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 :و تحصیلی مشخصات فردی (الف

 شدهانجام وضعیت نظام وظیفه: سید حسین پاریابنام و نام خانوادگی: 

 متاهل وضعیت تأهل: 1341سال تولد:

 های بازرگانیو پژوهشمطالعات  موسسه پژوهشگر وضعیت اشتغال:  تلفن تماس:

، خیابان سوم نیروی هوایی، فرعی خیابان پیروزی-تهران آدرس:

 ی اولطبقه، 7، پالک 32/3
 h.paryab@ieca.ir آدرس الکترونیکی:

 

 دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
 دانشگاه تهران اقتصاد نظری کارشناسی

 دانشگاه شیراز تجارت الکترونیکی –مهندسی فناوری اطالعات  کارشناسی ارشد

 دانشگاه آزاد تهران مرکز کسب و کار هوشمند –مدیریت فناوری اطالعات  )دانشجو( دکتری

 

 سوابق اجرایی:ب( 

 (1397گذاری کاال و خدمات ایران ) مدیرعامل مرکز ملی شماره -

 (1397)های بازرگانی  مشاور فناوری اطالعات رییس موسسه مطالعات و پژوهش -

 (1395-96مدیرعامل شرکت فناوران صنعت و معدن ) -

 (1394-96شرکت مبین وان کیش ))غیر موظف( مدیره  عضو هیئت -

و های فناوری اطالعات  مشاور معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئول طرح -

 (10/1393-12/1392ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت )

 (5/1389 -11/1392مدیرکل دفتر توسعه دولت الکترونیکی وزارت بازرگانی /وزارت صنعت، معدن و تجارت ) -

 (1381 -93وزارت صنعت، معدن و تجارت ) وزارت بازرگانی/ ICTمسئول اعتبارات بودجه  -
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 (1388-89بازرگانی ) سرپرست دفتر آمار و اطالعات وزارت -

 (1383-88معاون مدیرکل دفتر آمار و اطالعات وزارت بازرگانی ) -

 (1381ـ  82ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ) رسانی ـ معاونت برنامه مدیر گروه اطالع -

 (1378ـ  81های بازرگانی ) های بازرگانی ـ مؤسسه مطالعات و پژوهش رئیس گروه شاخص -

فروشی( از کاالهای منتخب توسط سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و  قیمت گیری )خرده مدیر اجرایی گروه -

 (.1378_81های درآمدی ) ها بر دهک توزیع کاال و خدمات برای محاسبه تغییر قیمت

 (1381 ـ 85( و مسئول انتشار بولتن روزانه )1374ـ  75مدیر اجرایی بولتن روزانه بازرگانی ) -

 (1372ـ  73ودجه دانشگاه امام حسین )ع( )ب و  سرپرست برنامه -

 

 سوابق پژوهشی:ج( 

 در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی یا کنفرانس ها و سمینارها و همایش های داخلی وخارجی: شده چاپمقاالت  -1

 عنوان مجله و سال انتشار عنوان مقاله 

نام نویسندگان 

نویسنده مسئول مقاله )

را با عالمت * مشخص 

 فرمائید(

 -عناوین مقاالت علمی

پژوهشی)داخلی و 

 خارجی(

 شده چاپ
وضعیت تجارت الکترونیکی در 

 ایران

فصلنامه پژوهشی مجلس و پژوهش، 

 1387، 55شماره 

 *دکتر عباس معمارنژاد

 سید حسین پاریاب

 شده چاپ
اثر فناوری اطالعات بر فضای 

 کسب و کار و تسهیل تجاری

اقتصاد و فصلنامه علمی پژوهشی 

، چاپ در سال 14تجارت نوین، شماره 

1390 

 *نیلوفر مرادحاصل

 امیرحسین مزینی

 سیدحسین پاریاب

دردست 
 چاپ

کاربرد روش دلفی و شیوه دیمتل 

در شناسایی و ساختاردهی به 

های تاثیرگذار بر چابکی  شاخص

 لجستیک بحران

 مجله علمی پژوهشی مدیریت بحران

 علی عباسی رائی

 کمال آبادی عیسی نخعی

 سیدحسین پاریاب

 احمد لطفی

عناوین مقاالت ارائه 

 شده در کنفرانس های

 )داخلی، خارجی(

 شده چاپ
های گردشگری  توسعه زیرساخت

 الکترونیکی در ایران

کنفرانس گردشگری الکترونیکی ایران، 

1392 
 *سیدحسین پاریاب

کنندگان در تجارت  رفصم رفتار شده چاپ

 یکیالکترون

همایش ملی و اولین همایش  هفتمین

المللی تجارت و اقتصاد  بین

 1392الکترونیکی، 

 سعید شفیعی*

 میثم بشیری

 سید حسین پاریاب

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 یبرا ییرتغ یریتمد های یاستراتژ شده چاپ

