رزومه
()1400/03/19
-1مشخصات فردی
نام :محمدصادق
پست الکترونیک :

تلفن همراه09128054209 :
نام خانوادگی :سبط الشیخ انصاری
Msadegh.Sansari@Yahoo.com
Ms.ansari@acecr.ac.ir

-2مشخصات تحصیلی
رديف

مدرك

رشته

تحصیلی

موضوع پايان نامه

محل تحصیل

1

دكترا

زمین شناسی -رسوب
شناسی و سنگ شناسی
رسوبی

ارزیابی نقش سازندهای زمین-
شناسی و نهشتههای منفصل
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
در فرسایش بادی و تولید
ریزگرد در استان خوزستان

2

كارشناسی ارشد

زمین شناسی -رسوب
شناسی و سنگ شناسی
رسوبی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

بررسی میزان فرسایش و
رسوب در حوزه آبخیز شور در
شمال مسجد سلیمان با
استفاده از مدلهای فرسایش و
رسوب وشبیه ساز باران

3

كارشناسی

زمین شناسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

روش مطالعه و بررسی
پیمایش زمین شناسی
صحرایی

4

دیپلم

تجربی

دبیرستان میثاق اندیشه

...

-3تجارب و مسئولیتهای اجرائی
رديف

1

سمت

نوع فعالیت

محل كار

از تاريخ

تا تاريخ

معاون برنامه ريزی و توسعه

علمی  -اجرائی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت
مدرس

1399/01/01

تاكنون

 -1معاون برنامه ریزی و توسعه ( 1399/01/01تا كنون) :برنامه ریزی ،عارضه یابی و بهبود روشها ،بودجه بندی ،سرمایهگذاری و تأمین مالی،
توسعه ساختار و اكوسیستم ،خیرین فناوری ،ایجاد ،راهبری و مجرای ناحیه نوآوری مدرس ،تهیه و تدوین تفاهم نامه با مراكز رشد و مراكز
نوآوری و ارگانهای مختلف ،راهاندازی ساختارهای نوآوری ،تهیه و تدوین آییننامه ،پدافند غیرعامل ،كمیته معماری ،ارتباطات با سازمانها
مانند شهرداری ،معاونت علمی ،اوقاف و  ،....مطالعات و پژوهشهای راهبری و توسعه سیستم سازمان و مستندسازی ،موضوعات مربوط به منابع
انسانی مانند شرح وظایف و استعدادیابی ،نظام جامع منابع انسانی ،آموزش ضمن خدمت و ...
-2نماینده پارک در استانداری تهران از 1399/04/12
-3نماینده پارک در سازمان اوقاف و امور خیریه از 1399/04/08
-4نماینده پارک در بنیاد علوی از 1399/04/16
-5نماینده پارک در شهرداری تهران
 -6نماینده رئیس پارک در مدیریت كیفیت
 -7رئیس كمیته پدافند غیرعامل و مدیریت سبز پارک
 -8رئیس كمیته معماری و شهرسازی پارک

2

مشاور توسعه همکاریهای فناورانه منطقه
ویژه علم و فناوری ربع رشیدی با استان
های البرز ،قزوین ،تهران و قم

مشاور فناوری

معاون فناوری
مدير بازاريابی ،پروژهيابی و
تجاریسازی
كارشناس نظارت و ارزيابی

3

منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی 1399/12/29 1396/08/17

علمی  -اجرائی

پارک علم و فناوری البرز

1396/05

1398/12

علمی  -اجرائی

پارک علم و فناوری البرز

1394/01

1396/05

اجرائی

پارک علم و فناوری البرز

1393/03

1393/12

 -1كارشناس نظارت و ارزيابی ( 1393/03تا  :)1393/12جذب و پذیرش شركتها و نظارت بر عملکرد آنها ،ارائه مشاوره های فنی و تخصصی
مرتبط با تجاری سازی ،مکاتبات عمومی و تخصصی ،تهیه بانک قوانین حمایت از فناوری و پاورپوینتهای آموزشی و خبری
 -2مدير حوزه رياست ( 1394/06تا  :)1394/12تمامی امور مرتبط با پارک مانند سیاستها ،برنامه ریزی راهبردی ،امور آموزشی ،تصحیح اخبار،
جلسات ،كمیته ها ،نمایشگاهها و ...
 -3مدير بازاريابی ،پروژهيابی و تجاریسازی ( 1394/01تا  :)1396/05جذب و پذیرش شركتها و نظارت بر عملکرد آنها ،ارائه مشاوره های فنی
و تخصصی م رتبط با تجاری سازی ،مکاتبات تخصصی ،تهیه بانک قوانین حمایت از فناوری ،نظارت بر تهیه پاورپوینتهای تخصصی ،آموزشی و
خبری ،ارزیابی اختراعات ،داوری و نظارت بر ارائه تسهیالت از سوی صندوقهای مختلف ،تهیه تفاهمنامههای مختلف با شركت آبفا ،كمیته امداد،
اداراه اوقاف و امور خیریه ،سازمان نظام مهندسی معدن ،سازمان نظام مهندسی ساختمان و ....
 -4عضویت در شورای  HSEپارک علم و فناوری البرز از 1394/11/18
5ـ -عضویت در كمیته برنامهریزی و توسعه پارک علم و فناوری البرز از 1395/01/23
 -6عضویت در كمیته نمایشگاه ،جشنواره و تبلیغات پارک علم و فناوری البرز از 1395/01/23
 -7عضویت در كمیته اجرایی آموزش پارک علم و فناوری البرز از 1395/01/23
 -8عضویت در كمیته حمایت و تسهیالت پارک علم و فناوری البرز از 1395/01/23
 -9نماینده پارک علم و فناوری البرز در مركز خدمات سرمایه گذاری استان البرز از 1394/02/27
 -10نماینده پارک علم و فناوری البرز در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 1394/06/11
 -11نماینده پارک علم و فناوری البرز در دانشگاه پیام نور استان البرز از 1395/03/11
 -12نماینده پارک علم و فناوری البرز در پژوهشگاه مواد و انرژی از 1395/03/16
 -13نماینده پارک علم و فناوری البرز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز از 1395/03/31
 -14نماینده پارک علم و فناوری البرز در دبیرخانه شورای عالی عتف از 1395/04/08
 -15نماینده پارک علم و فناوری البرز در اداره كل امور مالیاتی استان البرز از 1395/04/19
 -16نماینده ریاست پارک علم و فناوری البرز در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز از 1395/04/21
 -17نماینده پارک علم و فناوری البرز در وزارت عتف در زمینه طرح و برنامه از 1395/11/16
 -18نماینده پارک علم و فناوری البرز در وزارت عتف در زمینه مجوز فناوری و مسائل حوزه مالیات و دارایی از 1395/12/25
 -19نماینده پارک علم و فناوری البرز در شورای عالی عتف توسط استانداری البرز از 1395/12/25
 -20نماینده پارک علم و فناوری البرز در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز از 1396/02/11
 -21معاون فناوری از ( 1396/05/23راهاندازی مراكز رشد جامع پارک ،عمومی ساوجبالغ ،عمومی نظرآباد ،تخصصی خاک و آب ،تخصصی
برق و مکانیک ،تخصصی بذر و نهال ،تخصصی علوم باغبانی ،تخصصی فنی و مهندسی كشاورزی و مراكز نوآوری لوله و اتصاالت پلیمری ،مركز
نوآوری فراوردههای زنبور عسل ،كانون شکوفایی و خال قیت اشتهارد و پیام نور ساوجبالغ ،برگزاری یا مشاركت در برگزاری بیش از  1000دوره
آموزشی ،برگزاری یا مشاركت در برگزاری بیش از  30رویداد كارآفرینی و )...
 -22نماینده پارک علم و فناوری البرز در دادگستری استان البرز از 1396/05/23
 -23نماینده پارک علم و فناوری البرز در شورای فناوری مركز رشد مشترک خاک و آب از 1396/07/24
 -24عضو كمیته مشترک با شهرداری و شورای شهر كمالشهر از 1396/08/07
 -25عضو كمیته مشترک با شهرداری كرج از 1396/08/16
 -26نماینده پارک علم و فناوری البرز در وزارت عتف در حوزه مسائل مرتبط با برجام و فعالیتهای هستهای از 1396/09/07
 -27نماینده پارک علم و فناوری البرز در سازمان برنامه و بودجه استان البرز در ساترا (سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش) از 1396/09/14

