مرتضی سرزهی
بر اساس آزمون  ،MBTIتیپ شخصیتی من INFP ،است.

ایران،تهران

من یک آرمانگرای واقعگرا هستم که همیشه به دنبال نشانههایی از خوبی در
بدترین افراد و حوادث میگردم.ممکن است آرام و خونسرد به نظر بیایم اما
انرژی و پشتکار باالیی در انجام کار دارم .

(+98)910-5477973
mortezasarzehi@gmail.com

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد  1398تا 1400

کارشناسی  1394تا 1398

پیشدانشگاهی و دیپلم  1390تا 1394

مهندسی سیستم های انرژی

مهندسی شیمی

نظری -ریاضی و فیزیک

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

مدرسه نمونه تربیت

ایران ،تهران

ایران ،تهران

ایران ،بیرجند

سوابق فعالیتها و تجربیات
مهر  1400تا کنون

نایب رئیس هیئت مدیره
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 کارآفرینی است)Teamino.ir( .
دستاوردهای عمده:


طراحی و مدلسازی شتابدهی تیمهای نوپا در استان خراسان جنوبی

معاون تبادل فناوری

آبان  1398تاکنون

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:



مدیریت پروژه های فناورانه صنعتی دانش بنیان
کارشناس پلتفرمهای برگزاری رویدادهای فناورانه

بهمن  1398تا شهریور 1399

عضو گروه مهندسی شیمی پردیس نوآوری تهرانی مقدم
گروه دانش و فناوری فاطر – ایران ،تهران

گروه دانش و فناوری فاطر پلتفرمی برای خلق کسب و کارهای دانش بنیان حول مسائل واقعی کشور،همراه کسب و کارها از
شناسایی مسائل تا مراحل تولید محصول و تجاریسازی است .فاطر برای عموم شرکت های فناور و دانش بنیان ،پکیجی از خدمات
مختلف شتابدهی شامل ایجاد فضای کار ،آموزش و منتورینگ ،تکمیل تیم ،تسهیالت دانش بنیان ،خدمات مالی-حقوقی و تجاری
سازی ارائه میدهد)Fatergroup.ir( .
دستاوردهای عمده:


طراحی مدل ایجاد و حمایت شرکتهای حوزه پسماند کاتالیست

برخی از سایر فعالیتها و تجربیات:
تیر  1395تا شهریور 1395

دبــــیر علمی  ،موسسه میزان گستران شریف  -ایران ،تهران
دستیار پژوهشی ،پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف  -ایران ،تهران

مهر  1396تا شهریور 1397

دستیار پژوهشی ،مرکز غشاء دانشگاه صنعتی شریف  -ایران ،تهران

تیر  1395تا شهریور 1396

مهارتها
زبان انگلیسی

زبان عربی

زبان فرانسوی

برنامه نویسی پایتون

AutoCAD

MATLAB

Adobe Photoshop

Umberto LCA

COMSOL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoints

Microsoft Excel

Microsoft Project

Microsoft Visio

Aspen HYSYS

مطالعه امکانسنجی ()FS

طراحی مدل کسبوکار()BM

تهیه طرح کسبوکار ()BP

تهیه RFP

تهیه پروپوزال

طراحی ساختار سازمانی

