
  

 

 

 

 به عنوان مدیرعامل شرکت سورنا  دستاوردها

 

 تا کنون 92از سال استان  20از بیش فناور و دانش بنیان در شرکت   1500ارائه خدمت به بیش از  •

 95سال   کشور ی کارگزارن تجار یجشنواره مل ن ی اول دهیکارگزار برگز •

و تنها شرکت موفق به کسب   یجمهور  استیر یو فناور یاز معاونت علم یمجوز انتقال فناور  دیگر  ن یخذ باالترا •

 95سال  مجوز در مرکز و جنوب کشور  ن یا

  ،میلیارد ریال  10000 تقریبی  به مبلغ زدیشعبه  رانیتوسط بانک توسعه صادرات ا اعتبار  ن یدر جذب باالتر یهمکار •

 1400و   99،   98  هایدر کشور سال انیدانش بن  یاز صادرات شرکت ها تیجهت حما

 99در سال  کارآفرینی استان یزدکسب رتبه اول در بین شرکت های مشاوره کسب و کار و خدمات  •

 تاکنون  95سال پیاپی از سال   شش های کشور در بازارفن بازار برگزیده در بین فن   5انتخاب به عنوان یکی از  •

 97،  98و  99  هایکشور درسال یمنطقه ا   یکارگزاران فن بازارها ن ی در ب ازیامت   ن یکسب باالتر •

 

 

 سوابق کاری 

 

و تنها  ن یاول به عنوان   98تا  96از سال  زدی یاتاق بازرگان ی نوآور  یگذار هیسرما ونی سی کم ی راه اندازمشارکت در  •

 کشور  یبازرگان یاتاق ها ن ی ب یتخصص ونیس یکم

از  صنعتی و دستگاههای اجرایی  واحد 120بیش از  به  اسایی و رفع نیازهای فناوریدر زمینه شن خدمات ارائه •

   96سال  

   97از سال  زدیدانشگاه   یدفتر انتقال فناور یو راهبر  یراه انداز  ،ستم ی س  یطراحمسئول  •

 شرکت فناور و دانش بنیان   300ارائه مشاوره در زمینه تجاری سازی به بیش از   •

 فناوری و نواوری  صی ملی و استانی در حوزه تخصرویداد   250یش از ببرگزاری  •

 ه بازار و تامین مالی  ارگاههای تجاری سازی، انتقال فناوری، توسعمدرس ک •

 

 

 عات تماس اطل 

 11داخلی   (035)  37269816 شرکت سورنا:  ن ثابتتلف

 

 خالصه رزومه

مدیرعامل شرکت راهکار تجارت پویا  بنیانگذار و  •

 سورنا

هیئت مدیره شتابدهنده بازار و   رییسو بنیان گذار  •

 صادرات آسا

و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و انتقال  بنیانگذار •

 فناوری جهش ایساتیس

 

 محمدرضا علومی