 -28نماینده پارک علم و فناوری البرز در كارگروه ارتقاء و بهرهوری استان البرز از 1396/09/14
 -29نماینده پارک علم و فناوری البرز در سامانه ساترا از 1396/09/14
 -30نماینده پارک علم و فناوری البرز در كارگروه تامین مالی و سرمایهگذاری استان البرز از 1396/09/27
 -31نماینده پارک علم و فناوری البرز در شورای عالی عتف از 1397/04/19
 -32نماینده پارک علم و فناو ری البرز در دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت عتف از 1397/06/26
 -33نماینده پارک علم و فناوری البرز در حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری پارک از 1398/04/22
4

5

مشاور

فناوری

دفتر هماهنگی امور اقتصادی
استانداری البرز

1398/04/22

تاكنون

مشاور

اجرائی

دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت
عتف

1395/03

1395/09

امور مرتبط با پاركهای علم و فناوری و مراكز رشد
6

7

مشاور

-

شركت راهبر پیشگامان آموت

1395/12/30 1395/07/01

ارزیابی و ارزشگذاری فناوری ،فن بازار استان البرز و ....

مشاور

شركتهای كادوس بلور ،كیان نانو نوآور شمال ،نانوشیمی یاخته،
حکیمان دور اندیش پارس ،ایساتیس صدرا ،زیست فناوری نوژن
البرز ،آذر چرخش فوالد البرز ،فناوری فراساحلی بستردریا ،توسعه
تجهیزات دانه بندی كاسپین و ...

1393/03

تا كنون

حوزه تجاریسازی (ثبت شركت و اختراع ،بازاریابی ،فروش ،شناخت بازار ،تامین سرمایه و )....

8

عضو هیات مدیره و معاون گروه
پژوهشی

تاسیس و راه اندازی  2گروه پژوهشی و اخذ موافقت اصولی ،پیگیری اخذ موافقت قطعی ،انجام چندین طرح پژوهشی منجر به تولید پایلوت و
صنعتی ،ارائه مقاله
مدیر فنی آزمایشگاه بتن و مصالح

9

10
11
12

13

14

پژوهشی

گروه پژوهشی توسعه فناوری
شیمیایی آبادگران(نفشا)

1391/11

1393/04

آزمایشگاهی-پژوهشی

صنایع شیمیایی ساختمان آبادگران

1391/03

1393/02

انجام و نظارت بر روی آزمونهای بتن ،سنگدانه و سیمان ،تهیه ،تغییر و اجرای الزامات ایزو  ،17025كنترل كیفیت محصوالت تولیدی كارخانه،
ب رآورد كیفی و كمی راه اندازی آزمایشگاه خاک و آسفالت ،حضور در جلسات كمیته تعیین تعرفه آزمایشگاههای ساختمانی و معدنی به عنوان
رئیس ،راه اندازی سیستم جذب مشتری برون سازمانی ،راهاندازی مركز رشد
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

اجرائی

سعادت سازه شادمان

1391/11

1394/03/25

سرپرست آزمایشگاه مقاومت مصالح

اجرائی-پژوهشی-آموزشی

مركز تحقیقات بتن

1389/11

1391/03

سرپرست آزمایشگاه همکار استاندارد مقاومت مصالح  ،تضمین كیفیت(ایزو) ،بازاریابی و مناقصات ژئوتکنیک ،راهاندازی دانشگاه

عضو هیات مدیره

اجرائی

عمران سبز پارسیان

1386/11

1391/03

كارشناس كنترل كیفی و مدیر پروژه

اجرائی

مهندسین مشاور زمین كاوان جنوب

1386/04

1389/11

الف -كارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک  ،بتن و آسفالت در پروژه های سد سرابی تویسركان.تصفیه خانه قزوین  ،سد رسوبگیر سرچشمه و بهســازی ورودی
بافت ،رابر ،بزنجان(تیر  -مهر)1386
ب -سرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن در پروژه خط انتقال آب از سد ماملو (مهر – 86خرداد )88
ج -سرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن در پروژه تصفیه خانه فاضالب شهر قدس (خرداد– 88مهر)88
د -مدیر پروژه آزمایشگاههای محلی سدجره رامهرمز ،ساماندهی شبکه زهکشی دشت آسپاس فارس ،تصفیه خانه فاضالب شهر قــدس ،بخــش دوم از قطعــه
سوم خط انتقال آب از سد ماملو به شهر تهران ،پروژه های جاری شركت پایانه های نفتی ایران در جزیــره خــار  ،تکمیــل تغذیــه مصــنوعی صــحرای بــاغ
الرستان و پروژه های جاری شركت آب و فاضالب شهر تهران (تنظیم قرارداد و صورت وضعیت ،برآورد هزینه پروژه ،محاسبه كاركرد پرسنل ،پیگیــری امــور
مالی ،فنی و اداری پروژه) (مهر  - 88بهمن )89
ه-مدیر دفاتر منطقه ای شیراز و بوشهر (مهر  -88بهمن )89
و-مدرس آزمایشهای كنترل كیفی عملیات خاكی در سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و سازمان منطقه آزاد اروند

كارشناس كنترل كیفی

اجرائی

ماشین سازی و سازههای صنعتی
آستو

1385/05

1386/04

تکن سین كنترل كیفی رنگ و ابعادی پروژه كیسینگ و استراكچر نیروگاه دماوند

15
16

كارشناس كنترل كیفی

جهانکار اصفهان

اجرائی

1385/03

1385/05

كارشناس كنترل كیفی جوش،رنگ و ابعادی پروژه پایپینگ نیروگاه كرمان

شغل آزاد پارهوقت

تهران

اجرائی

1373

1382

-4طرحهای پژوهشی و خدمات فنی-تخصصی
رديف

عنوان

كارفرما

تاريخ انجام

مسئولیت

1

بررسی تاثیر مواد پوزوالنی و سیمان بر روی تاالبها

شخصی

1391-1389

مجری

2

كمیته بازنگری استاندارد ملی شماره  6044ایران

سازمان ملی استاندارد

1391-1390

همکار

4

گروه پژوهشی توسعه و فناوری شیمیایی آبادگران

-

1393-1391

پژوهشگر

5

طرح اختالط بتن با نفوذناپذیری بسیار پایین در
محیط خلیج فارس

شركت شیمبار

1391

مجری

6

طرح اختالط بتن با مقاومت فشاری اولیه باال

شركت پناه ساز ایران

1392

مجری

7

طرح اختالط بتن با مقاومت فشاری اولیه باال

شركت پژوهش عمران
راهوار

1392

همکار

8

طرح اختالط بتن نمایان()Expose

شركت بلندپایه

1392

همکار

9

طرح اختالط بتن سبک

شركت طراحی و ساختمان
نفت

1391

همکار

10

طراحی و ساخت مالچ غیرنفتی سازگار با
محیط زیست

پردیس منابع طبیعی
دانشگاه تهران

1392

همکار

11

شعبه شركت صنایع شیمی ساختمان آبادگران
مركز رشد واحدهای فناور

پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران

 1392تا كنون

عضویت

12

ارزیابی آزمایشگاهی ترکخوردگی نمونههای بتنی
ساخته شده از بتن خشک در محیط دریایی از
دیدگاه ماكرو ،میکرو و نانویی

محمد رئوف علیپور (پایان
نامه كارشناسی ارشد)

1390

همکار (مشاور صنعتی)

13

تاثیر ناهمواری سطح الیاف پلی پروپیلن در ارتقا
كاربردی بتن

خاطره مفتخری(پایان نامه
كارشناسی ارشد)

1390

همکار (مشاور صنعتی)

14

تعیین اثر روشهای مختلف عملآوری روی
خواص مکانیکی و دوام بتن سبک سازهای
خودتراكم

مجتبی الماسی(پایان نامه
كارشناسی ارشد)

