
                                                         

 

 زاده ینمحمد حسآقای رزومه 

 :یمشخصات فرد -1

 زاده ینمحمد حسنام و نام خانوادگی:  ۰۶۳۱تاریخ تولد: 

 ۱۲۰۹۹۶۳۱۱۹۰ تلفن تماس: m_hoseinzadehs@yahoo.com   پست الکترونیکی:

 :یلیسوابق تحص -2

 معدل
کشور/ شهر محل 

 تحصیل
 نام واحد آموزشی

 سال فارغ التحصیلی

 
 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 لیسانس مکانیک )ساخت و تولید(                                 یکارشناس ۰۶۰۹ دانشگاه صنعتی  اصفهان  

 ۰۶۰1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر   تهران 
کارشناسی ارشد مکانیک )ساخت و 

 تولید(                       
 فوق لیسانس

 سوابق حرفه ای:  -3

 نام سازمان / شرکت

 یمدت همکار

 سمت
نوع 

 قرارداد
 توضیحات

 تا از
 جمع

 ماه سال ماه سال به ماه

   ۰۲  ۲9 صنعت و فرار
 الملل  ینفروش و توسعه بازار ب یریتمد

                                                          
 

 www.specialmetals.ir 

 قطعات و مواد مقاوم به  ینو تام یدتول

 (یاژها)سوپرآل یشحرارت و سا ی،خوردگ

http://www.specialmetals.ir/
http://www.specialmetals.ir/
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  الملل                                                                                ینتوسعه بازار ب یریتمد   ۲۹  ۲۹ سپاهان یقفراتحق
 co.net-www.sbr 

 یدکارخانجات تول یتوسعه و اجرا ی،طراح 

                                                               یتفوالد، مس و خطوط آهک و دولوم

                                                                                                       یروگاهیقطعات ن یدپروژه و تول یریتمد   پروژه                                                                                             یریتمد   ۰۲  ۰۳ یاموادپا یشرکت فناور

 www.payamavad.ir 

  و توسعه                                                                    یقفروش و تحق یریتمد   ۰۳  ۰۱ صنعت ینماش یلشرکت تسه
 www.tms.ir 

 مواد و  ییو جابجا یانباردار یزاتتولید تجه

 کاال                                                                                             

 تجربه توربین قطعات تولید مدیریت شرکت

 نور
  www.tajrobehnoor.com  پروژه                                                                                        یریتمد   48  ۰۹

 یروگاهیقطعات ن یدپروژه و تول یریتمد                                                                                                       

       طراحی و ساخت دستگاه های تزریق پالستیک                                                                                                                                                                         یکارشناس ارشد فن   ۰۹  9۲ شرکت جی هیدرولیک

 مهارت ربان های خارجی: -4

 زان تسلطیم یخارج زبان

 پیشرفته انگلیسی

 متوسط آلمانی

 مقدماتی عربی

http://www.sbr-co.net/
http://www.sbr-co.net/
http://www.tms.ir/
http://www.tms.ir/
http://www.tajrobehnoor.com/
http://www.tajrobehnoor.com/
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 :سوابق آموزشی -5

 سمت سال خدمت محل خدمت

 ۰۶۲۹-۰۶۲9 اسنوا(                                  -یرواحد انتخاب )حا یکاربرد یدانشگاه جامع علم
 یریتساخت و مد یمدرس دروس تخصص -یکمکان یعضو گروه آموزش

 یدتول

 یدتول یریتساخت و مد یمدرس دروس تخصص ۰۶۰۰-۰۶۲۹ واحد نجف آباد )رتبه جامع(                                         یدانشگاه آزاد اسالم

 یدتول یریتساخت و مد یمدرس دروس تخصص ۰۶۰1-۰۶۰۰ واحد کرج )رتبه جامع(                                                    یدانشگاه آزاد اسالم

 یصنعت یکربات یشگاهمدرس آزما ۰۶۰1-۰۶۰۳                                                                            یرکبیرام یدانشگاه صنعت

 مهارت های نرم افزاری:  -7

 ییو اجرا یریتیمد

 عنوان

 ۰1 پروژه یریتو توسعه و مد یقتحق یریتمد ی،صنعت ینگمارکت یریتمد ی،سازمان مدیریت تجربه سال 