 ERP های یستمدر س یتموفق

هفتمین همایش ملی و اولین همایش 

المللی تجارت و اقتصاد  بین

 1392الکترونیکی، 

 میثم بشیری*

 معصومه یوسفی

 سید حسین پاریاب

 شده چاپ

ارائه مدل پیشنهادی جهت 

سیستم مدیریتی یکپارچه جهت 

سازی سیستم حمل بار در  چابک

ونقل ریلی با استفاده از  حمل

 و هوش تجاری RFIDتکنولوژی 

هفتمین همایش ملی و اولین همایش 

المللی تجارت و اقتصاد  بین

 1392الکترونیکی، 

 شادی اویار حسین*

 زاهد پاشاهما 

 آتنا حشمی

 پاریاب سید حسین

 شده چاپ
پیشنهاد رویه انتخاب و ارزیابی 

کنندگان با روش ترکیبی  تأمین

 فازی و الگوریتم زنبورعسل

هفتمین همایش ملی و اولین همایش 

المللی تجارت و اقتصاد  بین

 1392الکترونیکی، 

 زادهشیما حسن*

 پاریاب سید حسین

منظور طراحی  به پیشنهاد مدلی شده چاپ

 های جامع فناوری اطالعات برنامه

هفتمین همایش ملی و اولین همایش 

المللی تجارت و اقتصاد  بین

 1392الکترونیکی، 

 میثم بشیری*

 معصومه یوسفی

 سید حسین پاریاب

طراحی برند الکترونیکی از طریق  شده چاپ

 3Cاستراتژی 

هفتمین همایش ملی و اولین همایش 

المللی تجارت و اقتصاد  بین

 1392الکترونیکی، 

 میثم بشیری*

 زادهشیما حسن

 سید حسین پاریاب

 شده چاپ
منظور  ارائه مدل پیشنهادی به

هایی تجارت  یتسا ارزیابی وب

 الکترونیکی

هفتمین همایش ملی و اولین همایش 

المللی تجارت و اقتصاد  بین

 1392الکترونیکی، 

 میثم بشیری*

 سعید شفیعی

 سید حسین پاریاب

 شده چاپ
منظور خلق  پیشنهاد مدلی به

رقابتی در تجارت  مزیت

 الکترونیکی

هفتمین همایش ملی و اولین همایش 

المللی تجارت و اقتصاد  بین

 1392الکترونیکی، 

 میثم بشیری*

 سعید شفیعی

 سید حسین پاریاب

 شده چاپ

پروتکل مذاکراتی نوین در 

مدیریت زنجیره  یها دستگاه

تأمین بر اساس معیارهای 

های  های جهانی عامل رقابت

 تجاری

ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و 

 1391اقتصاد الکترونیکی، 

 الله اسدی*

 پاریاب سید حسین

 پویا خالو

 رامین خطیبی

 شده چاپ
های ترکیبی در  کارگیری روش به

بندی چند برچسبی اسناد  کالس

 تجارت الکترونیک

ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و 

 1391اقتصاد الکترونیکی، 

 علیرضا هدایتی*

 محمدحسین نجات

 واهه آغازاریان

 پاریاب سید حسین

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87&queryWr=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87&queryWr=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87&queryWr=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87&queryWr=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1


4 

 

 شده چاپ
ارزشیابی رضایت مشتری بر 

در  Gray-AHPاساس روش 

 B2Cتجارت الکترونیکی 

ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و 

 1391اقتصاد الکترونیکی، 

 میثم بشیری*

 سعید شفیعی

 پاریاب سید حسین

 پورنادر عشقی

 معصومه یوسفی

 شده چاپ
مدل نوین هماهنگ و همکارانه 

در توسعه مذاکرات خودکار 

 تجارت الکترونیکی بین بنگاهی

ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و 

 1391اقتصاد الکترونیکی، 

 الله اسدی،*

 پاریاب، سید حسین

 آزاده کاظمی کردستانی،

 ارجمندناصر 

نقش دولت الکترونیکی در  شده چاپ

 وری نیروی کار بهره

ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و 

 1391اقتصاد الکترونیکی، 

 پاریاب، سید حسین*

 سعید شفیعی،

 میثم بشیری

 شده چاپ
مدل پیشنهادی برای کنترل تورم 

های  در ایران با استفاده از سیستم

 خبره

و  ششمین همایش بزرگ ملی تجارت

 1391اقتصاد الکترونیکی، 

 شادی اویار حسین،*

 آتنا حشمی،

 پاریاب سید حسین

 شده چاپ
بینی ورشکستگی  پیش

وکارها با استفاده از  کسب

 کاوی های داده تکنیک

ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و 

 1391اقتصاد الکترونیکی، 

 سارا عاشوری،*

 شهریار محمدی،

 پاریاب سید حسین

 شده چاپ

پنهان کردن شماره سریال 

افزار در تصویر برای ایجاد  نرم

افزارهای تجارت  امنیت در نرم

 الکترونیکی

ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و 

 1391اقتصاد الکترونیکی، 

نظر روزبه حق*

 کوچکسرایی،

 واهه آغازاریان،

 علیرضا هدایتی،

 پاریاب سید حسین

 شده چاپ
 های الزم برای استقرار زیرساخت

تجارت الکترونیکی در ایران بر 

 بر فرهنگ تکیه

چهارمین همایش ملی تجارت 

 1386الکترونیکی ایران،

 پاریاب، سید حسین*

 اکبری یعلجالل حاجی 

گامی نهادی پنجره واحد تجارت،  شده چاپ

 در استقرارتجارت الکترونیکی

چهارمین همایش ملی تجارت 

 1386الکترونیکی ایران،

، اکبری یعلل حاجی جال*

 پاریاب حسینسید

 critical Success Factors for شده چاپ

BI Implementation 

7
th
 national and 1

st
 

international on electronic 

commerce and economy, 

2013 

 * میثم بشیری

 سحر عاشوری

 سیدحسین پاریاب

 Measure of e-Readiness by شده چاپ

Delphi Technique in 

Developing 

5
th
 International Conference on 

e-commerce in Developing 

countries: with focus on 

Export, 2010 

 *سیدحسین پاریاب

 

https://www.civilica.com/Paper-NECC04-NECC04_006=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-NECC04-NECC04_006=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-NECC04-NECC04_006=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.html
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 شده چاپ
An Efficient Electronic 

Commerce & Revenue 

Model in Customer s portal 

For Carpet Industry 

5
th
 International Conference on 

e-commerce in Developing 

countries: with focus on 

Export, 2010 

* شادی اویار حسین 

 سیدحسین پاریاب

 

 

 

 

 ترجمه یا تألیف(:) کتب-2

 عنوان کتاب 
سال انتشار تعداد 

 صفحات

روی  ذکرشدهنام نویسندگان به ترتیب 

 جلد

 کتب

 تألیف

 چابکی زنجیره تأمیننقش ایران کد در 
 1389چاپ شده 

 صفحه 659

 سید حسین پاریاب

 آتنا حشمی

نقش ایران کد در تنظیم بازار و مبارزه با 

 قاچاق

 دردست چاپ

 صفحه 180
 سید حسین پاریاب

 ها کدگذاری و ضبط خودکار داده
 در مرحله ویراستاری

 صفحه 193
  سید حسین پاریاب

ها و راهکارلجستیک و حمل و نقل )با تشریح 

 جهانی( GS1استانداردهای 
 در مرحله ویراستاری

 صفحه 220
  سید حسین پاریاب

 ویراستاری
 کتاب دوجلدی پیغمبر و یاران

 

 1377چاپ شده 

 صفحه 1800

 محمدعلی عالمی دامغانی

 ویراستار سیدحسین پاریاب

 

 

 مجالت ها و شده در ماهنامه مقاالت ارائه -3

شماره  زمان انتشار عنوان ماهنامه/ مجله عنوان مقاله

 ماهنامه/مجله

 35شماره  1392شهریور  ماهنامه دولت الکترونیکی یکیخدمات الکترون یفیتمنظور سنجش ک به یمدل ارائه

 34شماره  1392مرداد  ماهنامه دولت الکترونیکی ینایانناب یبهبود وب برا یاز ابزارها یبرخ بررسی

 33 شماره 1392تیر  ماهنامه دولت الکترونیکی با استفاده از روش یکیتجارت الکترون های یسکر بندی یتو اولو بررسی

