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 مشخصات فردی  

                                                                                           حمید مهدوی  نام و نام خانوادگی :

 1342 تاریخ تولد :

 1374خرداد   –دانشگاه علم و صنعت ایران  –فوق لیسانس مهندسی مواد     تحصیالت :

 1367خرداد   –دانشگاه صنعتی اصفهان  –مهندسی مواد   لیسانس                      

 031-38717473  تلفن :           hmahdavi@istt.org      پست الکترونیک : 

 031-33862355 فاكس :                     

 

 :  سمت فعلی

 (تا کنون 1392بهایی )شیخ   –پارک علم و فناوری استان اصفهان   رییس

 سوابق اجرایی : 

 (1398عضو هیات مدیره انجمن علمی پارکها و مراکز رشد علم فناوری ایران) -1

 (1397عضو کارگروه فن آفرینان چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی ) -2

 (9/12/1395 – 29/7/1394) اصفهان  علمی و تحقیقاتی اصفهانشهرک   سرپرست معاونت توسعه فناوری -3

 (1396عضو کارگروه فن آفرینان سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی ) -4

 (1395عضو شورای علمی سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی ) -5

 (1394) تان اصفهانسشانزدهمین ستاد پژوهش ا   مسئول کارگروه نخبگان  و فناوری -6

 (1394لی فن آفرینی شیخ بهایی )عضو کارگروه فن آفرینان دوازدهمین جشنواره م  -7

 (1393) اصفهانفناوری عضو شورای راهبری شهرک صنعتی   -8

 (1392)  عضو کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا -9

 (1391  - 1387شیخ بهایی )  -سرپرست پارک علم و فناوری استان اصفهان -10

 (1391  -  1384ری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان )مدیر پارکها و مراکز رشد فناو -11

 (1392) عضو کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان -12

 (1390)  عضو کانون هماهنگی دانش و صنعت فرآورده های نسوز کشور -13

 (1389)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  فناوری  مواد و تجهیزات پزشکیعضو شورای مرکز رشد   -14

عضو کارگروه مشترک علم و فناوری برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالالالمی   -15

 (1388ایران )
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 (1384  -  1382مدیر مرکز رشد جامع فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ) -16

 (1384  - 1381شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان )ICT مدیر مرکز رشد   -17

 ( 1382-1381)شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان     اتیطرحهای تحقیقدفتر مدیر  -18

 (1381-1380شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ) واحدهای فناوریجذب و پذیرش  دفترسرپرست  -19

 (  1380-1379سرپرست امور پژوهشی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ) -20

 (1379-1376دبیر کمیته تخصصی آهن و فوالد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ) -21

 ( 1376  – 1372مهندسی شرکت مهندسی روهینا )  ر واحد خدماتمدی -22

 ( 1369-1368) اصفهانهمکاری نیمه وقت آموزشی با دانشگاه مالک اشتر  -23

 (1372 -1367دانشگاه صنعتی اصفهان )  –مواد مهندسی  کارشناس آموزشی و پژوهشی دانشکده  -24

 جوائز و تقدیرها

 1392تیر   -وم  تقدیرنامه از معاون پژوهش و فناوری وزارت عل -1

 1388آذر   -دهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر  -انتخاب مدیر برجسته پژوهشی کشور -2

 1385  - انتخاب مدیر نمونه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان -3

 1385  -  نمونه دهمین جشنواره شهید رجایی مدیرانتخاب  -4

 1381  -  نمونه ششمین جشنواره شهید رجایی مدیرانتخاب  -5

 1380  -  نمونه پنجمین جشنواره شهید رجایی کارمندانتخاب  -6

 دوره ها و آموزشهای تخصصی: 

1. STPs Governance In Developing Countries, 20-21 June 2018 Tehran, Iran 

2. S&T Innovation Training Program for High Level Policy Makers ,              

6120 September .th30-Lampur , Malaysia ,26  Kuala 

  9  -خلالالیف فالالارس، بوشالالهر توانمندسازی مدیریت پارک، پارک علم و فنالالاوری آموزشی مدرس کارگاه .3

 1393اسفند 

طراحی سیاست های علالالم، فنالالاوری و نالالوآوری درکشالالورهای عضالالو  روزه:    5حضور در دوره آموزشی   .4

