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 مشخصات فردی 

 زادهاحسان عظیم نام و نام خانوادگی: •

 محمد  نام پدر: •

 اهواز ،  15/2/67 تاریخ و محل تولد: •

 وضعیت تاهل: مجرد  •

   0912-7176411 :همراه تلفن •

 azimzadeh@sharif.ir  ehsan.azimzadeh@gmail.com :ایمیل •

 http://ehsanazimzadeh.irوب سایت شخصی:  •

 

 تتحصیال

 91-89 ،، تهراندانشگاه صنعتی شریف(، یکامپیوترهای سیستمندسی کامپیوتر )معماری ارشد مه کارشناسی  •

 89-85 ،، تهراندانشگاه صنعتی امیرکبیرکامپیوتر )سخت افزار(،  کارشناسی مهندسی •

 84-81، اهواز دبیرستان شهدا،دیپلم ریاضی و فیزیک،  •

 

 هاو پروژه  سوابق کاری

 تا کنون  99مهر معاون پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف،  •

 تا کنون  99لم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، مهر دبیر شورای پارک ع  •

 99مهر تا  96مدیر برنامه ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، آذر  •

 96آذر تا   95پارک علم و فناوری دانشگاه شریف، دی و کارشناس اجرایی عضو ستاد راه اندازی  •

تا   95دی  ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،"دانشگاه ها توسعه اکوسیستم کارآفرینی در "در پروژه همکاری  •

 97شهریور 

 94تا مهر  93شریف، مهر  صنعتی ، دانشگاه دفتر ارتباط با صنعت، دفتر سرپرست •

 93تا مهر  91شریف، آبان  صنعتی انشگاهدفتر ارتباط با صنعت، د توسعه سیستم، ارشد کارشناس •

 93رکت وادا، بهمن ، شMS Dynamics CRMسامانه مانی مبتنی بر فرآیندهای سازمشاور طراحی و توسعه  •

های پیشرفته مرکز رشد فناوری ، MS Dynamics CRMفرآیندهای سازمانی مبتنی بر سامانه  تحلیل، طراحی و توسعه •

 93شریف، شهریور صنعتی دانشگاه 

دفتر نوآوری و فناوری گروه   ، MS Dynamics CRMفرآیندهای سازمانی مبتنی بر سامانه  تحلیل، طراحی و توسعه •

 93صنعتی گلرنگ، مرداد 

 92بهمن تا  90شریف، مهر  صنعتی با مدیریت دکتر مازیار گودرزی، دانشگاه اسمارتآزمایشگاه  ،مدیر اجرایی •

o  تلفن همراهبر بستر  درتوسعه سامانه ردگیری شخصی 

 89دانشگاه غیرانتفاعی رایانه ای تهران، مرداد ته آموزشی درس معماری کامپیوتر، تالیف بس •

 تدریس خصوصی و گروهی دروس دانشگاهی  •

 

 های تخصصی ها و کارگاهدوره

 95، مرکز رشد دانشگاه شریف، بهمن  "و تبلیغات در توسعه کسب و کارها روابط عمومی "دوره یک روزه  •

 93، شرکت آیکو، بهمن "Microsoft Dynamics CRM 2015آموزش "دوره یک روزه  •

 93، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، آذر "مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی"ساعته  16دوره  •

 93، مرداد IQnet، موسسه "مدیریت ارتباط با مشتری"دوره یک روزه  •
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 93د درسنامه، مردا "مبانی بازارهای مالی "دوره آنالین  •

 92درسنامه، آبان  "مدیریت زمان"دوره آنالین  •

 92شریف، آبان صنعتی دانشگاه مرکز کارآفرینی ، "تدوین طرح کسب و کار"کارگاه یک روزه  •

دانشگاه صنعتی شریف، شهریور  صنایع مهندسی دانشکده  ، "آشنایی با بازار سهام و معامالت بورس"ساعته  3کارگاه  •

92 

 

 عضویت ها 

 99داوری جشنواره امتنان، وزارت کار، اسفند  عضویت در تیم •

 91عضویت در تیم داوری آثار، دومین دوره کنگره موبایل شریف، بهمن   •

 91عضویت در تیم داوری آثار، اولین جشنواره آی پالس، بهمن  •

 91های هوشمند سامسونگ، دی عضویت در تیم داوری آثار، اولین جشنواره تلویزیون  •

 88تا مهر  87، مهر امیرکبیر صنعتی دانشگاه   ،وری اطالعاتاانجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن عضویت در •

 

 هامهارت

 آشنا با اکو سیستم کارآفرینی )مراکز کارآفرینی، شتابدهنده ها، مراکز رشد، دفاتر انتقال فناوری و ...(  •

 آنالینکسب و کارهای  توسعه با آشنا •

 عمومی و برندسازینا به حوزه روابط آش •

 آشنا به مدیریت ارتباط با مشتری  •

 های همکاری بین سازمانی به مدل آشنا •

o و فناوری، مراکز تحقیقاتی مشترک  ، انتقال دانشو قرارداد نامه، انعقاد تفاهمشترکمسرمایه گذاری های مدل 

 های دولتی و واحدهای صنعتیزمانسا تعامل با آشنا به ساختار و  •

o  ها های اقتصادی، هولدینگبنگاه ها،ها، شهرداری خانه وازرت 

 ها  مدیریت کارهای تیمی و راهبری گروهآشنا به  •

 آشنا به مستند سازی، تولید محتوا و نگارش •

  یآشنا به تحلیل فرآیند و طراحی سیستم •

 سیستم های مدیریت اطالعات  آشنا به  •

 

 عالیق

 ایچند رشته  هایپروژه  راهبری •

 نهادسازی •

 شبکه سازی  •

 طراحی فرایندها  •

 

 انگلیسی  زبان

 خوب  خواندن: •

 متوسط  نوشتن: •
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