

تیم مدیریت صندوق



اعضاء هیات مدیره صندوق

ردیف

نام و نام خانوادگی

نماینده شرکت

مدرک تحصیلی

1

حسین صابری زفرقندی

صندوق توسعه فناوری های نوین

کارشناسی ارشد

2

شهریار شهمیری

کارگزاری سهم آشنا

کارشناسی ارشد

3

رضا زرنوخی

9

مهدی دیلم صالحی

8

سیدسروش قاضی نوری

سابقه فعالیت
معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس -عضو
هیات مدیره صندوق توسعه فناوری های نوین-
عضو هیات مدیره شرکت شتابندهنده فناوری های
شناختی ،زیستی  ،اطالعات و نانو – عضو هیات
مدیره شرکت شتای دهنده آیچیتا
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره کارگزاری
سهم آشنا
مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق مالی
تکنولوژی ایران (از سال  68تا کنون) – عضور
هیاًت مدیره صندوق سرمایه گذاری زیست فناوری
(سال  -)49عضو هیات مدیره صندوق توسعه
فناوری نانو (از سال  49تا کنون) -عضو هیاًت

صندوق مالی
کارشناسی ارشد
توسعه تکنولوژی ایران

اجرایی موسسه توسعه فناوری نخبگان( از سال 68
تا کنون) -رئیس هیات مدیره انجمن صنفی
کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر (از
سال  1342تا کنون) -عضو کمیته تشخیص
صالحیت بنگاه های دانش بنیان دانشگاه صنعتی
شریف -مشاور برنامه و بودجه ستاد ویژه فناوری
نانو ریاست جمهوری از تا  62تا 68
مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست
فناوری – مشاور معاوت علمی و فناوری ریاست

صندوق حمایت از سرمایه گذاری
زیست فناوری

دکترا

جمهوری امور بین الملل -مشاور صندوق توسعه
فناوری نانو – مشاور بودجه مرکز همکاری های
فناوری ریاست جمهوری – بازرس انجمن سرمایه
گذاری خطر پذیر
مدیرگروه فناوری های نانو مرکز پژوهش های

شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتو

دکترا

مجلس شورای اسالمی – مشاور صندوق مالی
توسعه تکنولوژی ایران



اشخاص کلیدی صندوق

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

1

سیدروح اهلل میرامینی

کارشناسی ارشد

2

رضا زرنوخی

کارشناسی ارشد

3

شهریار شهمیری

کارشناسی ارشد

9

مهدی دیلم صالحی

دکترا

8

روح اهلل ابوجعفری

دکترا

8

فریدون مهبودی

دکترا

8

سیدسروش قاضی نوری

دکترا

سوابق فعالیت مرتبط اعالم شده
مدیرعامل صندوق توسعه فناوری های نوین -رئیس هیات مدیره شرکت
توانمندسازان فناوری های نوین -عضو هیات مدیره شتابدهنده راه
روشن -عضو هیات مدیره شرکت سنجش فناوری شریف -عضو هیات
مدیره شرکت سنجش فناوری خاورمیانه -عضو هیات مدیره انجمن صنفی
سرمایه گذاری خطر پذیر کشور -مشاور مدیرعامل صندوق نوآوری و
شکوفایی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق مالی تکنولوژی ایران (از سال 68
تا کنون) – عضور هیاًت مدیره صندوق سرمایه گذاری زیست فناوری
(سال  -)49عضو هیات مدیره صندوق توسعه فناوری نانو (از سال  49تا
کنون) -عضو هیاًت اجرایی موسسه توسعه فناوری نخبگان( از سال  68تا
کنون) -رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و
نهادهای سرمایه پذیر (از سال  1342تا کنون) -عضو کمیته تشخیص
صالحیت بنگاه های دانش بنیان دانشگاه صنعتی شریف -مشاور برنامه و
بودجه ستاد ویژه فناوری نانو ریاست جمهوری از تا  62تا 68
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره کارگزاری سهم آشنا
مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری – مشاور
معاوت علمی و فناوری ریاست جمهوری امور بین الملل -مشاور صندوق
توسعه فناوری نانو – مشاور بودجه مرکز همکاری های فناوری ریاست
جمهوری – بازرس انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر
مدیر بودجه و تشکیالت مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست
جمهوری -دبیر تخصصی مجله مدیریت نوآوری(از سال  )48عضو هیات
موسس صندوق مشارکت های مالی (از سال  -)41عضو شورای راهبردی
سازمان اقتصادی
موسس و عضو هیات مدیره شرکت سیناژن – موسس و مدیرعامل
شرکت آریوژن -موسس شتاب دهنده پرسیس ژن در زمینه زیست
فناوری -مشاور ستاد توسعه زیست فناوری
مدیرگروه فناوری های نانو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی –
مشاور صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

