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مشخصات فردی
 

 الهام عنایتی انم و انم خانوادگی

 1373فروردین ماه  16 اتریخ تولد

 0922637520 شماره ملی و شناسنامه

 مجرد وضعیت اتهل

 (19.41نوزده و چهل و یک صدم ) معدل دیپلم

تحصیالت کارشناسی
 

 دانشگاه فردوسی مشهدمهندسی صنایع مقطع کارشناسی پیوسته دوره روزانه 

 (15.35( با معدل پانزده و سی و پنج صدم )1391-1395) 

ردس طراحی ایجاد مهندسی  کارشناسی ) عنوان رپوژه

 (صنایع

 ایجاد کارخانه تولیدکننده آبگرمکن خورشیدی

 ارشد تحصیالت کارشناسی
تکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلیپژوهی گرایش آینده -مهندسی صنایع

 (18.12( با معدل هجده و دوازده صدم )1397-1395تهران( )

 انمهایانعنوان پ
شهری در برابر سوانح، از  هایپذیری کاربریارائه چارچوبی جهت سنجش آسیب

 پژوهیمنظر مکان کاربری با رویکرد آینده

 دکتر رضا مکنون و دکتر بهروز بهنام اساتید راهنما

 1397بهمن ماه  23 انمهاتریخ دافع از پایان

 (19نوزده تمام ) انمهنمره نهایی پایان

نجمن
 اهی عضوا

 (1396عضو پیوسته دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر )از اردیبهشت 

صنعت نفت، تحت نظارت اتاق  ونیفدراس یپژوهندهیآ ونیسمیعضو پیوسته ک

 (1397)از مرداد ماه  رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگان

 سمه تعالیاب
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 ارتباط

09105553358 
@yahoo.com73e_enayati  و@aut.ac.ir73enyt 

enayatielham@samehara.com 
13730116-enayati-www.linkedin.com/in/elham 

 سوابق و تجارب کاری )غیر ژپوهشی(

 شرح فعالیت مدت و تاریخ نوع همکاری نام شرکت/ موسسه/ مرکز ردیف

 سوابق اجرایی

1 

سرپرستی شعب خراسان 

رضوی بانک تجارت، دایره امور 

 کارکنان

 کارآموز
 ماه 2

 1395تیر و مرداد 

های پروندهل نواقص تکمی

ها ورود آن پرسنلی با هدف

 به سیستم اتوماسیون اداری

2 
های اداری تولیدی یونیفرم

 فرم، دفتر مرکزینوین

ریزی برنامه

 تولید

 ماه 3

 15/07/1396از 

 20/10/1396تا 

یابی و شناسایی عارضه

های برنامه تولید و گلوگاه

تهیه برنامه بهینه جهت 

 تحویل به موقع محصول

 بنیاد توسعه فردا 3

مسئول امور 

اجرایی و 

 هماهنگی

 دو روز

08/10/1396 

 22/10/1396و 

 

امور اجرایی، هماهنگی و 

 تولید محتویتهیه گزارش و 

های برای سایت و شبکه

 اجتماعی

4 

مرکز دفتر توسعه پایدار و 

مدیریت محیط زیست و 

 توسعه پایدار

امور مسئول 

 هماهنگی

 ده روز

 21/11/1396از 

 06/12/1396 تا

امور هماهنگی برگزاری 

رویداد استارتاپ ویکند پیش

محیط زیست و مدیریت "

 "شهری

5 

بنیاد توسعه فردا و دانشکده 

علوم اجتماعی دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

مسئول امور 

اجرایی و 

 هماهنگی

 سه روز

16/02/1397 

 17/02/1397و 

 18/02/1397و 

امور اجرایی، هماهنگی و 

 تولید محتویتهیه گزارش و 

های برای سایت و شبکه

 اجتماعی

6 
هماند )سامانه استارتاپ ب

 هوشمند مدیریت پسماند(

کارشناس 

تحلیل و 

 توسعه سیستم

 ماه 4

 05/09/1397از 

 28/12/1397تا 

سازی دستورکارها و مدون

های اجرایی سازمان و روش

 طراحی فرآیندهای اجرایی

 آرا پردازشگرسامه 7

مشاور استقرار 

سیستم 

SAP ERP 

 21/02/1398از 

استقراردهنده و مشاور 

ماژول حسابدار مالی 

(Financial Accounting) 

mailto:e_enayati73@yahoo.com
mailto:enyt73@aut.ac.ir
www.linkedin.com/in/elham-enayati-13730116
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 سوابق مدیریتی

