
 :   يمشخصات فرد

 وضعیت تاهل  نام پدر  نام خانوادگی  نام 
 متاهل احمد بستانچی مهدي 

 

 محل خدمت  تعداد فرزندان  تاریخ تولد صادره 
 وزارت دفاع  2 1360آذر   4 تهران 

 

 

 :  یسوابق تحصیل

 نام موسسه سال اخذ مدرك  عنوان  ردیف
 مدیران مرکز آموزش  AutoCAD 1377مقدماتی وپیشرفته   1

 دبیرستان صالح 1379 پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک) 2

 دانشگاه آزاد اسالمی  1383 تم) یل سیلیسانس مهندسی صنایع (برنامه ریزي و تحل 3

 کنفرانس بین المللی منابع انسانی  EFQM 1380کارگاه آموزشی   4

 مایکروسافت مرکز دبی  2005 ( M C S E )    مهندسی مایکروسافت  5

 دبیرخانه کنفرانس  1384 کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت 6

 دانشگاه صنعتی شریف TRIZ 1384دوره یکروزه    7

 دانشگاه صنعتی شریف VE( 1384دوره یکروزه مهندسی ارزش (  8

 ISO 9000:2000 1385 NORD TUVمستند سازي     9

 NORD TUV 1385 دوره یکروزه مدیریت فرآیند  10

 سازمان مدیریت صنعتی 1388 کارشناسی ارشد مدیریت فنآوري اطالعات  11



 ISO 9001:2000 1386 TUVممیزي داخلی   12

 سازمان مدیریت صنعتی 1386 دوره آموزشی مهندسی فروش  13

 مدیریت اطالعات پویا  1386 دوره آموزشی تفکر جانبی  14

 مدیریت دانشگاه تهراندانشکده  1387 مجمع جهانی مدیریت  15

 تهران دانشگاه مدیریت دانشکده 1388 مهندسی فروش و بازاریابی  16

 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  1388 دوره آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش 17

18 Personal Leadership and influence 2011 World Management Forum 

 آموزشگاه ویژه  1391 ارتباطات بازاریابی و تبلیغاتدوره یکساله   19

20 Internet Marketing and Branding  2013 OxfordCert Universal Academy 

21 Professional Business Management 2018 audit of the IPC According to 
BAF 

 کسب و کار  موسسه آموزش عالی 1397 دکترا مدیریت کسب و کار 22

23 Doctor of Management 2018 EDMONTON university 

 

 

  : آثارعلمی و عضویت ها

 شرح  عنوان  ردیف
 1383سال   ران یع ایصنا  یت در انجمن مهندسیعضو 1
 1386سال   ت در انجمن مدیریت سبز ایران یعضو 2

 ارشد  یان نامه کارشناسیپا ERPگزینش و اجراي روش مناسب مدل سازي فرآیندهابه منظور انتخاب سیستم  3

 183ر شمارهیمجله تدب ران یمجدد در ا  یمقاله روش مناسب مهندس 4

 چاپ گردیده تالیف کتاب مهندسی آینده  5

 چاپ   ییمراحل نها ERP  منابع سازمان  ي زیکتاب برنامه ر 5
 2011از سال ASHRAE  آمریکا   مطبوع تهویه  و  سرمایش   گرمایش،   مهندسی  سازمان   عضو 6

 1396 آلمانعضو اتاق مشترك ایران و   7

 1398 گرجستان  و   ایران مشترك  اتاق  عضو 8

 1398 فرانسه  و   ایران مشترك  اتاق  عضو 9

 1395 منتخب جشنواره ملی کارآفرینان جوان 10

 1397 منتخب جشنواره ملی دانش و پژوهش 11

 

 



 

 

 : يسوابق کار

 محل خدمت ی عنوان شغل  شروع خ یتار ردیف
 شرکت دمنده( پاره وقت) کارشناس تحلیل سیستم  1381 1
 شرکت دمنده ITمدیر   1383 2
 شرکت دمنده مدیر برنامه ریزي و امور انبارها  1385 3
 برجاس کارشناس مهندسی مجدد(شرکت پارس خودرو)  1385 4
 استان قم يز یت و برنامه ریریسازمان مد ند ها یفرآ ي پروژه مستند ساز  سرپرست 1386 5

 سازمان تربیت بدنی  تیم پروژه پژوهش  مهندسی مجدد 1388 6
 ModirIran.ir پایگاه جامع اطالع رسانی مدیران ایران بنیانگذار   1391 7
 شرکت دمنده ستم ها و روشهایرعامل در سیمشاور مد 1392 8
 گروه صنعتی حقیقی  مشاور مدیر عامل  1392 9

