هو العالم

کارنامه تخصصی شاهین غازی بیات
تاریخ تولد2039/30/92 :

وضعیت تأهل :مجرد

وضعیت نظام وظیفه :معافیت کفالت
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
دکترای مدیریت حرفهای کسب و کار ( )DBAدانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دکترای مدیریت عالی کسب و کارهای نوین ( )DBAپردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف
* سوابق علمی و پژوهشی :
 .1اختراع رادیاتور بدون رسوب وصرفه جویی کننده در مصرف سوخت ()03
 .2اختراع کمربند ایمنی هوشمند ()00
 .3اختراع تشک خوشخواب هوشمند و محافظ در برابر بیماریهای پوستی ()08
 .4اختراع سامانه ایمنی و ابزار دقیق اندازهگیری میزان گازهای خطرناک ()00
 .5اختراع سامانه ایمنی و ابزار دقیق اندازهگیری میزان غلظت گازهای  CNGو  LPGدر داخل خودروهای
دوگانهسوز()00
 .6اختراع سامانه اصالح کننده و فیلتر کننده جریان و رِاَکتیو برق در مدارهای کوچک و نیمه صنعتی ()02
 .7نگارش چندین مقاله علمی دانشجویی
 .8دارندهی مدال برنز مسابقات بینالمللی اختراعات و ابتکارات کشور سوئیس ()9333
 .9دارندهی دیپلم افتخار مسابقات بینالمللی اختراعات و ابتکارات کشور سوئیس ()9333
 .11دارندهی دیپلم افتخار جامعهی مخترعین و مبتکرین ایران ()2000
 .11برگزیده  9دوره جشنواره جوان خوارزمی (سالهای  2003و )2002
 .12پژوهشگر برتر استان تهران انتخابی از طرف سازمان مدارس آزاد اسالمی (سما) در سال 02
 .13یکی از پژوهشگرانبرتر منطقه پنج دانشگاه آزاد اسالمی ()09
 .14پژوهشگر برتر کل منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی (شامل کل استان تهران و حومه)()08
 .15دانشجوی نمونه کل منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی (شامل کل استان تهران و حومه)()08
 .16دارندهی دیپلم کارگاه روش تحقیق از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 .17مجری پروژههای علمی_ابتکاری انجام شدهی موفق در باشگاه پژوهشگران جوان
 .18پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم شهر (ترم دوم )09
 .19پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج (ترم پنجم )08
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 .21برگزار کننده چندین سمینار دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی
 .21یکی از جوانان نمونه استان تهران انتخابی ازطرف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ()00
* سوابق مدیریتی ،اجرایی و مشاورهای:
 .1مدیر توسعه ارتباطات مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی شریف (آما) (از آبان  2833تا به حال)
 .2مشاور توسعه کسب و کار مدیرعامل هلدینگ نیک الماسان رایکا (از اسفند  20تا به حال)
 .3مشاور توسعه کسب و کار مدیرعامل موسسه حقوقی اتحاد ملل (از بهمن  22تا شهریور )2833
 .4مشاور توسعه کسب و کار مدیرعامل شرکت سپید ماندگار نیوشا (از شهریور  22تا به حال)
 .5مشاور توسعه کسب و کار مدیرعامل شرکت مهر تجارت آگرین (از مرداد  22تا به حال)
 .6مشاور توسعه کسب و کار مدیرعامل موسسه حقوقی حق مداران عدل نخلستان (از اسفند  20تا به حال)
 .7مشاور توسعه کسب و کار مدیرعامل شرکت هامون تجارت رونیکا (از اسفند  20تا به حال)
 .8مدیر عامل مؤسسه علمی مشاورهای و خدماتی نخبگان میهن دوست (از سال  03تا به حال)
 .9مشاور تجاری شرکت بازرگانی بین المللی  TSWICترکیه در کشورهای ایران ،عراق ،افغانستان ،آذربایجان،
