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 مشخصات فردی 

 مجید   :نام

 محمدی   :  نام خانوادگي
 1355 / 02/ 17  تاريخ تولد :

 عبدالرحیم  نام پدر:

 متاهل   وضعيت تاهل:

 کارت پایان خدمت   وضعيت نظام وظيفه:

 )یک(   1  تعداد فرزند:

 کارمند بازنشسته    شغل پدر:

 mmohammady@istt.ir    پست الکترونيکي:

 09131144759    تلفن تماس:

 اصفهان  آدرس:

 

   تحصیلیسوابق 

 

 معدل اتمام  شروع  فارغ التحصيل گرايش  رشته  مقطع

 17 1373 1369 دبیرستان شهدای ادب  - ریاضی فیزیک  دبيرستان 

 متالورژی استخراجی  مهندسی مواد  کارشناسي 
دانشگاه صنعتی 

 اصفهان 
1374 1378 13 

 وری مدیریت سیستم و بهره  مهندسی صنایع کارشناسي ارشد 
دانشگاه آزاد اسالمی  

 نجف آباد 
1383 1386 5/15 

  

 

 کاری سوابق 

 تاريخ اتمام کار  تاريخ شروع کار  سمت  شرکت/موسسه/سازمان:   نام

 1383 1379 مدیر داخلی موسسه همشهری 

 1384 1383 ری امور ادا شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 1391 1384 مدیر پشتیبانی واحدهای فناور  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
آفرینی شیخ بهایی دوره های  مسئول اجرایی جشنواره ملی فن 

 پنجم و ششم
1386 1388 

 1395 1392 یآفرینی شیخ بهایمسئول اجرایی جشنواره ملی فن  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 1396 1395 کارشناس مسئول انتقال فناوری و قراردادهای تجاری  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 یی بهاخیش  یپارک علم و فناور کارشناس مسئول  

 
1397 1398 

 تا کنون 1399   یو انتقال فناور  یسازی اداره تجار  سیرئ شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 

 سوابق آموزشی و پژوهشی 

 

    در دماهای باال    آلومینایدو نیکل  آلومینایدبا پوشش  CK45بررسی اکسایش فوالد  -

    (1386اندازه گیری تاثیر شاخصهای موثر در بهره وری شرکت کاشی اصفهان )پایان نامه کارشناسی ارشد  -

 مراکز رشد تازه تاسیس کل کشور ارائه دوره آموزشی آشنایی با مراکز رشد ویژه مدیران  -

 مهارت ها و توانايي ها

 

mailto:mmohammady@istt.ir


 

 مهارت هاي نرم افزاري

 Office  (Word ,Excel, Power point…)نرم افزارهای کاربردی و  -

 نرم افزار حقوق و دستمزد)همکاران سیستم(  -

 نرم افزار حسابدار  -

 مکاتبات اداری نرم افزارهای -

 موتورهای جستجوی اینترنتی  -

 نهاي خارجي :زياآشنايي با 

 باال  انگلیسی در سطح متوسط  -

   عربی در سطح متوسط -

-   

 : ساير مهارتها

 مباحث کارآفرینی، کسب و کارهای نوپا، مراکز رشد و پارکهای فناوری، ارزیابی شرکتها   آشنایی با    -

   (Business Plan)برنامه کاری  -

 مدل کسب و کار -

 سازی از ایده تا بازارفرآیند تجاری -

 گذار و صاحبان ایده اری و مشارکت بین سرمایهگذسرمایه -

 قراردادهای پرسنلی و قوانین مرتبط -

   مبادله قراردادهای پژوهشی و اجرایی اصول و نحوه -

 عالئق فردی 

   فعالیتهای گروهی و صنفی -

 موسیقی -

 مطالعه کتب با مضامین تاریخی یا شعر -

 ورزش شنا -

 