 COMSTECH – Feb 22-27 , 2015  سازمان همکاری اسالمی

5. International Seminar on Science & Technology Policies and Management,       

         8-22 June 2014 - China 
  ییبها خیش ینیجشنواره فن آفر نینهم -اصفهان  "یعلم و فناور  یپارک ها  تیریمد"یآموزش  کارگاه .6

 1392ماه    بهشتیارد   19و   18

 1389 ماهید   22 -تهران   "یپژوه ندهیآ یمبان"یآموزش کارگاه .7

 1388 مهرماه  25 و  8 ، 2  – اصفهان  "نانو یفناور   هیکسب و کار بر پا نینو یفرصتها "یآموزش کارگاه .8

 1388 مهر 16  –تهران    "یفناور  یساز یتجار "یآموزش کارگاه .9
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10. INSMEs  Annual Meeting- 2009, 20- 23 April, Dubai, UAE 

 1388  بهشتیارد  -اصفهان  "نانیت  فن آفرو شکس تیو علل موفق  یشناس  بیآس "یآموزش کارگاه .11

 1388  بهشتاردی  25  –اصفهان   "ینیدر توسعه فن آفر  یجهان اتیتجرب "یآموزش کارگاه .12

   1388  بهشتیارد 24  -اصفهان  "مراکز رشد  یفیک تیریدر ارتقاء مد نیمباحث نو "یآموزش کارگاه .13

  1387بهمن  16 -اصفهان  "موز و تندآ  رندهیادگی یهفت راز تحول در سازمان ها  " یآموزش  دوره .14

 1387بهمن  17  -اصفهان   "  MIS تیریاطالعات در مد یها  ستمیس " یآموزش  ناریسم .15

   1387  بهشتیارد  25  -اصفهان "  یتکنولوژ  یگذار متیق "  یآموزش کارگاه .16

و    اتیالال قالالانون برنامالاله چهالالارم توسالالعه، تجرب  47مالالاده    یینامه اجرا  نییبا آ  ییآشنا  "  یآموزش  کارگاه .17

 النگی  - 1387 مرداد 3  و2  –  "یآت  یدهاراهبر

 پژوهش و  آموزش دفتر اصفهان  – 1386  وریشهر 12،    یدولت تیریدر مد نینو  یکردهایرو کارگاه .18

 تهران  -  1386 رماهیت 7تا   2  -داریکسب وکارپا نیو تضم  یفرصت ورز تیریمد کارگاه .19

 شیک -1385اسفند    -  یتکنولوژ ازیامت یتجارت و قراردادها  حقوق .20

 1385 ماهید 30  -و معادن اصفهان   عیسازمان صنا  -دانش   تیریمد یآموزش  هدور .21

22. Networking in Science and Technology Parks , Feb 2007 

 1385آذر    -کارآمد مراکز رشد تیریموثر در مد  یگامها .23

24. Benchmarking of incubator establishment in developed countries, Sep. 2006 

25. Working with Client Companies in in Science and Technology Parks, Aug. 

2006 

 1385  ریت  - یدر مراکز رشد فناور نانهیکارآفر یهادهیشدن ا یو نظارت بر تجار رشیپذ .26

27. Design and Operation of Incubator Programs, June 2006 

 1385خرداد     -کز رشددر مرا دهیطرح و ا ، یو مال یاقتصاد یهالیو تحل یعموم   اقتصاد .28

29. Sustainability of STPs through  Market Driven R&D , march 2005 

30. Fostering Job Creation & Entrepreneuership , march 2005 

 1385  بهشتیارد  -و کارشناسان   رانیمد  ژهیگذاران و هیو مشارکت سرما  جذب .31

 1385   بهشتی، ارد   TRIZ  تیخالق  یمهندس .32

33. STPs Market Planning  , Oct. 2005 

34. Intellectual Property & Inpvation , Feb. 2005 

 1384 ریت  -شرکتها   یفرصتها و چالشها  WTO  یتجارت جهان سازمان .35

36. Training Workshop on e-Government , Dec. 2004 

 1383 ماهید  - ندهایفرا تیریمد یمبان .37

 1383آذر    -تهران   -کشور یم و فناورپارکها و مراکز رشد عل یروسا  یآموزش ییگردهما نیششم .38

 1383 مهر –  النیگ   -کشور یپارکها و مراکز رشد علم و فناور یروسا یآموزش  ییگردهما  نیپنجم .39

 1383 ریت -کرمان   -کشور یپارکها و مراکز رشد علم و فناور  یروسا یآموزش ییگردهما  نیچهارم  .40