گرجستان ،ارمنستان و سوریه (از اردیبهشت  22تا به حال)
 .11نمایندگی بیمه عمر و آیتیه پاسارگاد (از بهمن  29تا به حال)
 .11مشاور و وکیل کاری مالک هلدینگ کیا (از دی  23تا اسفند )22
 .12مشاور مدیرعامل هلدینگ کیا (از دی  23تا اسفند )22
 .13مشاور مدیرعامل شرکت بازرگانی کاال و انرژی کیا خاورمیانه (از فروردین  20تا اسفند )22
 .14مدیر بازرگانی و امور قراردادهای داخلی و بینالمللی شرکت خورشید بار سپاهان (فروردین تا اسفند )20
 .15مشاور توسعه کسب و کار مدیرعامل شرکت پارس پارت موتور (صاحب برندهای شمع پارس و پارتلند در
حوزه لوازم یدکی خودرو) (بهمن  23تا خرداد )29
 .16مدیر هوشمندسازی پارکینگ مرکز خرید اکومال مشکین دشت استان البرز (از آذر  23تا فروردین )29
 .17مدیر واحد هوشمندسازی شرکت فرتاک پاسارگاد ایرانیان (از آذر  23تا فروردین )29
 .18سردبیر روزنامه بشارت نو ( 29شماره مهر )23
 .19مدیرعامل شرکت نو اندیشان میهن دوست آینده پژوه (از تیر  29تا اول مهر )23
 .21مشاور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد فیروزکوه (از سال  29تا اول مهر )23
 .21استراتژیست و مشاور مدیرعامل گروه صنعتی پارس پارت موتور (تابستان و پاییز )28
 .22مدیر واحد تحقیق و توسعه هلدینگ شاهین (پاییز و زمستان )28
 .23کارشناس اقتصادی رادیو تهران (از مهر  28تا مهر  29با بیش از  993برنامه زنده رادیویی)
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 .24مدیر عامل شرکت صنعتگران میهن دوست (از تابستان  02تا اسفند)29
 .25مشاور مدیرعامل و مدیر بازرگانی و فروش مؤسسه فناوری مدیریت رشد قلمچی (از خرداد  29تا اسفند )20
 .26مدیر پروژه طراحی استاندارد ملی استخدام پشتیبان در مجموعه کانون فرهنگی آموزش (بهار و تابستان )20
 .27رئیس هیئت مدیره و مدیر بازرگانی شرکت مدار پردازان پیشرو (از اردیبهشت  00تا اردیبهشت )23
 .28مشاور ارشد امور سازمانها و مدیر بخش  VIPدر دومین کنفرانس بینالمللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه
(سال )23
 .29مشاور ارشد امور سازمانها در اولین کنفرانس بینالمللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه (سال )02
 .31مسئول امور اجرایی جشنواره ملی فیلم و عکس همراه (سال )02
 .31عضو شورای سیاست گذاری نخبگان موسسه اندیشه والیت (سال  03تا )29
 .32عضو گروه مشاوران جوان وزیر آموزش و پرورش (مهر  09تا مهر )03
 .33مشاور علمی رئیس مجمع ملی جوانان ایران (سال  08تا )03
 .34عضو شورای مشورتی نخبگان جوان دولت اسالمی (ریاست جمهوری)(،سال  08تا )03
 .35رئیس فدراسیون نخبگان جوان (از تیر  08تا اسفند )03
 .36رئیس هیئت مؤسس فدراسیون ملی نخبگان جوان (سال  00تا )08
 .37کارشناس علمی نمونه دبیرخانهی مجمع ملی جوانان ایران (سال 00تا )08
 .38کارشناس علمی رادیو جوان و رادیو فرهنگ (سال  09تا ()03دارای بیش از  833برنامه رادیویی)
 .39مسئول کمیته علمی-پژوهشی انجمن انفورماتیک دانشگاه آزاد واحد کرج (سال  00تا )09
* عضویت در مراکز علمی کشور :
 .1عضو انجمن علمی آینده نگری ایران (از بهمن  20تا به حال)
 .2عضو طالیی باشگاه مدیران ایران (از سال  29تا به حال)
 .3عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (از سال  92تا )23
 .4عضو باشگاه دانش پژوهان جوان (از سال  92تا به حال)
 .5عضو اتاق فکر ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (از سال  03تا )23
 .6عضو جامعه مخترعین و مبتکرین ایران (از سال  09تا به حال)