 یدر گردشگر یوفادار یجادبرند بر ا یژهابعاد ارزش و یرتأث یبررس

 یکیالکترون

 32 شماره 1392خرداد  ماهنامه دولت الکترونیکی



6 

 

 31 شماره 1392اردیبهشت  ماهنامه دولت الکترونیکی یکیتجارت الکترون یطدر مح یانحفظ مشتر راهکارهای

دانش در  یریتمد یتبر موفق مؤثر یدیعوامل کل بندی اولویتو  بررسی

 ها سازمان

 30 شماره 1392فروردین  ماهنامه دولت الکترونیکی

 28 شماره 1391بهمن  الکترونیکیماهنامه دولت  یسازمان یکاستراتژ یماتبر تصم یاثر هوش تجار یلو تحل بررسی

با کارت  یکیتجارت الکترون های شرکتبر عملکرد  مؤثرعوامل  بررسی

 متوازن یازامت

 27 شماره 1391دی  ماهنامه دولت الکترونیکی

با استفاده از  یانمشتر یدگاهاز د یکیالکترون یمهب یها چالش بررسی

 یفاز یسلسله مراتب یلتحل

 26 شماره 1391آذر  الکترونیکیماهنامه دولت 

 25 شماره 1391آبان  ماهنامه دولت الکترونیکی یرانو صنعت نفت ا یکیالکترون دولت

 23 شماره 1391شهریور  ماهنامه دولت الکترونیکی یراندر ا آنالین یدبه خر یبدر ترغ تأثیرگذارعوامل  بررسی

 یفاز یبیبا روش ترک کنندگان تأمین یابیانتخاب و ارز یبرا ای رویه ارائه

 زنبورعسل یتمو الگور

 22 شماره 91مرداد  ماهنامه دولت الکترونیکی

Suggestion model for customer service enhancement 

using RFID 
 21 شماره 1391تیر  ماهنامه دولت الکترونیکی

فروردین و  عصر کیمیاگریماهنامه  توسعه پایدار صنعت نفت با توسعه تجارت الکترونیکی

 1391اردیبهشت 

- 

 19 شماره 1391اردیبهشت  ماهنامه دولت الکترونیکی رایانش ابری

 18شماره  1391فروردین  ماهنامه دولت الکترونیکی مروری بر عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیکی

 17 شماره 1390اسفند  الکترونیکیماهنامه دولت  مطالعه موردی گمرک الکترونیکی در کره جنوبی

سازی دولت الکترونیکی و  استفاده از معماری رایانش ابری باز برای ایمن

 گیری الکترونیکی رأی

 16 شماره 1390بهمن  ماهنامه دولت الکترونیکی

 16 شماره 1390بهمن  ماهنامه دولت الکترونیکی منابع دیجیتالی )با تأکید بر کتابخانه الکترونیکی(

 15 شماره 1390دی  ماهنامه دولت الکترونیکی کاوی های داده وکار با استفاده از فن بینی ورشکستگی کسب پیش

 14 شماره 1390آذر  ماهنامه دولت الکترونیکی تأثیر دولت الکترونیکی بر رضایت شهروندان و بهبود امور اداری

 13 شماره 1390آبان  ماهنامه دولت الکترونیکیارائه یک های پیش روی دولت الکترونیکی و  ها و چالش بررسی فرصت



7 

 

 مدل پیشنهادی

گیری  منظور اندازه های پیشنهادی مبتنی بر منطق فازی به معرفی مدل

 آمادگی الکترونیکی

 12 شماره 1390مهر  ماهنامه دولت الکترونیکی

 11 شماره 1390شهریور  ماهنامه دولت الکترونیکی SLدنیای مجازی  SWOTبررسی و تحلیل 

 11 شماره 1390شهریور  ماهنامه دولت الکترونیکی وکار برای سالمت الکترونیکی تدوین مدل کسب

 

 

 دوره کارشناسی ارشد: -4

 نام استاد راهنما نامه پایانعنوان 
 امتیاز

 نمره
 عالی بسیار خوب خوب قبول قابل

های   مقایسه تطبیقی و تحلیل روش

و  الکترونیکی کشورهاسنجش آمادگی 

 پیشنهاد مدل مناسب

    عباس معمارنژاددکتر 
 

19.5 

 

 

 :های آموزشی شرکت در دوره( د

 تخصصیهای دوره-1

 زمان برگزاری دوره برگزارکننده دوره عنوان دوره

 Information security management systemدوره 

Internal Audit Training course 

در  TUVبرگزارشده توسط واحد آموزش آکادمیک 

 شهر تهران

یازدهم و دوازدهم 

 2011دسامبر 

 Information security management systemدوره 

Foundation training course 

در  TUVبرگزارشده توسط واحد آموزش آکادمیک 

 شهر تهران

 2اکتبر الی  30

 2011نوامبر 

 Information security management systemدوره 

documentation training course 

در  TUVبرگزارشده توسط واحد آموزش آکادمیک 

 شهر تهران

آگوست و سپتامبر 

2011 

 TDWI Business Intelligence Programدوره 

management 

 TDWI EDUCATIONشرکت برگزارشده توسط 

 در کشور امارات متحده عربی
 1389بهمن 

 TDWI Project Management for Businessدوره 

Intelligence 
 1389بهمن  TDWI EDUCATIONشرکت برگزارشده توسط 
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 در کشور امارات متحده عربی

 TDWI Data Warehousing Concepts andدوره 

Principles 

 TDWI EDUCATIONشرکت برگزارشده توسط 

 در کشور امارات متحده عربی
 1389بهمن 

 TDWI Business Intelligence Fundamentalsدوره 
 TDWI EDUCATIONشرکت برگزارشده توسط 

 در کشور امارات متحده عربی
 1389بهمن 

ها در  سازی انباره داده جهت پیاده Oracleمفاهیم انباره داده 

 هوش تجاری
 1389بهمن و اسفند  مرکز گسترش فناوری اطالعات )مگفا(

 1389آبان و آذر  مرکز گسترش فناوری اطالعات )مگفا( اکسل سیوز و کاربرد آن در هوش تجاری

 1387بهمن  گذاری کاال و خدمات ایران مرکز ملی شماره ایران کد

 1387مهر و آبان  افزاری ژابیزپردا شرکت نرم های اطالعاتی طراحی بانک

 1386اردیبهشت  ریزی عملیاتی المللی بودجه اولین کنفرانس بین ریزی عملیاتی بودجه

 1385مرداد  موسسه مدیریت و توسعه ریزی استراتژیک فناوری اطالعات برنامه

 1383تیر  شرکت ثنارای مدیریت استراتژیک

 1380دی  مرکز آمار ایران متدولوژی ساماندهی نظام آمارهای ثبتی

 