1393-1392

همکار

15

ارتقاء ویژگیهای فیزیکی بتن توسط الیاف فلزی

صنایع مفتولی زنجان

1390

مجری

زهرا مرادی (پایان نامه
كارشناسی)

1394

همکار (مشاور صنعتی)

خانم توكلی (پایان نامه
كارشناسی ارشد)

1396

همکار (مشاور صنعتی)

عادل فرهناک (پایان نامه
كارشناسی ارشد)

1397

یاسمن فرشی (پایان نامه
كارشناسی ارشد)

1397

ارزیابی نقش فعالیت های گردشگری در توسعه
16

محالت شهری پایدار(مطالعه موردی :محله قلهک)

17

بررسی تامین مالی شركتهای فناور
رتبهبندی شركتهای دانشبنیان با استفاده از

18

معیارهای مدیریت دانش
اولویتبندی عوامل موثر بر اثربخشی پارکهای

19

علم و فناوری ایران

همکار (مشاور صنعتی)

همکار (مشاور صنعتی)

بررسی عوامل تاثیرگذار بر حفظ و نگهداری
20

كاركنان دانشی در شركتهای دانش بنیان تولیدی

بهمن معینیان (پایان نامه
دكتری)

همکار (مشاور صنعتی)

1397

-5تدريس
تاريخ

محل

رديف

1391-1390

انستیتو بتن آمریکا – شاخه ایران

2

كاربرد آزمایشات كاربردی و كارگاهی مصالح سنگی و طرح
اختالط – سطح ACI 2

1391-1390

انستیتو بتن آمریکا – شاخه ایران

3

آزمایشهای كنترل كیفی خاک

1389-1387

مهندسین مشاور زمین كاوان جنوب

4

تدریس استانداردهای ملی ایران به شمارههای  2930و  302و
6044

1393-1392

آموزشگاه همکار استاندارد آبادگران

5

نحوه ثبت شركتهای دانش بنیان و قوانین و مقرارت مربوطه

1394

پارک علم و فناوری البرز

6

نحوه ثبت شركتهای دانش بنیان و قوانین و مقرارت مربوطه

1395

مركز رشد دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی بابل و
جهاددانشگاهی استان مازندران

7

آینده نگری و نحوه ثبت شركتهای دانش بنیان و قوانین و
مقرارت مربوطه

1396

دانشگاه پیام نور كرج

8

مجموعه كارگاههای آموزشی ایجاد شركتهای دانشبنیان در
بخش كشاورزی

1396

موسسه تحقیقات علوم باغبانی

9

درس "كارهای میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی"

1397

دانشگاه پیام نور كرج

10

تدریس دروس گردشگری فنی و حرفهای

1397

آموزشگاه نیکو روش

11

نحوه تصمیمگیری و ایجاد انگیزه

1397

جهاددانشگاهی زنجان

12

تیمسازی

1397

جهاددانشگاهی زنجان

13

ایدهپروری

1397

جهاددانشگاهی زنجان

14

اصول شروع یک كسب و كار

1397

گروه بانوی طالیی

15

آشنایی با صندوقهای سرمایهگذاری و تامین مالی

1397

خانه استارتاپ

16

آشنایی با قوانین پارکهای علم و فناوری

1397

پارک علم و فناوری مدرس

17

چرا و چگونه دانشبنیان شویم؟ (با تاكید بر حوزه سالمت)

1398

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

18

آشنایی با ساختارهای فناوری

1398

پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

19

آشنایی با ساختارهای فناوری

20

درس "آشنایی با واحدهای تحقیق و توسعه"

1398
از 1398

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی

دانشگاه خوارزمی

21

روشهای مختلف تامین مالی شركتها

1399

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

22

چرا و چگونه دانش بنیان شویم؟

1399

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

23

نحوه تصمیم گیری و ایجاد انگیزه

1399

گروه توپاز

24

روشهای مختلف تامین مالی شركتها

1399

گروه توپاز

25

چالشهای جذب سرمایهگذار

1399

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

26

چرا و چگونه دانش بنیان شویم؟

1399

دانشگاه سید جمالالدین اسدآبادی

27

طرح توجیهی و طرح كسب و كار

1399

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

28

طرح توجیهی و طرح كسب و كار

1399

گروه توپاز

29

نواحی نوآوری ،راهکاری برای دستیابی به دانشگاه نسل پنجم

1399

تقویم آموزشی پارکهای علم و فناوری

1

عنوان
تکنیک پایه یک بتن كارگاهی

– سطح ACI 1

-6دورهها و كارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی
رديف

كارگاه/دوره

مدت دوره(ساعت)

نام موسسه

تاريخ

1

كنترل كیفی بتنهای تازه و سخت شده و
آزمایشات بتن

24

انجمن بتن ایران

آبان ماه88

2

سیمانها،كنترل و كاربرد در مالت و بتن-آب و
افزودنیهای بتن

24

انجمن بتن ایران

دی 88

3

نکات اجرائی در سازه های بتنی

32

پژوهش و توسعه ارشد و دانشگاه
صنعتی امیر كبیر

اسفند 88

4

تکنیک پایه یک بتن كارگاهی-سطح ACI 1

32

مركز تحقیقات بتن

فروردین 90

5

كاربرد آزمایشات كاربردی و كارگاهی مصالح
سنگی و طرح اختالط-سطح ACI 2

32

مركز تحقیقات بتن

فروردین 90

6

راهنمایان طبیعتگردی (تور لیدری)

 7ماه

آوای طبیعت پایدار

آذر  – 90خرداد 91

7

كارگاه آموزشی سیستم مدیریت آزمایشگاهی
ISO/IEC 17025

16

سازمان جهانی ایمنی غذایی و
اداره كل استاندارد استان تهران

اردیبهشت 91

8

استاندارد ملی ایران به شماره 2930

16

شركت صنایع شیمیایی ساختمان
آبادگران

تیر 91

9

اطفاء حریق

2

اداره آنش نشانی صفادشت

آذر 91

10

دیابت

1

اداره بهداشت صفادشت

بهمن 91

11

تشریح مبانی و الزامات استاندارد
ISO/IEC 17025

16

شركت صنایع شیمیایی ساختمان
آبادگران

شهریور 91

8

شركت صنایع شیمیایی ساختمان
آبادگران

مرداد 92

16

شركت صنایع شیمیایی ساختمان
آبادگران

مرداد 92

8

شركت صنایع شیمیایی ساختمان
آبادگران

مهر 92

15

نقش علومزمین در آمایش سرزمین

2

سازمان زمین شناسی و اكتشافات
معدنی

مهر 93

16

فنون مذاكره و بازاریابی

1/5

چهارمین جشنواره نوآوری و
شکوفایی كوهساران

آبان 93

17

عوامل رشد و پایداری شركتهای دانش بنیان و
واحدهای فناور

2

پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی
علم تا عمل; تبلور تجاری سازی
فناوری

اسفند 93

18

راهکارهای مدیریت و توسعه مراكز رشد با نگاهی
به فناوریهای آینده

1/5

اولین گردهمایی سراسری
مسئولین پاركها و مراكز رشد علم
و فناوری جهاد دانشگاهی

اردیبهشت 94

19

شتابدهندههای كسب و كار

1/5

اولین گردهمایی سراسری
مسئولین پاركها و مراكز رشد علم
و فناوری جهاد دانشگاهی
(مهندس اصغری)

اردیبهشت 94

20

سیاستهای انرژیهای تجدیدپذیر

8

سازمان انرژی های نو ایران و
وزارت محیط زیست آلمان

اردیبهشت 94

12
13
14

تضمین كیفیت و بررسی نتایج آن با نرم افزار
minitab
كنترل كیفیت داخلی و خارجی در
آزمایشگاههای آزمون و كالیبراسیون
محاسبه تخمین عدم قطعیت و كاربرد آن در

آزمون

21

آشنایی با روشهای تامین مالی با تاكید بر
سرمایهگذاری خارجی

4

اداره كل امور اقتصادی و دارایی
استان البرز (دكتر نصرتی)

