مذیر کارآفریىی و
ارتباط با جامعً

دکتر
محمود
مرادی

مقاطع

رشتً

سال

داوشگاي

مدیریت صىعتی
مدیریت صىعتی-
گرایش تُلید
گرایش تُلید،
اتُماتیک َ ضیگىال

1378

گیالن

کارشىاضی

1381

تٍران

کارشىاضی ارشد

1388

تُردَا 1-فراوطً

دکتری

ضُاتك شغلی َ اجرایی:
..........................................................................
تً ترتیة زماوی:
 .1شرکت خُدرَضازی زامیاد از ضال ٌای  1378تا  .1383آخریه ضمت :ضرپرضت
تروامً ریسی ویرَی اوطاوی
 .2مدرش مدعُ داوشگاي گیالن در ضال  .1382تدریص درَش تحمیك در عملیات َ
کارضىجی َ زمان ضىجی
 .3داوشگاي تُردَ فراوطً ( لرارداد ATER) -در ضال تحصیلی  .2009 -2008تدریص درَش
 َERPمدل ضازی ضازمان
 .4مشاَر تُضعً مىاتع اوطاوی َ مدیرت داوش در شرکت زامیاد از شٍریُر  1388تا
اردیثٍشت .1389
 .5اضتادیار گرَي مدیریت داتشگاي گیالن از مرداد 1388
 .6مشاَر اضتمرار مدیریت داوش در یکی از شرکت ٌای کشتی ضازی زیرمجمُعً
ضازمان صىایع دریایی از مرداد  1389تا .1391
 .7مدیر گرَي مدیریت داوشگاي گیالن از آتان  1389تا تٍمه .1390
 .8مدیر پژٌَش َ فىاَری داوشگاي گیالن از تٍمه  1390تا تٍمه .1394
 .9مدیر کارآفریىی َ ارتثاط تا جامعً داوشگاي گیالن از اتتدای اضفىد .1394
عضُیت ٌا:
 .1عضُ کمیتً علمی ٌمایش ارَپایی مدیریت داوش(ECKM).
 .2عضُ کمیطُن تُضعً مدیریت شرکت تُزیع ترق اضتان گیالن.
 .3عضُ کمیطیُن تُضعً مدیریت شرکت آب مىطمً ای اضتان گیالن.
 .4عضُ کمیطیُن تحُل اداری داوشگاي گیالن
 .5داَر چىدیه مجلً علمی پژٌَشی

رئیس گروي ارتباط
با صىعت
دكتري :هٌْذسی صٌایغ
كارضٌاسی ارضذ :هٌْذسی صٌایغ -صٌایغ
كارضٌاسی :هٌْذسی صٌایغ -تَلیذ صٌؼتی
سَابق ضغلی ٍ اجرایی

دکتر حمزه
امین طهماسبی

 -1هَسس ٍ هذیرػاهل ضركت داًص بٌیاى فٌاٍري صذرا هستقر در پارک ػلن ٍ فٌاٍري گیالى  -هركس رضذ اًسلی
 -2هبذع ساهاًِ آًالیي ارزیابی ٍ اًتخاب پیواًکاراى در هٌاقصات تحت ًظر هؼاًٍت ػلوی ریاست جوَْري
 -3دُ سال سابقِ كار هستقین در صٌایغ با هطاغل كارضٌاسی ٍ هذیریتی در حَزُ ّاي تضویي كیفیت ،كٌترل پرٍشُ،
برًاهِ ریسي ،طرح ٍ برًاهِ ،آهَزش ٍ هذیریت پرٍشُ از سال  1384تا 1394
 -4هذیریت تاهیي هٌابغ سِ پرٍشُ هلی در صٌایغ بخص خصَصی 1390-1387
 -5هذیریت برًاهِ ریسي ٍ كٌترل پرٍشُ دٍ پرٍشُ هلی در صٌایغ بخص خصَصی 1392-1390
 -6هؼاًٍت طرح ٍ برًاهِ سِ پرٍشُ كالى هلی در صٌایغ بخص خصَصی 1392-1390
 -7طرح ریسي ٍ اجراي آهَزش كاربري یک پرٍشُ هلی در صٌایغ بخص خصَصی 1393-1392
 -8تذٍیي سیستن ارزیابی ػولکرد در صٌایغ بخص خصَصی 1388
 -9هطاٍرُ ٍ پیادُ سازي سیستن ًظام پیطٌْادّا صٌایغ بخص خصَصی 1389
 -10تذریس درٍس رضتِ هٌْذسی صٌایغ در هقاطغ كارضٌاسی ٍ كارضٌاسی ارضذ در داًطگاُ از سال 1387
 -11راٌّوایی حذٍد  35پایاى ًاهِ كارضٌاسی ٍ كارضٌاسی ارضذ هٌْذسی صٌایغ تاكٌَى
 -12برگساري دُ ّا كالس آهَزضی در زیرهجوَػِ ّاي ٍزارت ًفتٍ ،زارت ًیرٍٍ ،زارت دفاع از سال ( 1388بِ
هیساى حذٍدي  350ساػت) در اهَر ریل:
هذیریت پرٍشُ،
برًاهِ ریسي ٍ كٌترل پرٍشُ،
هذیریت ریسک،
هذیریت تذاركات ٍ هٌاقصات،
تْیِ ٍ تذٍیي سیستن ّا ٍ رٍش ّا،
رٍش ّاي تصوین گیري هذیریت،
ًظام پیطٌْادّا،
زًجیرُ تاهیي،
اصَل خالقیت،
ًرم افسارّاي هذیریت پرٍشُ ٍ كاهفار،
 -13ضركت در دٍرُ ّاي آهَزضی هختلف برگسار ضذُ تَسط هَسسات هؼتبر آهَزضی بِ هیساى حذٍدي  500ساػت
 -14ضركت در ّوایص ّا ٍ كٌفراًس ّاي هلی ٍ بیي الوللی بِ هیساى حذٍدي  120ساػت
 -15استادیار گرٍُ هٌْذسی صٌایغ داًطگاُ گیالى از سال 1394

کارکىان شاغل در دفتر کارآفریىی و
ارتباط با جامعً

محمذ بخشودي

یذا ..قاسمی

زٌرا اصغری

میىا کریم وژاد

پست سازماوی :

پست سازماوی :

پست سازماوی :

پست سازماوی :

کارشناس کارآفرینی
هعاونت پژوهش و فناوری

کارشناس کارآفرینی هعاونت
پژوهش و فناوری

کارشناس کارآفرینی
هعاونت پژوهش و فناوری

مذرک تحصیلی:

مذرک تحصیلی:

مذرک تحصیلی:

مذرک تحصیلی:

فوق دیپلن علوم اجتواعی

ههندسی کشاورزی

لیسانس هترجوی زباى آلوانی

کارشناس ارشد
علوم کاهپیوتر

تلفه تماس:
33690242
 33690276داخلی 6022

تلفه تماس:

دبیرخانه هعاونت
پژوهشی دانشگاه

تلفه تماس :
33690242

هستقین 33690387
 33690276داخلی 6017

تلفه تماس :
هستقین 33690387
 33690276داخلی 6105