 اندیشگاه تدبیر فردا 1

دبیر کارویژه 

برگزاری 

های کارگاه

 پژوهیآینده

 در عمل

 22/07/1397از 

 28/12/1397تا 

امور اجرایی، هماهنگی و 

 تولید محتویتهیه گزارش و 

های برای سایت و شبکه

 اجتماعی

 اندیشگاه تدبیر فردا 2
مدیر اجرایی 

 پروژه

 ماه 14

 01/10/1396از 

 30/11/1397تا 

پیشنهاد تدوین "پروژه 

ساختار و فرآیند 

پژوهی و جایگاه آینده

واحدهای سازمانی مرتبط با 

توجه به ماموریت پژوهشگاه 

 "نیرو

گاهی تجارب ژپوهشیسوابق و   و اندیش

 سوابق نویسندگی

ف
دی

ر
 

 جایگاه نویسنده انتشارات )سال( عنوان
نوع 

 همکاری
 توضیحات

1 

مستندنگاری تجارب "کتاب 

ها در مواجهه با سازمان شرکت

 "تامین اجتماعی

بنیاد توسعه فردا 

(1397) 
 چاپ شده تالیف اصلی کنندهروایت

2 

مستندنگاری تجارب "کتاب 

ها در مواجهه با سازمان شرکت

 "امور مالیاتی

بنیاد توسعه فردا 

(1397) 
 تالیف راویانجز گروه 

در مرحله مقدمات 

 چاپ

3 

دفتر "امه الکترونیک گاهن

توسعه پایدار دانشگاه صنعتی 

 "امیرکبیر

دفتر توسعه پایدار 

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

جز گروه 

 نویسندگان
 تالیف

این گاهنامه  8شماره 

 1397سال پاییز در 

منتشر شد و شماره 

در مرحله مقدمات  9

 باشد.نشر می
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 های پژوهشیهمکاری در طرح