مرداد 94

22

برنامهریزی فیزیکی و معماری پارکها

16

پارک علم و فناوری یزد

شهریور 94

23

برنامهریزی و طراحی كالبدی پاركهای علم و
فناوری

8

وزارت عتف

مهر 94

24

پروژهیابی و توسعه بازار در سازمانهای پژوهش و
فناوری

24

جهاد دانشگاهی

مهر 94

25

نوآفرینی (تجاریسازی نوآوری) و برنامه اجرایی
كسب و كار

8

سازمان تجاریسازی فناوری و
اشتغال دانش آموختگان
جهاددانشگاهی

آبان 94

26

ارزش گذاری و ارزیابی فناوری

20

پارک علم و فناوری یزد (دكتر
باقری و دكتر كریمیان اقبال)

بهمن 94

27

امکان و ضرورت تجاریسازی در فناوریهای نرم و
صنایع فرهنگی

1/5

سازمان تجاری سازی فناوری و
اشتغال دانش آموختگان
جهاددانشگاهی

اردیبهشت 95

28

نقش و جایگاه كارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

1/5

سازمان تجاری سازی فناوری و
اشتغال دانش آموختگان
جهاددانشگاهی

اردیبهشت 95

29

پدافند غیر عامل

8

سازمان بسیج مهندسین صنعتی
استان البرز

تیر 95

30

آشنایی با بازار سرمایه (بورس)

12

مركز خدمات سرمایه گذاری
استان البرز (دكتر نصرتی)

تیر و مرداد 95

31

استراتژیهای حقوقی قراردادهای فناوری محور و
ارزشگذاری داراییهای نامشهود

8

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
پارک علم و فناوری همدان

مرداد 95

32

آشنایی با فرآیندها و شیوههای اجرایی از پذیرش
تا خروج واحدهای فناور

16

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهریور 95

33

مدیریت استراتژیک  ،1روشهای تجاری سازی و
فروش و انتقال تکنولوژی

4

پارک علم و فناوری البرز

شهریور 95

34

روشهای استاندارد داوری اختراعات و نوآوریها

8

پارک علم و فناوری مازندران
(دكتر الیاسی)

شهریور 95

35

آسیبشناسی ،تحلیل مشکالت و ارائه
پیشنهادهای اصالحی در زمینه برنامهریزی و
طراحی پارکهای علم و فناوری

8

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

آبان 95

36

نمونهبرداری و بازرسی

6

اداره كل استاندارد استان البرز

بهمن 95

37

آشنایی با مدلهای مشاركت عمومی-خصوصی و
مبانی تامین مالی طرحها

8

مركز خدمات سرمایهگذاری
استان البرز (دكتر نصرتی)

بهمن 95

38

Training Program for the
Empowerment of Science and
Technology Parks Managers

16

پارک علم و فناوری استان یزد
(پروفسور فیلیپس ،آقای
هاجسون ،دكتر كریمیان اقبال،
دكتر شهیکی تاش ،دكتر
سعیدی)

اسفند 95

39

تجاریسازی نوآوری

24

سازمان تجاریسازی فناوری و

تیر 96

Sience Park As The Innovation
Ecosystem Catalyst

اشتغال دانش آموختگان (پروفسور
صالح ،پروفسور سمسیال ،دكتر
وان ،پروفسور حجازی)

40

نقش مدیریت شهری در بهبود اكوسیستم نوآوری

2

نخستین نمایشگاه و جشنواره
بینالمللی فناوریهای نوین
شهری (دكتر كوروش خسروی)

مرداد 96

41

اصول تهیه و تنظیم قراردادها ( با تکیه بر
قراردادهای )R&D

2

پارک علم و فناوری البرز (دكتر
مسعود منشدی)

مرداد 96

42

معیارهای شناسایی بتنهای استاندارد و با دوام در
ساخت و سازهای شهری

8

پارک علم و فناوری البرز (دكتر
بزرگمهر)

مهر 96

43

كارگاه ملی مجوز بهرهبرداری و ارزشگذاری
مالکیت معنوی برای دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشی

16

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری (كریستوفر كالنژه،
پاتریک پیر ،آنتونی بلمار و دكتر
الیاسی)

دی 96

44

توسعه و تجاری سازی فناوری و دستاوردهای
پژوهشی

8

پارک علم و فناوری البرز (دكتر
كریمیان اقبال)

دی 96

45

STPs' GOVERNANCE IN
DEVELOPING COUNTRIES

16

پارک علم و فناوری یزد (دكتر
كشمیری ،آقای هادسون و دكتر
كریمیان اقبال)

خرداد 97

46

ارزشگذاری استارتاپها

4

شركت مشاوران مدیریت فناوری
آیندهپژوهان (دكتر قدیری)

تیر 97

47

مدیریت نوین پارکهای علم و فناوری

8

پارک علم و فناوری خراسان
(دكتر كریمیان اقبال)

آبان 97

48

مونتاژ تا نوآوری

1/5

دوازدهمین كنفرانس ملی
مدیریت فناوری و نوآوری
(سوزنچی ،طاهرپور ،منطقی،
كیانی)

آذر 97

49

پیشرانها و موانع اجرای نوآوری در بنگاهها

1/5

دوازدهمین كنفرانس ملی
مدیریت فناوری و نوآوری (خ
میدانلی)

50

دگردیسی اقتصاد سنتی

1/5

دوازدهمین كنفرانس ملی
مدیریت فناوری و نوآوری
(كریمی ،طباطبائی ،جوانمردی،
زرنوخی)

51

مدل كسب و كارهای نوین در بازارهای پول و
سرمایه

1/5

دوازدهمین كنفرانس ملی
مدیریت فناوری و نوآوری
(اسالمی بیدگلی ،عزیزی ،نقیپور
فر ،مسعود زمانی ،مجید زمانی)

52

چالشهای قانونی و امنیتی اكوسیستم استارتاپی

1/5

دوازدهمین كنفرانس ملی
مدیریت فناوری و نوآوری
(برهمند ،عالقبند ،صاحبکار
خراسانی ،شلیله)

آذر 97

آذر 97

آذر 97

آذر 97

53

مركز رشد یا شتابدهنده؟

1/5

دوازدهمین كنفرانس ملی
مدیریت فناوری و نوآوری
(كریمیان اقبال ،صفارینیا،
كشمیری ،شکوهینیا ،شکوری)

54

مدیریت عمومی

24

جهاددانشگاهی تهران (

دی 97

55

تجاریسازی مالکیت معنوی برای دانشگاهها،
پارکهای علم و فناوری و استارتاپها

24

مركز مالکیت معنوی و معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری

بهمن 97

56

توسعه و مدیریت فضای فیزیکی و طرحهای
عمرانی در پارکهای علم و فناوری

8

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
(كشمیری ،ابطحی ،مهدوی،
قرائیان ،عسگری)

اسفند 97

57

فن بیان و آئین سخنوری

24

جهاددانشگاهی تهران (دكتر
دالور)

فروردین و اردیبهشت 98

58

مدیریت زمان

18

جهاددانشگاهی شریف (نقیبی)

مرداد 98

59

پدافند غیرعامل

6

سازمان صمت البرز

مرداد 98

60

آشنایی با نظارت و ارزیابی حرفهای بر واحدهای
فناور مستقر در مراكز رشد و پارکهای علم و
فناوری

8

پارک علم و فناوری البرز
پارک علم و فناوری خراسان

مرداد 98

61

نوآوری باز در پاركهای علم و فناوری و مراكز
رشد

4

انجمن پاركهای علم و فناوری و
مراكز رشد ایران

62

اصول كار تیمی

16

جهاددانشگاهی شریف (ثابتی)

63

مدیریت نوآوری

40

انجمن علمی پاركها و مراكز رشد
ایران

پاییز 99

64

كاربست نوآوری اجتماعی برای نجات كسب و
كارها در شرایط بحران

3

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری
ایران

آذر 99

65

اكوسیستم توسعه نوآوری جوامع محلی كمتر
توسعه یافته

3

پارک علم و فناوری سیستان و
بلوچستان

دی 99

66

پدافند غیرعامل

4

پارک علم و فناوری دانشگاه
تربیت مدرس

خرداد 1400

آذر 97

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

آذر 98
دی 98

-7مقاالت چاپ شده در سايتها و نشريات
رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