 عمومی های دوره-2

 زمان برگزاری دوره برگزارکننده دوره عنوان دوره

 1391دی  تجارت کمیته راهبری آموزش وزارت صنعت، معدن و امام راحل و مقام معظم رهبریراهبردهای فرهنگی 

 1391آذر  تجارت کمیته راهبری آموزش وزارت صنعت، معدن و آشنایی با قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

 1391آذر  تجارت وزارت صنعت، معدن وکمیته راهبری آموزش  تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی

 1391خرداد  تجارت کمیته راهبری آموزش وزارت صنعت، معدن و نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

 1391خرداد  تجارت کمیته راهبری آموزش وزارت صنعت، معدن و ابعاد حکمرانی علوی

 1391 خرداد تجارت معدن وکمیته راهبری آموزش وزارت صنعت،  بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی

 1391 خرداد تجارت کمیته راهبری آموزش وزارت صنعت، معدن و آشنایی با قانون مجازات اسالمی فصل تعدیات مأموران دولت
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 1387اسفند  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران روانشناسی فساد اداری

 1387اسفند  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران ابعاد حقوقی فساد

 1387بهمن  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران ارزیابی فساد

 1387بهمن  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران عوامل و پیامدهای فساد اداری

 1387دی  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران مطالعات تطبیقی فساد اداری

 1387دی  و پژوهش استانداری تهران دفتر آموزش ریزی ارتقاء سالمت اداری برنامه

 1387آذر  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران مبانی سالمت اداری

 1387آذر  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران مدیریت توسعه و تحول سازمانی

 1387آبان  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران گیری مدیران ها برای تصمیم تحلیل هزینه

 1387مهر و آبان  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران حکمرانی خوب

 1387مهر  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی مدل

 1387شهریور و مهر  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران مهندسی مجدد و فراسوی مهندسی مجدد

 1387شهریور  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران زنی تطبیقی و محکهای اداری و  نظام

 1387شهریور  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران مدیریت فرآیندها

 1387مرداد و شهریور  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران بهسازی سازمانی

 1381اسفند  مرکز آموزش بازرگانی کارگاه آموزشی فناوری اطالعات

 

 :اجرایی مرتبط-ی علمیهاسایر فعالیت( ـه

 های علمی انجمن -1

   http://ieca.ir (8138عضو هیئت مؤسس انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران ) -

 ـ تاکنون( 1389دار انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران ) مدیره، دبیر کل و خزانه عضو هیئت -

 

 ها همایش -2

 (1397)در کسب و کار الکترونیکی  GS1کاربرد استانداردهای المللی  بین های همایشمجموعه دبیرکل  -

المللی استارآپی بین تامین کنندگان جهانی همکار با نمایندگان عضو سازمان  دبیرکل برگزاری مسابقه بین -

 (1397جهانی ) GS1جهانی 

http://ieca.ir/
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 (1394های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال ) سیاستالمللی  کل اولین همایش بیندبیر -

المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی و دومین کنفرانس  کل هشتمین همایش ملی و دومین همایش بیندبیر -

 http://ecec.ir -  (1393) گردشگری الکترونیکی ایران

 (1392گذاری کنفرانس گردشگری الکترونیکی ایران ) عضو شورای سیاست -

 (1392المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی ) عضو کمیته علمی هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین -

 http://ecec.ir -(1392المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی ) دبیر کل هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین -

 (1392تجارت و اقتصاد الکترونیکی )المللی  عضو شورای راهبری هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین -

 1391عضو کمیته علمی همایش ملی توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  -

 1390عضو کمیته علمی همایش تخصصی کاربردها و نوآوری برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  -

 1390ترونیکی، عضو کمیته علمی همایش تخصصی اقتصادی و تجاری برای توسعه تجارت و اقتصاد الک -

 1390های انسانی برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  عضو کمیته علمی همایش تخصصی آموزش و مهارت -

 1390انداز کشور برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  ها و چشم عضو کمیته علمی همایش تخصصی سیاست -

 1390ی برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، های فنی و ارتباط عضو کمیته علمی همایش تخصصی زیرساخت -

 1390عضو کمیته علمی همایش تخصصی محورهای حقوقی و قانونی برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  -

 1390های امنیت و اعتماد برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  عضو کمیته علمی همایش تخصصی زیرساخت -

 http://ecec.ir  - (1390ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی ) دبیر ششمین همایش بزرگ -

 (1390عضو شورای راهبری ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی ) -

 (1383-86عضو کمیته اجرایی در برگزاری دومین، سومین و چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی ایران ) -

ری اطالعات و ارتباطات در روستا ـ برگزارکننده: دانشگاه علم و صنعت مشارکت در برگزاری همایش کاربرد فناو -

(1383) 

های فناوری اطالعات و ارتباطات  دبیر اجرایی برگزاری همایش آشنایی واحدهای تابعه وزارت بازرگانی با پروژه -

 (1381وزارت بازرگانی )

 

 هانمایشگاه  -3

 (1397)مسئول برگزاری غرفه مرکز شماره گذاری کاال در  نمایشگاه الکامپ  -

 (1394های دیجیتال ) گذاری سومین نمایشگاه رسانه عضو شورای سیاست -

های تخصصی فناوری اطالعات و  مدیر اجرایی برگزاری اولین، دومین، سومین و چهارمین نمایشگاه سیستم -

 (1386-87ارتباطات وزارت بازرگانی )
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نماینده وزارت بازرگانی در دهمین، یازدهمین، دوازدهمین، سیزدهمین و چهاردهمین نمایشگاه الکامپ برای  -

فناوری  حوزه های آموزشی در های فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت بازرگانی و برگزاری کارگاه معرفی پروژه

 (1383-87اطالعات و ارتباطات )

 

 عنوان مدرس آموزشی فعالیت به  -4

ربی )کمک استاد( درس تجارت سیار مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطالعات گرایش تجارت م -

 (1386-89دانشگاه شیراز ) –الکترونیکی 

مربی )کمک استاد( درس امنیت در تجارت الکترونیکی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطالعات  -

 (1386-89)ز دانشگاه شیرا –گرایش تجارت الکترونیکی 

های  ها )موسسه مطالعات و پژوهش های کامپیوتر برای پرسنل معاونت مشاوره و هماهنگی برنامه برگزاری دوره -

