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به نام خدا

1393تنظیم –رزومه 
مشخصات فردي :              

ثابت: سیامک و نام خانوادگینام .1

0069636125/کارت ملی 6998شماره شناسنامه :.2

تهران30/4/1359تولد : و محل تاریخ .3

متاهلوضعیت تاهل : .4

09122205853: همراهتلفن .5

comsabet@gmail..siamak:شخصیپست الکترونیکی.6

مشخصات تحصیلی : 
تولید صنعتی-لیسانس مهندسی صنایع
صنایع–فوق لیسانس مهندسی صنایع
از دانشگاه اخذ پذیرش دکتراUNSWبانکی،دکتراي مالی -) 8( جزو دانشگاههاي گروه استرالیا

:در سازمانها و شرکتها شغل سمت و 
اجراي پروژه هاي صنایع ( بیش از شرکت مهندسین مشاور ثابت صنعت گسترو رئیس هیات مدیره مدیر عامل سهام دار ، .1

از ) پروژه مرتبط110

اماراتکشوردرOlives Valleyبازرگانیشرکتعاملمدیروعضو هیات مدیره.2

درکشور اوگانداGol-internationalمدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی  .3

در کشور مالزيVervainشرکت بازرگانی و خدمات بانکیعضو هیات مدیره در.4

Pureشرکت بازرگانی و خدمات بانکی عضو هیات مدیره در.5 Passionدر کشور مالزي

مدیره شرکت بازرگانی ملیس تجارت سبز مدیرعامل و رئیس هیات.6

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره کارخانه صنایع غذائی آویشن نقره اي .7

کارخانه صنایع پالستیک بهار خزر پارسه( غیر موظف) عضو هیات مدیره .8

رئیس هیات مدیره شرکت پخش پیش گامان ترنج در دماوند.9

نقطه فروش8.000با بیش از سازان کمانزي و پخش بازارشرکت برند سامشاور.10

بزرگترین شرکت سرمایه گذاري کشور ایران (سرمایه گذاري استان تهران)اقتصادي مشاور .11

( با بیش از نیم قرن تجربه و تخصص)ایران مدیر عامل و رئیس هیات مدیره کارخانه یونولیت.12

ستایرنارئیس هیات مدیره انجمن تخصصی فرآورده هاي همگن پلی .13

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن.14

صنایع غذائی–87کسب رتبه جوان ترین مدیر نمونه در سال .15

صنایع شیمیائی–92کسب رتبه جوان صنعتگر نمونه در سال .16

2013نیویورك –برنده جایزه طالئی بزرگترین کنگره کنترل کیفی در دنیا .17
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اخذ فنی و مالی ) ،،ایش طرح توجیهی (مطالعات اقتصادي( از مرحله  ویردسینکارخانه و مشاوره مهچندینزي راه اندا.18

)100تا 0راه اندازي و تولید آزمایشی ( تا مرحله مصوبه بانکها جهت تسهیالت 
 زاگرس دارو، مبارك آباد آبعلیکارخانجات
 و دیوي دي و بلوريلید سی دي تو،چاپ -پارسیانلوح نگار کارخانه
 کاشی و سرامیک- آریا تهرام سرامکارخانه
(تکنولوژي هاي تک ) چندین پروژه دیگر ...مشاوره راه اندازي و کارخانه تولید سیلندرهاي چاپ