سايت  /نشريه

تاريخ

1

كاهش تاثیر سیمان بر روی تاالب انزلی با استفاده از
پوزوالن در راستای توسعه پایدار

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سیمان و افزودنیها

فروردین و
اردیبهشت 1392

2

كاهش اثرات مخرب سیمان توسط زئولیت در تاالب انزلی
در راستای توسعه پایدار

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

علمی ،راهبردی
پیام(صص )46-49

بهار (1393سال
یازدهم – شماره
)37

3

 5 + 1چالش پیش روی اقتصاد مقاومتی

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سایت تصویر البرز

1395/02/04

4

عدم نوآوری و توجه به بازار ارج را زمین زد

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سایت تصویر البرز

1395/03/24

5

بیابانزایی چراغ خاموش در میان ریزگردهای البرز می-
تازد

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سایت تصویر البرز

1395/03/27

1395/04/02

6

درسهایی از جام ملتهای اروپا :مقوله فرهنگی تیمسازی

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سایت تصویر البرز

7

فناوری زمین شناسی

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

گاهنامه عتف (ص )9

8

فناوری نرم و المپیک

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

ماهنامه چراغ البرز
(ص )5

9

تعاون كشور را از ركود خارج میكند

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سایت تصویر البرز

10

آنچه را كه تلگرام از ما میگیرد

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سایت تصویر البرز

1395/07/14

11

إن الحیاة عقیدة و جهاد

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سایت تصویر البرز

1395/07/24

12

اطالعات به روز ،نیاز حیاتی فنآوران

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

ماهنامه چراغ البرز
(ص )5

13

علم در خدمت جامعه

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سایت تصویر البرز

شماره  ،2مهر
1395
1395/08/11

14

باز نشر مقاله " علم در خدمت جامعه"

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه نسل فردا

15

باز نشر مقاله " علم در خدمت جامعه"

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

ماهنامه چراغ البرز
(ص )5

16

باز نشر مقاله " علم در خدمت جامعه"

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

گاهنامه عتف

17

محیط زیست ،یک شوخی جدی

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سایت كرج رسانه

18

تجارت جهانی؛ فرصت یا تهدید؟

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه نسل فردا

19

حضور در بازارهای جهانی

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

ماهنامه چراغ البرز
(ص )5

20

هاشمی منتخب مردم بود

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه نسل فردا

21

پالسکو سوخت ،فرهنگ آوار شد

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه نسل فردا

چاپ در صفحه 3
در شماره 5317
1395/11/02

22

پالسکو سوخت ،فرهنگ آوار شد

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

خبرگزاری جمهوری
اسالمی ایران (ایرنا)

كد 82395139
()5788014
مورخ
1395/11/02

23

پالسکو سوخت ،فرهنگ آوار شد

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سایت كرج رسانه

24

محیطزیست ،یک شوخی جدی

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

نشریه خانه و زندگی

25

علم و فناوری در خدمت جامعه

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

نشریه خانه و زندگی

شماره  69نیمه
دوم اسفند ۱۳۹۵

26

درسهایی از فوتبال

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه نسل فردا
ورزشی

1396/01/27

شماره  ،8مرداد
1395
شماره  ،1شهریور
1395
1395/06/20

شماره 5267
1395/08/26
شماره  ،3آذر
1395
شماره  ،10آذر
1395
1395/10/14
انتخاب تیتر اول و
چاپ در صفحه 6
در شماره 5304
1395/10/15
شماره  ،4آذر
1395
چاپ در صفحه 1
در شماره 5313
1395/10/27

1395/11/03
كد خبر :
12352
شماره  ،68نیمه
دوم بهمن 1395

27

بستک ،مسقطی كوهستان

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه نسل فردا

شماره 5378
مورخ
1396/01/31

28

شورای شهر نباید سیاسی باشد

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

پایگاه خبری كرج
رسانه

كد 14190
مورخ
1396/02/16

29

مدیریت بحران یا بحران مدیریت؟

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

ماهنامه پیام آرمان

30

مدیریت بحران یا بحران مدیریت؟

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه كیمیای وطن

31

فرونشست می تازد.

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه بهار

صفحه اول و 9
شماره  371مورخ
1396/11/16

32

گرانی یا ثبات قیمتهای حاملهای انرژی ،مسئله این
نیست.

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه كیمیای وطن

صفحه  3شماره
 645مورخ
1396/11/19

33

مدیریت بحران یا بحران مدیریت؟

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه كلید

صفحه  2شماره
 831مورخ
1397/05/22

34

فرونشست میبلعد.

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه كلید

صفحه  2شماره
 832مورخ
1397/05/23

35

ایران هوا ندارد.

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه كلید

صفحه  2شماره
 833مورخ
1397/05/24

36

جامعه ما و نوآوری باز

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه كلید

صفحه  2شماره
 835مورخ
1397/05/27

37

ما دهه شصتیهای افسرده و سوخته !

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه كلید

صفحه  2شماره
 865مورخ
1397/07/05

38

عدالت یا عدالتخانه !

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه كلید

صفحه  2شماره
 879مورخ
1397/07/22

39

خوان مانوئل سانتوس ما كجاست؟

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه كلید

صفحه  2شماره
 899مورخ
1397/08/19

40

از قند تا دالر

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

دو هفتهنامه سیمرغ

صفحه  6شماره

سر مقاله شماره
 4سال اول دی
1396
انتخاب تیتر اول و
چاپ در صفحه
 11شماره 637
مورخ
1396/11/10

 22نیمه اول
اسفند 1397

اقتصادی

41

ما و نوبل اقتصاد

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

روزنامه اقتصاد سرآمد

صفحه  1و 2
شماره  631مورخ
1398/08/11

42

تقلید علم و فناوری از كجا !؟

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سایت بازار كار

اینجا
مورخ
1398/08/11

43

تقلید علم و فناوری از كجا !؟

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

ایرنا

كد خبر:
83539150
مورخ
1398/08/11

-8فعالیت در جشنواره ،همايش و نمايشگاهها
رديف

عنوان

سمت

برگزار كننده

تاريخ

محل

1

نمایشگاه «همهمه آفتاب»

عضو كمیته برگزاری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

1380

تهران

2

چهاردهمین همایش «بتن و زلزله»

عضو هیات اجرایی و
مسئول مسابقات
دانشجویی

انستیتو بتن آمریکا-شاخه ایران

دی 90

تهران

3

همایش «توسعه پایدار سواحل دریای
خزر :فرصتها و تهدیدها»

داور بخش محیط
زیست و گردشگری

موسسه آموزش عالی مازیار

اردیبهشت
91

نور

4

دومین همایش ملی «گردشگری،
جغرافیاو محیط زیست پایدار»

داور

دانشکده شهید مفتح

آبان 93

همدان

5

همایش ملی «راهکارهای پیشروی
بحران آب در ایران و خاورمیانه»

داور

-

اسفند 93

شیراز

6

طرحهای فناورانه

داور

پارک علم و فناوری البرز

از خرداد 93

كرج

7

چهارمین جشنواره «نوآوری و شکوفایی
كوهساران»

مسئول غرفه پارک
علم و فناوری البرز

بنیاد نخبگان گیالن

آبان 93

رشت

8

اولین نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش و
فناوری استان البرز»

عضو كمیته اجرایی

استانداری البرز

آذر 93

كرج

9

پانزدهمین نمایشگاه «پژوهش و فناوری»

مسئول غرفه پارک
علم و فناوری البرز

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

آذر 93

تهران

10

پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی «علم
تا عمل ،تبلور تجاری سازی فناوری»

داور و نماینده استان
البرز

معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری

اسفند 93

تهران

11

طرحهای ثبت اختراع

داور

پارک علم و فناوری البرز

از خرداد 93

كرج

12

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی «محیط
زیست»

همکار اداره كل
حفاظت محیط زیست
استان البرز

سازمان حفاظت محیط زیست

13

اولین المپیاد ملی طرح كسب وكار و
یازدهمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ
بهایی

داور و مسئول غرفه
پارک علم و فناوری
البرز

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

اسفند 93

تهران

اردیبهشت
94

تهران

14

اولین همایش ملی «كیفیت منابع آب و
توسعه پایدار»

