ملکی، ع.، یزدی، ن. .35

 تهران. ، کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

 

-  تدریس و ترجمه 
ا  نام دانشگاه ی نام درس 

 موسسه

تاریخ   شهر 

 شروع 

تاریخ  

 اتمام 

« در مقطع کارشناسی  سیاستگذاریدر  روش تحقیق  درس »یار  تدریس

 ارشد 

دانشکده مدیریت و  

اقتصاد دانشگاه  

 صنعتی شریف

 1399/ 10 1394/ 06 تهران 

دانشکده مدیریت و   « در مقطع کارشناسی  و توسعه  یعلم، فناوردرس »یار  تدریس

اقتصاد دانشگاه  

 صنعتی شریف

 1395/ 04 1394/ 10 تهران 
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عنوان مقاله و کتاب در    200تخصصی بیش از    و ویرایش ترجمه  ترجمه

صنایع، حقوق،  مهندسی  های سیاستگذاری، مدیریت، علم و فناوری،  زمینه

 )فارسی به انگلیسی و بالعکس(   ادبیات، فلسفه

 - 1391 تهران  -

   تدریس زبان انگلیسی
کوی سازمانی  

 بهمن 22
 1392/ 12 1392/ 03 تهران 

 1389 1381 تهران  - تدریس ریاضیات و فیزیک متوسطه 
 1388 1382 تهران  - انگلیسی زبان  تدریس  

 

-   های آموزشی گذرانده دوره 
 برگزاری محل  موسسه   سال عنوان دوره 

و علم شهروندی:    Anthropoceneعصر  کارگاه  

 های تولید آکادمیک علم بسط روش

 مونیخ  ( مونیخصندوق تحقیقات آلمان ) 1397

 تهران  آلمان   TUV Academyموسسه   HSE-MS 1392دوره آموزشی  

 آنالین  دانشگاه استنفورد   1391 (  Game Theoryها )نظریه بازی 

 آنالین  دانشگاه استنفورد   1391 محور  های فناوری بنگاه دوره کارآفرینی  

 آنالین  دانشگاه استنفورد   1391 ای بر منطق مقدمه 

دانشگاه صنعتی   -Springer 1390 کارگاه چاپ مقاالت علمی در مجالت معتبر

 شریف 

 تهران 

 تهران  دانشگاه تهران  Primavera 1390افزار مدیریت پروژه  دوره آموزشی نرم 

 

-  های پژوهشی پروژه 

 بازه زمانی  سمت  کارفرما  سازمان مجری  عنوان پروژه  

های گرنت، نظام  نامهطراحی آیین

ارزیابی پژوهش و نظام انتشارات علمی 

 پژوهشکده / دانشگاه 

پژوهشکده سیاستگذاری  

ریزی  شریف/ دفتر برنامه

و ارزیابی پژوهش و  

دانشگاه صنعتی   فناوری

 شریف 

پژوهشکده سیاستگذاری  

 دانشگاه صنعتی شریف شریف/  
طراح و  

 پژوهشگر 

  1397از بهار  

تا فروردین  
1398 

بررسی و تحلیل عملکرد دانشگاه  

های برتر  و دانشگاه  صنعتی شریف

 المللی های بین بندیرتبه  در  داخلی

پژوهشکده سیاستگذاری  

علم، فناوری و صنعت  

 دانشگاه صنعتی شریف

آموزشی دانشگاه  معاونت  

 صنعتی شریف

  علمی  مدیر

پروژه و  

 پژوهشگر 

تابستان  از  

 تاکنون   1394

  یقراردادها  یفناور  وستیتوسعه پ

  یراهبرد   یده گروه کاال  یانتقال فناور

 صنعت نفت

پژوهشکده سیاستگذاری  

علم، فناوری و صنعت  

 دانشگاه صنعتی شریف

 شورای عالی انقالب فرهنگی

فناوری ریاست  معاونت علمی و  

 جمهوری 

 انجمن مدیریت فناوری ایران 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

  پژوهشگر و

 مدیر علمی 
 تاکنون   1395
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پایش و ارزیابی واحدهای پژوهشی  

  دانشگاه صنعتی شریف
پژوهشکده سیاستگذاری  

علم، فناوری و صنعت  

 دانشگاه صنعتی شریف

  پژوهش و فناوریمعاونت  

 دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشگر و  

 مدیر علمی 

1395-1396 

  سازی،فعال   استقرار،  راهبردی  سازوکار

  دانش   هایشرکت   از  حمایت  و  مشاوره

 شریف  صنعتی  دانشگاه  بنیان

پژوهشکده سیاستگذاری  

علم، فناوری و صنعت  

 دانشگاه صنعتی شریف

معاونت پژوهش و فناوری  

دانشگاه صنعتی شریف و  

  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت

 جمهوری 

مدیر پروژه و  

 پژوهشگر 
 1394پاییز  

های  بررسی و تحلیل عملکرد دانشگاه 

های  بندی از دیدگاه رتبهکشور  

 هابندی شناسی رتبهو آسیب   المللیبین

پژوهشکده سیاستگذاری  

علم، فناوری و صنعت  

 دانشگاه صنعتی شریف

شورای عالی علوم، تحقیقات و  

 فناوری )عتف( 
مدیر پروژه و  

 پژوهشگر 
1394 

پژوهشکده سیاستگذاری   فناوری  و علم راهبردی ارزیابی

علم، فناوری و صنعت  

 دانشگاه صنعتی شریف

 و  فرهنگی  علمی،  کمیسیون

  تشخیص  مجمع  دبیرخانه

 نظام   مصلحت

تحلیلگر و 

 پژوهشگر 

  1393بهمن  

 1394تا تیر  

پژوهشکده سیاستگذاری   علم، فناوری و نوآوری ایراننظام  پایش  

علم، فناوری و صنعت  

 دانشگاه صنعتی شریف

معاونت علمی و فناوری ریاست  

 جمهوری 
تحلیلگر و 

 پژوهشگر 

تا    1393آبان  

 1394خرداد  

-  سوابق کاری 

تاریخ   سمت  حوزه کاری  نام موسسه 

 شروع 

تاریخ  

 اتمام 

پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه  

 صنعتی شریف

؛ صنعت؛  علم و فناوریسیاستگذاری  

 پژوهش و ارزیابی 

پژوهشگر،    ،مدیر پروژه 

-، هماهنگتحلیلگر

 کننده امور پژوهشی 

08 /1393 - 

 


