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خالصه رزومه

کافهبازار -عضو تیم منابع انسانی

از شروع دوره لیسانس مهندسی و علم مواد در دانشگاه
صنعتی شریف و ارتباطگیری با مرکز کارآفرینی
دانشگاه ،مسئولیتهای متفاوتی را بر عهده داشتم که
آخرین آن دبیری جشنواره کارآفرینی و توسعه
کسبوکار بود .پس از آن و با احراز رتبه  ۱۴کنکور
کارشناسی ارشد ،دوره تحصیل در گرایش بازاریابی
رشته مدیریت کسبوکار را آغاز کردم .جهت ادامه
مسیر شغلی همکاری  ۹ماهه با شرکت هوش ماندگار
شایا در سمت مدیر محصول و مدیر پروژه داشتم .از
خرداد امسال نیز به عنوان عضو تیم استخدام و منابع
انسانی کافه بازار مشغول به کار هستم.

خرداد  -۹۹در حال همکاری
به عنوان عضو تیم منابع انسانی و مسئول استخدام ،وظیفهام استخدام نیروهای جدید شرکت ،بهبود
فرآیند ارائه پیشنهاد شغلی و بهبود پکیج جبران خدمات کارمندان شرکت بوده است.

شرکت هوش ماندگار شایا -مدیر محصول و مدیر پروژه
آبان  -۹۸تیر ۹۹
به عنوان مدیر محصول کاوان بر روی بهبود ویژگیهای محصولی کاوان متمرکز شدم .عالوه بر آن
نیز به عنوان مدیر یک پروژه نرمافزاری در حوزه اپلیکیشن ارتباط با مشتریان با کارفرمایی شرکت
 JTI Parsianفعالیت داشتم.

جشنواره کارآفرینی و توسعه کسبوکار دانشگاه صنعتی شریف -دبیر
تیر  -۹7دی ۹7
به عنوان دبیر اجرایی دهمین دوره جشنواره کارآفرینی و توسعه کسبوکار ()Sharif VC Cup
فعالیت داشتم.

اطالعات تماس
موبایل:
0۹۱2۴30۹7۴۴

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران -کارشناس سرمایهگذاری
آبان  -۹7آذر ۹7
به عنوان کارآموز در بخش سرمایهگذاری صندوق فعالیت داشتم.

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف -مسئول تیم ارتباط با صنعت
شهریور  -۹3آذر ۹۸
به عنوان مسئول تیم ارتباط با صنعت با همکاری نمایندگان دانشکدههای مختلف دانشگاه،
رویدادهایی از جمله کنفرانس با کارآفرینان و فارغالتحصیالن موفق دانشگاه صنعتی شریف و
همچنین بازدیدهای علمی از کارخانجات تهران و استانهای اطراف برگزار نمودم .آمار برگزاری این
رویدادها نسبت به ادوار مشابه گذشته افزایشی بیش از دو برابر یافت.

جشنواره کارآفرینی و توسعه کسبوکار دانشگاه صنعتی شریف -مسئول تیم
جذب اسپانسر
تیر  -۹6بهمن ۹6
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به عنوان مسئول تیم جذب اسپانسر نهمین دوره جشنواره کارآفرینی و توسعه کسبوکار فعالیت
داشتم .در این دوره ضمن توافق با  ۸شرکت حامی ،میزان حمایت جذب شده نسبت به دوره قبل
افزایش  50درصدی یافت.

شورای صنفی دانشکده مهندسی و علم مواد -دبیر
آبان  – ۹۴اردیبهشت ۹6
در این بازه زمانی ،بیش از  50رویداد ،جشن و اردوی علمی -فرهنگی برگزار گردید که نشاندهنده
افزایش بیش از  2برابری است.

پارساپلیمر شریف -کارشناس کنترل کیفیت
تیر  -۹5شهریور ۹5
به عنوان کارآموز و در بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاه فعالیت داشتم.

تحصیالت
دانشگاه صنعتی شریف
مهر  -۹۸در حال تحصیل
دوره مدیریت کسبوکار ( )MBAگرایش بازاریابی

کیمیا کالج
مهر  -۹7اردیبهشت ۹۸
کیمیا کالج عنوان دورهای آموزشی-تجربی است که با هدف توانمندسازی و بهبود سطح علمی
متقاضیان فعالیت در حوزه کارآفرینی و توسعه کسبوکارهای نوپا برگزار میگردد .این دوره شامل
کارگاههای آموزشی ،کارآموزی ،جلسات منتورشیپ و بازدیدهای علمی میگردد.

دانشگاه صنعتی شریف
مهر  -۹2شهریور ۹7
لیسانس رشته مهندسی و علم مواد

دبیرستان ماندگار البرز
مهر  -۸۸خرداد ۹2
دیپلم رشته ریاضی -فیزیک

دورههای آموزش آزاد
Dynamic Game Theory and Applications
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استاد :آقای دکتر مهدی راستاد
دانشگاه خاتم
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دانشگاه خاتم

Market Microstructure

 آقای دکتر علی ابراهیمنژاد:استاد
دانشگاه خاتم
مذاکرات سرمایه گذاری میان کسبوکارها و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر
 دکتر محمدرضا فرحی:استاد
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