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 بسمه تعالی
    

 1مشخصات فردی -1

 1869شماره شناسنامه:   تهران              محل تولد :   حقیقی              نام خانوادگی:   مجید                           نام :   

 0912-5037566تلفن تماس :               1360سال تولد :نفر                  3 تعداد فرزندان:متأهل                وضعیت تأهل:  

mail.commajid.haghighi@g           m.haghighi@ut.ac.irEmail : 
 

 سوابق تحصیلی -2

 (1377-1378دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک )دیپلم و پیش

 67/18دانشگاهی:معدل پیش - 49/18 معدل دیپلم: - روزبهفرهنگی مؤسسه آموزشی ـ 

 (1378-1383لیسانس مهندسی مکانیک )

 53/14معدل: ،  های طراحی مهندسیروشمدیریت صنعتی،  شده:دروس مهم گذارنده  - مهندسی مکانیکپردیس فنی، دانشکده  ـدانشگاه تهران 

 استاد راهنما پایان نامه لیسانس عنوان

 اشجعیمهدی دکتر  کاری هوای ورودی به توربین گاز تولید قدرتهای مختلف خنکاقتصادی سیستمـ  مقایسه فنی

 (1385-1388مدیریت شهری )–فوق لیسانس مدیریت اجرایی 

های تار سازمانی پیشرفته، نظریهرفو دروس مهم گذارنده شده: مدیریت منابع انسانی  - گروه مدیریت دولتی ـدانشکده مدیریت و حسابداری ـ دانشگاه عالمه طباطبایی 

 رتبه اول ورودی ـ 03/17معدل : و ... های اطالعات مدیریت پیشرفتهیستمسازمان و مدیریت، س

 استاد راهنما ارشد پایان نامه کارشناسی عنوان

 دکتر غالمرضا کاظمیان ضرورت نظری و کاربردی رشته مدیریت شهری در ایران

 (1391 –)تاکنون  گرایش مدیریت نوآوری  -ی تکنولوژ تیریمدرشته  یدکتر خرآترم  یدانشجو

 پروپوزال رسالهتصویب امع، جقبولی در امتحان  ،گروه مدیریت صنعتی مدیریت، دانشکده -ای فناوری گروه بین رشته ننوی فنون و علوم دانشکده –دانشگاه تهران 

بینی و ارزیابی پیشوسعه تکنولوژی، تهای نوآوری، نوآوری و استراتژی تکنولوژی، فرآیند نوآوری، توانایی: گذراندهدروس مهمترین  ،، در حال انجام رساله دکتریدکتری

 5/18معدل:  - و ...های انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی مدلهای نوآوری، شبکهسیاستهای علوم و تکنولوژی، ، فلسفه علم و فناوریتکنولوژی، 

 د راهنمایتااس دکتری رساله عنوان

 امیر علی سیف الدینمحمد رضا آراستی، دکتر دکتر  های نوآوریمؤثر بر انتخاب سبک رهبری جمعی در شبکه های بررسی مؤلفه
 

 هاها و ارائهای، کمیتهسوابق اجرایی، پروژه -3

 زمان محل خدمت سمت

 تاکنون 1395از بهمن  شرکت مشاوران نیک پندار شریف مدرس و ممتحن سرارزیابان دانش بنیان

 1396تا آذر  1395از اردیبهشت  شرکت مشاوران نیک پندار شریف ممیز دانش بنیان

 تاکنون 1394از مهر  مرکز کریتیمیکس دانشگاه صنعتی شریف سازیپژوهشگر حوزه فناوری، نوآوری و تجاری

 تاکنون 1394از تیر  شرکت مشاوران نیک پندار شریف   مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 1394تا شهریور  1394فروردین  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مشاور در امور پذیرش و ارزیابی واحدهای فناور

 1393تا اسفند  1392 تیر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مدیر مرکز پذیرش و ارزیابی واحدهای فناور

