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 تعالیبسمه              

 تحصیلی و کاریرزومه                   

 

  :مشخصات فردی

 

 وضعیت نظام وظیفه محل تولد وضعیت تاهل تاریخ تولد نام خانوادگی نام
 - کرمانشاه مجرد 40/42/1313 پورطهماسبی زینب

 

  : اطالعات تماس 

 

 آدرس ایمیل تلفن همراه
43123532440 Pourtahmasebi.yasan@gmail.com 

 

 : یسوابق تحصیل

 

 2کارشناسی کارشناسی مقطع

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه دانشگاه رازی نام دانشگاه

 مهندسی معماری (پتروشیمی،پاالیش و گاز)مهندسی شیمی  رشته

 1331 1322 سال ورود

 ادامه دارد 1320 سال پایان

  10.40 معدل

 

 : رم افزارهایمسلط به ن

           

 مورد استفاده افزارعنوان نرم

ICDL عمومی 

AutoCAD کشیتخصصی نقشه 

hysis تخصصی صنعتی 

 پروژه مدیریت و کنترل پروژه مدیریت و کنترل افزارهای نرمبا آشنایی  

 عمومی فتوشاپآشنایی با 
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 : های خارجیآشنایی با زبان

 

 میزان تسلط عنوان

 متوسط نگلیسیا

 متوسط عربی

- - 

 

 : توانایی ها

 

 مشاوره در حوزه کارآفرینی و فناوری و تجاری سازی دانش بنیان 1

 های صنعتی D&R ند رشد و توسعه شرکت های نو پا وارزیابی و نظارت بر رو 2

 صنعتی مدیریت و کنترل فرایندهای  3

  نقشه کشی صنعتی 4

 ژهریزی و کنترل پروبرنامه 5

 

 : گواهی کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

 صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان از COQ کیفیت های هزینه مدیریت سیستم آموزشی دوره نامه گواهی 1

 صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان از ملی استانداردهای تدوین فرآیند با آشنایی آموزشی دوره نامه گواهی 2

جشنواره فن آفرینی  کرمانشاه فناوری و علم پارک در 1323 سال در رشد مراکز کارشناسان و مدیران وزشآم گواهی سمینار 3

 زاگرس

 1334 سال در فناوری سازی تجاری فرایند با آشنایی آموزشی گواهی دوره 4

 تحقیقاتی و علمی شهرک در 1331 سال مهرماه در فناوری رشد مراکز در اجرایی های شیوه و فرایندها آموزشی سمینارگواهی  5

 اصفهان

 کرمانشاه پارک در ای منطقه توسعه در رشد مراکز و فناوری و علم پارک های چالش بررسی و نقد و اندیشی هم سمینارگواهی  6

 1332 سال

 کرمانشاه پارک در 1331 سال در بنیان دانش و نوپا شرکتهای سازی توانمند راهکارهای بررسی نشستگواهی  7

 شرکت و رازی دانشگاه رشد مرکز برگزاری با روستا احمد دکتر توسط رقابتی های استراتژی و بازاریابی آموزشی سمینارواهی گ 8

 1331 سال شهریور در بیستون کیفیت مشاوران

 34مبانی حسابداری مدرس سهیل بختیاری در تیر ماه  9

 34دی در تیر ماه آشنایی با بیمه و تأمین اجتماعی مدرس اسماعیل دوستون 11

 34آشنایی با مدیریت پروژه مدرس دکتر مهران سپهری مرداد  11

 34آشنایی با قوانین مالیاتی مدرس مصطفی صفری در شهریور  12

  34مدرس مهندس مهدی نجاتی در آبان ماه  آشنایی با نرم افزار کنترل پروژه  13
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 34هاشمی در آبان ماه آشنایی با ارزیابی طرح تجاری مدرس مهندس حمید  14

 34آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکت ها مدرس خانم الهام آقایی در اسفند ماه  15

 31آشنایی با بیمه و تأمین اجتماعی مدرس آقای اسماعیل دوستوندی در اردیبهشت  ماه  16

 31صفری در خرداد مصطفی مدرس آقای  آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی 17

 31مدرس آقای سهیل سنجابی در مهرماه  مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 18

 31مدرس آقای محسن اکبری شهریور و مهر ماه  آشنایی با مفاهیم بازار بابی و فروش 19

 31در شهریور آشنایی با عوامل موفقیت و شکست شرکت های نوپا و دانش بنیان مدرس دکتر مصطفی کریمیان اقبال  21

 31آشنایی با توانمند سازی شرکت های نوپا و دانش بنیان مدرس دکتر مصطفی کریمیان اقبال در دی ماه  21

 32آشنایی با مهارت های ارتباطی مدرس خانم مژگان سعیدی در مرداد  22

 32کارگاه آشنایی با مهارت های ارتباطی خانواده مدرس خانم مژگان سعیدی در مهر ماه   23