 (1378ـ  80وری و ... ) افزار بهره های اکسل، زرنگار، نرم بازرگانی( شامل دوره

 تهران ( ـ دانشگاه1370 ـ 72)حل تمرین( مقطع کارشناسی ) 2و  1تدریس کتب حسابداری  -

 

 

 ها ها و پروژه طرح  -5

 (1397گذاری کاال و خدمات ایران ) اندازی پلتفرم جامع ارائه خدمات مرکز ملی شماره مدیر پروژه راه -

گذاری کاال و خدمات ایران و وزارت  منعقده فیمابین مرکز ملی شمارهطی قرارداد کد  مسئول احیای پروژه نفت -

 (1397سال تعطیل شده بود ) 4پروژه طی  –نفت 

 چین دار کردن فرش دستباف در بستر بالک مسئول طرح شناسنامه -

پروژه در مرحله  –اندازی پروژه ارائه کد خدمات برای اولین بار در ایران و در بسیاری از نقاط جهان  مسئول راه -

 (1397باشد ) تست می

 (1397ش صنعت گردشگری و صنایع دستی )اندازی ارائه خدمات در بخ مسئول پروژه راه -

 (1397این سامانه به صورت پایلوت در حال اجراست ) –اصالت کاال اندازی  مسئول پروژه راه -

المللی  شرکت بین 3گذاری به عنوان یکی از  مرکز شماره –مدیر پروژه طرح مبارزه با فساد در بخش خصوصی  -

 (1397از نماینده سازمان ملل )و دریافت لوح تقدیر در کشور انتخاب شده بود 

 (1397مسئول پروژه ردیابی محصوالت پروتئینی از مزرعه تا سفره ) -

شرکت مبین از واحدهای زیرمجموعه ستاد  – )شهرک فناوری، نوآوری و تجاری( "تک های"مدیر پروژه شهرک  -

 (1395-96اجرایی فرمان حضرت امام )ره( )

 (1394-97کاربردی دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری )های  نامه مسئول طرح حمایت از پایان -
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 (1394های بازرگانی، ) موسسه مطالعات و پژوهش –ناظر طرح پژوهشی هاب تجاری الکترونیکی  -

 1392، سال ITمدیر پروژه تدوین کتاب سال  -

رح طرح ممیزی تجارت الکترونیکی در کشور، سفارش معاونت پژوهش ریاست جمهوری )ناظر ط مدیر پروژه -

 1393تا  1392دانشگاه صنعتی شریف(، 

مدیر طرح تدوین نقشه راه توسعه تجارت الکترونیکی و اقتصاد الکترونیکی ایران، سفارش کارگروه مدیریت  -

 1393تا  1391فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت )فاوا(، 

ست جمهوری )ناظر طرح مدیر پروژه طرح ممیزی تجارت الکترونیکی در کشور، سفارش معاونت پژوهش ریا -

 1391تا  1390دانشگاه صنعتی شریف(، 

تصویب  –های بخش بازرگانی(  مدیر پروژه زیرساخت هوش تجاری در بخش بازرگانی )ایجاد پایگاه ملی داده -

و ارسال ( 1/1390( و کارگروه مدیریت فاوای کشور )9/1389پروژه در کمیته اقتصاد و تجارت الکترونیکی )

 محترم دولت جهت تصویب اعتبارات طرحبرای هیئت 

 lib.moc.gov.ir (10/1393 – 10/1389مدیر پرتال اسناد الکترونیکی بازرگانی ) -

 e-gov.moc.gov.ir (10/1393 – 10/1389مدیر پرتال دولت الکترونیکی بخش بازرگانی ) -

 (1388گانی )نیازسنجی مرکز داده بخش بازر مدیر پروژه و نماینده کارفرما در پروژه طراحی و -

رسانی بخش بازرگانی  های اطالع االختیار کارفرما در طرح تهیه و تدوین استراتژی مدیر پروژه و نماینده تام -

(1388) 

 (1386 -87وزارت بازرگانی ) (ERP)ریزی منابع سازمانی  ها در پروژه برنامه عضو کمیته تدوین فرآیند فعالیت -

 (1385وزارت بازرگانی ) (MRS)ا ه عضو کمیته راهبری سیستم مدیریت گزارش -

 (1382 ـ 87نماینده کارفرما در نظارت بر محتوای )بخش آمار و اطالعات( نقطه تجاری ایران ) -

 (1382بندی، تعاریف و مفاهیم آمارهای ثبتی وزارت بازرگانی ) همکار طرح تعیین، طبقه -

 (1382ـ  85) رسانی بازرگانی کشور ناظر بخش اقتصادی پروژه شبکه جامع اطالع -

( و اثر 1378 -شهر تهران  -کننده )فاز اول  های قیمت مصرف نویس و مجری طرح محاسبه شاخص طراح، برنامه -

 (1381-سراسر کشور  -های درآمدی )فاز دوم  کننده بر دهک تغییر شاخص قیمت مصرف

های بازرگانی  طراحی بانک اطالعات و سیستم مکانیزه حقوق و دستمزد پرسنل مؤسسه مطالعات و پژوهش -

(1378) 

ه کاالهای اسـاسی، کشــاورزی و دامی ـ -  (1377ـ  78ویرایش ) 3 همکار اصلی طرح پـژوهشی محاسبه مصرف سراـن

نویس محاسبه شاخص قیمت )هفتگی( محصوالت فوالدی در ایران برای شرکت مطالعاتی  طراح و برنامه -

 (1378های جامع فلزات ایران ) طرح



13 

 

ها  بررسی بازار فوالد ایران و تهیه گزارش ٔ های جامع فلزات ایران درزمینه تی طرحپژوهشگر شرکت مطالعا -

 (1377ـ  81تحلیلی از نوسانات قیمت و وضعیت بازار محصوالت فوالدی )

 (1377همکار اصلی طرح پژوهشی ارزیابی عملکرد وزارت بازرگانی ) -

 (1377)مشارکت در تدوین طرح ساماندهی کالن بخش بازرگانی کشور  -

 (1377) 1400انداز اقتصادی ایران در افق  مشارکت در تهیه و تدوین طرح چشم -

 (1375ـ  78وری در واحدهای تابعه وزارت بازرگانی ) های بهره گیری شاخص همکار اصلی طرح تحقیقاتی اندازه -

معاونت طرح و برنامه دانشگاه امام  –ریزی  طراحی برنامه مکانیزه بودجه و اعتبارات و صدور تخصیص و بودجه -

 (1372ـ  73حسین )ع( )

