
 1 

 تعالیبسمه

 

 رزومه علمی و کاری
 (18/04/1398)آخرین ویرایش: 

 
 

 اسدی فرد رضا دکتر

 وضعیت تاهل: متاهل و دارای دو فرزند

                                                        reza_asadifard@tsi.ir ایمیل:

 

 تحصیالت: 

 سال فارغ التحصیلی دانشگاه محل تحصیل رشته/گرایش ین مدرکآخر

 دکترا

 گرایش انتقال تکنولوژی –مدیریت تکنولوژی 

گیری مدلی برای شکل" عنوان رساله دکترا:

های پایدار همکاری علم و فناوری در شبکه

 "وردیم-ایران؛ مطالعه چند

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 )ره(
1390 

 

نگاری پژوهشکده مطالعات مدیر گروه سیاست نوآوری و آیندهعضو هیأت علمی و 
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، انتشارات رسا، چاپ "ریخی، کوچک ونوسیمبزرگ "فرد، یاسر خوشنویس، آرمان خالدی، رضا اسدی -1

 .، تهران1397اول 

گذاری در سیاست مقاالت منتخب" فرد،نویس، سعیده بابایی، رضا اسدیمحمد سلطانی، یاسر خوشعلی -2

 ، تهران.1397انتشارات رسا، چاپ اول ، "های نوظهورفناوری

3- Ali Mohammad Soltani, Reza Asadifard, “Nanotechnology Policy: An 

Experience from I. R. of Iran”. The Science and Technology and Innovation Policy 

Making; Its Trends and Objectives in the Developing Countries, 1th edited by 

Budzanani Tachebe, Maryam Shaeri, Adnan Jawdat Judeh Yousef, 01/2016: 

chapter Section 1- STI Policy Development; Daya Publishing House., ISBN: 978-

93-86071-14-9.       

 

 مقاالت:ب( 

های بزرگ با های همکاری فناورانه نامتقارن شرکتچالش"ی؛ فرد رضا، آرمان خالداسدی -1

علم و فناوری، سال یازدهم،  پژوهشی سیاست-، فصلنامه علمی"محور نانوهای کوچک فناوریشرکت

 .15-31، صص 1398، پاییز 3شماره 

نامه ویژه ،"یت از توسعه علم و فناوریسازی با هدف حماهای حمایت از شبکهسیاست"فرد رضا، اسدی -2

دهم، علم و فناوری، سال یاز پژوهشی سیاست-جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری، فصلنامه علمی

 .347-333، صص 1398، تابستان 2شماره 

علم  یهمکار یهاشبکه یاعضا انیم یاکهروابط درون شب لیتحل"فرد رضا، مزارعی سید حامد، اسدی -3

، "نراینانو ا یفناور یشگاهیشبکه آزما یمطالعه مورد  :یاجتماع یهاشبکه لیتحل کردیبا رو یو فناور

 145-117ص  ،1398، بهار 1شماره  گذاری عمومی،ژوهشی سیاستپ-فصلنامه علمی

 ه های رسمی همکاریتحلیل نقش راهبر در شبک"فرد رضا، شهابی علی، آذر عادل، رادفر رضا، اسدی -4

، بهار 1ت توسعه فناوری، دوره هفتم، شماره شی مدیریپژوه-، فصلنامه علمی"علم و فناوری در ایران

1398. 

بوم چارچوب تحلیلی زیست"فرد، مهدی مجیدپور، رضا اسدیشعبان الهی، آرمان خالدی،  -5

-نشریه علمی ،"محورهای کوچک فناوریهای بزرگ و شرکتهای فناورانه بین شرکتهمکاری

 .1-32، صص 1397، 1پژوهشی مدیریت نوآوری، سال هفتم، شماره 
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کننده و بازدارنده نیروهای تسهیل"فرد، شعبان الهی، آرمان خالدی، مهدی مجیدپور، رضا اسدی -6

-علمیفصلنامه  ،"محورهای کوچک فناوریهای بزرگ و شرکتهای فناورانه بین شرکتهمکاری

 .79-105ص ، ص1397 بهار و تابستان ،13، سال هفتم، شماره آفرینیو ارزش پژوهشی نوآوری

-له علمی، مج"سازی در ایرانها و موانع توسعه صنعت ماشینچالش"فرد رضا، کنعانی فاطمه، اسدی -7