 32کارگاه آشنایی با فنون مذاکره در کسب و کار مدرس علی اکبر ده حقی در آبان ماه  24

 1330در سال  ت علمی ریاست جمهورندوره آموزشی کارشناسان ارزیاب تشخیص شرکت های دانش بنیان در معاو 25

 30رمانشاه در سال کارگاه آشنایی با تدوین استاندارد در مرکز آموزش های کوتاه مدت جهاد دانشگاهی ک 26

 

 : کاریوابق س

 
وضعیت  سمت سال پایان سال ورود محل کار نام شرکت یا موسسه

 کاری
 صنعت و کشت مجتمع

 نازگل ماهیدشت
زمایشگاه مارگارین و کارشناس آ واحد مدیر 1322 1320 کرمانشاه

R&D 
 تمام وقت

 تمام وقت کارشناس 1333 1333 کرمانشاه شرکت مهارت حسابان 

رک علم و فناوری پا

 کرمانشاه
 تاکنون 1323 کرمانشاه

راهبر مرکز رشد  –کارشناس صنعت 

کارشناس دفتر مالکیت فکری و  -عمومی

کارشناس دفتر نظارت و -ثبت اختراع

 کارشناس ارزیاب -ارزیابی واحدهای فناور 

معاونت علمی  تجاری سازی دانش بنیان

 ریاست جمهوری در استان کرمانشاه

 تمام وقت

معاونت علمی ریاست 

 جمهوری
 تاکنون 1330 کرمانشاه

کارشناس ارزیاب تشخیص شرکت های 

 دانش بنیان
 پروژه ای

 : سوابق پژوهشی

 

عنوان مجله یا کنفرانس  عنوان مقاله یا کتاب ردیف

 یا ناشر کتاب

 نحوه ارائه سال ارائه محل ارائه

اختالط   CFDویراستاری کتاب مدلسازی  1

 دی در صنایع فرآین

 کتاب 1320 کرمانشاه دانشگاه رازینشر 
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 :ها فعالیت سایر

 شورای مجمععضو  و غرب شاخه ایران شیمی مهندسی انجمن صنعت با ارتباط بخش مسئول و اجرایی و علمی و پژوهشی های فعالیت -

 شریف دانشگاه در ایران شیمی مهندسین انجمن دانشجویی عالی

 کرمانشاه نفت پژوهشکده و کرمانشاه نفت پاالیش کتشر در پژوهشی فعالیت  -

 توموگرافی از استفاده با زن بهم ظروف در اختالط بررسی تحقیقاتی طرح پروژه در همکاری  -

 در 1320 ماه اردیبهشت در CFD شیمی  مهندسی در محاسباتی سیاالت دینامیک کاربرد ملی کنفرانس اولین برگزاری در همکاری   -

 زیرا دانشگاه

 دانشگاه علمی هیات محترم عضو رحیمی مسعود پروفسور آقای تألیف فرآیندی صنایع در اختالط CFD مدلسازی  کتاب ویراستاری - 

  مختلف مقاالت ویراستاری و رازی

 کشور سطح در دانشجویان توسط صنعتی مراکز از علمی بازدید های برنامه مجری  -

 امیرکبیر دانشگاه شیمی مهندسی کدهدانش آلی شیمی آزمایشگاه در همکاری -

 امیرکبیر دانشگاه رشد مرکز عضو سپاهان شیمی کوثر شرکت با همکاری -

 صنعتی واحدهای تجهیزات نگهداری و تعمیر های دستورالعمل تدوین و ترجمه -

 1331 و 1334 سال در کرمانشاه فناوری و علم پارک مرکزیت با صنعت فناوری شورای اجرایی دبیر -

 ارشناس دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراع پارک علم و فناوری کرمانشاه ک-

 تاکنون 1334مسئول مرکز رشد عمومی کرمانشاه از سال -

 1323 ماه مهر در مراسم برگزاری و پذیرش های کمیته در زاگرس آوری فن ای منطقه جشنواره برگزاری در همکاری -

 1332 سال در کامپیوتر و رقب کارآفرینی جشنواره برگزاری در همکاری -

 کرمانشاه رشد مرکز ارجاعی به طرح 344 از بیش مشاوره و داوری ارزیابی، -

 کرمانشاه فناوری و علم پارک در شده پذیرش شرکت و هسته 154 از بیش ناظر -

 دانش بنیانهای داخلی و خارجی ویژه شرکت های  همکاری در برگزاری و اجرای نمایشگاه -

 اره های استانی  و منطقه ایداوری جشنو-

 

 : به ترتیب اولویت عالئق پژوهشی و تحقیقاتی

 عارضه یابی و بررسی عوامل موثر بر روند رشد شرکت های کوچک و متوسط در ایران  1

 پایدار  و سبز معماری 2

 جامع شناسی و علل رشد و توسعه مادی و معنوی آن 3

 

 : فعالیتها و عناوین فرهنگی
 

 مهندسین شیمی ایراندر انجمن عضویت  1

2 - 

 