 از نرم افزار  یریکنترل پروژه با بهره گ فرآیند به مسلطMS-PROJECT  از نرم افزار  یریبا بهره گ یکنترل منابع اطالعات یندو مسلط به فرآMS-ACCESS 

 یبازار داخل، یتوسعه بازار محصوالت صنعت

 عنوان

  نمایشگاه داخلی حوزه صنعت (  33تسلط بر فرآیندهای مارکتینگ محلی محصوالت صنعتی و نیمه صنعتی )اخذ غرفه در حدود 

 تسلط بر فرآیندهای بازاریابی و بازاریابی دیجیتال 
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 یبازار خارج  ،یتوسعه بازار محصوالت صنعت

 عنوان

 تسلط بر فرآیندهای مارکتینگ و لجستیک بین الملل 

  ارتباط تجاری و صنعتی با شرکت های خارجی تولید کننده و صاحب فناوری صنعتی 

  حضور مستمر در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور و تسلط بر فرایندهای بازاریابی بین الملل محصوالت صنعتی و نیمه صنعتی 

 تی داخلیمشاور و مدیریت راه اندازی بخش توسعه بازار بین المللی شرکت های صنع 

 صنعت و دانشگاه یارتباط یندهایتوسعه فرآ

 عنوان

 س، تهران، امیرکبیر، همکاری صنعتی و حضور در شرکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری از جمله پارک های علمی و فناوری تربیت مدر

 صنعتی اصفهان، خوزستان، فارس و خراسان

  مشاور و مدیریت راه اندازی بخش تحقیق و توسعه(R & D) شرکت های صنعتی در پارک های علمی و فناوری 

 مهارت در بکارگیری پتانسیل های دانشگاهی در پیشبرد پروژه های صنعتی 

 یو صنعت یافتخارات علم

 عنوان

 دانش بنیان صنعتی پروژه 73از بیش کارشناسی و پروژه مدیریت 

 خوارزمی المللی بین جشنواره نوزدهمین در کاربردی های پژوهش برتر  برگزیده تیم عضو 

 :یموسسات پارک یریتدر بخش مد یشنهادیپ یها یتفعال یسرفصل ها ینمهمتر -8

 دانش بنیان در پارک  شناسایی، جذب و استقرار بخش تحقیق و توسعه شرکت های رشد یافته و مطرح درحیطه فناوری ملی و بین المللی با ماهیت تولید کاال و خدمات 

 ات منطقه ای و فرا منطقه ای با دو هدف جذب واحدها و بنگاه های شناسایی دقیق و مستمر بازارهای نوین داخلی و بین المللی باالخص در حیطه تولید کاالها و خدمات با قابلیت توسعه صادر
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 اقتصادی جدید فعال در این حیطه در پارک و کمک به همسوسازی بخش تحقیق و توسعه واحدهای مستقر فعلی در این مسیرها

 روش این شرکت ها در سطح ملی و بین المللی با ایده گیری از فرآیند های مارکتینگ این  ارتباط با  با شرکت های بین المللی همسو با فعالیت خوشه های مستقر در پارک و کمک به زنجیره ف

 شرکتها

 رسی و ایجاد بسترهای تشویقی برای شناسایی نقاط ضعف پارک در جذب بخش تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور توسعه یافته و زمینه سازی جهت رفع این نقاط ضعف و بر

 ت هاجذب این شرک

 نشگاه:ایجاد ارتباط با هسته های علمی دانشگاهی به صورت ویژه در دانشگاه تربیت مدرس با سه هدف کلی زیر با محوریت ارتقاء ارتباط صنعت و دا 

 استفاده از این هسته ها در فرآیندهای پروژه محور واحدهای تحقیق و توسعه سازمان های رشد یافته و با بازار پایدار  -الف

 ه تعریف  پروژه های تحصیالت تکمیلی با حلقه اتصالی اساتید دانشگاه جهت ارتقا سطح ارتباط صنعت و دانشگاهکمک ب - ب

 صنعتی سازی این ایده ها ایجاد بستر جذب ایده های جدید و نوآور به عنوان شرکت های پیش رشد از فارغ التحصیالن دانشگاهی منطبق بر بازار حقیقی ایران و کمک به - ج

  بستر هم افزایی بین شرکت های مستقر در پارک با بهره گیری از تبادل دانش و خدمات فنی به یکدیگرکمک به 

 

 

 


