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 هو العالم

 شاهین غازی بیاتکارنامه تخصصی 

 وضعیت تأهل: مجرد     29/03/1362: تاریخ تولد

 وضعیت نظام وظیفه: معافیت کفالت

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی :رک تحصیلیمد

 دانشگاه تهراندانشکده مدیریت ( DBAای کسب و کار )مدیریت حرفهدکترای دانشجوی 

 

 سوابق علمی و پژوهشی :* 

 ( 80) سوختاختراع رادیاتور بدون رسوب وصرفه جویی کننده در مصرف  .1

 ( 83اختراع کمربند ایمنی هوشمند ) .2
 ( 84) یپوست یهایماریاختراع تشک خوشخواب هوشمند و محافظ در برابر ب .3
 (88) گیری میزان گازهای خطرناکاختراع  سامانه ایمنی و ابزار دقیق اندازه .4
داخل خودروهای در   LPGو CNGگیری میزان غلظت گازهایاختراع سامانه ایمنی و ابزار دقیق اندازه .5

 (88سوز)دوگانه
 (89های کوچک و نیمه صنعتی )رِاَکتیو برق در مدارو سامانه اصالح کننده و فیلتر کننده جریان اختراع  .6
 نگارش چندین مقاله علمی دانشجویی .7
 ( 2006المللی اختراعات و ابتکارات کشور سوئیس )ی مدال برنز مسابقات بیندارنده .8
 ( 2006المللی اختراعات و ابتکارات کشور سوئیس )مسابقات بینی دیپلم افتخار دارنده .9

 (1388) ی مخترعین و مبتکرین ایرانی دیپلم افتخار جامعهدارنده .10
 (1381و  1380های دوره جشنواره جوان خوارزمی )سال 2برگزیده  .11
   81پژوهشگر برتر استان تهران انتخابی از طرف سازمان مدارس آزاد اسالمی )سما( در سال  .12
 همدان، مرکزی، های لرستان،شامل:استان 5منطقه) آزاد اسالمیبرتر منطقه پنج دانشگاهژوهشگرانیکی از پ .13

  (82) (کرمانشاه و ایالم
 ( 84)کل استان تهران و حومه(می )شامل پژوهشگر برتر کل منطقه هشت دانشگاه آزاد اسال .14
 (84دانشجوی نمونه کل منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی )شامل کل استان تهران و حومه() .15
 ی دیپلم کارگاه روش تحقیق از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج دارنده .16
 ی موفق در باشگاه پژوهشگران جوان ابتکاری انجام شده_های علمیپروژه مجری  .17
 ( 82ر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم شهر )ترم دوم پژوهشگر برت .18
 ( 84کرج )ترم پنجم  پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد .19
 برگزار کننده چندین سمینار دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی  .20
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 (83یکی از جوانان نمونه استان تهران انتخابی ازطرف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ) .21

 :ایو مشاورهاجرایی مدیریتی، سوابق * 
 (98مدیر هماهنگی شرکت خورشید بار سپاهان )از فروردین  .1
 تا به حال( 97نمایندگی بیمه عمر و آیتیه پاسارگاد )از بهمن  .2
 تا به حال( 97مشاور مدیرعامل هلدینگ کیا )از فروردین  .3
برندهای شمع پارس و پارتلند در حوزه پارس پارت موتور )صاحب مدیرعامل شرکت توسعه کسب و کار مشاور  .4

 (97تا خرداد  96بهمن لوازم یدکی خودرو( )
 (97فروردین تا  96 آذراز مدیر هوشمندسازی پارکینگ پروژه اکومال مشکین دشت استان البرز ) .5
 (97تا فروردین  96سارگاد ایرانیان )از آذر فرتاک پا هوشمندسازی شرکت مدیر واحد .6
 ( 96مهر  شماره 12) نو سردبیر روزنامه بشارت .7
 (96اول مهر تا  95 یرمدیرعامل شرکت نو اندیشان میهن دوست آینده پژوه )از ت .8
 تا به حال( 86 سال )ازای و خدماتی نخبگان میهن دوست مدیر عامل مؤسسه علمی مشاوره .9

 (96اول مهر تا  92مشاور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد فیروزکوه )از سال  .10
 (94و پاییز  تابستان) مدیرعامل گروه صنعتی پارس پارت موتور استراتژیست و مشاور .11
 (94 و زمستان پاییزهلدینگ شاهین )مدیر واحد تحقیق و توسعه  .12
 (برنامه زنده رادیویی 300 بیش از با 95مهر تا  94 مهرکارشناس اقتصادی رادیو تهران )از  .13
 (92اسفندتا  89از تابستان مدیر عامل شرکت صنعتگران میهن دوست ) .14
 (93تا اسفند  92خرداد  چی )ازسسه فناوری مدیریت رشد قلمؤمدیر بازرگانی و فروش ممشاور مدیرعامل و  .15
 (93)بهار و تابستان  پشتیبان در مجموعه کانون فرهنگی آموزش وژه طراحی استاندارد ملی استخداممدیر پر .16
 (90تا اردیبهشت  88مدار پردازان پیشرو )از اردیبهشت رئیس هیئت مدیره و مدیر بازرگانی شرکت  .17
شهروند الکترونیک و تلفن همراه المللی در دومین کنفرانس بینVIP ها و مدیر بخش مشاور ارشد امور سازمان .18

