
 آقای مهیار فخیمی
 مدیرعامل

 سوابق کاری:

 تا  تاريخ از تاريخ نام و نشاني موسسه
نوع  

 استخدام
 آخرين سمت )شغل(

 مدیرعامل و عضو هیات مدیره  1398 1397 شرکت تینا صنعت مبدل
 مدیر پروژه  1397 1396 هلدینگ فاخر

 راهبردیمدیر مطالعات   1396 1395 شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
 معاونت توسعه کسب و کار  1395 1394 شرکت فارس نیکو

 مدیر خرید   1394 1382 شرکت سازه گستر سایپا
 

 تحصیالت:

 موسسه محل تحصيل گرايش تحصيلي رشته تحصيلي مقطع تحصيلي
تاريخ شروع 

 مقطع تحصيلي
تاريخ پايان مقطع 

 تحصيلي
 1378 1373 آزاد کرجدانشگاه   تولید صنعتی مهندسی صنایع کارشناسی

 EMBA مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
سازمان مدیریت 

 صنعتی
1383 1385 

 
 

 آقای مجید آقایی
 هیات مدیره رئیس

 سوابق کاری:

 تا  تاريخ از تاريخ نام و نشاني موسسه
نوع  

 استخدام
 آخرين سمت )شغل(

 خارجیکارشناس خرید  قراردادی  1383 1377 شرکت ساپکو )ایران خودرو(
 رئیس خرید خارجی ابزار و تجهیزات قراردادی  1386 1384 شرکت ساپکو )ایران خودرو (
 مدیر خرید اقالم پشتیبان تولید قراردادی  1394 1386 شرکت ساپکو )ایران خودرو(

 مدیر خرید اقالم پشتیبان تولید قراردادی  1397 1394 شرکت ایران خودرو

و قطعات  CKDمدیر خرید خودرو و قطعات  قراردادی  1398 1397 شرکت ایران خودرو 
CBU 

 
 تحصیالت:

 موسسه محل تحصيل گرايش تحصيلي رشته تحصيلي مقطع تحصيلي
تاريخ شروع 

 مقطع تحصيلي
تاريخ پايان مقطع 

 تحصيلي

 بازرگانی مدیریت لیسانس
دانشگاه امام صادق 

 )ع(
1373 1378 

 بازرگانی مدیریت فوق لیسانس
دانشگاه امام صادق 

 )ع(
1378 1381 

 
 

 
 
 
 



 آقای سید مهرداد هاشمی
 نائب رئیس هیات مدیره

 سوابق کاری:

 تا  تاريخ از تاريخ نام و نشاني موسسه
نوع  

 استخدام
 آخرين سمت )شغل(

 مشاور عالی مدیرعامل قراردادی تاکنون 1390 بیمه معلم
 عضو هیات علمی قراردادی تاکنون 1387 سازمان مدیریت صنعتی ایران
 مدیرعامل رسمی 1387 1381 شرکت فرهنگی ورزشی سایپا

 معاون منابع انسانی رسمی 1381 1375 گروه خودروسازی سایپا
     
     
 

 تحصیالت:

 رشته تحصيلي مقطع تحصيلي
گرايش 
 تحصيلي

 موسسه محل تحصيل
تاريخ شروع 

 مقطع تحصيلي
تاريخ پايان مقطع 

 تحصيلي

phd مدیریت HRM  1390  فرانسه 4بورد و 

 منابع انسانی مدیریت فوق لیسانس
مرکز آموزش مدیریت دولتی  

 ایران
 1377 

 مدیریت لیسانس
مدیریت 
 بازرگانی

 1369  عالمه طباطبایی

 
 

 آقای محمدحسن گل وری
 عضو غیر موظف هیات مدیره

 سوابق کاری:

 تا  تاريخ از تاريخ نام و نشاني موسسه
نوع  

 استخدام
 آخرين سمت )شغل(

 کارشناس مسئول رسمی 92 87 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 مدیرعامل و عضو هیات مدیره  قراردادی 95 93 شرکت توان تامین شفق

 معاون اداری و پشتیبانی )منابع انسانی( قراردادی 94 92 هلدینگ تجارت و صنعت بنیاد تعاون ناجا
 معاون فروش و بازاریابی )ایجاد برندینگ قراردادی 92 90 شرکت تولیدی گوشتیران
 مدیرعامل قراردادی 87 84 شرکت ترسیم گیتی نگار

 عضو هیات مدیره غیر موظف 96 93 شرکت ناجی پاس
 

 تحصیالت:

 موسسه محل تحصيل گرايش تحصيلي رشته تحصيلي مقطع تحصيلي
تاريخ شروع 

 مقطع تحصيلي
تاريخ پايان مقطع 

 تحصيلي
 1382 1377 شهر ری–دانشگاه آزاد  نقشه برداری کارتوگرافی کارشناسی

 1391 1389 دانشگاه آزاد   جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد

 
 
 



 آقای احمد مددی طائمه
 عضو غیر موظف هیات مدیره

 سوابق کاری:

 تا  تاريخ از تاريخ نام و نشاني موسسه
نوع  

 استخدام
 آخرين سمت )شغل(

 معاون ورزش باشگاه رسمی 1399 1387 فرهنگی ورزشی سایپاشرکت 
 قائم مقام باشگاه قراردادی  1393 1391 موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو 

 عضو هیات رئیسه و خزانه دار قراردادی 1395 1390 فدراسیون دو و میدانی
 دارعضو هیات رئیسه و خزانه  قراردادی 1397 1395 فدراسیون پزشکی ورزشی

 مشاور فرهنگی مدیرعامل قراردادی 1399 1397 سازمان مدیریت صنعتی

 1399 1384 تخصصی دانش نفت –نشریه بین المللی 
صاحب  

 امتیاز
 صاحب امتیاز و مدیر مسئول

 
 تحصیالت:

 گرايش تحصيلي رشته تحصيلي مقطع تحصيلي
موسسه محل 

 تحصيل
تاريخ شروع 

 مقطع تحصيلي
تاريخ پايان مقطع 

 تحصيلي
 1378 1374 دانشگاه خوارزمی شیمی محض شیمی محض لیسانس

کارشناسی  
 مدیریت منابع انسانی MBA ارشد

سازمان مدیریت 
 صنعتی

1394 1396 

 DBA دکترا
مدیریت کسب و کار حرفه  

 ای 
سازمان مدیریت 

 صنعتی
1396 1398 

 
 
 
 
 
 

 
 