داور

دانشگاه اراک و شركت سهامی آب منطقه
ای مركزی

آبان 94

اراک

15

ارزیاب طرحهای فناوری و تسهیالت

داور

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

-

-

16

دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و
فناوری و فن بازار استان البرز

عضو كمیته غرفه برتر

استانداری البرز

آذر 94

كرج

17

دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و
فناوری و فن بازار استان البرز

رئیس كمیته فناور
برتر

استانداری البرز

آذر 94

كرج

18

اولین كنفرانس ملی معماری اسالمی،
میراث شهری و توسعه پایدار

داور

اداره كل میراث فرهنگی،صنایع دستی
وگردشگری استان تهران

بهمن 94

تهران

19

دومین همایش بین المللی علوم زمین و
توسعه شهری

داور

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه
تبریز

اسفند 94

تبریز

20

اولین كنفرانس ساالنه علمی  -تخصصی
عمران ،معماری ،شهرسازی و علوم
جغرافیا در ایران باستان و معاصر

داور

مؤسسه فراز اندیشان دانش بین الملل

اردیبهشت
95

تهران

21

همایش زمین ،فضا ،انرژی پاک

داور

دانشگاه تبریز

اردیبهشت
95

تبریز

22

اولین همایش بین المللی مخاطرات
طبیعی و بحران های زیست محیطی
ایران ،راهکارها و چالش ها

داور

شركت دانش بنیان كیان طرح دانش

خرداد 95

تبریز

23

اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی

حضور

دانشگاه یزد

اردیبهشت
95

یزد

24

دوازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی و
دومین المپیاد ملی طرح كسب و كار
دانشجویی شیخ بهایی

داور

پارک علم و فناوری استان البرز و شهرک
علمی تحقیقاتی اصفهان

5-1394

كرج

داور

مؤسسه فراز اندیشان دانش بین الملل

شهریور 95

تهران

referee

-

August
2016

Istanbul,
Turkey

داور

مركز تحقیقات ،آموزش كشاورزی و منابع
طبیعی استان كرمان

1395

كرمان

28

دومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات
و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

كمیته علمی

مركز پژوهش های صنعتی و معدنی
پتروگس

مهر 1395

تهران

29

نخستین همایش و جشنواره ملی
كارآفرینی در حوزه كودک

كمیته علمی و داور

سازمان جهاددانشگاهی تهران و دانشگاه
علم و فرهنگ

1395

تهران

30

یازدهمین جشنواره ملی كارآفرینان برتر

داور

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی

1395

تهران

31

چهارمین نمایشگاه و جشنواره بین المللی
فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی

داور

منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

1395

تبریز

32

هفدمین نمایشگاه ملی دستاوردهای
پژوهش و فناوری

داور

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

1395

ملی

33

كمیته تجاریسازی طرحهای فناورانه

داور

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

از 1395

ملی

34

سیزدهمین جشنواره ملی فنآفرینی و

داور

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

6-1395

ملی

25

26

27

اولین كنفرانس بین المللی كاربرد
پژوهش و تحقیق در علوم مهندسی
2nd International Conference
on new research finding of
sciences, engineering and
technology
همایش علمی پژوهشی كشاورزی،
مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

سومین المپیاد كسب و كار دانشجویی
شیخ بهایی
داور ،عضو ستاد
اجرایی و ناظر
رویدادهای فناورانه

منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

1396

بین المللی

36

نخستین همایش دریا ،توسعه و منابع آب
مناطق ساحلی خلیج فارس و مکران

داور

جهاددانشگاهی هرمزگان

1396

ملی

37

سیزدهمین همایش پژوهش های نوین در
علوم و فناوری

داور

دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه پیام نور
كرمان

1397

ملی

35

پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع
رشیدیRINOTEX 2017

ششمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و
فناوری ربع رشیدی RINOTEX
2018
چهاردهمین جشنواره ملی فنآفرینی و
چهارمین المپیاد كسب و كار دانشجویی
شیخ بهایی

داور و عضو ستاد
اجرایی

منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

1397

بین المللی

داور

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1397

ملی

40

مسابقات ملی دفاع سه دقیقهای پایان
نامه

داور

جهاددانشگاهی

1397
1398

ملی

41

سومین كنفرانس ملی نوآوری و تحقیق
در علوم انسانی،مدیریت و معارف اسالمی

داور

مركز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون
بنیادین در جامعه

1398

ملی

42

هفتمین همایش ملی مطالعات و
تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی،
مدیریت و كارآفرینی ایران

داور

43

هفتمین همایش ملی مطالعات و
تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،
معماری و شهرسازی ایران

داور

44

هجدهمین كنفرانس بین المللی پژوهش-
های نوین در علوم و فناوری

داور

38

39

موسسه آموزش عالی آل طه

-

1398

ملی

1398

ملی

1398

ملی

45

جشنواره كوكباز (كسب و كارهای
بازنشستگان نیروهای مسلح)

داور

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

1398

ملی

46

كارگروه شركتهای خالق

داور

سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال
دانشآموختگان

1398

ملی

47

رویداد ایده شو سالمت

داور

انجمن اورولوژی ایران

1398

ملی

48

رویداد استارتاپی انتخاباتی ایران

داور

بسیج اساتید كشور

1398

استانی

49

سی و یکمین جشنواره امتنان از نخبگان
جامعه كار و تولید كشور

داور

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی

1398

ملی

50

پانزدهمین جشنواره ملی فنآفرینی و
چهارمین المپیاد كسب و كار دانشجویی
شیخ بهایی

داور

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1399

ملی

51

ششمین كنفرانس بین المللی مهندسی
محیط زیست و منابع طبیعی

داور

مركز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

1399

بین المللی

52

هفتمین كنفرانس بین المللی یافته های
نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در

داور

-

1399

بین المللی

خدمت توسعه
53

ششمین كنفرانس بین المللی مهندسی
شیمی و نفت

داور

54

55

56

57

مركز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

1399

بین المللی

پنجمین همایش بین المللی افق های
نوین در علوم كشاورزی ،منابع طبیعی و
محیط زیست

داور

--

1399

بین المللی

سی و نهمین كنگره ملی و چهارمین
كنگره بین المللی علوم زمین

داور

سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی
كشور

1399

بین المللی

داور

مركز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون
بنیادین در جامعه و موسسه آموزش عالی
خاوران

1399

بین المللی

كنفرانس ملی دانشگاههای كارآفرین

كمیته علمی

دانشگاه صنعتی جندیشاپور

1399

ملی

دومین جشنواره استارپوزال

داور

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت
مدرس

1399

ملی

هشتمین كنفرانس ملی مهندسی عمران،
معماری و توسعه شهری پایدار ایران

-9مقاالت ارائه شده در همايشها
رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

عنوان همايش

1

مقایسه نتایج مدلهای تجربی و واقعی

محمد صادق سبط الشیخ انصاری و
حمیدرضا پیروان

سیامین گردهمایی علوم زمین

تاريخ
نوع ارائه
1390
پوستر
1391

2

توسعه پایدار و جاذبههای گردشگری شهرستان
ابركوه

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

اولین همایش توسعه پایدار در
مناطق خشک و نیمه خشک

3

بررسی ژئوتوریسم رسوبی مناطق بیابانی ایران و
حفظ توسعه پایدار

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

اولین همایش توسعه پایدار در
مناطق خشک و نیمه خشک

چاپ

محاسبه مقدار فرسایش رودخانه شور در شمال

محمد صادق سبط الشیخ انصاری،
حمیدرضا پیروان
و رضا بیات

شانزدهمین همایش انجمن زمین

1391

4

مسجدسلیمان با استفاده از مدلهای  EPMو
 PSIACو مقایسه با دادههای ایستگاه رسوبسنجی

معرفی پدیدههای ژئوتوریسمی مسیر تهران-
5

سمنان-كیاسر-پل سفید
استفاده از  GISدر برآورد فرسایش حوزه آبخیز

6

شور در شمال مسجدسلیمان در مدل

EPM

7

بررسی ویژگیهای اكوتوریسمی تاالب میقان در
راستای حفظ توسعه پایدار

8

بررسی تاثیر بتن بر روی پایداری تاالبها

9

بررسی جاذبههای ژئوتوریسمی شهر بابک در

شناسی ایران
شانزدهمین همایش انجمن زمین

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

شناسی ایران

محمد صادق سبط الشیخ انصاری،
حمیدرضا پیروان و رضا بیات

سومین همایش ملی مقابله با
بیابانزایی و توسعه پایدار تاالبهای
كویری ایران

محمد صادق سبط الشیخ انصاری
محمد صادق سبط الشیخ انصاری
محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سومین همایش ملی مقابله با
بیابانزایی و توسعه پایدار
تاالبهای كویری ایران
چهارمین كنفرانس ملی بتن ایران
اولین همایش میراث زمین