 1393تا اسفند  1392اسفند  نماینده پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در امور دانش بنیان

 تاکنون 1392ز اسفند ا شرکت  350بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و ارزیابی بیش از سرارزیاب تشخیص صالحیت دانش

 1394تا اردیبهشت  1391اسفند  تکنولوژی دانشگاه تهراندبیر انجمن علمی دانشجویی مدیریت 

 1392تا اسفند  1388 مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری های پاککارشناس کمیته فناوری

کارشناس دفتر مهندسی و مسئول انتقال فناوری قطعات 

 V47توربین بادی 
 1390 تا دی1385آبان  سازمان انرژیهای نو ایران )سانا(

 1385تا مهر  1384اردیبهشت   شرکت راهبران مدیریت امین ریزی استراتژیکحوزه برنامههای کارشناس پروژه

 1382تا اسفند  1381مهر  شرکت تحقیقاتی صنایع لوازم خانگی کارشناس پژوهشی
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 کارفرما یزمانمحدوده  مسئولیت مطالعاتی و پژوهشی  پروژهطرح/عنوان 

سا صنعت یفناور یهارفع گلوگاه یریگیو پ ییشنا شته  شهرک یر ستا یصنعت یهاغالب  ن ا

 نیقزو

 های صنعتی استان قزوینشهرکشرکت  1397-1398 ژهپرومجری 

 پارک علم و فناوری استان قزوین 1394 پروژه مجری برنامه راهبردی و برگزاری کارگاه آموزشی مربوطهتدوین 

 سازمان انرژیهای نو ایران )سانا( 1390-1391 مشاور پروژه تدوین سند راهبرد ملی توسعه صنعت برق بادی ایران

 سازمان انرژیهای نو ایران )سانا( 1389 ناظر پروژه کیلووات 660مهندسی معکوس و ساخت گیربکس توربین بادی 

 های کشورمطالعات تدوین مأموریت سازمان شهرداریها و دهیاری
مسئول تیم تدوین 

 متدولوژی
 های کشورسازمان شهرداریها و دهیاری 1385

 شهرداری تهران 1384 کارشناس پروژه شهرداری تهران یتدوین برنامه راهبردمطالعات 

سب ش یرر صنع تاخنو  صا  یاهظامن یقیطبت اتعطالور و مشک یگنرهف گناهمه ظامن یلر ا

 یستمیس کردیا روور بشک یگنرهف ظامن هیاول کیژراتتاس یابیو ارز دفه یاورهشک یگنرهف
 1384-1385 مسئول پروژه

سی شورایعالی انقالب هیأت نظارت و بازر

 فرهنگی

 مرکز گسترش فناوری اطالعات )مگفا( 1383تابستان  کارشناس پروژه ر کشوردآن  یوراتوسعه فن یاستراتژ نیو تدو یسوخت لیپ تیجذاب - یسنجمطالعات امکان

 پتروشیمی رازی 1382تابستان  کارشناس پروژه کاری هوای ورودی به توربین گاز تولید قدرت خنک مطالعه و بهبود سیستم

 مجتمع آموزشی عالمه طباطبایی 1387پاییز  مجری پروژه تدوین سند راهبرد فرهنگی مجتمع فرهنگی آموزشی عالمه طباطبایی

تابستان و پاییز  کارشناس ارشد طرح یشهر تیریارشد مد یکارشناسی در برنامه درس دنظریو تجد یابیارزی طرح پژوهش

1388 

 عالمه طباطباییدانشگاه 

 دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناس ارشد طرح طراحی دوره دکتری مدیریت شهری یطرح پژوهش
 

 عضویت در کمیته ها

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1393تا شهریور  1392دی  عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1393الی اسفند  92تیر  رانپارک علم و فناوری دانشگاه تهعضو کارگروه پذیرش و ارزیابی متقاضیان 

