بسمه تعالی
دكتر مهدي كنعانی

گزیده یک صفحه اي سوابق



دكتراي مديريت فناوري ،ارشد مديريت كارآفريني و مهندسي صنايع



داراي مدرک دكتراي مديريت كسب و كار  DBAاز دانشکده مديريت دانشگاه تهران



برخي از مهمترين سوابق ( 14سال مديريت ،تدريس و مشاوره):

مدرس دانشكده هاي مديريت (از  )1391و كارآفريني دانشگاه تهران (از  )1387و DBAنفت و گاز (از )1395

عضو شوراي فرهنگسازي بورس ()1396
مدرس دوره هاي تولید ناب ،استارت آپ ناب و تفكر ناب ،طراحي كسب و كار و مدل كسب و كار (از  1382تاكنون) در موسسات و
دانشگاههاي مختلف كشور
مدرس كارگاه و دوره هاي مختلف بورس ( 1395تاكنون) از جمله همايش .KISHINVEX2019
عضو انجمن مشاوران مديريت ايران (از  ،)1395ارزياب شركتهاي دانش بنیان از جانب معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ( )1394و مشاور و
كارگزار حقیقي رسمي صندوق نوآوري و شكوفايي (از )1396


برخي از مهمترين سوابق در حوزه انتقال فناوري:

مدير پروژه ارزيابي بیش از  75پروژه انتقال بین المللي فناوري (نفت و گاز و پتروشیمي ،انرژي و  1390 – )...تا 1394
مشاور همكاري  JOINT VENTUREايران خودرو و پژوه در بخش كیفي تولید خودرو ايكاپ ) 1395 -(IKAPو 1396
مدرس كارگاه انتقال فناوري در دوره هاي  MBAو DBAدانشگاه تهران (از  )1395و موسسه ماهان (از )1394
شركت در چندين كارگاه تخصصي داخلي و بین المللي مرتبط با انتقال فناوري (از )1393
مشاور پروژه انتقال بین المللي فناوري در شركتهاي ايراني  :از آلمان و تركیه ( ،)1396از امارات و مكزيک ( )1390و ...


برخي پروژه هاي بین المللي:
عضو هیات مولفان كتاب

مدرس دوره تربیت مربي كامفار )1394( UNESCO
مدير پروژه برگزاري كارگاه  VENTURE CAPITALبراي كشورهاي عضو اكو –)1385( ECO
مجري پروژه طراحي مركز رشد مجازي پارک فناوري يزد  -طرح  INF0DEVبانک جهاني ()1384
مدرس كارگاههاي سازمان ملل در حوزه توانمندسازي اقشار خاص ()1392

به همراه حدود  15نفر از خبرگان حوزه
نوآوري و فناوري ايران؛ انتشارات
)Palgrave .Macmillan (2017

مدرس دوره هاي مختلف مديريتي در نفت و گاز در تهران ،عسلويه ،جم و ماهشهر (از )1387
مدرس دوره هاي بانک مركزي  ،بورس ،شوراي عالي شهرداريها ،سازمان مديريت صنعتي ،موسسه ماهان و ....


مهمترين سوابق اجرايي:

عضو هیات مديره بنیاد توسعه فردا ( 1385و  )1386و مشاور ايران خودرو ( 1388و  ،)1387گروه بهمن (از  )1393و سايپا (از .)1394
قائم مقام مديرعامل صندوق تحقیق و توسعه صنايع و معادن ( 1385و )1386
مدير تولید كارخانه آرد آزادگان و كارشناس واحد مهندسي صنايع شركت خودرو سازي مرتب ()1381
مشاور استقرار سیستمهاي مديريتي در شركتهاي سیمان اردبیل ،سیمان تهران و تكالن اراک ()1380
 مهمترين تجربیات بین المللي مشاوره انتقال فناوري ،بازديد و كنفرانس:
مشاوره علمي تور تخصصي حوزه سالمت ،استانبول ()1398
بازديد و تور خدمات پزشكي و بیمارستاني در مسقط عمان ( 1397و )1398
بازديد از ابتكارات و نوآوريها در هند ()1393
كنفرانس گلوبلیكس  – 2013آنكارا ()1392
مشاور انتقال فناوري خدماتي و جذب سرمايهگذار از دوبي ()1390
بازديد از طرحهاي كارآفرينانه و نوآورانه صنعتي در چین (-/.)1380

