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 :آکادمیک تحصیالت

 :1387دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،  مهندسی پلیمر،  کارشناسی ارشد  

  : 1384دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر، مهندسی پلیمر، کارشناسی  

 تجربیات شغلی:

i.  ) تاکنون) 6/1398پارك علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس 

 فناوري توسعه  تمعاون 

ii. 6/1398 تا 1395صیرالدین طوسی ( دانشگاه صنعتی خواجه ن( 

 دانشگاهواحدهاي فناور مرکز رشد  مدیر 
 نصیرمرکز نوآوري  رئیس 

  نوآوري و رشد"مدیرمسئول فصل نامه" 
 (اینوکاپ) جشنواره نوآوري و کسب و کار خواجه نصیر رئیس 

 بنیانگذار مدرسه کسب و کار خواجه نصیر 

iii. 1390 -1386: (توسعه تکنولوژيمرکز مطالعات ؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( 

 مدیر برنامه ریزي و توسعه  
   پروژه، مشاور و پژوهشگر و همکاري در اجراي پروژه هاي متعدد پژوهشی و مطالعاتیمدیر 

 عضو کارگروه تدوین مفاد برنامه توسعه پتروشیمی، برنامه پنجم توسعه 

iv.  1395تا 1391ابدال (مپصا): (شرکت مدیریت پروژه هاي صنعتی( 
  در پارك فناوري پردیس  رکتشسرپرست 

 کسب دوسال پیاپی عنوان برتر شرکتهاي دانش بنیان مستقر در پارك فناوري پردیس 

 خالصه سوابق فعالیت پروژه اي:

i. تدوین مفاد  پتروشیمی . مشاور دانشگاهی در -وزارت صنایع و معادن، کارگروه ویژه تدوین برنامه پنجم توسعه

 1388بهار و تابستان -برنامه پنجم توسعه پتروشیمی

 نام و نام خانوادگی: حامدابراهیمی

  h.ebrahimi@modares.ac.irپست الکترونیکی:

  کارگر شمالی، خیابان گردآفرید، نبش هیات، پارك علم و فناوري مدرسآدرس: تهران، 



2 | P a g e  
 

ii.  ،1386طرح تحقیقات اساسی و کاربردي وزارت صنایع و معادن  . 

 1385 .طرح جامع مطالعاتی اصالح، بهبود ، توسعه فناوري و طراحی فرموالسیون، فرآیند تولید الستیک و بازیافت آن. 
  سرمایه گذاري مشترك براي توسعه همکاري هاي صنعتی براي کشورهاي عضو طرح جامع مطالعاتی شناسایی فرصتهاي

  1388سازمان اقتصادي اکو. 

iii.  1389-1387پروژه هاي طراحی و پیاده سازي کانون تفکر و ارتقاي مهارت هاي فکري 
 طراحی و سازماندهی بهترین الگو براي مدیریت کانون تفکر در شرکت پایانه هاي نفتی ایران ،مطالعه 
 فعالیت هاي کانون تفکر شرکت ملی پتروشیمی ایران مدیریت 
 سازماندهی فعالیت هاي کانون تفکر و فرآیندهاي فکري شرکت ملی گاز ایران 
 مشاوردانشگاهی بانک کشاورزي در جلسات اتاق هاي فکر استانی این بانک 
  1389هاي بازرگانی ایران، تدوین برنامه توسعه تجارت محصوالت نانو فناوري. موسسه مطالعات و پژوهش 
 ،1390 بررسی جامع ماموریت ها و عملکرد واحدهاي پژوهشی و تحقیق و توسعه. دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 ارایه سمینارآموزشی حل مساله و طوفان فکري در سازمان هاي کارفرما 

 :هاي آموزشی دوره

  یانارزیابی و معافیتهاي کسب و کارهاي دانش بن "مدرس دوره آموزشی" 

  1396ساعت  8، "سرمایه گذاري خطرپذیر"دوره آموزشی 

  1397ساعت  24 "تجاري سازي فناوري"دوره آموزشی 

  1395ساعت 9 "مهارتهاي بازاریابی و فروش"دوره آموزشی 

  1393ساعت،  16،  "مدیریت نوآوري و مدیریت تکنولوژي"کارگاه 

  استاندارد  پیاده سازيکارگاه آموزشیISO-17025 ،16 ،1393ساعت 

  1392ساعت،   8، مدیریت پروژهکارگاه 

  1391ساعت ،  8،  تقویت مهارتهاي سرپرستیکارگاه 

  1388ساعت،  24، مدیریت تحقیق و توسعهکارگاه 

  ، 1386واحد دانشگاه تربیت مدرس ، 16طی دوره مهارتهاي تدریس 

 عضویت در کارگروه ها و مجامع

  ملی نخبگانعضو کارگروه ارزیابی اختراعات؛ بنیاد 

  دانشگاه تربیت مدرس– شوراي فارغ التحصیالن دانشکده مهندسی شیمیعضو 

 انتشارات علمی و پژوهشی: 

 Authoring educational book for Graduate, "Physical Chemistry of the Polymers” Alavi Institute, 2008, 
Tehran, Iran. 

 Hamed Ebrahimi, N.G. Ebrahimi ”Morphology and electrical conductivity of carbon black filled poly 
(ethylene terephthalate)/polypropylene composite ", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 124, 4598–
4605 (2012).  
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 Hamed Ebrahimi, N.G. Ebrahimi, M. Razaghi “Electrical conductivity of carbon black /poly (ethylene 
terephthalate) / polypropylene composite” , presentation at the 5th International Chemical 
Engineering Congress, 2-5 Jan, 2009 - Kish Island, Iran. 

 Hamed Ebrahimi, N.G.Ebrahimi “Mechanical and electrical properties of carbon black filled in situ 
microfibrillar poly (ethylene terephthalate)/polypropylene composite", Accepted for presentation at 
the Asia/Australia Regional Meeting of the Polymer Processing Society(PPS), November 15-17, 
2011, Kish Island, Iran. 

 
 

 

 