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1393الی اسفند  1393اردیبهشت  دبیر کارگروه دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 سازمان انرژیهای نو ایران )سانا( 1389مهر  ایرانعضو کمیته تدقیق سند راهبرد ملی توسعه صنعت برق بادی 

 سازمان انرژیهای نو ایران )سانا( 1389اسفند  عضو کمیته تعالی سازمانی

 سازمان انرژیهای نو ایران )سانا( 1390اردیبهشت  عضو کمیته نظام پیشنهادها

 برداری کشورسازمان نقشه 1389مهر  عضو کارگروه انرژی و امور زیربنایی در همایش ملی ژئوماتیک

 

 هاارائه و آموزشی سوابق

 قزوینمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد  1397اردیبهشت  در آموزش یهمکار –اریابی محصوالت دانش بنیان و فناورانه بازآموزشی وره د

 مرمتؤسسه م 1396مرداد  بنیانانشد هایشرکتها و حمایت از ضوابط ارزیابی، فرآیند، شاخص دوره آموزشی آشنایی

 پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان 1395 دی بنیانانشد هایشرکتها و حمایت از ضوابط ارزیابی، فرآیند، شاخص دوره آموزشی آشنایی

 های صنعتی استان قزوینشرکت شهرک 1395مهر  بنیانانشد هایشرکتها و حمایت از ضوابط ارزیابی، فرآیند، شاخص دوره آموزشی آشنایی

 م پزشکی گیالندانشگاه علو 1395شهریور  بنیانانشد هایشرکتها و حمایت از ضوابط ارزیابی، فرآیند، شاخص دوره آموزشی آشنایی

 پارک علم و فناوری استان قزوین 1395تیر  بنیانانشد هایشرکتها و حمایت از ضوابط ارزیابی، فرآیند، شاخص دوره آموزشی آشنایی

 پارک علم و فناوری استان قزوین 1394خرداد  نبنیا دانش هایشرکت ارزیابی -رشد  مراکز و هاپارک با دوره آموزشی آشنایی

 دستیار آموزشی درس ارتباط صنعت با دانشگاه دوره کارشناسی ارشد
 نیمسال دوم تحصیلی سال

1392-1393 
 دانشکده علوم و فنون نوین -تهران دانشگاه 

 کشور یزداریها، مراتع و آبخسازمان جنگل 1389مهر  های تجدیدپذیرتدریس دوره آموزشی انرژی

 دانشگاه سمنان –سمینار انرژیهای نو  1386آبان  ارائه در خصوص معرفی انواع انرژی های تجدیدپذیر

ره آموزشی مدیریت انرژی در ساختمان در دوارائه در خصوص نقش انرژیهای تجدیدپذیر در 

 اختمانسازی مصرف انرژی با استفاده از تجهیزات مناسب در صنعت و سمدیریت و بهینه
 1387مهر 

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 

 و صنایع برودتی اترک توس

 مقطع راهنمایی –ه مؤسسه فرهنگی روزب 1380تا خرداد  1378بهمن  تدریس به عنوان مربی تحقیق
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 سوابق پژوهشی )کتاب، مقاله مجله، مقاله کنفرانس( -4

 ناشر عنوان کتاب تاریخ 

ب
کتا

 

 رانیا یصنعت قاتیمرکز آموزش و تحق یلوازم خانگ عیکشور: صنا یمجموعه مطالعات راهبرد 1385زمستان 

 رتبه علمی صاحب امتیاز عنوان مجله عنوان مقاله تاریخ

مقاله 
شریه

جله، ن
م

 

 1390بهار و تابستان 
ـــهر تیریمد  یابی: ارزرانیا یدر نظام آموزش عال یش

 یارشتهانیو الزامات م یفلسفه وجود

فصلنامه مطالعات 

، ای در علوم انسانیرشتهمیان

 11و  10شماره 

پژوهشکده مطالعات 

 اجتماعی و فرهنگی
 پژوهشی –علمی 

اردیبهشت، خرداد و 

 1387تیر 

تبیین مدل کارکردی نظام فرهنگی بعنوان  طراحی و

 ابزاری جهت ارزیابی و کنترل نظام فرهنگی کشور
 ترویجی –علمی  سازمان صدا و سیما افق رسانه