 دمنده  شرکت مدیره   هیأت  رئیسنایب  و  مدیرعامل  مقام قائم 1392 10
 اسپانیا   S&Pشرکت   نماینده فنی و اجرایی  2014 11
 شرکت دمنده الکتریک  مدیره   هیأت  رئیسنایب  و  مدیرعامل 1385 12
 زارالله  برق  تجارت  شرکت مدیره   هیأت  رئیس 1395 13
 الله زار سنتر Lalehzarcenterبنیانگذار سایت   1395 14
 ترکیه  AIRONNشرکت   مدیر اجرایی و نماینده فنی  1396 15
 مرکز پژوهش و مطالعات راهبردي عضو هیات علمی و مشاور پژوهشی 1397 16
17 2018  Member of Asia Pacific Management 

Association APMA 

 انجمن   دارخزانه  و، هیات موسس    مدیره   هیأت  عضو 1394 
 تهویه  هايسیستم  تولیدکنندگان  کارفرمایی  صنفی

 مطبوع

 انجمن تهویه مطبوع کشور

 

 حریقانجمن ایمنی و مهندسی   نایب رییس انجمن انجمن ایمنی و مهندسی حریق 1398 18
19 1398 

 بازرس اصلی
اتاق مشترك بازرگانی ایران و 

 گرجستان
 پویش متخصصین و کارآفرینان عضو هیات رییسه  1396 20
 گروه صنعتی بستانچی  مدیر عامل  و   رییس هیات مدیره 1398 21

 دبیرخانه مردمی صنعتگران تهران رییس 1399 22
 HVACیدکنندگان  تول  ن انجم ییس هیات مدیره ر 1400 23

 



 

 

 تجربیات وتخصصها :

 عنوان ردیف 
 شرکت دمنده     UMLآشنایی و اجرا  1

 IDefمدلسازي فرآیندها با استفاده از تکنیک   2

 ) یت بدنی،  سازمان ترب مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب و کار (برنامه ریزي و اجرا : شرکت دمنده ،پارس خودرو 3

 زمانسنجی و باالنس خطوط مونتاژ  4

 ) EIS اقتصادي (آشنایی با سیستم هاي اطالعاتی بنگاه  5

   ERPاجراي روشهاي انتخاب نرم افزار   6

 Oracleمدلسازي فرآیند ها تحت نرم افرار  7

 CRMبرگزاري سمینار آشنایی  با   8
 استان قم  يزی ت و برنامه ریری برگزاري دوره آموزشی مدیریت فرآیند ویژه کارشناسان شرکت دمنده ، سازمان مد 9

 ) یت بدنیمهندسی سازمان (دمنده ، پارس خودرو ،  سازمان ترباجراي مفاهیم   10

 تیف یت کیری مد ي ستمهایاستقرار س 11

 اطالعات  يت تکنولوژیری ک مدی استراتژ ي زیبرنامه ر 12

 تکنولوژي اطالعات م یستم براساس مفاهیسو بازاریابی توسعه  13

 بازاریابی ویروسی برنامه ریزي و اجرا  14
 مدیریت کسب و کار و استراتژي سازمانی توسعه  15

 تهیه چشم انداز کسب و کار  16

 ارایه برنامه جامع هوشمندي استراتژیک  17

 مدیریت دود در پارکینگ و آتریوم ها  18
 مدیریت سیستم هاي تهویه  19

 ارایه راهکار هاي جامع مدیریت و تخلیه دود   20

 لیسانس از فن هاي خاص صنایع تهویه مطبوعراه اندازي خطوط تولید تحت  21

 

 افتخارات:

 عنوان  ردیف 
 گان کنند ملی رعایت حقوق مصرفمنتخب  1
 کارآفرینان و تولیدکنندگان جوان منتخب پانزدهمین جشنواره ملی  2
 کارآفرینان جوان  ملی جشنواره سیزدهمین  چهره ماندگار  3
 ه ملی تالشگران کیفیت کشور منتخب جشنوار 4

 

 



 

 

 آدرس:

مقابل دانشگاه   مفتح جنوبی  خیابان  تهران
 خوارزمی 

 14واحد  88پالك 

 

 Bostanchi@gmail.com 09123796022 88862700 تلفن 
Mehdi@Bostanchi.com 

 

 

 

https://goo.gl/maps/YwFbRoLd556ua51G9 
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