 (1371 ـ  72ـ دانشگاه امام حسین )ع( ) (MIS)همکار طرح پژوهشی سیستم مدیریت اطالعات  -

 

 هاتقدیرنامه -6

به عنوان مدیر پروژه طرح مبارزه با فساد در بخش خصوصی  (1397دریافت لوح تقدیر از نماینده سازمان ملل ) -

 المللی( شرکت بین 3گذاری کاال و خدمات ایران به عنوان یکی از  مرکز ملی شماره )انتخاب

های علمی  در بین انجمن Aدریافت لوح تقدیر از رییس انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران برای کسب رتبه  -

 (1397های علمی کشور ) های انجمن و کسب رتبه برترین 96کشور در سال 

های علمی  در بین انجمن Aرییس انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران برای کسب رتبه دریافت لوح تقدیر از  -

های فنی و  و رتبه نخست در بین انجمنکشور های علمی  های انجمن و کسب رتبه برترین 95کشور در سال 

 (1396مهندسی )

 (1396)دریافت لوح تقدیر از کنفرانس مسئولیت اجتماعی  -

های علمی  در بین انجمن Aدریافت لوح تقدیر از رییس انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران برای کسب رتبه  -

 (1395)های علمی کشور  های انجمن و کسب رتبه برترین 94کشور در سال 

المللی  همایش بینرگانی برای برگزاری موفق های باز دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه مطالعات و پژوهش -

 (1394) های صنعتی و تجاری به عنوان دبیرکل همایش  سیاست

دانشگاه علم  ین تجارت الکترونیکهای پژوهشی و کاربردی نویسمینار آشنایی با فرصتدریافت لوح تقدیر از سومین  -

 (1394)  ایران صنعتو 

دانشگاه علم  ین تجارت الکترونیککاربردی نویهای پژوهشی و دریافت لوح تقدیر از دومین سمینار آشنایی با فرصت -

 (1393) ایران صنعت و 
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دریافت لوح تقدیر از معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دبیرکلی هشتمین  -

 ن، المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی و دومین کنفرانس گردشگری الکترونیکی ایرا همایش ملی و اولین همایش بین

(1393) 

گذاری کنفرانس گردشگری الکترونیکی ایران و معاون گردشگری  شورای سیاست رئیسدریافت لوح سپاس از  -

 (1392) و گردشگری،  دستی صنایعسازمان میراث فرهنگی، 

گذاری و دبیر  شورای سیاست رئیسجامعه گردشگری الکترونیکی ایران و  مدیره هیئت رئیسدریافت لوح تقدیر از  -

 (1392) جامعه و دبیر کنفرانس برای همراهی و حمایت در برگزاری کنفرانس، 

گمرک ج.ا.ایران برای عضویت در کمیته علمی  کل رئیسدریافت لوح سپاس از دبیرکل علمی همایش و معاون وزیر و  -

 (1392) رونیکی، المللی تجارت و اقتصاد الکت هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین

دریافت لوح تقدیر از وزیر دادگستری برای عضویت در کمیته علمی همایش تخصصی حقوقی و قانونی در تجارت و  -

 (1391) اقتصاد الکترونیکی، 

کمیته تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیکی کارگروه مدیریت فاوا  رئیسمقام اجرایی وزیر،  دریافت لوح تقدیر از قائم -

من علمی تجارت الکترونیکی ایران برای عضویت در کمیته علمی همایش تخصصی امنیت و اعتماد از انج رئیسو 

 (1391) های تخصصی ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  سلسله همایش

ای ه دریافت لوح سپاس ویژه از وزیر دادگستری برای دبیری همایش تخصصی حقوقی و قانونی از سلسله همایش -

 (1391) تخصصی ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، 

کارگروه مدیریت فاوا، وزیر صنعت، معدن و تجارت و  رئیسدریافت لوح تقدیر از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و  -

لی تجارت و اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای عضویت در شورای راهبری ششمین همایش بزرگ م مقام قائم

 (1391)اقتصاد الکترونیکی، 

برای برگزاری باشکوه و  ونقل حملایران و دبیر کل فدراسیون  ونقل حملانجمن مهندسی  رئیسلوح تقدیر از  -

 (1391)آمیز ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  موفقیت

رتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، دبیر علمی دریافت لوح سپاس از دبیر اولین کنفرانس فناوری اطالعات و ا -

 (1391)کنفرانس و دبیر اجرایی کنفرانس برای مشارکت و همکاری در برگزاری کنفرانس، 

دریافت تندیس طالیی ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی برای دبیری همایش و عضویت در  -

 (1391)شورای راهبری همایش، 

ای ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی برای مدیریت کمیته تخصصی  دیس نقرهدریافت تن -

 (1391) تدوین نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی ایران
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های فناوری اطالعات برای توسعه  ریزی و پویایی فعالیت دریافت لوح تقدیر از وزیر دادگستری برای برنامه -

در حوزه حقوقی و قانونی در ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و  ویژه بههای تجارت و اقتصاد الکترونیکی  زیرساخت

 (1391)اقتصاد الکترونیکی، 

رایی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیته تخصصی تجارت و اقتصاد اج مقام قائمدریافت لوح تقدیر از  -

الکترونیکی کارگروه مدیریت فاوا برای برگزاری ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی و مشارکت 

 (1391)در تدوین نقشه راه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور، 

وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیته تخصصی تجارت و اقتصاد  اجرایی مقام قائمدریافت لوح تقدیر از  -

الکترونیکی کارگروه مدیریت فاوا برای عضویت در کمیته علمی همایش تخصصی امنیت و اعتماد از سلسله 

 (1390)های تخصصی ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  همایش

یی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیته تخصصی تجارت و اقتصاد اجرا مقام قائمدریافت لوح تقدیر از  -

های انسانی از  الکترونیکی کارگروه مدیریت فاوا برای عضویت در کمیته علمی همایش تخصصی آموزش و مهارت

 (1390)های تخصصی ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  سلسله همایش

اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیته تخصصی تجارت و اقتصاد  مقام ئمقادریافت لوح تقدیر از  -

الکترونیکی کارگروه مدیریت فاوا برای عضویت در کمیته علمی همایش تخصصی اقتصادی و تجاری از سلسله 

 (1390)های تخصصی ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  همایش

اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیته تخصصی تجارت و اقتصاد  مقام قائم دریافت لوح تقدیر از -

الکترونیکی کارگروه مدیریت فاوا برای عضویت در کمیته علمی همایش تخصصی حقوقی و قانونی از سلسله 

