امیرحسین غالمی
بر اساس آزمون  ،MBTIتیپ شخصیتی من INTP ،است.

بیرجند ،پردیس شهدای دانشگاه

در انجام امور دقت زیادی دارم و از کارکردن با دیگران لذت میبرم .در
حوزههای نوآوری مطالعات زیادی داشتم و پس از کسب تجربه به دنبال

(+98)915-8433021

تأثیرگذاری در این زیست بوم هستم .متولد بیرجند و دانش آموختهی تهران

Gholami98.ir@gmail.com

هستم.

سوابق تحصیلی
کارشناسی  1395تا 1400

پیشدانشگاهی و دیپلم  1391تا 1395

مهندسی نفت

نظری -ریاضی و فیزیک

دانشگاه صنعتی شریف

مدرسه شهید بهشتی(سمپاد)

ایران ،تهران

ایران ،بیرجند

سوابق فعالیتها و تجربیات
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مهر  1400تا اکنون

شرکت توسعه اقتصاد آرتان شریف – ایران ،بیرجند
شرکت توسعه اقتصاد آرتان شریف با طرح ریزی یک برنامه کامل برای توسعه فضای استارتاپی در استان خراسان جنوبی به دنبال ایجاد مشاغل
پایدار محرک رشد اقتصادی و گسترش فرهنگ کارآفرینی است)Teamino.ir(.
دستاوردهای عمده:
•
•

طراحی مدلسازی شتابدهی تیمهای نوپا در استان خراسان جنوبی
ایجاد و تاسیس اولین شتابدهنده خصوصی در استان خراسان جنوبی

معاون فناوری اطالعات

شهریور  1398تا شهریور 1400

شرکت کشف و تبادل فرصتهای اقتصادی کاشف – ایران ،تهران
شرکت کشــف و تبادل فرصــتهای اقتصادی کاشــف ،یک شرکت کارگزار فناوری است که با هدف تسهیل فرآیند کشف مسئله ،احصای نیازهای
فناورانه و انتقال تکنولوژی بین بنگاههای تولیدی و صنعتی ایجاد شده است)kashef.co( .
دستاوردهای عمده:
•

طراحی ساختار پلتفرم جامع مدیریت پروژههای صنعتی و اقتصادی در کشور

•

ایجاد سامانه رویداد ملی فرصت

فروردین  1398تا اکنون

بنیان گذار و مدیرعامل
استارتاپ آموزشی دبیر – ایران ،تهران

گروه آموزشی دبیرو بهعنوان یک مدرسه آنالین در تمام حوزههای آموزشی از ابتدای سال  98فعالیت میکند .این استاتاپ موفق به اخذ کد
نوآفرینی  11-59-06-6665از سامانه ایراننوآفرین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شده است)Dabiro.ir(.
دستاوردهای عمده:
•

ایجاد مدرسه آنالین دانشآموزان

•

ایجاد مدرسه آنالین کسبوکار

برخی از سایر فعالیتها و تجربیات:
بهمن  1399تا شهریور 1400

مدیر طراحی وب ،شرکت مدیریت پردازش رویداد میم -ایران ،تهران

شهریور  1400تاکنون

مدیر طراحی وب ،شرکت آرکاصنعت سیال گستر -ایران ،تهران
مدیر مالی ،انجمن بینالمللی مهندسان نفت ،شاخه دانشگاه شریف  -ایران ،تهران

خرداد  1396تا آبان 1397

مهارتها
زبان انگلیسی

زبان عربی

HTML&CSS

WordPress

WooCommerce

UI&UX Design

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe illustrator

Microsoft Word

Microsoft PowerPoints

Microsoft Excel

Microsoft Project

Microsoft Visio

Microsoft Publisher

مطالعه امکانسنجی ()FS

طراحی مدل کسبوکار()BM

تهیه طرح کسبوکار ()BP

تهیه RFP

تهیه پروپوزال

طراحی ساختار سازمانی

مدیریت راهبردی

طراحی و توسعه محصول

مدیریت اجرایی

مدیریت زمان

مدیریت پروژه

رهبری تیم

شبکههای اجتماعی

عالقهمندیها

سینما

برنامه نویسی و

مطالعه

نوآوری و خلق

(فیلم و سریال)

طراحی وب

و مهارت آموزی

استارتاپ

فوتبال

@A m i rh o ss e in _Gh ola m i 9 8
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