بسمه تعالي

سوابق علمي و شغلي
محسن برزگر خلیلي
دانشجوی دکتری مدیریت کارآفریني گرایش بین الملل (در مرحله پایان نامه)
کارشناس ارشد مدیریت کارآفریني سازماني دانشگاه تهران
کارشناس مدیریت صنعتي از دانشگاه تهران
نشاني پست الکترونیکيmohsenbarzegar@gmail.com :
در حال حاضر
کارخانه تولید استند های نمایشي www.thefit.ir
موسس و مدیر  5مرکز آموزشي با رویکرد خالقیت و کارآفریني
مشاور بازرگاني شرکت های تولیدی و خدماتي و کسب و کارهای نوپا
مدرس و مشاور دوره های آموزشي همچون خالقیت ،نوآوری و ...
کارشناس برنامه های رادیویي و تلویزیوني در زمینه خالقیت و کارآفریني
مدرس دوره های  MBAدانشکده کارآفریني دانشگاه تهران
عضو کمیته علمي جشنواره کارآفرینان برتر کشور سال 96
مشاور بازرگاني انتشارات فاطمي

سوابق کاری
مشاور بازرگاني هلدینگ مازرون فوم تولید کننده ظروف غذا ،پلي اتیلن و یونولیت سال 96
مدرس دوره های  MBAدانشکده کارآفریني دانشگاه تهران از سال  83تا حاال
مدرس دوره های مدیریتي در دانشگاه ها ،سازمان ها و شرکت ها از سال  83تا حاال
مشاور در زمینه راه اندازی کسب و کارهای جدید و خالقیت و نوآوری از سال  86تا حاال
مدیر آموزش خانه کارآفرینان ایران با محوریت سایت جامع  www.karafariny.comسال 87
مدیر آموزش و ترویج ستاد کارآفریني شهر تهران (کل مناطق ) اول  86تا سال 87
مدیر آموزش مرکز رشد و توسعه کارآفریني شهرداری منطقه  2سال 85
مدیر روابط عمومي مرکز کارآفریني دانشگاه تهران  81تا 85
مسئول اموراجرایي  82 )German-Iranian Alumni Network( GIANتا 85

فعالیت های جانبي:
عضو شورا فرهنگي شهرداری منطقه  6از سال  94تا حاال
عضو کمیته داوران جشنواره ملي کارآفرینان برتر وزارت کار در سال 88
عضو کمیته داوران جشنواره ملي کارآفرینان برتر وزارت کار در سال 87
دبیر کارگروه تشکل های کارآفریني مناطق  22گانه
عضو شورا مشاوران طراحي بخش کودک موزه دفاع مقدس
حامي برتر کارآفریني در آموزش و پرورش استان تهران سال 86
دبیر تشکل های کارآفریني منطقه 5
هیات موسس کانون کارآفرینان جوان در فرهنگسرای کار
فعالیت در مجله های کارآفریني دانشگاه تهران
فعالیت در زمینه خالقیت به عنوان عضوء گروه تکان (توسعه کاربرد اندیشه های نو)  83تا 87
طراحي و اجرای بازی های تیمي و خالقیت  83تا حاال
استاد راهنمای بیش از  100طرح کسب و کار

سوابق کارآفریني
یکي از  10کارآفرین برتر دانشجویي کشور در سال 87
طراحي و راه اندازی  3مرکز کودک در زمینه خالقیت
طراحي و راه اندازی مدارس مبتکر و مبتکر نوین با رویکرد های نوین آموزشي
طراحي و ثبت  10اسباب بازی و تولید  4اسباب بازی فکری
شرکت شبکه ارزش آفرینان خالق اول  85تا حاال
( برگزاری دوره های آموزشي کارآفریني با همکاری دانشکده کارآفریني و پارک علم و فناوری دانشگگاه
تهران)
شرکت آینده گستر خالق اول  89تا حاال
(فعالیت در زمینه برگزاری دوره های آموزشي ،برگزاری جشنواره ها و همایش ها در زمینه کودک خالق)
طراحي و راه اندازی  6کسب و کار مجازی در زمینه کتاب ،اسباب بازی و مدیریت

