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 بنام خدا

 و اجرایی  سوابق علمی 
   

 نادر آقازاده :ینام و نام خانوادگ

 (1383)شروع فعالیت سال  15 :فعالیت رسمی سابقه

  وتریکامپ -نرم افزار یمهندس :یلیتحص رشته

 ری اطالعاتفناو مدیریت -پروژه  مدیریت زمینه تخصصی:
 

 09141074407موبایل: 

  041 – 33254427شماره تماس: 

  Aghazadeh@setaksoft.comایمیل: 

 51385 -1911آدرس پستی: تبریز، صندوق پستی 
 

 

 
 

 

 :اجراییسوابق 
 تاکنون 8/1385 خیشرکت فناوران اطالعات و ارتباطات ستاک از تارو عضو هیئت مدیره  رعاملیمد 

 12/1392تا  8/1385 خیشمالغرب روزنامه فناوران اطالعات از تار یخبر سیسرو ریسرپرست و سردب 

 5/1386تا  4/1385 خیهفته نامه عصر ارتباط از تارشمالغرب  یخبر سیسرو ریسردب 

 8/1385تا  4/1383 خیاز تار 1452 کیانفورمات یو توسعه شرکت تعاون قیتحق ریمد 

 :ای سوابق مشاوره
  10/1395تا  4/1394 خیتارمشاور فناوری شرکت طبیعت رنگ آذر ارس از 

  5/1395تا  7/1393 خیتارمشاور اتحادیه تعاونی های تولید کنندگان فرش دستبافت روستایی استان آذربایجان شرقی از 

  2/1395تا  3/1393 خیتارمشاور فناوری اطالعات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، از 

  12/93تا  5/1391 خیتارمشاور عالی مدیر عامل تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز، از 

  12/93الی  11/89 خیتارمشاور رئیس اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان فرش دستبافت کشور، از 

 12/1389تا  4/1387 خیتار مشاور توسعه و برنامه ریزی مدیرعامل گروه شرکت های بازرگانی مانیس از 

 :در تشکل ها و انجمن های تخصصی یاجتماع یها تیمسئول سوابق
  مهوری،ری ریاست جو فناو مرکز توانمندسازی شرکت ها و موسسات دانش بنیان استان آذربایجان شرقی زیر نظر معاونت علمیمدیر 

 تاکنون 3/1399از 

  تاکنون 2/1398عضو شورای پذیرش پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی از 

  تاکنون 12/1396آذربایجان شرقی از  استان شواری پذیرش مرکز نوآوری و شکوفایی سازمان جهاد دانشگاهیعضو 

  12/1397تا  11/1396عضو کمیته راهبری مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپای فاوا در استان آذربایجان شرقی از 

  11/1396تا  10/1396فناوری اطالعات و ارتباطات سند تدبیر و توسعه استان آذربایجان شرقی از کارگروه عضو  

 دو دوره متوالی() 9/1396تا  6/1390 خیتاراز  ره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقیعضو هیئت مدی 

 07/1396تا  12/1390 خیتار ول نشریه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجانشرقی ازئمدیرمس 

  7/1393تا  2/1393عضو کمیته فناوری اطالعات و ارتباطات استانداری آذربایجان شرقی از تاریخ 

 ( عضو هیئت داوری جشنواره ایده های برتر استانی آذربایجان شرقیStartup weekend ،)12  14/9/1394الی 

  ،12/11/1393الی  5عضو کمیته ارزیابی استانی پنجمین نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل 

 ( مربی اولین دوره مدرسه کسب و کار تبریزStartup weekend ، )19  21/9/1393الی 

  ،22/2/1393الی  20عضو هیئت داوری بررسی اختراعات جشنواره ملی اختراعات و نوآوری های تبریز 
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  3/1394الی  8/1390از تاریخ  کشورعضو کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای 

  5/1393 تا 9/1391از تاریخ  در مجامع رسمی فناوری اطالعات و ارتباطاتهای دانش بنیان حوزه نماینده شرکت 