 (1390)های تخصصی ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  همایش

اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیته تخصصی تجارت و اقتصاد  مقام قائماز دریافت لوح تقدیر  -

الکترونیکی کارگروه مدیریت فاوا برای عضویت در کمیته علمی همایش تخصصی فنی و ارتباطی از سلسله 

 (1390)های تخصصی ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  همایش

اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیته تخصصی تجارت و اقتصاد  مقام قائماز  دریافت لوح تقدیر -

الکترونیکی کارگروه مدیریت فاوا برای عضویت در کمیته علمی همایش تخصصی کاربردها و نوآوری از سلسله 

 (1390)های تخصصی ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  همایش

اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیته تخصصی تجارت و اقتصاد  مقام قائمدریافت لوح تقدیر از  -

اندازهای کشور از  ها و چشم الکترونیکی کارگروه مدیریت فاوا برای عضویت در کمیته علمی همایش تخصصی سیاست

 (1390)های تخصصی ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی،  سلسله همایش

دیر از دبیر علمی همایش تخصصی کاربردها و نوآوری در تجارت و اقتصاد الکترونیکی برای عضویت در دریافت لوح تق -

 (1390)کمیته علمی همایش، 
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های  و امور اقتصادی وزارت بازرگانی برای اجرای دقیق فرآیند تدوین برنامه ریزی برنامهدریافت لوح تقدیر از معاون  -

 (1390)وزارت بازرگانی،  1390سال 

انجمن علمی تجارت  رئیساول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و  رئیس نایبریافت لوح تقدیر از د -

 (1390)الکترونیکی ایران برای حضور در شورای مشاورین انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، 

انتخاب مشاور( در فرآیند  نفره هفت هیئتگمرک ج.ا. ایران برای مشارکت )عضو  کل رئیسدریافت لوح تقدیر از  -

 (1390)انتخاب مشاور طرح جامع گمرک نوین، 

دریافت لوح تقدیر از وزیر دادگستری برای برگزاری همایش تخصصی حقوقی و قانونی برای توسعه تجارت و اقتصاد  -

 (1390)الکترونیکی، 

لکترونیکی اسناد بازرگانی اندازی مرکز ا دریافت لوح سپاس از شرکت پارس آذرخش برای موفقیت در راه -

(http//:lib.moc.gov.ir) ،1390 

سازمان فناوری اطالعات برای مشارکت در  رئیسفناوری اطالعات و  دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر ارتباطات و -

 (1390)برگزاری همایش تخصصی امنیت و اعتماد برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، 

برای مشارکت در  سازمان فناوری اطالعات رئیسفناوری اطالعات و  معاون وزیر ارتباطات ودریافت لوح تقدیر از  -

 (1390)برگزاری همایش تخصصی فنی و ارتباطی برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، 

دریافت لوح تقدیر از معاون حقوقی وزیر دادگستری برای مشارکت در برگزاری همایش تخصصی حقوقی و قانونی  -

 (1390)برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، 

 (2010)المللی تجارت الکترونیکی برای مشارکت در برگزاری همایش سال دریافت تندیس پنجمین همایش بین -

 (1389)دریافت لوح تقدیر از کنگره فناوری اطالعات و ارتباطات ایران سال  -

 ی.بازرگان وزارت 1388نمونه سال  مدیر یازبه مناسبت کسب امت یرلوح تقد یافتدر -

دریافت تندیس پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران برای مشارکت در  -

 (1387)برگزاری همایش سال 

 یاقتصاد ینماگرهاماهنامه انتشار  یبرای وزارت بازرگانی اقتصاد امورو  ریزیلوح سپاس از معاونت برنامه دریافت -

 (1386)سال 

و تجارت  یوترکامپ یک،الکترون یشگاهنما سیزدهمینحضور موفق در  یبرا وزیر بازرگانیلوح سپاس از  یافتدر -

 (1386)( سال 13 الکامپ) یکیالکترون

در سال  برترواسطه کسب رتبه مقاله  دریافت لوح سپاس از دبیر کمیته علمی چهارمین همایش تجارت الکترونیکی به -

(1386) 

دریافت لوح سپاس برای مشارکت در برگزاری و عضویت در کمیته اجرایی چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی  -

 (1386)ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در سال ایران از معاونت برنامه
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 .یوزارت بازرگان 1385سال  دستگاهی نمونه یرمد یازبه مناسبت کسب امت یرلوح تقد یافتدر -

 وزارت بازرگانی. 1384سال سطح دستگاهی نمونه  مدیر یازبه مناسبت کسب امت یرلوح تقد یافتدر -

 یشگاهنما یازدهمینحضور موفق در  یبراهای اقتصادی ریزی و بررسیاز معاونت برنامه لوح سپاس یافترد -

 (1384)( سال 11 الکامپ) یکیلکتروناو تجارت  یوترکامپ یک،الکترون

 (1384)و نشریات الکترونیکی تهران سال  web, wapالمللی دیپلم افتخار از اولین کنفرانس بیندریافت  -

دفتر آمار و اطالعات از  یکیتجارت الکترون یمل یشهما ینسوم یبرگزارمشارکت در لوح سپاس به مناسبت  یافتدر -

 (1384)در سال 

دریافت لوح سپاس به مناسبت مشارکت در برگزاری سومین همایش ملی تجارت الکترونیکی از شرکت خدمات  -

 (1384)انفورماتیک راهبر در سال 

های اقتصادی وزارت بازرگانی برای انتشار ماهنامه نماگرهای ریزی و بررسیدریافت لوح سپاس از معاونت برنامه -

 (1383)اقتصادی سال 

 ینحضور موفق در دهم یبرا های اقتصادی وزارت بازرگانیریزی و بررسیمعاونت برنامه اس ازلوح سپ یافتدر -

 (1383)( سال 10 الکامپ) یکیو تجارت الکترون یوترکامپ یک،الکترون یشگاهنما

اطالعات و انجمن  یدر فناور جمهور رئیس یژهو یندهو نما رسانی اطالع یعال یشورا یردبدریافت لوح سپاس از  -

یران برای حضور موفق در دهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ا یکانفورمات هایشرکت

 (1383)( سال 10 الکامپ)

ریزی و معاونت برنامهاز  یکیتجارت الکترون یمل یشهما ینومد یبرگزارمشارکت در لوح سپاس به مناسبت  یافتدر -

 (1383)های اقتصادی وزارت بازرگانی در سال بررسی

های اقتصادی  ریزی و بررسیمعاونت برنامه 1383نمونه سال  گروه مدیر یازبه مناسبت کسب امت یرلوح تقد یافتدر -

 وزارت بازرگانی.

