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 رزومه خالصه

 

 زادگانکتایون رحیم نام و نام خانوادگی:

 1355 تاریخ تولد:

 krahimzadegan@istt.ir  پست الکترونیکی:

 ، دانشگاه تهرانMBAارشد کارآفریني کارشناسي تحصیالت:

 1378 ه علوم پزشکي اصفهان، رساني پزشکي، دانشگاکارشناسي اطالع                 

 و  هاي پژوهشي و فناوري مدیر طرح سمت فعلی: 

 شهرك علمي و تحقیقاتي اصفهان  تروشیمي و انرژيپ اجرایي پارك نفت، گاز،  مسئول                  

 شغلي:سوابق 
 تاکنون   1399 ، گاز، پتروشيمي و انرژينفت مسئول اجرايي پارك  -1

 تاکنون  1386شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان  ي هاي پژوهشي و فناورمدير طرح  -2

 1386  -1384يابي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان  کارشناس مسوول امور قراردادهاي تحقيقاتي و پروژه  -3

 1384  -1383يابي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان  کارشناس کنترل پروژه و پروژه  -4

 1382کارشناس خدمات پشتيباني شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان  -5

 1381 -1377  هاي علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهش رساني اطالع کارشناس  -6

 

 : سوابق اجرایي
 فناوري واحدهاي فناور مستقر در شهرك  -قرارداد پژوهشي  1600نظارت بر انعقاد و اجراي بيش از  -1

 بهايي  آفريني شيخ جشنواره ملي فن دوره  14مشارکت در  -2

   1397  -هاي علمي و مناطق نوآوري پارك نفرانس جهاني  مشارکت در برگزاري سي و پنجمين ک  -3

 1390 -هاي علم و فناوريالمللي پارك مشارکت در برگزاري کنفرانس بين  -4

 نماينده شهرك در کارگزاري نظارت صندوق نوآوري و شکوفايي و صندوق پژوهش و فناوري استان اصفهان  -5

تا سال   )ظرفيتهاي قانوني( اصفهان   ي شهرك علمي و تحقيقاتي هامسئول کميته مجوزها و معافيت -6

1399 

 1398تا سال  شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان عضو کميته تسهيالت  -7

 عضو شوراي پذيرش و ارزيابي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان  -8

 ي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان فناور   پشتيباني و    توسعه شوراي  عضو  -9

 شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان   سازي هاي نيمه صنعتي و تجاري عضو شوراي علمي طرح  -10

 هاي توسعه محصول شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان عضو کارگروه ارزيابي طرح  -11
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 1397  -1394بنيان  هاي دانش شهرك در انجمن شرکت نماينده  -12

 1393  بنيان انش هاي د هاي گمرکي شرکت عضو کميته ارزيابي و تشخيص صالحيت معافيت  -13

  -1382)تکفا(    ICTاجراي دور اول و دوم طرح حمايت از شرکتهاي خصوصي و تعاوني در زمينه    مشارکت در  -14

1385 

 

 :وهشيسوابق آموزشي و پژ
مديريت مراکز رشد: فرايندها و شيوه هاي اجرايي از پذيرش تا  هاي آموزشي مدرس کارگاهسال   10بيش از  -1

 خروج واحدهاي فناور 

 شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان ها و مقررات ها و دستورالعمل نامهآيين و بازنگري در تدوين مشارکت  -2

  250ارايه بيش از  و  نوآوري و شکوفايي هاي صندوق  عضو داوران کارگزاري شهرك در نظارت طرح  -3

 نظارت شده طرح  115گزارش به صندوق نوآوري و شکوفايي بابت 

به نمايندگي از   سازيهاي تجاري رياست جمهوري در ارزيابي طرح همکاري با معاونت علمي و فناوري  -4

 شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان 

   هاي فناورانه هفته پژوهش داوري طرح  -5

 بهاييآفريني شيخهاي فناورانه جشنواره فن داور طرح  -6

 پروژه پژوهشي  10بيش از همکاري در  -7

 ايده و طرح پژوهشي و فناوري  1500ارزيابي بيش از  -8

 ي در ارزيابي ساالنه واحدهاي فناور شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان همکار -9

 هاي داخلي مقاله در مجالت و کنفرانس  4ارايه  -10

 جشنواره شهيد رجايي استان اصفهان  1388و مدير نمونه در سال   1381کارمند نمونه در سال   -11