 (90سال )
 (89سال المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه )کنفرانس بیناولین ها در مشاور ارشد امور سازمان .19
 (89)سال فیلم و عکس همراه ملی جشنواره  اجرایی مسئول امور .20
 (92تا  86 سالری نخبگان موسسه اندیشه والیت )شورای سیاست گذاعضو  .21
 (86مهر  تا 85مهر ران جوان وزیر آموزش و پرورش )عضو گروه مشاو .22
 ( 86تا  84سال می رئیس مجمع ملی جوانان ایران )مشاور عل .23
 (86تا  84سال )،)ریاست جمهوری(عضو شورای مشورتی نخبگان جوان دولت اسالمی  .24
 (86 اسفند تا 84 تیر)از رئیس فدراسیون نخبگان جوان  .25

 (84تا  83سال نخبگان جوان )ملی رئیس هیئت مؤسس فدراسیون  .26
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 ( 84تا  83سال)ایران ی مجمع ملی جوانان کارشناس علمی نمونه دبیرخانه .27
 برنامه رادیویی( 450)دارای بیش از (86 تا 82سال رادیو جوان و رادیو فرهنگ )علمی کارشناس  .28
 (85 تا 83 سال)پژوهشی انجمن انفورماتیک دانشگاه آزاد واحد کرج -علمی مسئول کمیته .29

 

 عضویت در مراکز علمی کشور : * 

 تا به حال( 97عضو باشگاه مدیران ایران )از سال  .1
 ( 96تا  79از سال ) و نخبگانعضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان  .2
 ( تا به حال 79وهان جوان )از سال عضو باشگاه دانش پژ .3
  (96تا  80)از سال  عضو اتاق فکر ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان .4
 تا به حال(  82از سال جامعه مخترعین و مبتکرین ایران )عضو  .5
 ( 94تا  83)از سال عضو انجمن نخبگان ایران  .6
 ( 87تا  83از سال )عضو انجمن انفورماتیک ایران  .7
 (86تا  83)از سال عضو فعال انجمن انفورماتیک دانشگاه آزاد واحد کرج  .8
 

 : ایو وزارتخانه های ملیمجری پروژه* 

 (85)سال آهن جمهوری اسالمی ایران ملی تعیین رنگ البسه کارکنان راهپروژه مدیر  .1

ی وزارت نخبه اینترنتی زنان فرهنگی فرهیخته و سازی بانک اطالعاتی و سایتپروژه ملی طراحی و پیادهمدیر  .2

 (86)سال آموزش و پرورش 
در مقابل نشت گازهای آهن جمهوری اسالمی ایران راهخزرآباد  تفریحیرفاهی سازی شهرک پروژه ایمنمدیر  .3

 (88سال ) خطرناک
های خطرناک قابل نشت گازدر م، وزارت آموزش و پرورش مجتمع شهید بهشتی اصفهانسازی پروژه ایمنمدیر  .4

 (88)سال 
 (88های خطرناک )سال قابل نشت گازسازی مجتمع تربیت مدرس سنندج در مپروژه ایمنمدیر  .5
 (88)سال  های خطرناکمقابل نشت گازران در سازی خوابگاه برادران دانشگاه علوم پزشکی تهپروژه ایمن .6

 

 ای و آموزشی :های مشاورهفعالیت* 

های اغنای مخاطب، ، مدیریت پروژه، روشمطالعههای روشاختراع و  ،های نوین پژوهش و خالقیتاستاد روش .1

در ... و های افزایش اعتماد به نفس، متدولوژی مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت کار گروهی، مدیریت بحرانروش

 و حومههای استان تهران و دبیرستان ، ضمن خدمت فرهنگیانمراکز آموزش عالی
 مدار بستههای سیستمامنیتی و الکترونیکی های هوشمند برداری از سامانهطراح و استراتژیست راه اندازی و بهره .2
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 مدیریت تحقیق و توسعهطراح و استراتژیست مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت پروژه،  .3
نرم گیری از با بهره مویرگی و بنکداریفروش بازگانی داخلی، بازاریابی، طراح و استراتژیست راه اندازی سیستم  .4

 های عصبی مصنوعیشبکه افزارهای
 رجی خا های داخلی وجشنواره دانش پژوه برای شرکت در مسابقات و 250استاد راهنمای بیش از .5
 های علمی و اختراعات تحصیل، تحقیق، ابتکار و اجرای پروژه هایمشاور در زمینه .6
 امور اجرایی در خصوص نخبگان و استعدادهای درخشان های سازمانی و ریز چارتبرنامه .7
 المللیبینهای ملی و ها و همایشاور تمامی مراحل برگزاری کنفرانسمشمجری و  .8
 مسابقات علمی پژوهشیها و ریز و مجری برگزاری جشنوارهطراح، برنامه .9

 و ابتکارات اختراعاتسازی ساخت و پیادهمشاوره و اجرا در زمینه  .10
 مالکیت معنویاختراعات و مشاوره در کلیه امور ثبت اختراع در سازمان ثبت  .11

 

       09122338105:  تلفن همراه شماره

Site: http://www.ghazibayat.com 

E-Mail:  info@ghazibayat.com 

 ghazibayat@gmail.com 
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