صادی های اقت ریزی و بررسیمعاونت برنامه 1382نمونه سال  مدیر گروه یازبه مناسبت کسب امت یرلوح تقد یافتدر -

 وزارت بازرگانی.

 های بازرگانی. موسسه مطالعات و پژوهش 1380دریافت لوح تقدیر به مناسبت کسب امتیاز کارمند نمونه سال  -

توسط  «های عمومیدریافت لوح سپاس و دریافت گروه تشویقی در راستای کسب رتبه اول محور توسعه آگاهی -

 (1379)های بازرگانی در سال  موسسه مطالعات و پژوهش

 

 شدههای تخصصی تدوین گزارش -7

 (1397ها ) و ارائه به سازمان)زبان جهانی کسب و کار  GS1تهیه دهها گزارش تخصصی در حوزه  -

 (1397تهیه و تدوین گزارش تخصصی شهرک نوآوری، فناوری و تجاری کشور ) -
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 (1396های نوآوری در جهان ) تهیه و تدوین گزارش تخصصی شهرک -

 (1396گزارش تخصصی سهرهای هوشمند در جهان )تهیه و تدوین  -

 (1395های فرودگاهی ) تهیه و تدوین گزارش تخصصی شهرک -

 (1382-93های فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت بازرگانی ) و برگزاری مناقصات پروژه RFPتهیه  -

 Trade Point (TP) (1382)ای بر معرفی نقطه تجاری ـ  مقدمه -

 (1382ویرایش ) 2های دانش مسقط و دوبی ـ  زارش معرفی دهکدهتهیه تحلیلی بر ترجمه گ -

 (1381) 4تهیه عملکرد وزارت بازرگانی در سال اول دوره دوم دولت آقای خاتمی و درج در کتاب ایران سال  -

 (1380مشارکت در تهیه وضعیت بازرگانی ایران و جهان و عملکرد وزارت بازرگانی ـ جداول آماری منتخب ) -

ها هفتگی بررسی بازار محصوالت فوالدی در جهان و جنگ تجاری کشورهای صادرکننده  تهیه گزارش -

 (1381شماره ) 29محصوالت فوالدی ـ 

 79های تحقیقاتی ) ها طرح همکاری انتشاراتی با مؤسسه توسعه روستایی و نظارت بر چاپ و انتشار گزارش -

 (1377 ـ

 (1377نی )مشارکت در تهیه عملکرد و وضعیت موجود بخش بازرگا -

 (1377انداز بخش بازرگانی کشور ) مشارکت در تهیه عملکرد و چشم -

 (1377انداز آینده ) ای از عملکرد بازرگانی و چشم مشارکت در تهیه چکیده -

 (1377ها برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ) مشارکت در تدوین گزارش -

های بازرگانی ـ  مجموعه وزارت بازرگانی و مؤسسه مطالعات و پژوهشها عملکرد  مسئول تهیه و انتشار گزارش -

 (1373ـ  81شماره ) 105

 

 نشریات تخصصی  -8

 (1397)مدیر مسئول فصلنامه تخصصی ایکد  -

( به نشانی الکترونیکی 8/1392-8/1389شماره ) 37ماهنامه الکترونیکی دولت الکترونیکی، انتشار  مدیرمسئول -

http://ieca.ir 

 (1380شماره ) 3بولتن بازرگانی ایران و جهان در آیینه آمار ـ تهیه  -

 (1382ـ  89نامه ) شماره ویژه 9شماره ماهانه و  85مجری طرح نشریه نماگرهای بازرگانی و انتشار  -

 (1381گذاری وزارت بازرگانی ) تهیه طرح پیشنهادی نشریه نماگرهای بازرگانی و تصویب در شورای سیاست -

های اقتصادی بازرگانی ایران و جهان  رسانی( مشتمل بر معرفی سایت نمایه مشاوره )گاهنامه اطالعتهیه و انتشار  -

 (1380شماره ) 5 ـ 
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 81شماره ) 143کننده برای شهر تهران ـ  مجری فاز اول طرح محاسبه و انتشار )هفتگی( شاخص قیمت مصرف -

 (1378ـ 

 (1381-87و  1373 - 75شماره ) 2100مدیر اجرایی بولتن روزانه بازرگانی ـ  -

 

 های تخصصی ها و کارگروه کمیته -9

 تاکنونGS1 (1397 – )نماینده ایران در سازمان جهانی  -

 1394 -1391ونقل کشور،  عضو شورای حمل -

 1392-1391عضو کارگروه صنعت، معدن و انرژی سازمان اقتصادی کوثر،  -

 تاکنون – ICC ،1390عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتالی کمیته ایرانی  -

 (1392تا  1388عضو کمیته تخصصی بودجه کارگروه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت )فاوا( ) -

 1390مشاور تجارت و اقتصاد الکترونیکی گروه خدمات اول مبین،  -

 1390عضو کمیته تخصصی بودجه کارگروه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت )فاوا(،  -

 1390آمار بخش صنعت، معدن و تجارت، عضو شورای  -

 1390عضو کمیته انتخاب مشاور برای طرح گمرک نوین،  -

 (1392 - 12/1389عضو شورای راهبری فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک ج.ا. ایران ) -

 (1392 – 11/1389عضو کمیته آمار بخش بازرگانی ) -

 (1391– 11/1389عضو کمیته آمایش تجاری کشور ) -

 (1393 – 11/1389عضو کمیته راهبردی امنیت اطالعات وزارت بازرگانی ) -

 (1391 – 10/1389عضو کمیته فنی دورکاری در وزارت بازرگانی ) -

 (1392 – 8/1389ساله معاونت فناوری اطالعات وزارت بازرگانی ) رئیس کمیته فنی برنامه پنج -

 (1392 – 7/1389عضو کمیته اجرایی دفاتر پیشخوان دولت ) -

 (1388عضو کارگروه تجارت الکترونیکی کشور ) -

 (6/1389 – 7/1388دبیر شورای راهبری فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت بازرگانی ) -

 (6/1389 – 7/1388)ر بخش بازرگانی دبیر کمیته آما -
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 های تخصصی خارج از کشور حضور در دوره -10

المللی ایران در بین کشورهای  بین  –طرح ملی  3در بروکسل )بلژیک( و ارائه  GS1حضور در اجالس جهانی  -

  1397 –آسیا و اقیانوسیه 

 1397 -جهانی در ماکائو )چین(  GS1ای  حضور در اجالس منطقه -

 1388 –شرکت در دوره تخصصی هوش تجاری در کشور امارات متحده عربی  -
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