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 1349خ تولد:  يتار        خدابنده لیال: نام خانوادگيو  نام

 التيتحص

 از دانشگاه تهران  گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی  -مدیریت کارآفرینیکارشناس ارشد  :يليرشته تحص 

 کارشناسی شیمی محض از دانشگاه شهید باهنر کرمان     

  تا کنون( 1373سال  )از  سال 28 سابقه خدمت:

 اجراييسوابق  

 تاکنون 1387جذب و پذیرش واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:  رئیس اداره 

  مسوول برگزاری رویدادهای ایده شو 

  عضو شورای پذیرش و ارزیابی شهرک 

  شهرکفناوری عضو شورای توسعه و پشتیبانی 

 1390تا  1385ن از سال مشاور امور بانوان شهرک در استانداری اصفها 

 )کارشناس مسوول نظارت و ارزیابی شهرک )ارزیابی روند رشد واحدهای فناوری و همچنین ارزیابی پرسنل  

 های اجرایی کشور عضو کارگروه ارزیابی عملکرد دستگاه 

  آفرینی شیخ بهایی  ملی فن هایجشنوارهدر مسوول کمیته ارزیابی 

  پارک علم و فناوری المللی انجمنهمکاری در برگزاری کنفرانس بین 

  جشنواره شهید رجایی  87کسب عنوان کارمند نمونه سال 

 همکاری در ارزیابی سالیانه واحدهای فناور شهرک 

 تدوین دستورالعمل، آیین نامه و فرمهای مربوط به فرایند جذب و پذیرش و ارزیابی واحدهای فناور 

 

 سوابق آموزشي

 فرایندها و شیوه های اجرایی از پذیرش تا خروج واحدهای فناور ها و مراکز رشد،ران پارکدر کارگاه آموزشی مدی  تدریس 

  و رویدادهای ایده شو های استاندر دانشگاهکارگاه  برگزاری 

 

 فاتيتال

 1381تابستان   .نشریه خبری دانشگاه صنعتی اصفهان  .های تحقیقاتی ها با پارکوجه تمایز دانشگاه مقاله 

  مقاله آسیب شناسی مراکز رشد و پارکهای فناوری ایران در برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت، هفتمیین کنگیره سیه جانبیه

 1382. آذر ماه    دانشگاه، صنعت و دولت

 اسفند   ها و مراکز رشد کشور.دومین همایش پارک  مشهد:،  مقاله نقش کنترل و ارزیابی در روند رشد موسسات کوچک و متوسط

1383 

    ها و مراکز رشد علم و فناوری از واحدهای فناوری کوچک و متوسطحمایت پارکمقاله  (TSMEsزمینه ،) ،ساز توسیعه پاییدار

 1386  -کنفرانس ملی صنعت، دانشجو وتوسعه پایدار، دانشگاه علم و صنعت

   های علم و داتش بینان مستقر در پارکی  هافرایند ارزیابی شرکتهای علم و فناوری به کمک نتایج  تحلیل اثریخشی پارکمقاله

 1390، تابستان  37ها مراکز رشد، سال هفتم، شماره فصلنامه تخصصی پارکفناوری،  

   1393مقاله جایگاه کریدورهای علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش محور، فصلنامه رشد فناوری، بهار 



   رانییا ینظیا  آموزشی یبیرا ییمنتخیب و ارائیه راهکارهیا  یشورهادوره متوسطه در ک  ینیآموزش کارآفر  یقیمطالعه تطبمقاله ،

 1400فصلنامه زیست بو  نوآوری، بهار 

 سیستم ارزیابی واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد شهرک و تهیه گزارشات تحلیلی سازی  تدوین و پیاد 

 یه گزارشات تحلیلیو ته سازی سیستم ارزیابی خدمات ارائه شده به واحدهای فناوریتدوین و پیاده 

 و تهیه گزارشات تحلیلیسیستم ارزیابی واحدهای فناوری مستقر در پارک علم و فناوری شهرک سازی  تدوین و پیاد 

 