ف
دی

ر
 

 عنوان طرح
مجموعه همکار یا 

 سرپرست
 شرح فعالیت تاریخ دهندهسفارش

1 

های پژوهانه حوزهشناسایی آینده

محور و تهدیدزای فرصت

 های چهارگانههمگرایی فناوری

شزان )شناختی، زیستی، 

 اطالعات و ارتباطات و نانو(

پژوهشکده مطالعات 

آینده دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

سازمان پدافند 

 غیرعامل

بهمن و 

اسفند 

1395 

جستجوی منابع 

مفید مطالعاتی جهت 

استخراج روندهای 

جهانی در حوزه 

فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

2 
ای از کربن در ناحیهفرارفت کم

 شهرداری تهران 6منطقه 

دفتر توسعه پایدار 

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

سازمان محیط 

زیست و توسعه 

پایدار شهرداری 

 تهران

1396-97 

مطالعه پایه فرارفت و 

های استخراج شاخص

 ارزیابی 

3 

سال آینده،  50جهان در "کتاب 

تاملی بر نگاشت تجاری 

 "هاقدرت

اندیشگاه تدبیر فردا، 

 توسعه فردابنیاد 

معاونت علمی 

پژوهشکده 

پژوهی و سیاست

مطالعات راهبردی 

 حکمت

 ویرایش متن 1396

4 
سناریوهای پیش روی سازمان 

 بهداشت و درمان صنعت نفت

اندیشگاه تدبیر فردا، 

 بنیاد توسعه فردا

سازمان بهداشت و 

 درمان صنعت نفت
1396 

مطالعه اسناد 

باالدستی و احصاء 

 روندهای کلیدی

5 

پیشنهاد تدوین ساختار و فرآیند 

پژوهی و جایگاه واحدهای آینده

سازمانی مرتبط با توجه به 

 ماموریت پژوهشگاه نیرو

اندیشگاه تدبیر فردا، 

 بنیاد توسعه فردا

معاونت پژوهشی 

 پژوهشگاه نیرو
1396-97 

همکاری در فاز اول 

)مطالعه اسناد 

باالدستی و 

آوری اطالعات جمع

حول وضعیت موجود 

پژوهشگاه( و فاز 

نهایی )پیشنهاد 

 ساختار مناسب(

6 
انداز آینده در سینمای چشم

 ایران و سینمای آینده ایران

اندیشگاه تدبیر فردا، 

 بنیاد توسعه فردا

معاونت توسعه 

فناوری و مطالعات 

 سینمایی

1396-97 

مطالعه اسناد 

باالدستی و احصاء 

 روندهای کلیدی

7 
پیش شناسایی مقوالت بنیادی 

 روی جمهوری اسالمی ایران
 بنیاد توسعه فردا

های دفتر بررسی

راهبردی دبیرخانه 
1396 

اجرای تحلیل 

STEEPV ای و الیه
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مجمع تشخیص 

 مصلحت نظام

والت قم یبر رو

 شدهشناسایی

8 

 یفضا یموانع اساسنامه سیاست

؛ مورد نخست: بیمه کسب و کار

 تامین اجتماعی

اندیشگاه سنا 

ایران(،  نگاری)سیاست

 بنیاد توسعه فردا

های دفتر بررسی

راهبردی دبیرخانه 

مجمع تشخیص 

 مصلحت نظام

1397 

احصاء موانع اساسی 

فضای کسب و کار 

براساس نتایج بدست 

های آمده از مصاحبه

 انجام شده

9 

جذب و  نامهنییآتهیه چارچوب 

ارتقاء کشور با نگاه به آینده و 

براساس بیانیه گام دوم انقالب 

 اسالمی

 

 بنیاد توسعه فردا

پژوهشکده 

انداز و چشم

 پژوهیآینده

1398 

بررسی وضع موجود 

و استخراج نظام 

مسائل )احصاء 

های ارزیابی شاخص

های سیستم چالش

 موجود(

10 

سازی پیاده و خالصه

گرفته با صورتهای مصاحبه

کارآفرینان موفق در برنامه 

 "پایش"

اندیشگاه سنا 

نگاری ایران(، )سیاست

 بنیاد توسعه فردا

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

1398 

سازی پیاده و خالصه

سه برنامه از آرشیو 

های سال برنامه

1392 

 اهی حضوریافتهدورهسمینار و شده و اهی کسبرتمها

 هاهمایشها و دوره

ف
دی

ر
 

 توضیحات تاریخ عنوان

1 

الزامات آشنایی با " و کارگاه آموزشی دوره

 استاندارد

ISO 9001: 2008" 

1391 
 دهنده:گواهی

TUV Rheinland Academy 

  1392 "کیفیت"پنجمین همایش  2

3 
های مدیریت کیفیت، سیستم"آموزشی دوره 

 "کالیبراسیون و کنترل فرآیند تولید
 دهنده: سازمان ملی استاندارد ایرانگواهی 1392

  1393 "نگهداری و تعمیرات"دومین همایش استانی  4

 1394 "(S5ساماندهی محیط کار )"آموزشی دوره  5
های پیشرفته دهنده: مرکز آموزش مهارتگواهی

 ارم مشهد

 1395 "کربنتجارت کم"المللی کنفرانس بین 6
آب، انرژی و  محورهای اصلی این کنفرانس هوا،

 پسماند بود.
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دهنده: سازمان حفاظت محیط زیست با گواهی

همکاری دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

 1396 "پژوهی و توسعه پایدارآینده" آموزشی کارگاه 7

 مطالب به زبان انگلیسی ارائه شد.

دهنده: دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی گواهی

 همکاری بنیاد توسعه فرداامیرکبیر با 

 1397 "قواعد عمومی قراردادها"دوره آموزشی  8

 شرکت در دوره بصورت وبینار صورت گرفت.

 ساعت 8مدت دوره: 

 دهنده: دانشگاه صنعتی امیرکبیرگواهی

 

 و زبان انگلیسی افزاریهای نرممهارت

 تسلط کافی Office ((Visio, Access, Excel, PowerPoint, Wordافزارهای نرم 1

 یتسلط نسب FI، ماژول SAP ERPسیستم  2

 تسلط کافی (MSPافزار مدیریت پروژه )نرم 3

 تسلط کافی VBAنویسی زبان برنامه 4

 تسلط کافی Matlab کدنویسی و استفاده از جعبه ابزارها در نرم افزار 5

 های تحقیقاتیتسلط در کاربری SPSSافزار تحلیل آماری نرم 6

 تسلط نسبی Vensimسازی افزار شبیهنرم 7

 آشنایی MiniTab افزار آمارینرم 8

 آشنایی ++C نویسیبرنامه زبان 9

 آشنایی OPLسازی افزار بهینهنرم 10

 تسلط کافی (Listening, Speaking, Reading, Writingهای چهارگانه زبان )مهارت 11

 


