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دکتری :دانشجوی سیاستگذاری علم و فناوری ،مرکز سیاست علمی کشور ،ورودی ۹5
کارشناسی ارشد :مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه عالمه طباطبایی تهران معدل ۱6.35
کارشناسی :مهندسی کامپیوتر-سخت افزار دانشگاه آزاد کاشان معدل ۱۴.5
زبان انگلیسی
خواندن و شنیدن

خیلی خوب

نوشتن و گفتن

متوسط

دستاورد پژوهشی
 پایاننامه دکتری :ارائه چارچوبی برای مسئولیت اجتماعی دانشگاهها و مراکز علمی (مطالعه چند
موردی در ایران) ،در حال انجام؛
 پژوهشگر برنامه آفاق ،برنامهای با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و انجمن دیاران در راستای
تقویت جذب و ارتقاء همکاری با دانشجویان بینالمللی در ایران؛
 گزارش سیاستی؛ الزامات سیاستگذاری و تنظیم گری مؤسسات جذب دانشجویان بینالمللی
در ایران؛
 گزارش سیاستی؛ واکاوی انتقادی دالیل پرداخت شهریه توسط دانشجویان روزانه مهاجر؛
 مقاله چاپشده در ویژهنامه علم ،جامعه و حاکمیت در بحران کرونا ،فصلنامه سیاستنامه علم
و فناوری با عنوان «معرفی تفکر طراحی در سیاستگذاری :سیاستهای ایران در مقابله با کرونا»؛
 پژوهشگر پروژه «مطالعه ابعاد و الزامات سیاستگذاری توسعه فناوری کوانتوم در حوزه فاوا»،
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ۹۸-۹7؛
 مقاله پوستری ،انجمنهای علمی حلقه گمشده تولید علم بومی ،اولین همایش تعامل نظام
دانشگاهی و فضای اجتماعی :ضرورت ،مبانی و راهکارها ،بهمن  ،۹7تهران؛
پایاننامه کارشناسی ارشد ،عوامل انسانی مؤثر بر اثربخشی حاکمیت فناوری اطالعات در
شرکتهای بیمه ایران؛
دورههای آموزشی
دوره کارگاه «تدوین ره نگاشت فناوری و روشهای آن» ،انجمن مدیریت فناوری و نوآوری
ایران ،تیر  ۸(۹۸ساعت)؛
دوره مدرسه تابستانی «توسعه ایران چالشهای گذشته ،چشمانداز آینده» ،پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی ،تیر  ۸(۹۸ساعت)؛

 حضور در سه دوره مدرسه «سیاستگذاری علم و فناوری» ،مرکز تحقیقات سیاست علمی
کشور ،انجمن مدیریت فناوری و نوآوری و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (۸۰
ساعت)؛
دوره مجازی " "Social Impact Strategy: Tools for Entrepreneurs and Innovatorsبهار
 ۸( University of Pennsylvania ،۲۰۲۰ساعت)؛
دوره مجازی " "Becoming a change maker: Introduction to social Innovationبهار
 ۲۲( University of Cape Town ،۲۰۲۰ساعت).
سابقه اجرایی
 تدریس دروس رشته فناوری اطالعات دانشگاه پیام نور ۹۲-۸۹
 کارشناس امور بانکی در بانک دی ۹۹-۹۲
آشنایی و عالقهمندیها
 آشنا به مفاهیم آیندهنگاری؛

 آشنا به روششناسی کمی و کیفی و نرمافزارهای مربوطه ( MAXQDAو )STATA؛
عضو انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران؛
عالقهمند به مباحث علوم سیاسی ،جامعهشناسی و اقتصاد توسعه.