 1390، سال بنیانگذار کانون فناوری های شناسایی هوشمند ایران 

  رانیاطالعات ا یفناور ملیعضو کمیته ISIRI/ITTC   1389از سال 

 هوشمند  ییشناسا یها یتوسعه فناور یجهان یتویانست یعضو رسم(®IDTechEX)  و...1386از سال 

 سال اخیر(: 5)ملی و بین المللی افتخارات شاخص
 1389 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران فناور برترکشور 

 1390 از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تبریز کارآفرین برتر 

  1396کاربردی استان آذربایجانشرقی، تبریز  از سوی دانشگاه جامع علمی وکارآفرین برتر 

  1394تندیس و لوح سپاس طرح برگزیده جشنواره فناوری های پیشرفته ربع رشیدی تبریز، آبان 

 1393استان از سوی استانداری استان آذربایجان شرقی، آذر  فناور برتر  

 1393از سوی پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی، آذر  93سال  فناور برتر  

  1393لوح سپاس اولین جشنواره ملی پژوهشی سهند ، تبریز، خرداد  

  1393از سوی پارک علم وفناوری استان آذربایجان شرقی، فروردین  1392سال  فناور برترلوح سپاس واحد  

 1392داد مر ،اراندر جشنواره منطقه ای کوهس اختراع برگزیدهبه پاس ارائه  لوح سپاس بنیاد ملی نخبگان استان اردبیل 

 اطالعات فناوری صادرات و صنعت المللی بین تندیس و لوح سپاس کنگره (ITIEC 2013)، 1392 خرداد -تهران 

 1391یر ت -لوح سپاس و دیپلم افتخار نخستین گردهمایی بین المللی نخبگان صنعت کیترینگ کشور، تهران 

 1390آبان  -لوح سپاس استاندار استان آذربایجان شرقی به جهت کسب افتخارات پیاپی در سطح ملی وبین المللی 

  1390هریور ش - طرح برگزیده ملیلوح سپاس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سبب ارائه و اجرای 

  1390-ان ، تهرانجمن دارندگان نشان استاندارد ایراناز سوی  واحدنمونه استاندارد ملی مدیر برگزیدهکسب عنوان  

  1389-استان آذربایجانشرقی، تبریز برتر فناور و نوآورکسب عنوان 

  1389 -، تهرانمدیر شایسته حوزه صنعت و تجارت کشورکسب عنوان 

  1389-پژوهشگران و فناوران برتر کشور، تهران  یازدهمین جشنواره تجلیل ازمدال طال و لوح سپاس 

 1389 -تندیس و لوح تقدیر سومین جشنواره بین المللی نظام اداری الکترونیکی، تهران 

 1389به  سبب ارائه طرح برگزیده در همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور ،  لوح تقدیر ریاست جمهوری 

 1388-تندیس گره زرین سومین جشنواره قالی آذربایجان، تبریز 

 1388 -ین جشنواره بین المللی کودک الکترونیکی، تهرانپر بلورین و دیپلم افتخار دوم 

 1388 -لوح تحسین از سوی سازمان ملل متحد، برنامه جهانی غذا، تهران 

 1388 -تندیس ویژه نخستین کنفرانس منطقه ای امنیت اطالعات ، تبریز 

 1388 -، تهراندیپلم افتخار و لوح تقدیر از دومین جشنواره ملی نظام اداری الکترونیکی 

  ،1387لوح سپاس کمیسیون کارآفرینی مجمع تشخیص مصلحت نظام   

  1387-، تهرانپنجمین جشنواره بین اللملی اقتصاد سبز سنگیتندیس و لوح 

 و... 1387-سپاس دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی، تهرانلوح  دیپلم افتخار و 

 
 مدارک علمی  و گواهینامه دوره های تخصصی:

 رم افزار از دانشگاه نبی اکرم تبریز ن -هندسی کامپیوترم(UCNA) 

 دانشگاه قابوسیه تهران(   مدیریت فناوری اطالعات( 

  مدیریت پروژه(Project Management) مدیریت و فناوری آمریکا  از دانشگاه(®UMT) 
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 مدیریت صنعت و صادرات فناوری اطالعات از آکادمی Universal ®Oxford Cert 