 های بادی کوچک در ایرانبررسی کاربردهای توربین 1387زمستان 
نشریه فنی تخصصی قدس 

 نیرو

شرکت مهندسین 

 مشاور قدس نیرو
 تخصصی –فنی 

 تاریخ
 برگزارکننده کنفرانس عنوان مقاله

س
مقاله کنفران

 

 1395دی 
ــبکه ــبک رهبری دوگانه در ش ئه اارهای نوآوری: س

 یک چارچوب نظری

چهاردهمین کنفرانس بین المللی 

 مدیریت
 دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف

 1393اسفند 
مدل های اکوسیستمی مراکز رشد واحدهای فناور 

 سازی فناوریو تأثیر آن بر تجاری 

دومین کنفرانس بین المللی تجاری 

 سازی فناوری
 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 1393آذر 
ـــل یانتقال فناور ـــاز یبه عنوان عامل اص  یتواناس

 بادی برق صنعت در هاشرکت

چهارمین کنفرانس بین المللی و 

 هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
 انجمن مدیریت فناوری ایران

آذر  20-18

1389 

در کاهش  رعاملیپدافند غ یهایاســتراتژ یبررســ

 یخسارات شهر
 شهرداری تهران همایش ایده های نو در مدیریت شهری

 1389شهریور 

س یبوم هیاول یارائه الگو شور و  یفرهنگ یمهند ک

ــع لیتحل ــکاف وض  یفرهنگ یموجود نهادها تیش

 مطلوب تیکشور با وضع

بین المللی نخستین کنفرانس دوساالنه 

 علوم انسانی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی با 

همکاری رایزنی علمی جمهوری اسالمی در 

 لندن و ایرلند

تیر  20و  19

1387 

مقایسه اثرات زیست محیطی نیروگاه بادی منجیل 

 و نیروگاه حرارتی لوشان در چرخه عمر آنها

اولین همایش ملی انرژی باد و 

 کاربردهای آن
 دانشگاه زابل

 دانشگاه سمنان های نوسمینار انرژی معرفی انرژی بادی و کاربردهای آن در ایران 1386آذر 

 1386آبان 
نده  تأمین آی کاربردها و نقش آن در  بادی،  انرژی 

 انرژی ایران

سازی مصرف سمینار مدیریت و بهینه

انرژی با استفاده از تجهیزات مناسب در 

 صنعت و ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان 

 رضوی و صنایع برودتی اترک توس

 1385خرداد 

های محرکه خودرو در ارزیابی تکنولوژی ســیســتم

ستفاده از تحلیل سلسله افق بیست ساله کشور با ا

 مراتبی و ارائه سناریو

مدیریت و برنامه  کنفرانس بین المللی

 ریزی انرژی

 ریزیبرنامهموسسه پژوهش در مدیریت و 

 انرژی دانشکده فنی دانشگاه تهران

ژوالی  17-13

2003 
On The Use Of Energy Efficient Air Cycle In 

Industrial Freezing 
اولین سمپوزیوم اگزرژی، انرژی و 

 زیست در ازمیر ترکیهمحیط
IEEE-S 
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 هاها و آموزشسوابق دوره -5

 برگزار کننده زمان عنوان دوره

 انجمن مدیریت فناوری ایران 1397آذر  ناوریکنفرانس ملی مدیریت فمین وازدهدکنفرانس بین المللی و  ینتمهشحضور در 

 انجمن مدیریت فناوری ایران 1396آذر  اوریکنفرانس ملی مدیریت فنزدهمین یاکنفرانس بین المللی و فتمین هحضور در 

