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 توصیف خالصه: 

، مشاور در حوزه راه اندازی کسب و کارهای  سیستم فناوری و نوآوریفعال در اکو  ،زمان   مدیریت   در   توانایی   با و خصوص    دولتی   بخش  در  فعالیت

 نمایشگاه ملی و...   ،کارگاه همایش،  برگزاری  در توانمند   ناورانه و نوآورانه،ف،

 تجارب  کاری 

 سمت ارگان نام  مدت زمان

 "شبکه-برق"تاسیسات  مدیر پارک علم و فناوری گیالن 1390تا  1383از 

 دفتر ریاست رئیس پارک علم و فناوری گیالن 1397تا  1390از 

 پارک علم و فناوری گیالن موسسات  مدیر پارک علم و فناوری گیالن   1397 از

 فناوری و نوآوری فشتاممدیر دهکده  پارک علم و فناوری گیالن  1400از 

 تحصیالت 

 تخصص و تجارب 

 تخصص و تجارب

 زمان  مدیریت

 الکترونیکی تجارت مدیریت

 کار و کسب مدیریت

 کار  و کسب الگوی طراحی

 سازی هوشمند های چالش و ها فرصت

 کار  محیط مناسب های ورزش

 دانش آموخته کیمیا کالج

 عضو کارگروه توسعه اکوسیستم استارت آپی پارک علم و فناوری گیالن

 آپ استارت اندازیراه  امور در مشاور

 شتابدهنده  اندازیراه  امور در مشاور

 مقطع تحصیلی معدل  رشته دانشگاه  سال اخذ مدرک 

 کارشناسی ارشد  11/18 فناوری اطالعاتمهندس  آزاد  1396

 ابراهیم کوهستانی :و نام خانوادگی نام

 متاهل  وضعیت تاهل:

 

پایان  وضعیت نظام وظیفه:

 خدمت 

 09111394439 تلفن همراه: 33461547 تلفن ثابت:

 26/02/1361 متولد:

 
 رشت محل سکونت:

 
 :ایمیل

k09111394439@gmail.com 



 

 

 

 خانه استارت آپی اندازیراه  امور در مشاور

 مقاالت

 سال ناشر  مقالهعنوان 

 و o2o الترونیک تجارت خدمات چارجوب پایه  بر همجوار الکترونیک تجارت کاربرد

 آن  تاثیرگذاری تحلیل و تجزیه

  المللی بین کنفرانس دومین

 حسابداری  و مدیریت
 1396خرداد 

 خان   میرزاکوچک موزه: موزه گردشگری  صنعت  حوزه در افزوده واقعیت تاثیر

  المللی بین کنفرانس دومین

  در بنیان دانش های پژوهش

 فناوری و کامپیوتر مهندسی

 اطالعات

 1396شهریور 

 با ازخدما مجموعهای ارائه جهت ابری تمحاسبا و مشتری با ارتباط مدیریت تلفیق

 تخدما درخواست به توجه

 کاربردی علمی دانشگاه - قم

  قم استانداری
 1395 ماه خرداد 

 انقالب صنعتی چهارم  

 هاها و چالشفرصت -اکوسیستم نوآوری ایران

 

های علم و انجمن علمی پارک

 فناوری و مراکز رشد ایران

 

1399 
 

 

 افتخارات 

 سال عنوان 

 1395 کارمند برتر

 و تخصصی   عمومی مهارت های

   ICDLمهارت های هفت گانه   -

 تجارت الکترونیکی  حوزه  در فعال -

 ارتباطی  هایمهارت  و مداری  مشتری -

 فتوشاپ  و  تصویر پردازش -

 کارآفرین  -

 ارتباطات   و بیان  فن -

 فنون مزاکره حرفه ای   -

 الکترونیک   و  برق  تکنسین -

 اندام  پرورش مربی  -

 پاورلیفتینگ  داور -

 انگلیسیسطح  آشنایی با زبان 

 متوسط        : نوشتن                          متوسط         : درک مطلب                            متوسط      :خواندن                      متوسط        :مکالمه 

 آذری سایر مهارت های زبانی :  

 سایر 



 

 

 

   مدیر دهکده فناوری و نوآوری فشتام  -

 مدیر موسسات پارک علم و فناوری گیالن  -

 نماینده پارک در امورمالیاتی استان گیالن  -

 کارگروه توسعه محصول، و فناوری و دانش بنیان کلینیک کسب و کار شرکت شهرک های صنعتی گیالن مدیر  -

 گیالن صنعتی های   شهرک شرکت پذیری  رقابت ارتقاء  و فناوری توسعه  پارک علم و فناوری گیالن درکارگروه نماینده  -

 عضو کلینیک شرکت شهرک های صنعتی گیالن  -

 بنیان استان گیالن بازرس انجمن شرکت های دانش  -

 برگزاری پنج دوره کارگاه آموزشی برای مسئولین دفاتر ریاست پارک های علم و فناوری کشور  -

صورت حضوری و   به پارک های علم و فناوری کشوردوره نشست تخصصی مدیران امور موسسات  هفت برگزاری  -

 مجازی 

نشست صمیمی، هم افزایی دانش و تجربیات مدیران هامل موسسات مستقر در  "دوره پارک گپ  هشتبرگزاری  -

 "پارک علم و فناوری گیالن

 نماینده دبیرخانه استان گیالن در سومین نمایشگاه علم تا عمل -

 کمیته اجرایی سرویس های راهبردی خدمات الکترونیکیعضو  -

 ی گیالن پارک علم و فناور  کارگروه ارزیابی قیمتعضو  -

 پارک علم و فناوری گیالن عامل  کمیته پدافند غیرعضو  -

 پارک علم و فناوری گیالنکمیته اصالح الگوی مصرف عضو  -

 تخصصی شرکت های فناور کشور راه اندازی شبکه   -

 مدرس در حوزه توانمندسازی مسئولین دفاتر ریاست پارک های علم و فناوری کشور  -

 فناوری داور طرح های ورود به پارک علم و  -

 استان برتر   محصول و  صنعتی واحد  و  برتر  اجرایی دستگاه  کارگروه در  گیالن   فناوری و  علم  پارک نماینده -

 با معاونت علمی و ریاست جمهور فناوری  سازی تجاری   یارانه موضوع در  همکاری  جهتپارک  نماینده -

 فن بازار کشور  نمایشگاه دستاورهای پژوهش، فناوری و  عضو کمیته برگزاری -

 گیالن  بازار فن  و  فناوری پژوهش، دستاورهای نمایشگاهعضو کمیته برگزاری  -

 ، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن بازرگانی اتاق خدمات  و  گردشگری   کمیسیونعضو  -

 منتور رویدادهای استارت آپی -

 داور رویداد استارت آپ ویکند  -

 "طرح جوانه"داور رویداد گرنت فناوری ملی  -

 مشاور در راه اندازی کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه  -

 مشاور در امور تجاری سازی کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه  -

 مشاور منابع انسانی و تیم سازی کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه  -

 وچک و متوسط شرکت شهرک های صنعتی گیالن مشاور صنایع ک -

  راه اندازی شتابدهندهامور مشاور در  -

 هم موسس خانه استارت آپ گیالن  -