 دستیابی  تیریمد(Acquisition Management) کایآمر یو فناور تیریدانشگاه مد از (®UMT) 

  2013 یداخل یزیممگواهینامه آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطالعات و:ISO27001 العات ایرانسازمان فناوری اط 

  2013:27001استاندارد داخلی ممیـزی گواهینامه مدیریت امنیت اطالعات وISO  از موسسه®NISCERT آلمان 

  استاندارد  یداخل یزیممگواهینامهISO9001-2015  از موسسهTUV intercert ن )سامان گستران صانع(آلما 

  گواهینامه مستندسازی مدیریت کیفیت استانداردISO10013:2001  از موسسهTUV intercert  ستران صانع(گآلمان )سامان 

  وفق معاونت آموزشی جهاد دانشگاهیفروشنده مگواهینامه دوره تخصصی مهارت های 

 گواهینامه دوره تخصصی بازاریابی دیجیتالی موسسه جهانی®Destinia  اسپانیا 

 گواهینامه مشاوره تخصصی بازاریابی الکترونیکی از موسسه جهانی®WSI  کانادا 

 )گواهینامه مدیریت مالی و مالیاتی )دانشگاه علوم اقتصادی ایران 

  وزارت بازرگانی( عالی)مرکز آموزش  بین المللی داخلی و مناقصات دوره تخصصی حضور درگواهینامه 

 وزارت بازرگانی(عالی )مرکز آموزش  فروش نوینمدیریت  یدوره تخصص نامهیگواه 

 ارتباط با مشتریمدیریت  یدوره تخصص نامهیگواه (CRM ))مرکز آموزش عالی وزارت بازرگانی( 

  پارک علم و فناوری استان آ.ش( مدیریت کسب و کارگواهینامه دوره تخصصی( 

 پارک علم و فناوری استان آ.ش(مالی و امور مالیاتی  مدیریتی دوره تخصص نامهیگواه( 

 مدیریت کسب و کار یدوره تخصص نامهیگواه(DBA)موسسه آموزشی اندیشه آریا( ) 

  پژوهشگران فن گستر()موسسه آموزشی  مذاکرات تجاری مدیریتگواهینامه دوره تخصصی 

 ی فنون مذاکرات اداری و تجاری )موسسه آموزشی اندیشه آریا(دوره تخصص نامهیگواه 

 ی تجارت الکترونیک )موسسه آموزشی اندیشه آریا( و...دوره تخصص نامهیگواه 

 پژوهشی:علمی و سوابق 
    

  1397اسفند  17الی  15تبریز،  "یلوازم خانگ عیصنا کندیاستارت آپ و "مربی مدعو 

  1397بان آ 23یز، تبر "قیشر جانیاستان آذربا یو کاربرد یدانشگاه جامع علم نالیجشن فارغ التحصمراسم "سخنران مدعو 

  1397آبان  14الی  10تبریز،  "ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی"عضو هیئت داوران 

  1397مهر  6الی  4تبریز،  "رویداد استارت آپی سالم گردشگری"داور مدعو 

  1397مرداد  10،  "نشست تخصصی صادرکنندگان فرش دستبافت مقیم خارج از کشور"سخنران مدعو 

  1397رداد م 20الی  1397خرداد  10، "مدرسه کارآفرینی اداره کل زندان های استان آذربایجان شرقی"مربی مدعو 

  1396آذر  12،  "تورم و بحرانمدیریت در شرایط "سخنران مدعو همایش کارآفرینی با موضوع 

 1396آبان  29 ،با موضوع کارآفرینی  دانشگاه جامع علمی و کاربردی ان برترکارآفرینتجلیل از همایش مدعو  سخنران 

 برای تدریس دوره آموزشی  "مدرسه بازاریابی تبریز"مدعو  سخنران"Content Marketing & SEM" ،18  1395مرداد 

 افتتاحیه اولین مدرسه کسب و کار پاییزه تبریز  مراسم مدعو سخنران(Tabriz Startup Weekend)  داستان کسب و کار  » با عنوان

 1393آذر  19دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز،  «من

  1393مهر 23، ، روزنامه دنیای اقتصاد« رایانش ابری، جایگزینی بسترهای سنتی با فناوری های نوین  »چاپ مقاله 

