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 بسمه تعالي

 

 و اجرایي شرح سوابق علمي

 (1400ر مه)

 

 مشخصات فردي:الف( 

   1347 تاريخ تولد:             رضا شفاعينام و نام خانوادگي: 

  09122753768  Shafaaee@gmail.com 

 

 :سوابق تحصیليب( 

 1400طباطبايي،  دکتری مديريت مالي، دانشگاه عالمه -1

 1380، اجتماعي، دانشگاه تربيت مدرس-مهندسي سيستمهای اقتصادی کارشناسي ارشد -2

 1373کنترل، دانشگاه صنعتي شريف، -مهندسي برق کارشناسي -3

2)  

 :سوابق پژوهشي( ج

  "الگوی عوامل اثرگذار بر موفقيت تامين مالي جمعي سهامي در ايران"تز دکتری:  -1

 "های يادگيرنده در ايرانموانع ايجاد سازمان": پايان نامه کارشناسي ارشد -2

 "ایکنترل همزمان دو موتور پله" پايان نامه کارشناسي: -3

 

 :ت علميد( مقاال

ی مشارکت در تامين های برانگيزاننده(. سيگنال1400و پيماني، مسلم. ) ابراهيمي سروعليا، محمد حسن. رضا. شفاعي، -1

 .(۲)10لمي مديريت نوآوری. مالي جمعي سهامي در ايران. فصلنامه ع

پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي  .های يادگيرندهنظريه سازمان(. 1384) رضا. شفاعي، -2

 5-۲6شريف، صص 

سالن  -، تهرانالمللي مديريتاولين کنفرانس بين، "های يادگيرنده در ايرانموانع ايجاد سازمان"(. 138۲) رضا. شفاعي، -3

 106سران، ص اجالس 

، اولين کنفرانس توسعه منابع "مزيت رقابتي، فناوری اطالعات، نردبان يادگيری"(. 138۲) امير.البدوی،  رضا. شفاعي، -4

 103-114انساني، تهران سالن اجالس سران، صص 

فصلنامه علمي ، "های يادگيرنده در ايرانای بر راهکارهای ايجاد سازمانمقدمه"(. 1381) امير.البدوی،  رضا. شفاعي، -5

 5-۲7، صص 57دانش مديريت، شماره 
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 سوابق اجرایي: (ه

  1399از  ،"وفناوری دانشگاه صنعتي شريفپارک علم"توسعه فناوری در سازی و تجاریمدير  -1

 1399تا  1397از  ،"وفناوری دانشگاه صنعتي شريفمرکز رشد پارک علم"سازی در مدير توسعه فناوری و تجاری -2

 1397تا  1385، از "مرکز رشد دانشگاه صنعتي شريف"رش و ارزيابي واحدهای فناور در پذي مدير واحد -3

 1399، از سال "پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتي شريف"در واحدهای فناور عضو کميته پذيرش  -4

 1399تا پايان  1386عضو و دبير کميته پذيرش مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتي شريف، از سال  -5

 1399، از سال "شورای مرکز رشد سوانح طبيعي"عضو  -6

 139۲، "جشنواره کارآفريني و توسعه کسب و کار شريف"عضو کميته بازنگری و طراحي مجدد  -7

 139۲، دانشگاه صنعتي شريف، "های نوين آبجشنواره ملي فناوری"عضو کميته علمي و اجرايي  -8

 1391، دانشگاه صنعتي شريف، "آب های نويناولين جشنواره فناوری"عضو کميته علمي  -9

 1389، "طرح کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتي شريف"کارشناس ناظر پروژه تدوين  -10

11-   ..... 

 

 :سوابق آموزشي و مشاوره

  تا کنون 1397، "شريف مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه"مالي و مديريت در های حوزهمشاور  -1

 تا کنون 1386، از "ته دانشگاه صنعتي شريفهای پيشرفمرکز رشد فناوری"مشاور تدوين طرح کسب و کار در  -2

 تا کنون 1385بنيان، اندازی کسب و کارهای دانشطرح تجاری برای راه 400ارزيابي بيش از  -3

 1400الدين، ر شيخ زين، بنياد نوآوری و توسعه فناوری دکت"های مستقر در مرحله رشدارزيابي شرکت "وبينار  -4

 1400داور اولين رويداد تخصصي فناورانه در حوزه سوانح طبيعي، مرکز رشد واحدهای فناور سوانح طبيعي،  -5

 1400ها، برای پذيرش استارتاپ "مرکز نوآوری ايرانسل"نوآوردگاه داور سومين  -6

 1399الدين، فناوری دکتر شيخ زين، بنياد نوآوری و توسعه "های فناورواکاوی مسئله ارزيابي شرکت"وبينار  -7

 1399 جهاد دانشگاهي علم و صنعت،  ،اینامه سه دقيقهداور پنجمين دوره مسابقات ملي پايان -8

 تا کنون 1397وکار شرکت لذت الکترونيک ايرانيان، مشاور کسب -9

 1399، شرکت لذت الکترونيک ايرانيان، "(MBO)مديريت بر مبنای هدف "سمينار  -10

 1397، دانشگاه سنندج، "وکارآشنايي با مدل و تدوين طرح کسب" روزه۲ يآموزش کارگاه -11

 1397دوره،  ۲، شرکت لذت الکترونيک ايرانيان، "(MBO)مديريت بر مبنای هدف "سمينار  -12

 1397تا  139۲، از "مرکز کارآفريني دانشگاه صنعتي شريف"اندازی کسب و کار در مشاور راه -13

 1395دانشگاه پيام نور يزد،  داور مقاالت کنفرانس گردشگری، -14

 1394آفريني شيخ بهايي، وکار يازدهمين جشنواره ملي فنهای کسبداور المپياد طرح -15

 1393شريف، دانشگاه شتابدهنده  تريگرداور اولين استارتاپ  -16

 139۲، "ثروت آفرينان"برنامه تلويزيوني سازی اختراعات در تجاریقابليت ارزيابي داور  -17
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 1391، "شنواره کارآفريني و توسعه کسب و کار شريفج"داور چهارمين  -18

 1389برای اعضای هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف، بهمن  "اصول تدوين طرح کسب و کار" سمينار -19

 1388، دی "شبکه همياران دانشگاه صنعتي شريف"برای  "های يادگيرندهآشنايي با اصول سازمان" سمينار -20

 1388، مهر کارگاه 3 ،"های ديجيتالالمللي رسانهجشنواره و نمايشگاه بين"در  "راصول تدوين طرح کسب و کا" سمينار -21

 دوره، ۲،صنعتي شريفهای پيشرفته دانشگاه مرکز رشد فناوری ،"(MBO)مديريت بر مبنای اهداف"آموزشي کارگاه -22

 1388و 1387

های پيشرفته دانشگاه صنعتي شريف، ، مرکز رشد فناوری"لوح آموزشي تدوين طرح کسب و کار"تاليف درسگفتار و تهيه  -23

1387 

 1387در دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران، ارديبهشت  "جشنواره ملي انتخاب دانشجوی کارآفرين برتر"داور  -24

 1386، ارديبهشت"اولين مسابقه طرح تجاری دانشگاه صنعتي شريف"داور  -25

 1383اطات و فناوری اطالعات(، )وزارت ارتب مديران شرکت زيرساخت برای "شمديريت دان" سمينار -26

 

 