 1382اسفند   -زدی  -کشور یفناور  پارکها و مراکز رشد علم و یروسا  یآموزش ییگردهما نیسوم  .41

   1382ورشهری  –خراسان   -کشور یپارکها و مراکز رشد علم و فناور یروسا  یآموزش ییگردهما نیاول .42

 1382  بهشتیارد  -، اصفهان  یپارکها و مراکز رشد علم و فناور  یکارگاه آموزش نیاول .43
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 1380و مهر   وریشهر -یانسان یروین یو بهره ور تیریمد  یآموزش کارگاه .44

 1380  ورشهری  -  تهران –  یدولت  تیریمرکز آموزش مد  -  یمشارکت تیریمد نظام .45

   WIDOWS XP  - 1380شبکه و  یآموزش کارگاه .46

 1379مرداد  -، دانشگاه تهران  دانشگاهی  جهاد  –و توسعه در صنعت    قیتحق یواحدها تیریمد .47

 1370مهر    -دانشگاه تهران  - یالکترون  کروسکوپیکار با م   یآموزش کارگاه .48

 :  و تدریس سوابق علمی

 9  –اصفهان    "توسعه فیزیکی و واگذاری زمین در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان  "مدرس کارگاه آموزشی .1

 1396اردیبهشت  

با فرایندها و شیوه های اجرایی از پذیرش تا خروج واحدهای فنالالاور در مراکالالز   آشنایی "مدرس کارگاه آموزشی .2

 1395شهریور   10و  9  –اصفهان   "رشد

دانشالالگاه    "با نقش مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان در حالالوزه کالالارآفرینی  آشنایی  "  مدرس کارگاه آموزشی .3

 1394آبان  – هرمزگان

 "مدیریت مرکز رشدستاد  انتقال تجربه برای  مدیریت و اجرای نشست تخصصی مستندسازی و  "مدرس دوره   .4

 7/11/93دانشگاه کاشان 

  18/6/93دانشگاه باهنر کرمان  ، یو دفاتر انتقال فناور انیدانش بن یشرکتها  یکارگاه آموزشمدرس   .5

دانشالالگاه آزاد    یانسان  یرویدفتر مطالعات و آموزش ن  ، یدانشگاه  قاتیتحق یساز یتجار یآموزش کارگاهمدرس  .6

 22/6/93استان اصفهان 

دانشالالگاه آزاد    -انیالال در شرکتها و موسسالالات دانالالش بن  یو نقش جامعه دانشگاه  گاهیجا  یآموزش  کارگاهمدرس  .7

 12/6/93واحد فالورجان  

  -اصالالفهان  یچالالرا و چگونالالهن دانشالالگاه صالالنعت ان، یدانش بن یکسب و کار ها یراه انداز یکارگاه آموزش مدرس .8

   27/2/93برق     یدانشکده مهندس

اسفند ماه    11و  10 - انیدر شرکتها و موسسات دانش بن یو نقش جامعه دانشگاه گاهیجا یکارگاه آموزش  مدرس .9

 رجندیدانشگاه آزاد ب  -  92

دوم، حمایالالت هالالای  دوره  -کارگاه آموزشی ارتقاء کیفیت توان تخصصی مدیران و کارشناسان مراکز رشد مدرس .10

    1388فروردین   27تا   26مالی و گردش کار، 

 1387-دوره    چهار  -"دوره آشنایی با راه اندازی شرکتهای دانش بنیان  "آموزشی  کارگاه    مدرس .11

 1387  -تدوین دستورالعمل نحوه ارزیابی واحدهای فناوری مستقر در پارک علم و فناوریطرح اصلی همکار   .12

، فراینالالدها و  اولدوره    -مراکالالز رشالالدارتقاء کیفیت توان تخصصی مدیران و کارشناسان   کارگاه آموزشی مدرس .13

   1386بهمن ماه  18تا  17شیوه های اجرایی از پذیرش تا خروج، 

م ارزیابی اولیه امکان سنجی طرح های ایده محوری متقاضیان استقرار در مرکز  طرح تدوین سیستاصلی  همکار .14

 IDEAS  -  1385رشد به روش  

   1383-طرح تدوین برنامه کاری پارک فناوری شیخ بهایی اصلی همکار   .15
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 1383  -شورای شبکه مراکز رشد علم و فناوری  کشور    رسمی عضو .16

  -صنایع کوچک و متوسالال     R&Dارتقای واحدهای  درتی های تحقیقامجری طرح مطالعه و بررسی نقش پارک .17