 ر،وتیکامپ یللالم نیکنفرانس بدر  «مرورگر مخصوص کودکان دیولو ت یطراح»کاربردی  -تحقیقاتی توجیهی پروژه طرح چاپ خالصه 

 1392 مهر 25، (CITaDiM 2013)تالیجید یاطالعات و رسانه ها یفناور

  رانمرکز ملی فرش ای، «نعت فرش دستبافت ایرانص-نظام جامع آماری و اطالعاتی هنرراحی ط»کاربردی-اجرای پروژه تحقیقاتی- 

 (پروژه مدیرمسئولیت در پروژه: ) 1392 آباناردیبهشت الی 

  تگ »عنوان تحتثبت اختراعRFID 1392خرداد  27 نزد اداره ثبت اختراع، 79753ذیل شماره  «مخصوص قالی 
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  رکز همایش ، م«شهری جوامعنفش فناوری اطالعات  در توسعه »با عنوان  فناوری اطالعاتهمایش مدیران سخنرانی در کنفرانس

 1391 اسفند 13 – تبریز ،های پتروشیمی

  یهاد به بازارروازه ورود کیتجارت الکترون »با عنوان  مدیریت صادرات، مهندسی فروش و تجارت الکترونیکسخنرانی در سمینار 

 1391اردیبهشت  10 -آذربایجان شرقی، اتاق بازرگانی استان «یجهان

  زمان سا، «تبریز کالنشهر تاکسیرانیامکان سنجی راه اندازی سامانه رهگیری و کنترل ماهواره ای ناوگان » طرح تحقیقاتیاجرای

 (مسئولیت در پروژه: مجری پروژه) 1390مهر الی اسفند  -تاکسیرانی تبریز

  اوری استانک علم و فنپار، «در خاورمیانه مجازیراه اندازی نخستین پارک علم و فناوری امکان سنجی » تحقیقاتی طرحاجرای 

 (مسئولیت در پروژه: طراح و مجری پروژه) 1390تیر الی مهر  -آذربایجان شرقی

 هریور ش -زتبری، «ولدتغال مچالش های پیش روی کارآفرینی و اش»سخنرانی در ششمین جشنواره تکریم از کارآفرینان برتر با عنوان

1390 

 خرداد  سعه تجارت،صصی تونشریه تخ در «داریتوسعه پا یبرا یالزام جهان ک،یتحقق کسب و کار الکترون»یمقاله پژوهش چاپ خالصه

1390 

  یمقاله پژوهش خالصهچاپ «RFID1389 در ماهنامه تخصصی نظام رایانه، بهمن «، فناوری نوظهور 

 طراحی و تولید سیستم مدیریت منابع انسانی مبتنی بر » کاربردی -اجرای پروژه تحقیقاتیRFID» ، معاونت علمی و فناوری ریاست

 (اح و مدیر پروژهمسئولیت در پروژه: طر) 1389الی آبان 1388آذر -جمهوری)طرح دانش بنیان(

 شناسنامه دار کردن قالی ایرانی با استفاده از فناوری» کاربردی -اجرای پروژه تحقیقاتی RFID»، و فناوری و سازمان صنعت،  پارک علم

 (مسئولیت در پروژه: طراح و مدیر پروژه) 1389مرداد  الی1387رداد خ -معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی 

 طراحی و تولید سیستم انبارداری هوشمند مبتنی بر » کاربردی-اجرای پروژه تحقیقاتیRFID»ارک علم و فناوری استان آذربایجان ، پ

 (پروژه مدیرمسئولیت در پروژه: طراح و ) 1389شهریور  الی1387اسفند -شرقی

 ری هنرداری و تجاار نظام دایجاد تحول  الزمهفناوری اطالعات »سخنرانی در سومین جشنواره گره زرین قالی آذربایجان با عنوان-

 1389 آذر -، تبریز«صنعت قالی کشور

  با عنوان  یکیالکترون ینظام ادار یالملل نیکنفرانس ب نیدومسخنرانی و ارائه مقاله در« RFID  کالن تیریول در حوزه مدتحو 