 انجمن مدیریت فناوری ایران 1395آذر  کنفرانس ملی مدیریت فناوری دهمینکنفرانس بین المللی و  ششمینحضور در 

 انجمن مدیریت فناوری ایران 1394آذر  یحضور در پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناور

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1393اسفند  ICTC2015سازی فناوری حضور در دومین همایش تجاری

 انجمن مدیریت فناوری ایران 1393آذر  وریحضور در چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فنا

 1393اردیبهشت  های مالیتجزیه و تحلیل صورت
-مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و گروه سرمایه

 انگذاری آرم

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1392اسفند  ICTC2014سازی فناوری حضور در اولین همایش تجاری

 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 1392شهریور  آشنایی با فرآیندهای اجرایی و مدیریتی مراکز رشد

 انجمن مدیریت تکنولوژی ایران 1391آذر  حضور در دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

 مؤسسه آریانپور 1391-1390 (Listening, Writing, Reading, Speakingزبان انگلیسی تافل )

 های نوستاد توسعه فناوری انرژی 1390خرداد  های تجدیدپذیر در کشورشبکه آزمایشگاهی انرژی

 با همکاری سازمان انرژیهای نو ایران WindSimشرکت  1390اردیبهشت  WindSimافزار تخصصی دوره آموزشی نرم

 شرکت صبانیرو 1388اسفند  کیلووات 660های بادی برداری و نگهداری از توربینبهره

 و ایرانناتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ـ سازمان انرژیهای  1388اسفند  های تجدیدپذیرالمللی انرژیحضور در اولین همایش بین

 مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو 1388زمستان  زبان انگلیسی سطح متوسط

Developing Master plan for Industrial Development of Renewable 

Energy in Iran 
 & TERI India – Institute of Management Research 1388آذر 

Education – Iran Renewable Energy Organization 

 مرکز آموزش کامپیوتر پارس افزار 1380 دوره آموزشی سخت افزار کامپیوتر

 

 تخصصی هایمهارت -6

 (ICDL)و آفیس عمومی ویندوز  افزارهایآشنایی با نرم

 Expert Choice  ،SPSS  ،Comfar  ،WindPro  ،WindSim  ،AutoCAD  ،Matlab افزارهای تخصصیآشنایی با نرم

                             نوشتن: متوسط  •                                  مکالمه و شنیدن: متوسط  •                  خواندن و درک مطلب: خوب  •   با زبان خارجی: انگلیسی آشنایی

 2/4/1391در تاریخ  MSRT  (MCHE)  :100/69نمره آزمون زبان 
 

 افتخارات و تقدیرنامه ها -7

  91695ر بین دک در سهمیه منطقه ی 347نفر شرکت کننده )رتبه  267263در بین  1378کشوری درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، آزمون سراسری سال  528رتبه 

 نفر شرکت کننده( 

  نفر 9968در بین  1385ی ارشد سال در مجموعه مدیریت اجرایی، آزمون کارشناس 62رتبه 

  ستاری اخذ سورنا  ست جمهور تقدیرنامه از دکتر  سالمعاون محترم علمی و فناوری ریا شاوران به  1396و  1395های در  شرکت م شریف به نعنوان مدیرعامل  یک پندار 

 بنیاندانشارزیابی های رتبه برتر کارگزاریکسب دلیل 

  پایان نامه کارشناسی ارشداخذ تقدیرنامه از اساتید محترم راهنما، مشاور و داور برای 

 های بادیاندازی توربیننصب و راه درت همکاری مؤثر بهای نو ایران بااخذ تقدیرنامه از ریاست محترم سازمان انرژی 

  رانه آنهای توربین بادی و تحوالت فناوشناخت ساختار بخش باد، تکنولوژی از مدیرعامل شرکت راهبران مدیریت امین بابت گزارش هایاخذ تقدیرنامه 

 

 

 