1382  

مرکز رشالالد در حالالال راه انالالدازی از   24انکوباتور و نحوه مدیریت انکوباتور برای حداقل موزش مفاهیم آترویف و  .18

 1387تا  1381سراسر کشور از 

   1380-طراحی جامع پارکهای علم و فناوری  -همکار طرح ملی .19

روند رشد موسسات کوچک و متوس  در مراکالالز رشالالد واحالالدهای  از یستم ارزیابی تدوین س طرح اصلی همکار  .20

 1380  -فناوری 

تدوین سیستم های آموزشی کسب مهارتهای شغلی برای موسسات کوچالالک و متوسالال  در مراکالالز   همکار طرح  .21

 1380 –رشد واحدهای فناوری 

 1379-تدوین فرایندهای جذب و پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناوری طرح   یرمج .22

  1379-تدوین سیستم نظام پیشنهادات شهرک  علمی و تحقیقاتی اصفهان  همکار طرح  .23

همکار طرح تحقیقاتی تهیه و تدوین برنامه جامع دستیابی شرکت فوالد مبارکه به فن آوری های نوین در ناحیه   .24

 1379-فوالدسازی 

   1379  -از جنبه کاهش مصرف انرژی  های قوس الکتریک همکار طرح تحقیقاتی بررسی سرباره پفکی در کوره .25

   1379تا  API -  77همکار طرح تحقیقاتی بررسی امکان پذیری کنترل شکل آخال در فوالدهای   .26

   1382تا  1376 -عضویت در کمیته تخصصی فوالد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان .27

  1377 تا 76-  رکه همکار طرح تحقیقاتی بررسی امکان تولید فوالدهای الکتریکی در شرکت فوالد مبا .28

 

 :  مقاالت

نشریه رشد فناوری، نشریه   -رتبه بندی عوامل موثر در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکتهای دانش بنیان (1

 1393  زمستان   – 41شماره  –م دهسال    -تخصصی پارکها و مراکز رشد 

دانش بنیان مستقر در پارکهای علم   تحلیل اثربخشی پارکهای علم و فناوری به کمک نتایف فرایند ارزیابی شرکتهای (2

 1390  تابستان – 27شماره   –م هفتسال    -نشریه رشد فناوری، نشریه تخصصی پارکها و مراکز رشد -و فناوری

هش و  واولین همایش  مدیریت پژ فرایند ارزیابی در پارکهای فناوری، شاخصی برای میزان موفقیت پژوهش و فناوری (3

 تهران   –1389دیماه  7  -فناوری  کشور 

نشریه رشد فناوری، نشریه تخصصی پارکها و    -انتقال فناوری از طریق مدل چرخش مغزها در پارکهای علم و فناوری (4

 1389  بهار – 22شماره  –م شش سال    -مراکز رشد

گردهمایی مدیران مراکز رشد  - مرکالز رشالداستفاده بهینه از امکانات    هتج  استقرار  روشهای جدید (5

 کرج  –1388اه مردادم  7  -کشور
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نشریه تخصصی پارکها و مراکز  رشد فناوری، نشریه    -بررسی عوامل موفقیت شرکت های دانش محور (6

 1387   پاییز   –  16شماره   –  چهارم  سال    -رشد

نشریه تخصصی پارکها و   رشد فناوری،   نشریه  -شاخص های مهم در فرایند پذیرش موسسات انکوباتوری (7

 1387   تابستان  –  15شماره    –  چهارم  سال  -  مراکز رشد

 نشریه   -ارزیابی عملکرد مراکز رشد واحدهای فناوری و پارکها  بوسیله شاخص های ارتقاء سطح فناوری (8

 1386   پاییز  –  12شماره    –سال سوم      -نشریه تخصصی پارکها و مراکز رشد  رشد فناوری، 

نشریه تخصصی پارکها و   شد فناوری،ر  نشریه  -سیستم ارزیابی اولیه امکان سنجی توسعه ایده های نو   (9

 1386بهار    –  10شماره    –سال سوم    -  مراکز رشد

نشریه تخصصی پارکها و   رشد فناوری،   نشریه   -روش رتبه بندی مراکز رشد به وسیله نماگرهای ترکیبی   (10

 1385پاییز   –  8شماره    –سال دوم    -مراکز رشد

11) A methodology for Ranking Incobators Using Composite Indicator,  

10th Annual Meeting of the ASPA, 16-19 Sep, 2006-Iran.     

