به نام خدا

صفحه یک از دو صفحه

خالصه سوابق :دکتر آيت اله مميز
عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
رایانامهamomayez@ut.ac.ir :

الف -خالصه فعاليتهای علمی
 -1رتبه اول :استاد راهنمای برتر کشور (منتخب همه رشته ها) 1931
 -2انتخاب اول :قبولی در انتخاب اول در کنکور ،مهندسی عمران-عمران دانشگاه صنعتی اصفهان 1933
 -9رتبه اول :کسب رتبه اول کنکور سراسری کارشناسی ارشد مهندسی عمران در چند گرایش 1939
 -4رتبه اول :رتبه اول آزمون دکتری و رتبه اول دانش آموختگان  1931و 1932
 -1رتبه اول :استاد راهنمای پایان نامه برتر کشور در حوزه کارآفرینی به انتخاب وزارت علوم 1931
 -3رتبه اول :استاد راهنمای پایان نامه برتر کشور در حوزه فناوریهای نرم و هویت ساز به انتخاب وزارت علوم 1931
 -3رتبه اول :مولف تقدیر شده کشوری در حوزه کارآفرینی 1931
 -3تنوع اول :مولف  22جلد و مترجم  3جلد کتاب در موضوعات بدیع و بین رشته ای در حوزه های کارآفرینی ،مدیریت ،مدیریت و
مهندسی که برخی برای اولین بار در جهان نگاشته شده اند
 -3رتبه اول :مدیر عامل دارنده موفق ترین عملکرد فنی و مالی در شرکت های دانشگاهی دانشگاه تهران 39-1
ب-برخی سوابق فعاليتهای اجرايی
 -1معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی تهران-شمال
 -2مدیر عامل در شرکت مهندسین مشاور با رتبه یک نظام مهندسی
 -9مدیر عامل در شرکت پیمانکاری رتبه دار سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 -4عضو هیات مدیره علی البدل انجمن شرکتهای پیمانکاری استان تهران
 -1بازرس دو دوره انجمن شرکتهای پیمانکاری استان تهران
 -3عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 -3مدیر عامل در موسسه آموزشی در بخش خصوصی
 -3مدیر فراساحل فاز  11پارس جنوبی
 -3مدیر تکنولوژی شرکت ماشین سازی لرستان
 -11بنیانگذار شرکت دانشگاهی سیمرغ دانشگاه تهران
 -11همکار با مشاور سازه پروژه  3111واحدی اوهدا ونزوئال
 -12سردبیر و مجری :شبکه  2سیمای جمهوری اسالمی  -برنامه زنده «کارآفرینی با دستان خالی» 1933-3
 -19سردبیر و مجری :رادیو گفتگو -صدای جمهوری اسالمی  -برنامه «ثروت آفرینان»  1933نوروز
 -14بنیانگذار و توسعه دهنده علوم سه بعدی در جهان ،از جمله مدیریت  9بعدی زمان
 -11طراح و مجری کنفرانسهای علمی ملی و بین المللی در داخل و خارج کشور (بیش از  11مورد)
 -13مدرس و سخنران دانشگاه های ایران ،ترکیه و امارات
 -13مترجم فارسی متون ساختمان از پروژه بین المللی دانش برای همه در همکاری مشترک دانشگاه  MITو دانشگاه شهید بهشتی
 -13پژوهشگر ارشد دانشگاه آریزونا -امریکا ( 2111رکورد تحریر  9مقاله پر استناد  ISIجهان در  3ماه)
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ج  -برخی نوآوريها
-1
-2
-9
-4

صفحه دو از دو صفحه

ه مکاری در راه اندازی اولین آزمایشگاه آکوستیک خصوصی کشور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1933
ارائه یک روش جدید در اندازگیری جمع شدگی نسبی مصالح تعمیراتی بتن با تایید مراجع جهانی 1939
ارائه یک روش جدید در تعمیر سازه های بتن مسلح با تایید مراجع جهانی 1932
احراز عنوان «آقای پیشنهاد در صنعت» در شرکت ماشین سازی اراک 1933

د -کتب تاليف شده  22جلد (غالبا مولف اول)
-1
-2
-9
-4
-1
-3
-3
-3
-3
-11
-11
-12
-19
-14
-11
-13
-13
-13
-13
-21
-21
-22

نقش آفرینی مذهب در توسعه گردشگری و کارآفرینی
پارک علم و فناوری مجازی – راهکاری سریع ،همه جانبه و پایدار (نخستین کتاب جهانی در این زمینه -تک مولف)
آفرینش ارزش برای معلوالن با بهرهگیری از کارآفرینی فناورانه (برگرفته از برترین پایان نامه سال  -دانشجوی اینجانب)
جهانیشدن در کار و کسبهای اینترنتی
نیازسنجی آموزشی در شهرکهای صنعتی
مدیریت تحقیق و توسعه -انتشارات الکترونیکی دانشگاه تهران (مولف دوم)
مدیریت تحقیق و توسعه در صنعت ساختمان
درآمدی بر تحقیق و توسعه در صنعت فرش دستبافت (مولف دوم)
مدیریت انتقال دانش – از تئوری تا اجرا (مولف دوم)
الگوی مدیریت کارآفرینانه در شهرکهای صنعتی
مقدمهای بر کارآفرینی در حوزه زمین-گردشگری
فرصتهای کارآفرینانه در صنعت بلندمرتبهسازی
کارآفرینی در صنعت حمل و نقل ترکیبی (بهترین کتاب سال دانشجویی در حوزه کارآفرینی و اشتغال /تقدیر شده جشنواره)
کارآفرینی و مدیریت شهری
کارآفرینی در صنعت ساختمان با استفاده از فناوری کامپوزیت
بازاریابی الکترونیکی در صنایع کوچک
امکان سنجی مقدماتی تولید گلوکز از نشاسته
امکان سنجی مقدماتی تولید چای صنعتی
امکانسنجی مقدماتی تولید کود ورمی کمپوست
برندسازی در شرکتهای ساختمانی ایران (نخستین کتاب جهانی در این زمینه -برگرفته از برترین پایان نامه سال  -دانشجوی اینجانب)
شناسایی و مدیریت ریسکهای در ساخت ایستگاه مترو
تعیین تجربی زمان تناوب تعدادی از ساختمانهای متعارف (مولف سوم)

و -کتب ترجمه شده  6جلد ،مقاالت و طرح ها
-1
-2
-9
-4
-1
-3

کارآفرینی ویژه رشته های علوم پایه و مهندسی -نوشته کاتلین آلن (تک مترجم)
فناوری ساختمان - 1نوشته :دکتر جان فرناندز -دانشگاه شهید بهشتی -نشر الکترونیکی (تک مترجم)
فناوری ساختمان  - 2نوشته :دکتر جان اکسندورف -دانشگاه شهید بهشتی -نشر الکترونیکی (تک مترجم)
کارآفرینی در خدمات دانشجویی -نوشته برادفورد هادسون و بروس اسپک (اثر مشترک)
جنسیت و کارآفرینی :تئوری و تحلیل چند سطحی -نوشته :آماندا بریکمن االم (اثر مشترک)
پیشگامان کارآفرینی -نوشته :بوریس اوربان (اثر مشترک)

 مقاالت خارجی و داخلی (غالبا مشترک)  :بیش از  111عنوان -طرح های پژوهشی (همگی مشترک) 3 :عنوان

2

