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 نام : شهرام                                                                                   

 نام خانوادگی : ناظمی

 

 تحصیالت 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  تحقیق و توسعه،گرایش  ،ی مدیریت تکنولوژیدکتر دانش آموخته

 تهران ،تحقیقات

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،گرایش انتقال تکنولوژی ،کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، 

  68تا خرداد  68مهر  ،تهران

 :  پایان نامهعنوان 

 الگودر راستای شناسائی  لوژی دارویی در ایران ولوژی در حوزه بیوتکنوبررسی سیر تحوالت انتقال تکن

 

 الی شهریور  0731مهر  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرایش الکترونیک ،کارشناسی مهندسی برق

0731 

 : پایان نامهعنوان       

 FSKطراحی و ساخت مودم       
 

 سوابق کاری

پیمانکار رسمی )س پلیمر طراح و تولید کننده  قطعات مکانیکی و عضو رسمی سمتامدیریت و سهام دار کارگاه پار

 1395( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

   0781، فناوری ریاست جمهوری مشاور انتقال تکنولوژی، کارگروه اقتصاد زیستی معاونت علمی و

   0787، دفتر مطالعات فناوری ریاست جمهوریمشاور انتقال تکنولوژی، 

  0781، شرکت فناوری های سیوند انرژیو هیئت مدیره مدیر عامل و عض

    0781الی  0761 ،شرکت همیان فنمدیر کارخانه 

         0768الی  0761 ،شرکت همیان فن مدیر پروژه

             0761الی  0761 ،شرکت همیان فن مدیر تولید

                  0761الی  0761 ،شرکت همیان فن رپرست تولیدس

                  0761الی   0738،شرکت همیان فن ،ومهندسیسرپرست واحد فنی 

                   0738 الی 0736 ،شرکت همیان فن کیفیتسرپرست واحد کنترل 

              0736الی  0733 ،شرکت همیان فن )تست و رفع ایراد بردهای الکترونیکی(کارشناس تولید 

 



 

 رت ها و فعالیت هامها

 

 در حوزه تکنولوژی و مقاالت ارائه شده انجام شده یپروژه ها -1

 پروژه

بررسی اقتصاد زیستی کشورهای موفق و اقتصاد زیستی در دنیای آینده، معاونت علمی و فناوری  -

 جمهوری ریاست

 شناسی نظام گمرکی در حوزۀ محصوالت زیستی آسیب -

محیط زیست و کشاورزی در  ت بیوتکنولوژی دارویی،بررسی وضعیت انتقال تکنولوژی در صنع -

 فناوری ریاست جمهوری(  ایران )مرکز

 فناوری ریاست جمهوری(  مرکزبررسی توانمندی های تولید در صنعت دارو ) -

بررسی وضعیت تجاری سازی در صنعت دارویی کشور)معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و  -

 آموزش پزشکی(

 تمقاال

)تحقیق  AHPسنجش موفقیت مدیریت دانش در صنعت برق و رتبه بندی ابعاد مدیریت دانش با  -

 موردی: نیروگاه برق طرشت( 

 ایراندارویی بنیان  فناوریهای نو در بنگاههای دانشسازی  تجاری های رشد چالش -

 

 سوابق تدریس -2

پرسنل شرکت های توزیع  سمینارهای روش های تنظیم و راه اندازی رله های اولیه و ثانویه برای -

 0780الی 0761برق ایران         

 0780الی  0761سمینار روش های هماهنگی رله های حفاظتی  -

 GSM- MODEMو   DLCسمینار روش های اتوماسیون  پست های توزیع با تاکید بر روش -

شده  سمینارهای مختلف مرتبط با تکنولوژی بخصوص ارزیابی تکنولوژی در صنایع هوایی برگزار -

 دانش بنیان پارک فناوری دانشگاه تهرانتوسط شرکت 

 مهارت ها در رابطه با مدیریت تولید و کارخانه -3
 آشنائی با سیستم ایزو -

 5Sآشنائی با سیستم  -

 آشنایی با مباحث رفتار سازمانی و منابع انسانی -

 آشنایی با فرایند برون سپاری -

 آشنایی با سیستم  های کنترل کیفیت -

 و کنترل موجودی  م های برنامه ریزی تولیدآشنایی با سیست -

 راه اندازی خطوط تولید -

 بهبود وضعیت تولید  و باال بردن راندمان تولید -

 با زمان سنجی تولید آشنایی  -



 

 مهارت های فني -4

 و تولید انبوه آنها  مدیر پروژه های مهندسی معکوس چند دستگاه -

 GSM MODEMو  DLC آشنایی کامل با اتوماسیون پستهای توزیع به روش -

  راحی و ساخت رله های حفاظتیط -
 Under voltage – Over voltage – Sensitive Fault  

 آمپر 0111طراحی و ساخت منابع تزریق جریان آنالوگ تا رنج  -

 توانایی تعمیر برد های الکترونیکی -

 و تجهیزات مورد استفاده در آنها  LVو  MVآشنایی با پست های  -

 فشار قوی و فشار متوسطه های حفاظتی مورد استفاده در پست های انواع رل  آشنایی با -

 قالب های تزریق پالستیک طراحی و ساخت  آشنائی با -

 قالب های سنبه ماتریس طراحی و ساخت  آشنائی با -

 مهارت های تکنولوژی  -5

 آشنائی با روش های انتقال تکنولوژی -

 آشنائی با مدل های انتقال تکنولوژی -

 ارزیابی تکنولوژی مدل هایآشنائی با  -

 "گذاری خارجی حقوق سرمایه" آشنایی با -

 "فناوری سازی تجاری" آشنایی با -

 ( IPRحقوق مالکیت فکری ) آشنایی با مفاهیم  -

 Structural Equation Modeling (smart PLS) مسلط به -

 Statistical Package for Social Science (Spss)  مسلط به -


