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    رزومه 
  

  :مشخصات فردی
  حسامی  فهیمه  :نام خانوادگی نام و

    صفر علی    :نام پدر
  4/2/56    :متولد

  نیشابور  :محل تولد
   fahimehessami@yahoo.com  :پست الکترونیک

hessami@kstp.ir 
   پارک علم و فناوری خراسان – جاده مشهد قوچان 12کیلومتر   : آدرس محل کار

  5003455: نمابر   5003333 و 5003431: تلفن
  78 پالک -6 سروش - سروش خیابان- بلوار وکیل آباد-مشهد  :آدرس منزل

  09155018696: همراه
  

  ) یش تولید صنعتیگرا(فارغ التحصیل مهندسی صنایع   : تحصیالت
  1379 خرداد ماه -دانشگاه علم و صنعت ایران

  
  79-81 ، خراسانعضو گروه تحقیق و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی  :سوابق کاری

   تا کنون81 ،ناوری پارک علم و فناوری خراسانفکارشناس مرکز رشد     
   تا کنون 82 – شرکت نوپا 30مشاوره و ارزیابی تهیه برنامه کاری برای بیش از     

   تا کنون85عضو اتاق فکر مرکز رشد شهریور 
      

  : سوابق تحقیقاتی
  78-79 ، تهران-طرح ایجاد کارخانه تصفیه روغن: پایان نامه کارشناسی

  :همکار تحقیقاتی در    
  80-82 ،ی سیستم نظارت و کنترل ناوگان اتوبوسرانی مشهداطرح امکان سنجی اجر -
 81-83 ،یک مشهدطرح توسعه سیستم مدیریت تراف -
 82-83 ،طرح سیستم اطالعات پروژه های پژوهشکده تحقیقات توسعه فناوری خراسان -
 80مشهد طرح مطالعاتی ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه الکتوز از آب پنیر،  -
 80طرح مطالعاتی تعیین اولویتهای تحقیقاتی پژوهشکده تحقیقات توسعه فناوری خراسان،  -
ای تحقیق و توسعه در کاهش وابستگی تکنولوژیکی در طرح مطالعاتی بررسی نقش واحده -

 81مشهد -صنایع خراسان 
 83مشهد تهیه برنامه کاری مرکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان،  -

  
 :زمینه های مورد عالقه

 مدیریت تکنولوژی -
 مدیریت مراکز رشد  -
  موسسات کوچک و متوسطمدیریت -

  
 85ارک علم و فناوری خراسان، دی و بهمن پکارگاه تهیه برنامه کسب و کار   :سوابق تدریس
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  :یآموزشدوره های شرکت در 
 85  و84، 82  مشهد-مختلفکارگاه  3، تهیه برنامه کسب و کار کارگاه -
 80مشهد  -دوره مدیریت تکنولوژی -
 83 مشهد  -کارگاه خالقیت نواوری و ریسک پذیری -
 84 مشهد - 5S  سازماندهی محیط کاردوره -
 85دوره بازاریابی بین المللی، تیر  -
 مـشهد  - توسعه در پارکها و مراکز رشد علـم و فنـاوری         تجاری سازی نتایج تحقیق و    کارگاه   -

 83اسفند 
 85اصفهان اردیبهشت ،  و ایده پرداز (vc)سمینار آشنایی با نحوه ارتباط سرمایه گذار -
 85اصفهان اردیبهشت  سمینار معرفی تجربه کمبریج در مسابقات کارآفرینی، -
ههـای اقتـصادی، اصـفهان      سمینار نقش واحد های تحقیق و توسعه در رقابـت پـذیری بنگا             -

 85اردیبهشت 
، انطبـاق   شرکت در سمینارهای ورود به دنیـای کـار افرینـی، مهندسـی ارزش، پوکـه یوکـا                  -

، ، آمـوزش الکترونیـک، تجـارت الکترونیـک         بـا موسـسات تحقیقـاتی      9000استاندارد ایـزو  
 .... مهندسی فرهنگی، و 

  
  :همایشها و جشنواره ها

 85 اصفهان اردیبهشت ،نی شیخ بهاییشرکت در سومین جشنواره کارآفری -
 83دومین همایش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری خراسان، اسفند اجرایی  همکار -

  
   با زبان انگلیسی در حد خوبآشنایی    :مهارتها

   MSP و Ms officeآشنایی با نرم افزارهای 
  احی وب سایت آشنایی با سیستمهای مدیریت محتوی و پرتال و طر

  آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت 
  

 




