
 

 اطالعات شخصی

 شهاب   نام:

 جوانمردی   نام خانوادگی:

 سال   48    سن:

 متاهلوضعیت تاهل:  

 دانشگاه بوردو فرانسه  DBAالتحصیل فارغ  تحصیالت: -

 تکنیک تهراناز دانشگاه پلی MBAکارشناسی ارشد  -

 کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شریف  -

 

 اخیر: تشکلی و شغلی های مسئولیت

 تا کنون( 1385)از سال  (فناپ)  آریان پاسارگاد  ارتباطات و اطالعات  فناوریهلدینگ  مدیره هیاتمدیرعامل و عضو  ❖

 نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران  هیاتعضو  ❖

 اتاق ایران  وکشاورزی  معادن  صنایع، بازرگانی،  اتاق  "کسب و کارهای دانش بنیان" کمیسیون رییسنایب ❖

 تهران در دوره نهم  وکشاورزی معادن صنایع، بازرگانی، اتاق  "دیجیتالتحول  و نوآوری اقتصاد" کمیسیون رییسبنای ❖

 پاسارگاد   مالیگذاری خطرپذیر گروهپیشگامان امین سرمایه پاسارگاد )شناسا(، شرکت سرمایه شرکت مدیره هیاترییس ❖

 شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد   مدیره هیاترییس  ❖

 قشم )داتین(  آرین داتیس افزارینرم راهکارهای شرکت مدیره هیات رییس ❖

 عضو هیات مدیره موسسه شهرکتاب ❖

 نفت و گازپارک عضو شورای علمی و فناوری و نوآوری  ❖

 کارشناس رسمی دادگستری در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات   ❖

 افزار و مشاوره زیرساخت و مشاوره مدیریت و آموزش  های سختای در حوزهصنفی رایانهشده نظامیید صالحیتامشاور ت ❖

 پیشین: اجرایی و سوابقبرخی از 

 ( 1399تا  1396ای استان تهران )از سال مدیره و نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه هیات عضو ❖

 پاریز عمران بهینه  شرکت مدیره هیات عضو ❖

 خمینی امام  المللیبین فرودگاه  تجهیزات هایپروژه  جانشین معاونت فنی و مدیر ❖

 های فناوری ریاست جمهوری ، ذیل دفتر همکاریفردا توسعه پژوهشی  بنیاد  مدیرعامل  و  مدیرههیات  موسس،هیات عضو ❖

 آهنراه تحقیقات مرکز  مشاورمدیرعامل ❖

 عضو موسس و مدیر باشگاه رباتیک جوان  ❖

 معلم و معاون پژوهشی دبیرستان عالمه حلی تهران  ❖

 ها: رنامهیتقد

 )دانشگاه تهران(  97و  96 هایدر سال دیجیتال تحول ملی  جایزه و سومین دومین  "دیجیتال رهبر"سب لوح زرین ک ❖

پرداخت و    ،ی بانک ،ی مال  عیصنا ستمیمؤثر در حوزه اکوس رانیماندگار و مد یهادر جشنواره چهره "رمؤثریمد "و  نشان ریکسب لوح تقد ❖

 )تهران( 1400درسال  رانیا یفناور