سخنرانی
1391

پوستر
1391
پوستر
1391
سخنرانی
1391
سخنرانی
1391
چاپ
1391

راستای تبدیل شدن به ژئوپارک
پتانسیل بالقوه زمین گردشگری دریاچه های
10

ایران با نگاهی به دریاچه چورت

11

بررسی تاثیر استفاده از زئولیت بر آب بندی بتن

شناختی ایران
محمد صادق سبط الشیخ انصاری

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

كاهش اثرات مخرب سیمان توسط زئولیت در

اولین همایش میراث زمین
شناختی ایران
سی و دومین گردهمایی و
نخستین كنگره بین المللی –
تخصصی علوم زمین

پوستر
1391
چاپ
1392
پوستر

12

تاالب انزلی در راستای توسعه پایدار

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

اولین همایش علوم زمین و نقش
معدن و صنایع معدنی در توسعه
اقتصادی استان گیالن

13

رده بندی پدیده های زمین شناسی استان
گیالن از دیدگاه ژئوتوریسم

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

اولین همایش علوم زمین و نقش
معدن و صنایع معدنی در توسعه
اقتصادی استان گیالن

پوستر

14

بیشینه آببندی بتن با استفاده از
نانومادهNANOPROOF

محمد صادق سبط الشیخ انصاری،
مریم بهزادپور و مهدی قاسم پور

دومین كنفرانس ملی مصالح و سازه
های نوین در مهندسی عمران

1393
پوستر

15

آسیب شناسی فن آفرینی در ایران

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سومین همایش ملی تعامل صنعت
و دانشگاه

1394
-

16

ژئوتوریسم مهمترین رویکرد سند آمایش استان
گلستان

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

جایگاه علوم گردشگری در آمایش
سرزمین و توسعه منطقه ای با
تاكید بر استان گلستان

1392
سخنرانی
1392

1394
پوستر
1394

17

ارزیابی نقش سازندهای حساس زمین شناسی به
فرسایش آبی در حوزه آبخیز شور توسط باران
ساز

محمد صادق سبط الشیخ انصاری و
حمیدرضا پیروان

اولین كنفرانس حفاظت خاک و
آبخیزداری

-

18

ارزیابی فرسایش بادی با روش
 IRIFR. E.Aدر غرب استان خوزستان

محمد صادق سبط الشیخ انصاری و
حمیدرضا پیروان

اولین كنفرانس حفاظت خاک و
آبخیزداری

1394
-

19

تاثیر روسازی با بتن غلتکی و آسفالت بر محیط
زیست

حمید رضا شیخ انصاری و محمد
صادق سبط الشیخ انصاری

اولین كنفرانس بین المللی
معماری ،شهرسازی ،عمران ،هنر و
محیط زیست
افقهای آینده ،نگاهی به گذشته

20

اثرات زیست محیطی تونل سازی به روش
چالزنی و آتشباری

حمید رضا شیخ انصاری و محمد
صادق سبط الشیخ انصاری

دومین همایش بین المللی علوم
زمین و توسعه شهری

21

ضرورت استفاده از ابزار دقیق و سیستم
مانیتورینگ در تونلها

حمید رضا شیخ انصاری و محمد
صادق سبط الشیخ انصاری

چهارمین كنفرانس ملی پژوهش
های كاربردی در مهندسی عمران،
معماری و مدیریت شهری

سخنرانی
1394
سخنرانی
1395
سخنرانی
1395

حمیدرضا شیخ انصاری ،محمد
الزام رعایت توسعه پایدار در معماری پارکهای

صادق سبط الشیخ انصاری ،آسیه

22

علم و فناوری به عنوان یک شهر دانشبنیان

سبط الشیخ انصاری ،محمد جواد

23

تاثیر آنالیز برگشتی در تحلیل تونل ها

نخستین كنفرانس ملی به سوی
شهرسازی و معماری دانش بنیان

سبط الشیخ انصاری
حمیدرضا شیخ انصاری ،محمد
صادق سبط الشیخ انصاری

سخنرانی

1396
سومین كنفرانس ساالنه پژوهش
های معماری ،شهرسازی و

پوستر
1396

مدیریت شهری
Visualize the challenges,
Mohammad sadegh sebt al
2 international
opportunities and uncertainty of
sheikh ansari, Tahereh
conference on accounting
organizations in the turbulent global
kiani pay & Sara
and management
environment to gain a competitive
hooshmandi
advantage
Majid toulabi,
The impact of business process
2nd international
Mohammad sadegh sebt al
management on risk on strategic
conference on accounting
sheikh ansari & Sara
decisions of oraganizational
and management
hooshmandi
managers
nd

24

25

پوستر
2020
پوستر
2020

-10سخنرانی
رديف

موضوع

مكان

تاريخ

1

بررسی جاذبههای ژئوتوریسمی شهر بابک در راستای
تبدیل شدن به ژئوپارک

اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان
كرمان

فروردین 1392

2

بررسی جاذبههای ژئوتوریسمی شهر بابک در راستای
تبدیل شدن به ژئوپارک

موسسه آوای طبیعت پایدار

شهریور 1392

3

مصاحبه با رادیوهای گفتگو ،اقتصاد و البرز و
خبرگزاریهای ایرنا ،ایسنا و ..

-

-

-11تالیف/گردآوری/تخلیص
رديف

عنوان

نوع فعالیت

تاريخ

مسئولیت

1

جلد چهارم فرهنگنامه كودكان و نوجوانان

تالیف

1377

مشاور

2

جابجایی رسوبات كواترنری و آبراههها با توجه
به فعالیت ساختاری گسل مشا-فشم در
محدوده دماوند و لواسانات بزر

تخلیص پایان نامه
كارشناسی ارشد آقای
آرش اسالمی

1382

3

بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سنگهای
كرتاسه در یال جنوبی تاقدیس آئینه ورزان

تخلیص پایان نامه
كارشناسی ارشد خانم
سیده نیوشا عاطفی

1382

مجری

4

شکل گیری خلیجها

گردآوری

1386

آماده چاپ

5

اقیانوسها

تالیف

1386

آماده چاپ

6

آزمایشات كنترل كیفی خاک

تالیف

1388

آماده چاپ

7

ژئوپارک قشم

تالیف

1392

مجری-در حال ویرایش

8

مجری

ارزیابی آزمایشگاهی ترکخوردگی نمونههای
بتنی ساخته شده از بتن خشک در محیط
دریایی از دیدگاه ماكرو ،میکرو و نانویی

پایان نامه كارشناسی ارشد

1390

همکار

9

تاثیر ناهمواری سطح الیاف پلی پروپیلن در ارتقا
كاربردی بتن

پایان نامه كارشناسی ارشد

1390

همکار

10
11

تعیین اثر روشهای مختلف عملآوری روی
خواص مکانیکی و دوام بتن سبک سازهای
خودتراكم

پایان نامه كارشناسی ارشد

1393-1392

همکار

نقش فعالیتهای گردشگری در توسعه محالت

پایان نامه كارشناسی ارشد

94-1393

همکار (مشاور)

شهری پایدار (مطالعه موردی :محله قلهک)

12

رتبهبندی شركتهای دانشبنیان با استفاده از
معیارهای مدیریت دانش مطالعه موردی:
شركتهای دانشبنیان پارک علم و فناوری
البرز)

پایان نامه كارشناسی ارشد

1397

همکار (مشاور)