فعالیت های آموزشي به عنوان مدرس ( 12سال سابقه تدریس)
برگزاری دوره در دانشگاه های شریف ،تهران ،خواجه نصیر ،علگم صگنعت ،امیرکبیگر ،شگهید بهشگتي،
شاهد ،دانشگاه زنجان ،کرمان و ...........
مدرس دوره های پرورش خالقیت و ایده یابي ،مباني کارآفریني در دوره یک سگاله  MBAدر دانشگکده
کارآفریني دانشگاه تهران
مدرس دوره های پرورش خالقیت و ایده یابي ،تدوین طگرح کسگب وکگار در کگانون فگارح التحصگیالن
دانشگاه آزاد
مدرس دوره های پرورش خالقیت و ایده یابي برای دانشگاه های سراسری برای وزارت علوم
مدرس دوره های مرتبط با کارآفریني برای دانشگاه های آزاد اسالمي مانند دانشگاه آزاد اسالمي قزوین،
دانشگاه آزاد تهران جنوب و ....
مدرس دوره های پرورش خالقیت و ایده یابي برای دانشکده صنعت نفت ویژه شرکت های پتروشگیمي و
شرکت ها و سازمان های نفتي
مدرس دوره های آموزشي برای مدیران و کارشناسان سازمان هگا و شگرکت هگا ماننگد :بانگک مسگکن،
پتروشیمي امیرکبیر ،ایساکو و ....
برگزاری کارگاه و دوره های آموزشي در تمامي استان های کشور( مازنگداران ،گگیالن ،فگارس ،اصگفهان،
خراسان جنوبي ،خراسان شمالي ،خراسان رضوی و )....
مدرس پرورش خالقیت و ایده یابي در دوره تربیت مربي کارشناسان ارشد استان هگای کشگور سگازمان
فني حرفه ای
مدرس پرورش خالقیت و ایده یابي در دوره تربیت مربي کارآفریني دوره مشترک موسسه کگار و تگامین
اجتماعي و دانشکده کارآفریني
مدرس پرورش خالقیت و ایده یابي در دوره تربیت مربي کارآفریني دوره مشترک موسسه کگار و تگامین
اجتماعي و شرکت اندیشه گستر
برگزاری دوره های طرح مدل کسب و کار برای دانشجویان ارشد و دکتری نانو با همکاری ستاد نانو کشور
مدرس کارگاه های پرورش خالقیت و ایده یگابي بگرای مرکزآمگوزش هگای آزاد کگاربردی و تخصصگي
دانشکده کارآفریني برای مدیران و کارشناسان
مدرس دوره های آموزشي در زمینه خالقیت  ،کار تیمي و کگارآفریني در مگدارس آمگوزش و پگرورش
مناطق مختلف
مدرس دوره های آموزشي در زمینه خالقیت  ،کار تیمي و کارآفریني در مراکز رشد و توسعه کارآفریني
شهرداری منطقه  1 ،3 ،6 ،9 ،8 ،5 ،2و...
برگزاری دوره های آموزشي در زمینه خالقیت ،کار تیمي و کارآفریني برای دبیگران کگارآفریني سگط
متوسط شهر تهران ،دبیرانکارآفرینيسط

متوسط شهرستانکرج (آموزش ضمن خدمت) و...

مدرس دوره های آموزشي در زمینه خالقیت برای موسسات خیریه مانند رعد و ...
مدرس دوره های آموزشي برای فرهنگسراها مانند فرهنگسرا نظامي ،فرهنگسرای دانش آموزی منگاطق،
برای کارکنان و مدیران حوزه هنری ،کسب و کار خانگي شهرداری منطقه  15و ...
مدرس دوره های آموزشي برای دانشگاه های تربیت معلم مانند کرج ،شهید رجایي و ..
برگزاری کارگاه های خالقیت ،مباني کارآفریني ،مفاهیم کسگب وکگار در دوره هگای  72سگاعته مرکگز
کارآفریني دانشگاه تهران و دانشکده کارآفریني دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه های خالقیت و کارآفریني در دوره های  72ساعته سازمان همیاری اشتغال تهران و کرج
برگزاری کارگاه های آموزشي در زمینه راه اندازی کسب و کار و کارآفریني ،پرورش خالقیت و ایده یابي،
تکنیک های خلق ایده و نوآوری ،شناسایي فرصت ،طراحي مدل کسب و کار ،تدوین طرح کسگب و کگار،
مدیریت بازاریابي و فروش برای سازمان ها و شرکت ها


برگزاری همایش ها و جشنواره ها

شغل

محل اشتغال

مسئول امور اجرایي

GIAN

نوع فعالیت
برگزاری اولین همایش انجمن فارحالتحصیالن ایرانگي از
آلمان

مدت
سال 82

باشگگگگگگگگگگاه
مدیر اجرایي

دانشگگگگگگجویان برگزاری همایش "آموزههای موالنا برای انسان معاصر"

سال 82

دانشگاه تهران
کادر اجرایي

GIAN2

مسئول امور اجرایي

GIAN

مسئول اجرایي

-

مسئول امور اجرایي

GIAN

برگزاری دومین همایش انجمن فارحالتحصیالن ایراني از
آلمان (شهر اصفهان)
برگزاری همایش "Entrepreneurship & Higher
Education" Mini workshop
دومین جشنواره کارآفریني شاخه کاردانش در دانشگاه
تهران
برگزاری همایش IT

سال 83
مهرماه 83
83
بهمن83

نخسگگگگگگگتین
دبیر اجرایي

جشنواره کسب و
کارهگگگگگگگگای

کارآفریني ،خالقیت و نوآوری

اردیبهشگگت
84

دانشجویان
کادر اجرایي

GIAN3

کادر اجرایي

GIAN

مدیر اجرایي

GIAN4

برگزاری سومین همایش انجمن فارحالتحصیالن ایرانگي
از آلمان (دانشگاه گیالن)
برگزاری همایش "Entrepreneurship & Higher
Education" Mini workshop
برگزاری چهارمین همایش انجمن فارحالتحصیالن ایراني
از آلمان (دانشکده داروسازی دانشگاه تهران)

سال 82
بهمن84
سال 82