 .6-10، صص 1397ترویجی فناوری ساخت و تولید، سال سوم، شماره هشتم، تابستان 

لم و شامتک و درس های شکست آن برای شبکه های نوظهور ع"ا...، فرد رضا، طباطبائیان حبیباسدی -8

 .1-16، صص 1396بهار  ،33شماره  ،ژوهشی سیاست علم و فناوریپ-امه علمیفصلن ،"فناوری

بندی و مطالعه عوامل الگویی برای دسته"زاده مقدم امین، گودرزی مهدی، فرد رضا، چوخاچیاسدی -9

ت نوآوری، سال پنجم، پژوهشی مدیری-علمی فصلنامه، "المللیهای همکاری بینموثر بر موفقیت شبکه

 .129-150، صص 1395 ، بهار1شماره 

گیری و شکل الگوی تأثیر"ا...، بامداد صوفی جهانیار و تقوا محمدرضا، فرد رضا، طباطبائیان حبیباسدی -10

ت توسعه پژوهشی مدیری-، فصلنامه علمی«های همکاری علم و فناوری بر پایداری آنهارشد شبکه

 .1392، زمستان 3فناوری، شماره 

م چارچوب تحلیلی اکوسیست"، دی مجیدپور؛ رضا اسدی فردآرمان خالدی؛ شعبان الهی؛ مه -11

-فصلنامه علمی" محورهای کوچک فناوریهای بزرگ و شرکتهای فناورانه بین شرکتهمکاری

ردیبهشت ا 22 خمقاالت آماده انتشار پذیرفته شده، انتشار آنالین از تاری پژوهشی مدیریت نوآوری،

1397. 

، ؛ احمد جعفر نژاد؛ نیما مختارزاده؛ رضا اسدی فردمصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی محمدی -12

-فصلنامه علمی" بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور با استفاده از رویکرد فراترکیبدسته"

 .138-109 صص، 1396، تابستان 2، شماره 6دوره پژوهشی مدیریت نوآوری، 

خردمایه مداخالت "ا...، بامداد صوفی جهانیار و تقوا محمدرضا، فرد رضا، طباطبائیان حبیباسدی -13

هار ب، 50، فصلنامه رهیافت، شماره "های همکاری علم و فناوری در ایرانگیری شبکهدولتی در شکل

 ترویجی(. -)علمی 48-37، صص 1391

های رسمی همکاری سی ساختارهای مدیریتی شبکهشناگونه"ا...، فرد رضا، طباطبائیان حبیباسدی -14

 .1390بهار  ،3شماره  ،فناوری سیاست علم و پژوهشی-علمی فصلنامه، "علم و فناوری در ایران

http://www.nowavari.ir/article_60175.html
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     کاری: سوابق

 تاریخ سازمان عنوان

 امه دارداد 1390 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مدیر کارگروه صنعت و بازار

های مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری

 راهبردی

معاونت علمی و فناوری ریاست 

 جمهوری
 تاکنون 1393

 

 مجری/مدیر پروژه: 

، "های بزرگبنیان و شرکتهای دانشطراحی و اجرای پایلوت برنامه حمایت از همکاری شرکت"پروژه  -1

)مدیر  1396اتمام بهار  وری ریاست جمهوری،به سفارش معاونت علمی و فنا پژوهشکده مطالعات فناوری،

 پروژه(

، پژوهشکده "تخبهای صنعتی منسازی پیشرفته در کشور در حوزهبررسی وضعیت صنعت ماشین"پروژه  -2

دیر )م 1397های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، اتمام بهار مطالعات فناوری، به سفارش مرکز همکاری

 پروژه(

های زنان المللی )مطالعه موردی؛ شبکهای و بینهای علم و فناوری منطقهبکهمطالعه و ارزیابی مدیریت ش -3

مرکز  -های علم و فناوری کشورهای اسالمی( های مجازی و پارکدانشمند جهان اسالم، فناوری نانو، دانشگاه

 وژه(.)مدیر پر 1392-1391 -المللی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوریهای علمی بینمطالعات و همکاری

)مدیر  1394طراحی سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری، پژوهشکده مطالعات فناوری، اتمام زمستان  -4

 پروژه(.


