درباره من

آخرین ویرایش  26 :دی 1397

از سن هجده سالگی با ایجاد کسب و کار شخصی در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات فعال هستم .در الیه ها و بخش
های مختلف کسب و کار فعالیت داشتم .اشتیاق به نوآوری و آفرینش  ،یادگیرنده بودن و شبکه سازی همراه با
مهارت ارتباطی موثر  ،بارزترین ویژگی من است که معتقدم سایر دانشها و تجارب به آن قائم خواهد بود .عالقه به
فناوری های پیشرفته به خصوص اینترنت اشیا و سیستم های نهفته ،عامل نزدیکی من به دنیای برنامه نویسی است .

خالصه تجربیات کاری
محسن رضوانیان

•

دی  96تا کنون

مدیر ارشد فناوری
شرکت ستاره هوشمند اوراسیا

مدیر ارشد فناوری

•

شرکت ستاره هوشمند اوراسیا

دی  96تا کنون

هم بنیانگذار و عضو هیات مدیره
شرکت ستاره هوشمند اوراسیا  -سهامی خاص

•

کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک

تیر  95تا کنون

مدرس مدعو دانشگاه
دانشگاه فنی و حرفه ای – دانشکده شهید شمسی پور

دانشگاه سمنان

•

اردیبهشت  94تا کنون

مشاور شغلی
مرکز آموزش نیرا سیستم

•
•

جنسیت  :مرد

•

سن 28 :

•

آدرس  :تهران – میدان پاستور – خیابان
کارگرجنوبی – شماره 826
تلفن 02166918179 :
موبایل 09126066126 :

هم بنیانگذار و رئیس هیات مدیره

1395-1397

کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
دانشگاه سمنان

•

1388-1392

کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

مهارت های فردی

دستمزد ----- :

اطالعات تماس

شهریور  88تا کنون

تحصیالت

تجربیات ،شرایط و دستمزد

نوع همکاری ----- :

مدرس

شرکت نیرا سیستم پویا  -مسئولیت محدود

سربازی  :پایان خدمت

تجربه کاری  10 :سال

تیر  89تا کنون

مرکز آموزش نیرا سیستم

ملیت  :ایرانی

وضعیت تاهل  :مجرد

کارشناس فناوری اطالعات
مجتمع آموزشی غیردولتی جماران

اطالعات فردی

سکونت  :تهران

مرداد 91تا خرداد93

•

مدیریت و کنترل پروژه

تفکر سیستماتیک و راهبردی

•

خالقیت و نوآوری

مهارت حل مساله

•

شبکه سازی فردی و سازمانی

رهبری

•

تاثیرگذاری  /مذاکره

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

•

توسعه فردی(خود توسعه ای)

زبان
•

زبان انگلیسی (متوسط)

•

زبان روسی (مبتدی)

فعالیت داوطلبانه

ایمیل office@mohsenrezvanian.com :

•

لینکدین mohsenrezvanian :

عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ()IEEE

•

بنیانگذار شاخه دانشجویی  IEEEدانشکده شهید شمسی پور

اردیبهشت  96تا کنون
1396

