دکتر سید محمد مقیمی استاد تمام گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران است که هرسه مقطع تحصیلی
خود را در دانشگاه تهران گذرانده و در زمینههای تخصصی مدیریت دولتی ،مدیریت مالی دولتی ،مدیریت
علوم رفتاری ،کارآفرینی  ،مدیریت شهری و مدیریت اسالمی فعالیت میکند .ایشان دارای  29کتاب
تالیفی است که از جمله مهمترین کتابهای وی میتوان به سازمان و مدیریت :رویكردی پژوهشی  ،اداره
امور حكومتهای محلی :مدیریت شوراها و شهرداریها ،مدیریت تطبیقی  ،مبانی کارآفرینی  ،مباحث ویژه در
مدیریت دولتی ،مجموعه  12جلدی پژوهشنامه مدیریت  ،بازاریابی خدمات بانكی  ،نظریههای کارآفرینی ،
مبانی سازمان و مدیریت ،اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم ،بودجه ریزی دولتی :نظریه ها  ،اصول و
کاربردها از تنظیم تا کنترل و تالیف دو کتاب انگلیسی در حوزه مدیریت اسالمی در انتشارات امرالد در
انگلستان اشاره نمود .وی دارای سوابق اجرایی متعددی در دانشگاه تهران و دستگاههای اجرایی بوده است
که معاون اداری و مالی دانشگاه تهران ،رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران  ،رئیس کمیسیون علوم انسانی
دانشگاه تهران  ،معاون آموزش و برنامهریزی دیوان محاسبات کشور از جمله مهمترین آنهاست .رئیس
کرسی یونسكو در زمینه کارآفرینی ،سردبیر مجالت علمی و پژوهشی همچون مدیریت اسالمی و توسعه
کارآفرینی  ،مدیر مسئولی و عضویت در هیات تحریریه چندین مجله علمی و پژوهشی داخلی و خارجی،
دبیری چندین همایش ملی ،از جمله مسئولیتهای علمی – اجرایی نامبرده است .انتخاب به عنوان پژوهشگر
برتر و مدرس برتر در دانشگاه تهران  ،دریافت جایزه برترین مقاله در پایگاه اطالعاتی امرالد  ،کسب برترین
رساله دکتری و انتخاب کتاب مبانی کارآفرینی به عنوان بهترین اثر دهه هشتاد در ایران از جمله افتخارات
علمی اوست .تدریس دروس مختلف تخصصی در مقاطع کارشناسی  ،کارشناسی ارشد و دکتری ،
راهنمایی بیش از  20رساله دکتری و پسادکتری در دانشگاه تهران ،شرکت و ارائه بیش از سی مقاله در
همایشها و کنفرانسهای داخلی و خارجی در کشورهایی همچون اسپانیا ،یونان  ،فرانسه  ،مالزی  ،سوئیس
و آلمان و همچنین نگارش بیش از  120مقاله علمی – پژوهشی و ترویجی در مجالت معتبر داخلی و
خارجی به زبانهای فارسی و انگلیسی و عربی ،برگزاری بیش از  40کارگاه و دوره آموزشی در دانشگاهها
و دستگاههای اجرایی و مجری  33پروژه تحقیقاتی ملی و سازمانی ،از جمله مهمترین فعالیتهای علمی و
پژوهشی وی است.