 -12برگزاری تورهای آموزشی
نوع فعالیت

رديف

موقعیت

1

غار رودافشان و منطقه سیمین دشت

1393

2

جاده هراز

1393

3

گرمسار

1390،1391،1392

4

كویر و تاالب میقان

5

جاده هراز

1391،1392

6

غار رودافشان و منطقه سیمین دشت

1391،1392

7

باداب سورت و غار دربند

1391،1392

8

تركمن صحرا

1392،1393

9

ریگردی

10

یزد گردی

ژئوتوریسمی

فرهنگی

تاريخ

همكار
سفرنویس

1391
انجمن گردشگران ایران(گروه
گردشگری آنوبانینی)

1392
1391

11

جاده فریم و فرح آباد

تلفیقی

1390

12

استان سمنان و مازندران

تلفیقی

1390

13

استان خوزستان و ایالم

تلفیقی

1393

14

استان گلستان

تلفیقی

1393

15

دریاچه تار

ژئوتوریسم

1393

16

استانهای اصفهان ،یزد ،فارس و خوزستان

تلفیقی

1390

17

شهرستانک

تلفیقی

1389

18

استانهای یزد ،كرمان ،فارس ،كهگیلویه و بویر احمد

تلفیقی

1391

19

استانهای سمنان ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،گلستان

تلفیقی

1392

20

استان سمنان و خراسان رضوی

فرهنگی

1392

21

استان مركزی

تلفیقی

1389

22

استان زنجان

تلفیقی

1389

23

قزوین گردی

فرهنگی

1391

24

زنجان گردی

فرهنگی

1389

25

كرج گردی

فرهنگی

1392

26

اشتهارد

تلفیقی

1392

27

استانهای زنجان و آذربایجان غربی

ژئوتوریسم

1393

28

استانهای زنجان و آذربایجان شرقی

ژئوتوریسم

1392

29

استانهای كرمان ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان

تلفیقی

1394

30

استان گیالن ،ییالقات املش

اكوتوریسم

1394

31

همدان گردی

فرهنگی

1394

32

خراسان جنوبی و نیمه جنوبی خراسان رضوی

تلفیقی

1395

33

استان البرز

تلفیقی

1395

34

استان آذربایجان شرقی (مراغه ،آذرشهر ،اسکو)

تلفیقی

1395

شخصی

35

استان چهار محال و بختیاری

تلفیقی

1395

36

استان آذربایجان شرقی (ارسباران)

تلفیقی

1395

38

نوار ساحلی استانهای هرمزگان و بوشهر

تلفیقی

1396

39

استان آذربایجان غربی

فرهنگی

1396

40

جنوب استان خراسانرضوی و غرب استان خراسانجنوبی

تلفیقی

1397

41

شمال و شرق استان خراسان رضوی

تلفیقی

1398

42

اردبیل گردی

فرهنگی

1398

43

ارومیه گردی

فرهنگی

1398

44

كاشان

فرهنگی

1398

45

استانهای كرمان و سیستان و بلوچستان

تلفیقی

1400

46

استان البرز (طالقان)

تلفیقی

1400

 -12افتخارات و عضويت در كمیتهها ،انجمنها و مشاركت در همايشها و فضای مجازی
 -1كسب رتبه سوم رشته ترتیل در مسابقات قرآن سركالنتری ششم فرماندهی انتظامی تهران بزر (فاتب)
 -2مدیر بخش ژئوتوریسم انجمن گردشگران ایران(آنوبانینی)
 -3سرپرست كمیته تعیین تعرفه شاخه ساختمانی-معدنی انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و كالیبراسیون در سالهای 1392-93
 -4عضویت در انجمن زمین شناسی ایران از سال 1382
 -5عضویت در انجمن بتن ایران از سال 1390
 -6عضویت در انجمن علمی گردشگری ایران از سال 1390
 -7عضویت در انجمن رسوب شناسی ایران از سال 1390
 -8عضویت در انجمن آمایش سرزمین از سال 1394
 -9عضویت در انجمن فناوریهای بومی ایران از سال 1395
 -10عضویت در انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و مراكز رشد ایران
 -11عضویت در انجمن مدیریت فناوری و نوآوری
 -12همکار انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 -13اولین مجری تورهای زمین گردشگری (ژئوتور) ویژه عموم در ایران
 -14رتبه  27كارشناسی رشته زمینشناسی كنکور دانشگاه آزاد اسالمی در سال 1378
 -15رتبه  17كارشناسی ارشد رشته زمین شناسی گرایش رسوبشناسی و سنگ شناسی رسوبی در سال 1385
 -16رتبه  1دكترا تخصصی رشته زمین شناسی گرایش سنگ رسوبی و رسوبشناسی در سال 1392
 -17عضو كمیته ملی "اصالح الگوی مصرف قلیان" از 1395/04/26
 -18راهاندازی دو كانال شعف (شبکه علم و فناوری) و ژئوتوریسم
 -19عضو شورای مشورتی توسعه اقتصادی استان البرز
 -20منتخب نمایندگان مراكز آموزشی و پژوهشی در شورای عالی عتف در سال 1393
 -21عضو مدعو كمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و كشاورزی استان كرمان
 -22و ...
 -13میزان آشنايی با كامپیوتر و زبان
توانایی كار با كامپیوتر و اینترنت در حد خوب -تسلط نسبی بر برنامه های Excel- Word- arcGIS- Elwisخواندن ،نوشتن و مکالمه زبان انگلیسی در حد متوسط -تسلط نسبی بر زبان تخصصیخواندن ،نوشتن و مکالمه زبان عربی در حد خوب -14قابلیتها و توانايیها

 -1آشنایی با قوانین و مقررات پاركهای علم و فناوری ،مراكز رشد و شركتهای دانش بنیان
 -2آشنایی با نظام متعالی كایزن و نظام آراستگی محیط كار()5S
 -3آشنایی با نظارت و ارزیابی و بررسی فنی-تخصصی و مالی-اقتصادی شركتها
 -4آشنایی با تامین مالی و نحوه جذب سرمایه در شركتهای فناور و دانشبنیان
 -5آشنایی كامل با احراز صالحیت شركتهای دانشبنیان
 -6راهاندازی ساختارهای نوآوری مانند پارک علم و فناوری ،مركز رشد و مركز نوآوری
 -7ارائه راهکار جهت توسعه كسب و كار و نوآوری در فرآیند (منابع انسانی ،بازار سازی ،بازاریابی ،فروش و )...
 -8برگزاری دوره و كارگاهای آموزشی و رویدادهای كارآفرینی
 -9آشنایی با نحوه تاسیس و تداوم فعالیتها در پارک علم و فناوری ،مركز رشد و واحدهای پژوهشی
 -10برنامهریزی سفر و طراحی تورهای تخصصی گردشگری
 -11برگزاری تورهای علمی زمین گردشگری و آموزش در دورههای مربوطه
 -12آشنایی با آزمایشهای خاک ،بتن ،سیمان و آسفالت براساس استاندارد و توانایی كار با دستگاههای مرتبط
 -13تهیه و تنظیم قراردادها و صورت وضعیت خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
 -14مطالعات و امور اجرایی زمین شناسی مانند تشخیص الیه های گاز ،نفت و آبدار با استفاده از الگهای ژئوفیزیکی و تفسیر آنها ،ترسیم و تفسیر
منحنی های رسوب شناسی و آب شناسی ،تفسیر محیط های رسوبی و تشخیص نوع رسوبات ،بررسی میزان فرسایش و رسوب با استفاده از
مدلهای فرسایش و مقایسه با داده های كتابخانهای ،صحرایی و ایستگاه های رسوب سنجی ،مطالعات زمین شناسی عمومی و تخصصی زمین
شناسی پروژه های گوناگون ،رسم پروفیل و ستون چینه نگاری
 -15تهیه و تنظیم رزومه شركت و تنظیم شرایط شركت در مناقصات
 -16ارائه طرح اختالط انواع بتن (معمولی ،الیافی ،خود تراكم ،سبک و )...
 -17آشنایی با ایزو (17020بازرسی) و ایزو (17025آزمایشگاه) در رابطه با تهیه دستورالعملها ،روشهای اجرائی و...
 -18راهاندازی آزمایشگاههای مقاومت مصالح

