
 توانگری عبدالحسین

 مشاور کسب و کار و تجاری سازی فناوری، سرارزیاب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارزیابی شرکت های دانش بنیان

 بندرعباس ، کوی فرهنگیان، خیابان ابن سینا، پارک علم و فناوری استان هرمزگان، دفتر تجاری سازی 

 119داخلی  07633334016

09177631101 

@gmail.com2Hostat 

 پروژه ها

مشاوره تجاری سازی و توسعه ی کسب و کار . 1

از سال  –استارت آپ های مختلف در جنوب کشور 

 تا کنون 1394

(، طرح FS)شامل تدوین مدل کسب و کار، مطالعات امکان سنجی 

(، کنترل پروژه Action Planعملیاتی )(، برنامه ی BPکسب و کار)

  ی راه اندازی کسب و کار و سایر مشاوره های مدیریت و بازار

مشاور توسعه ی کسب و کار و مدیریت بازار یابی و . 2

فروش در مرکز آموزش و مشاوره ی سازمان مدیریت 

 صنعتی استان هرمزگان
 1395اردیبهشت تا مرداد 

شرکت در استان های  80 ارزیابی دانش بنیان بیش از. 3

تهران، هرمزگان، کرمان، یزد، فارس، سیستان و 

 بلوچستان
 تا کنون 1393از 

امکان سنجی و اجرای پروژه ی توزیع مواد غذایی و . 4

غرفه ی رسمی در سطح محل های  8نوشیدنی در 

 اسکان مسافران نوروزی در بندرعباس و جزیره ی قشم
 1393نوروز 

شرکت  ERPانحصاری نرم افزار  بازاریابی و فروش. 5

 رادان پویا سامانه در جنوب کشور
 1392تا  1390سال 

بازاریابی و فروش و پشتیبانی انحصاری سیستم های . 6

جامع مدیریتی و فروشگاهی شرکت فن آور گستر آریا 

 در استان هرمزگان
 1395تا  1393از 

بازاریابی و فروش و پشتیبانی انحصاریشرکت فرابین . 7

  ( Video Wallگستر پژواک ) اولین نرم افزار ایرانی 

 در استان هرمزگان
 1395تا  1393از 

 سابقه ی کار 

 مدیر عامل – بندرعباس، شرکت سنجش دانش صنعت جنوب. 1
 تا کنون 1395مرداد 

فعالیت در زمینه های خدمات مهندسی صنایع، ارزیابی های تخصصی و خدمات تجاری 

 سازی در حوزه ی فناوری های برتر

 ارزیاب – ارزیابان فناوری های ظهور امیرکبیر، تهرانشرکت . 2
 1394اسفند   تا 1394خرداد 

 .همکار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد های توسعه ی فناوری

 مدیر کنترل پروژه  – مشاوره مهندسی ساحل آموت، بندرعباسشرکت . 3
 1393تا  بهمن  1392بهمن 

 .مشاور، مجری و ناظر پروژه های عمرانی

 مدیر پروژه  – مقاوم سازه اشل، بندرعباسشرکت . 4
 1392تا  بهمن  1392فروردین 

 پیمانکار پروژه های عمرانی

 تحصیالت

گاه آزاد اسالمی واحد صنایع، دانش -کارشناسی ارشد مهندسی صنایع. 1

 بندرعباس

 1397تا شهریور  1392بهمن 

اوری با پایان نامه: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکست و موفقیت تجاری سازی فن

ستان الگوریتم رتبه بندی درخت تصمیم )مطالعه موردی: پارک علم و فناوری ااستفاده از 

 هرمزگان(

 ندرعباسب -کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه هرمزگان . 2

 1392تا شهریور  1386بهمن 

 پروژه ی پایانی: مطالعه امکان سنجی تولید ساندویچ آماده ی ماهی در بندرعباس 
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 ها مهارت

1. Microsoft Office 

2. COMFAR III Expert   & COMFAR III 

Business Planner 

3. Microsoft Project Professional 

4. IBM SPSS Modeler 

 افتخارات

 مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان. 1
 30واحد ستادی با  4کانون و  12مدیریت  – 1390تا  1389از سال 

 نفر معاون

 عضو شورای فرهنگی دانشگاه هرمزگان. 2

 عضو شورای نظارت بر نشریات دانشگاهه هرمزگان. 3

رتبه ی اول طرح پژوهشی در شاخه ی فنی و . 4

مهندسی نهمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و 

 نوآور بسیجی 
 طرح ریزی واحد صنعتی تولید شیشه باالبر پراید در جزیره ی قشم

داور علمی برخی از طرح های متقاضی ورود به . 5

 مرکز رشد هرمزگان در زمینه ی مهندسی سیستم ها 
 تا کنون 1396از سال 

داور پیشرفت کسب و کارتمامی متقاضیان تبدیل . 6

وضعیت از رشد مقادماتی به دوره ی رشد درمرکز رشد 

 هرمزگان 
 تا کنون 1396از سال 

داوری علمی و تجاری سازی ایده شو های مختلف در . 7

 سطح استان هرمزگان

  ISCچاپ مقاله با نمایه . 8
شناسایی و ائولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی فناوری در 

 AHPاستان هرمزگان با روش 

ساعته " آشنایی با قانون  3تدریس در کارگاه های . 9

حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی 

 نوآوری ها و اختراعات" 

تدریس در کارگاه های یک روزه " تجاری سازی . 10

 فناوری"

 ی آموزشی سپری شدهها دوره

 کارگاه آموزشی مهندسی ارزش . 1

 سازمان علمی پژوهشی دانشجویان عمران سراسر کشور – 23/09/1385

 EFQMکارگاه آموزش ارزیاب . 2

2010March th10 – th9-EFQM excellence model assessor training  

 2008و  9001ممیزی داخلی ایزو کارگاه آموزشی . 3

INTERNAL AUDIT BASED ON ISO 9001:2008 – OCT 2010 – 3 days 

 کارگاه آموزشی "فرصت های جدید کسب و کار بر پایه فناوری نانو" . 4
 ساعت  10 – 18/09/1388

 سمینار آموزشی "مدیریت پروژه" . 5
 ازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگانس -ساعت  12به مدت  25/1/89

 "مذاکرهسمینار آموزشی "اصول و فنون . 6
 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان  -ساعت  8به مدت  – 18/9/87 

 دوره ی "آینده پژوهی و مطالعات راهبردی صراط" . 7
توسط  -تهران، دانشگاه جامع امام حسین )ع( –ساعت  60به مدت  22/4/91تا  17/4/91

 مرکز آینده پژوهی و مطالعات راهبردی تابان

ک آموزشی "شناسایی و مستند سازی نیازهای فناورانه صنایع کوچدوره . 8

 و متوسط"
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی  –ساعت  16بمدت  1396بهمن  12و  11

 ایران

 عاملین توسعه خوشه های کسب و کار"آموزشی " دوره. 9
ک های سازمان صنایع کوچک و شهر –ساعت  56به مدت  1396دی ماه سال  22الی  16 

 صنعتی ایران
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