 1384  -دانشگاه صنعتی اصفهان  -سمپوزیم فوالد    -پارک فناوری فوالد ، محور توسعه صنعت فوالد (12

هشالالتمین   -تجزیه و تحلیل عملکرد طرحهای تاییدی به عنوان یک الگو از ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه (13

 1383  -نشگاه و صنعتنگره دولت، داک

نقش کنترل و ارزیابی در روند رشد موسسات کوچک و متوس ، دومین گردهمائی پارکهالالا و مراکالالز رشالالد   (14

 1383اسفند   -فناوری

چهارمین همالالایش مراکالالز تحقیالالق و   -های تحقیق و توسعههای علم و فناوری و نقش آنها در فعالیتپارک (15

 1382آذر   -توسعه صنایع و معادن

کارگاه آموزشی تعامالت مالالالی پارکهالالا و    –مایت مالی در مراکز رشد، تجربه مرکز رشد غدیر  های حسیستم (16

 1382مهرماه    –شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان   –مراکز رشد  

  -چهارمین همایش ملی و دانشجویی انجمن کالالامپیوتر ایالالران -IT، ابزار حمایتی از مؤسسات ITانکوباتور  (17

1381 

هالالا و  سمینار صالالنعت خالالودرو، فرصالالت  -روشی برای ارتقای کیفیت و صادرات  -ایجاد پارک فناوری خودرو (18

 1380  -هاچالش

19)   The challenge of supporting private Enterprises through Incobation  programs, 

ISTT- Fifth Annual Meeting of the ASPA, 8-9 Nov, 2001-Japan. 

  –در تشخیص انواع آخالهای موجود در فوالدهای سالالاختمانی       8Berahaبررسی قابلیت محلول اچ رنگی   (20

   1380پیام فوالد 
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،     API X42مقالالدار ناخالصالالی فالالوالد    ود سازی ثانویه برکنتالالرل مورفولالالوژی   در فوال  CaSiتاثیر افزودن   (21

  1379سمپوزیوم فوالد 

 سالالمپوزیوم    -APIتالالاثیر افالالزودن ترکیبالالات کلسالالیم دار در خالالواذ انعطالالاف پالالذیری فالالوالدی   (22

 دانشگاه صنعتی اصفهان  – 78والد  ف

نار ملی مهندسی سومین سمی  -چدنهای داکتیل آستمپر شده جهت مصرف در قطعات تحت سایش خودرو (23

  1378سطح ، آبان  

  سومین کنگره سالیانه  -کاربرد روشهای کنترل شکل آخال و کاهش آن در فوالدهای آرام شده با آلومینیم (24

  1378مهندسین متالورژی ایران ، 

گری، دهمالالین سالالمینار سالالاالنه  های تضمین کیفیت در واحدهای کوچک ریختالالهلگوی استفاده از سیستما (25

 دانشگاه صنعتی اصفهان – 1377گران جامعه ریخته

  دومالالین کنگالالره سالالالیانه  –فوالدهای الکتریکی ، مشخصات فنی و امکان تولید در شرکت فالالوالد مبارکالاله   (26

  1377مهندسین متالورژی ایران ، 

 تهران  –  1377کیفی جوش مخزن گاز خودرو، سمینار بین المللی جوشکاری    اطمینان (27

درصالالد    2/2تاثیر میزان آستنیت باقیمانده بر رفتار تریبولوژیکی چدنهای داکتیل آستمپر شده با محتالالوای   (28

  1376لی مهندسی سطح ، اردیبهشت  دومین سمینارم   -سیلیسیم

  1376م و آلیاژهای آن، نشریه آلومینیم های آلومینیجوانی زنی و مکانیزم ریز شدن دانه (29

سازی خواذ فیزیکی مکانیکی قطعالالات فالالوالد آهنگالالری  طراحی و اجرای سیستم کنترل کیفی برای بهینه (30

 دانشگاه صنعتی اصفهان – 1375شده، سمپوزیوم فوالد  

فاده در  کاربرد روشهای آماری در کنترل کیفیت فوالدهای کربن منگنزدار نوردی تولید داخلی بالالرای اسالالت (31

  1375سمپوزیوم فوالد    –صنایع خودرو سازی  

32) Dry sliding wear of Austempered Ductile Iron      ارائه شده در سمینار بالالین المللالالی عملیالالات

 اصفهان –  IFHT, 95حرارتی  

 