 .7عضو انجمن نخبگان ایران (از سال  00تا )28
 .8عضو انجمن انفورماتیک ایران (از سال  00تا )09
 .9عضو فعال انجمن انفورماتیک دانشگاه آزاد واحد کرج (از سال  00تا )03
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* مجری پروژههای ملی و وزارتخانهای :
 .1مدیر پروژه ملی تعیین رنگ البسه کارکنان راهآهن جمهوری اسالمی ایران (سال )09
 .2مدیر پروژه ملی طراحی و پیادهسازی بانک اطالعاتی و سایت اینترنتی زنان فرهنگی فرهیخته و نخبهی وزارت
آموزش و پرورش (سال )03
 .3مدیر پروژه ایمنسازی شهرک رفاهی تفریحی خزرآباد راهآهن جمهوری اسالمی ایران در مقابل نشت گازهای
خطرناک (سال )00
 .4مدیر پروژه ایمنسازی مجتمع شهید بهشتی اصفهان ،وزارت آموزش و پرورش در مقابل نشت گازهای خطرناک
(سال )00
 .5مدیر پروژه ایمنسازی مجتمع تربیت مدرس سنندج در مقابل نشت گازهای خطرناک (سال )00
 .6پروژه ایمنسازی خوابگاه برادران دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقابل نشت گازهای خطرناک (سال )00
* فعالیتهای مشاورهای و آموزشی :
 .1مربی و مدرس:
استراتژیهای بازاریابی پیشرفته،راه اندازی و طراحی مدل کسب و کار (بوم کسب و کار)،بهبود زنجیره ارزش،مدیریت رفتار سازمانی،مدیریت استراتژیک،طراحی سناریو برای پروژه و آینده پژوهی آن،تکنیکها و مهارتهای مذاکره حرفهای در انواع کسب و کار،فن بیان و سخنوری،زبان بدن و تن گفت،روشهای افزایش اعتماد به نفس و کاهش استرس،روشهای نوین پژوهش و تحقیق،خالقیت و اختراع،در مراکز آموزش عالی ،ضمن خدمت فرهنگیان ،شرکتها ،موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی ،آموزشگاههای
خصوصی و همچنین دبیرستانهای استان تهران و حومه
 .2طراح و استراتژیست طراحی ،راه اندازی و توسعه مدل کسب و کارهای کوچک و متوسط و استارتاپها
 .3طراح و استراتژیست مدیریت تحقیق و توسعه ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت رفتار سازمانی
 .4طراح و استراتژیست راه اندازی سیستم بازرگانی داخلی ،بازاریابی ،فروش مویرگی
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 .5طراح و استراتژیست راه اندازی و بهرهبرداری از سامانههای هوشمند الکترونیکی امنیتی و سیستمهای مدار بسته
(دارای مدرک از جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف)
 .6طراح ،برنامهریز و مجری برگزاری جشنوارهها و مسابقات علمی پژوهشی
 .7مجری و مشاور تمامی مراحل برگزاری کنفرانسها و همایشهای ملی و بینالمللی
 .8مشاور در زمینههای تحصیل ،تحقیق ،ابتکار و اجرای پروژههای علمی و اختراعات
 .9برنامهریز چارتهای سازمانی و امور اجرایی در خصوص نخبگان و استعدادهای درخشان
 .11مشاور و اجرا در زمینه ساخت و پیادهسازی اختراعات و ابتکارات
 .11مشاور در کلیه امور ثبت اختراع در سازمان ثبت اختراعات و مالکیت معنوی
 .12مدرس روشهای اغنای مخاطب بیش از  033تن از کارکنان شهرداری تهران در زمینه مراکز فروش گل و گیاه
 .13مدرس بیش از  2333تن از فرهنگیان شاغل در استان تهران در حوزه اقدام پژوهی طی دوره ضمن خدمت
 .14استاد راهنمای بیش از 993دانش پژوه برای شرکت در مسابقات و جشنوارههای داخلی و خارجی
 .15استاد راهنمای بیش از  03اختراع ثبت شده در سازمان ثبت اختراعات
شماره تلفن همراه32299000239 :
Site: www.ghazibayat.com & www.ghazibayat.ir
Instagram: https://www.instagram.com/shahinghazibayat
E-Mail: info@ghazibayat.com & ghazibayat@gmail.com
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