 1388مرداد  -تهران،  «شهرها

 راه کارهای »با عنوان  یکیشهر الکترون یالملل نیکنفرانس ب نیومارائه مقاله در دRFID  کیحمل و نقل و تراف تیریدمبهبود برای 

 1388 خرداد -تهران  ،«یشهر

  از فناوری کارگیریب »با عنوان  یشهر تیریدر حوزه مد یپژوهش نوآور یها نیجشنواره انتخاب برتر نیمدر دوارائه مقاله RFID  

 1387ذر آ -،  تهران «جهت بهبود سیستم حمل و نقل و ترافیک شهر در کالنشهر تهران

 یکاربرد فناور »با عنوان عیصنا یمهندس یالملل نیکنفرانس ب نیشمارائه مقاله در ش RFID اسفند -تهران ،«نیتام رهینجز تیریدر مد 

1387 

 1387بهمن  15 -، روزنامه فناوران اطالعات«فناوری اطالعات، دورازه توسعه پایدار»یمقاله پژوهش چاپ خالصه 

  ستمیس یریکارگبو موانع  ایبرمزا یزیآنال »با عنوان  اطالعات و ارتباطات یفناور تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیپنجمارائه مقاله در 

  1387دی  – تهران ،«صنایع تیریدر مد  RFIDیها

 و پارک علم ز اکرم تبری اه نبی، دانشگ«طراحی و تولید سیستم برش و چینش هوشمند مبتنی بر الگوریتم ژنتیک»اجرای پروژه تحقیقاتی

 (آقایان اکبر بهرامی نیا و شهروز عبقریار مسئولیت در پروژه: همک) 1387تیر الی آبان  -وفناوری استان آذربایجانشرقی

  با عنوان  اقتصاد سبز یالملل نیجشنواره ب نیپنجمارائه مقاله در« RFID ،1387مهر  –، تهران «عه صنعتتوس یمجلل برا یدروازه ا 

  انتشار مقاله«How green is RFID»  هوشمند،  ییشناسا یها یفناور یجهان یتویانستبر روی پایگاه اینترنتیIDTechEX- April 

 2009 
 با عنوان  یکیالکترون یکنفرانس بانکدار نیومارائه مقاله در د «RFID 1387مرداد  -تهران ، «یکیرونالکت یتوسعه بانکدار، شاهراه 
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 رویج جهاد ، اداره ت«یآب زیرزمینحی، تولید و پیاده سازی سامانه جمع آوری اطالعات منابع طرا»کاربردی -اجرای پروژه تحقیقاتی

 (مسئولیت در پروژه: مجری پروژه) 1387الی  اردیبهشت  1386هر م -کشاورزی استان آ.ش

 دی  -شآ. ری استان، پارک علم و فناو«اده سازی سامانه آموزش الکترونیکیطراحی، تولید و پی»کاربردی-پروژه تحقیقاتی اجرای

 (1452 انفورماتیک شرکت تعاونی مدیر پروژهمسئولیت در پروژه: ) 1387 فروردینالی  1385

  1386 ریت 23 -نامه عصر ارتباط هفته، «تجاری غاتیاطالعات و تبل عصر»مقاله پژوهشی خالصه چاپ  

  1386 بهشتاردی 29 –نامه عصر ارتباط  هفته، «یریادگیتحول از آموزش به  ؛یمجاز دانشگاه» یمقاله پژوهشخالصه چاپ 

  1385بهمن  21 -نامه عصر ارتباط هفته، «یو شبکه ا ینترنتیا تجارت»مقاله پژوهشیخالصه چاپ 

  1385 ید16  -نامه عصر ارتباط هفته، «آینده کاوی فناوری اطالعات»مقاله پژوهشی خالصه چاپ 

 شگاه و مابین دان مالت فیتوسعه تعا.)نگاهی به ضرورت «ممن فرزند طالق فارغ التحصیل می شو»با عنوانسخنرانی  مقاله و ارائه

 و... 1385ی ماه د -در کنگره فرصت های سرمایه گذاری در صنعت فناوری اطالعات، تبریز »صنعت(
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