عل م
ی
كارانمك ي و ارجا ي

محل عكس

الف -مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي:

مريم عبدلي

تاريخ تولد8431 :
آخرين مدرك تحصيلي :کارشناسي ارشد

رشته :مديريت كارآفريني

محل اخذ مدرك :دانشگاه تهران
حوزه کاری در مرکز نظارت :نظارت و ارزيابي موسسههاي فنِّاوري
واحد سازماني :مركز نظارت ،ارزيابي و تضمین كیفیت

ب -سوابق شغلي

 كارشناس مؤسسههاي فنّاوري مركز نظارت ،ارزیابی و تضمین كیفیت آموزش عالی (از سال  7931تا
اكنون)
 پارک علم و فناوري ( از سال  7931تا )7931

 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ( از سال  7911تا )7931
 دانشگاه آزاد اسالمی ( از سال  7911تا )7931

 كارخانه الیاف صنعتی ( از سال  7919تا )7911
ج -اهم شرح وظايف

 انجام امور مرتبط با نظارت و ارزیابی مؤسسههاي فنّاوري

د -افتخارات علمي و اجرايي

 همکار اصلی كتاب دستنامة ماهان )مدل ارزیابی مؤسسههاي فناوري كشور(

 مقاله »ارزیابی عملکرد فنّاورانه در نهادهاي توسعه فنّاوري ایران«  ،دومین كنفرانس بین المللی و سیزدهمین
كنفرانس ملی ارزیابی كیفیت در نظام هاي دانشگاهی

 مقاله «طراحی مدل كسب و كار مراكز رشد مجازي خصوصی» ،اولین سمینار بین المللی مدیریت فنّاوري
دانشگاه تهران

 مقاله «نقش مالکیت فکري در مراكز رشد و پارکهاي علم و فناوري» ،همایش توسعه مبتنی بر دانایی
هفتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران

 مقاله« مراكز رشد و اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی»-همایش چشم انداز و راهکارهاي توسعه اشتغال
ه -ساير اطالعات


كارشناس مهندسی شیمی(طراحی فرایندهاي صنایع نفت) از دانشگاه صنعتی شریف -سال 7911؛



مدیر مركز رشد فناوري( از سال  7931تا )7931؛



مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوري ( از سال  7931تا )7931؛



معاون اجرایی مركز رشد ( از سال  7931تا )7931؛



مشاور رئیس پارک علم و فناوري(  7939تا )7931؛



مدیر امور پژوهشی سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی( از سال  7937تا )7931



عضو شوراي پارک علم و فناوري( حکم از معاون پژوهش و فنّاوري وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوري)-
 7931تا 7933



رئیس و عضو شوراي علمی و فنّاوري مركز رشد ( حکم از رئیس پارک) 7931 -تا 7931



عضو هیئت فنی تأسیس مراكز مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات كارآفرینی استان ( حکم از استاندار)-
 7931تا 7937





عضو هسته كمیته تخصصی بیوتکنولوژي سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران 7931 -تا 7937



مسئول آموزش و آزمایشگاه سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی 7931 -تا 7937



مربی دانشگاه آزاد اسالمی–  7911تا 7931

عضو تیم انتقال تکنولوژي پروژه منسوج تایر و مسئول آزمایشگاه هاي شیمی و فیزیک شركت الیاف صنعتی-
 7919تا 7911

و -تقديرنامههاي دريافتي

 تقدیرنامه از رئیس مركز نظارت ،ارزیابی و تضمین كیفیت علوم ،تحقیقات و فناوري براي مشاركت مؤثر
در كتاب دستنامة سنندج؛ مدل ارزیابی مؤسسه هاي پژوهشی -سال 7933؛

 لوح سپاس مركز رشد فناوري برتر از وزیر علوم در سیزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران
برتر (سال )7937؛
 تقدیر نامه از رئیس پارک علم و فنّاوري براي كسب عنوان مركز رشد فنّاوري برتر ( سال )7937؛

 تقدیر نامه روابط عمومی برتر از وزیر علوم در جشنواره روابط عمومی هاي برتر وزارت علوم (سال
)7933؛

 تقدیر نامه از مدیر كل پارکها و مراكز رشد علم و فناوري وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري (سال
)7931؛
 لوح تقدیر از استاندار در جشنواره روابط عمومی هاي برتر (سال )7931؛

 لوح تقدیر از استاندار براي فعالیتهاي مجموعه تحت مدیریت (سال )7939؛
 لوح از استاندار براي نماینده امور بانوان؛

