
                                                         

 

 محمد حسن زادهآقای رزومه 

 :یمشخصات فرد -1

   hasanzadeh@modares.ac.irپست الکترونیکی:
 محمد حسن زادهنام و نام خانوادگی: 

 05339051190 تلفن تماس: 

 :یلیسوابق تحص -2

 رتبه کنونی
کشور/ شهر محل 

 تحصیل
 نام واحد آموزشی

 سال فارغ التحصیلی

 
 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 دکتری یعلم اطالعات و دانش شناس 3109 یدانشگاه فردوس مشهد 33 یهپا دانشیار

 سوابق حرفه ای:  -3

 / شرکتنام سازمان 

 یمدت همکار

 سمت
نوع 

 قرارداد
 توضیحات

 تا از
 جمع

 ماه سال ماه سال به ماه

  حال حاضر 09 09 مدرس تربیت دانشگاه

 دانشکده: مدیریت واقتصاد 

  گروه: علم اطالعات و دانش

 شناسی

 

 حوزه های تحقیقاتی

 مدیریت دانش و سامانه های دانش محور 

  فناوریعلم سنجی و ارزیابی علم و 

 نظام های ذخیره و بازیابی اطالعات 

 ترویج علم و فناوری 
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   یمشاور مرکز مدارک علم   50  08 کشور یزیو برنامه ر یریتسازمان مد

   علم یجگروه ترو یرمد   50  08 کشور یعلم یاستس یقاتمرکز تحق

   یپژوهشگر گروه علم سنج   09  09 کشور یعلم یاستس یقاتمرکز تحق

   دانش یریتمشاور مد   53  50 بانک صادرات یمعاونت پژوهش ونوآور

   یگروه علم اطالعات و دانش شناس یرمد   58  51 مدرس یتدانشگاه ترب

   یابینظارت و ارز یعضو شورا   59  59 مدرس یتدانشگاه ترب

   یابیمشاور دفتر نظارت و ارز   59  51 مدرس یتدانشگاه ترب

      59  59 یهقوه قضائ یفرهنگ یمهندسعضو کارگروه 

  حال حاضر  09 یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق
و گسترش علم  یزیبرنامه ر یتهکم یردب

 یاطالعات و دانش شناس
  

دانشگاه تربیت  و اقتصاد یریتدانشکده مد

 مدرس
   یساز ینهو به یابینظارت، ارز یردب  حال حاضر  59
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   یبخش علوم انسان یرمد  حال حاضر  59 مدرس یپارک علم و فناور

   یدفتر توسعه و انتقال فناور یرمد    58 مدرس یپارک علم و فناور

 یفناورانه و تجار یکارگروه پروژه ها یردب

 یعلوم انسان یدانشکده ها یساز
     حال حاضر  59

 یفرهنگ یمهندس یسیونعضو مدعو کم

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا
     حاضرحال   58

 یتدانشگاه ترب یندهنما ینعضو جانش

 یانمدرس در کارگروه اقتصاددانش بن

 یو کمک ها یگذار یهسازمان سرما

 یو فن یاقتصاد

58       

   TUMS Ranking یرانا یعلوم پزشک یدانشگاه ها یعضو کارگروه رتبه بند

 مهارت ربان های خارجی: -4

 زان تسلطیم یخارج زبان

  انگلیسی

  آلمانی
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 :یپژوهش یها یتفعال -5

 عنوان

  عنوان 022پژوهشی و بین المللی: بیش از  –تعداد مقاالت علمی 

  :عنوان 02تعداد کتاب تالیف 

  :عنوان 4تعداد کتاب ترجمه 

  عنوان 22تعداد طرح های تحقیقاتی: بیش از 

  022تعداد سخنرانی های داخلی و خارجی: بیش از 

  22تعداد کارگاه های آموزشی تدریس شده: بیش از  

 :دستاوردها و افتخارات -6

 عنوان

 
  0202 – کولنتکنفرانس بین المللی  –سخنران کلیدی 

  عنوانHighly Commended  از سوی انتشاراتEmerald  0202در سال 

  عنوان مقاله سالlissaspac  0202در سال  

  0932پژوهشگر نمونه دانشگاه تربیت مدرس از دانشکده مدیریت و اقصاد در سال 

  0930جایزه بین المللی فارابی در سال 

 ( بنیاد نخبگان در سال  922.222.222گرنت )0930ریالی 

  0932عنوان پژوهشگر تالشگر دانشکده علوم انسانی در سال 

http://socio.org.uk/collnet2018/keynote-speakers/


                                                         

 

 محمد حسن زادهآقای رزومه 

 0922مونه به انتخاب دانشجویان دانشگاه شاهد در سال استاد ن 

 

 