 لوح قدردانی از مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداري ()7931؛

 نامه تشکر و قدردانی معاون پژوهش و فنّاوري وزارت عتف.براي احراز شرایط و امتیاز الزم به عنوان مركز
رشد برتر در سال 7931؛
 دریافت تقدیر نامههاي عملکرد ساالنه از پارک علم و فناوري ()7931-7931؛
 تقدیر نامه از ستاد برگزاري هفته پژوهش و فنّاوري استان ()7931؛

 تقدیر نامه از كمیته صیانت از حقوق شهروندان و تکریم ارباب رجوع(7931

 ارائة دورة «نقش مراكز رشد در اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی» در هفته كارآفرینی؛
ز -عنوان دورههاي آموزشي


دوره آموزشی پارک فناوري مجازي در توسعه شهري (دفتر منطقهایی یونسکو)؛



دوره هاي آموزشی ارتقاء توان تخصصی مدیران مراكز رشد ( طرح )infodev.؛



دوره آموزشی نقش متفاوت پارکهاي علمی در كشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه(همایش پارکها
و مراكز رشد علم و فناوري ایران)؛



دوره آموزشی پایداري پارکهاي علم و فناوري از طریق تحقیق و توسعه مبتنی بر بازار(همایش پارکها و
مراكز رشد علم و فناوري ایران)؛



دوره آموزشی توانمندسازي مدیران پارکهاي علم و فناوري؛



مباحث نوین در ارتقاء مدیریت كیفی مراكز رشد( جشنواره شیخ بهایی)؛



تجربیات جهانی در توسعه فنآفرینی با محوریت مولفههاي اقتصادي مراكز رشد( جشنواره شیخ بهایی)؛



دوره آموزشی كلید موفقیت در مراكز رشد( انجمن پارکهاي علم و فنّاوري)IASP؛



دورههاي آموزشی ارتقاء توان تخصصی مدیران و كارشناسان مراكز رشد(دفتر برنامه ریزي امور فناوري)؛



كارگاه آموزشی توسعه ،مدیریت و انتقال تکنولوژي در پارکهاي علم و فناوري(یونسکو)؛



مدیریت مراكز رشد (مركز مطالعات و پژوهش خالقیت و كارآفرینی)؛



كارگاه آموزشی" تبدیل ایده به ثروت و ارزآوري" و كارگاه «شبکه سازي در پارک هاي علم و فنّاوري و
مراكز رشد ( وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري)؛



مجموعه دورههاي آموزشی جذب و مشاركت سرمایهگذاران ویژه مدیران مراكز رشد( جشنواره شیخ
بهایی)؛



دوره آموزشی مدیریت تکنولوژي براي بانوان( )APCTT؛



كارگاه آموزشی بازاریابی بینالمللی (جشنواره شیخ بهایی)؛



كارگاه آسیب شناسی و علل موفقیت و شکست فنآفرینان) جشنواره شیخ بهایی)؛



توسعه دانش بنیان منطقهایی و تجاري سازي فناوري (جشنواره شیخ بهایی)؛



كارآفرینی در فناوري اطالعات ،اصول و فنون مذاكره (شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان



مدیریت تحریمهاي بین المللی در سطح شركتها؛



ارزش گذاري  IPو قیمت گذاري فنّاوري) پارک علم و فنّاوري(؛



كارگاه آموزشی چرخه عمر فنّاوري (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري)؛



آشنایی با نظام هدایت و راهنمایی شركت هاي دانش بنیان (شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)؛



مالکیت فکري (سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران)؛



نحوه ارزیابی برنامه كسب و كار( دانشگاه تهران)؛



بهرهوري ،مهندسی فرهنگی و مدیریت زمان؛



مدیریت ارتباطات و افکارسنجی و مدیریت بحران در روابط عمومی ،روابط عمومی الکترونیک برنامه
ریزي و ارزیابی روابط عمومی پارک هاي علم و فنّاوري ،روابط عمومی و فضاي مجازي -فرصت ها و
تهدیدها ( وزارت علوم تحقیقات و فناوري)؛



دوههاي  ( ICDLدانشگاه تهران)



دوره آموزشی تکنیکهاي نوآوري و توسعه محصول ،روشهاي بهینه جستجو ،ارزیابی و تحلیل اطالعات،
مبانی تدوین طرح كسب و كار ،خالقیت ،نوآوري و كار تیمی ،مبانی مدیریت ،برنامهریزي و كنترل پروژه،
مبانی بازاریابی و مدیریت بازار ،اصول و فنون عقد قرارداد

