 -1مشخصات فردي
 نام و نام خانوادگي :مهدی غالملو
 تاريخ تولد1360/03/25 :
 سمت سازماني فعلي :مدير عامل Apadana Ventures
 تلفن09125253446 :

 -2سوابق تحصيلي
 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي ،گرايش بازاريابي ،دانشگاه تهران
 کارشناسي مهندسي صنايع ،دانشگاه علم و صنعت ايران

 -3جوایز و افتخارات
 نفر دوم دوره کارشناسيارشد

 -4سوابق و مسئوليتهاي اجرایي
 -4-1شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا ()Apadana Ventures

 -4-1-1مديرعامل – فروردين ماه  98تاکنون
 -4-2صندوق جسورانه بورسی فناوری بازنشستگی

 -4-2-1عضو کمیته سرمايه گذاری – فروردين ماه  98تاکنون
 -4-3پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

 -4-3-1عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناور  -مهرماه  98تاکنون
 -4-4صندوق نوآوری و شکوفایی

 -4-4-1مدير سرمايه گذاری خطرپذير – مردادماه  95تا اسفند 97
 -4-4-2مشاور سرمايه گذاری و مشارکت  -فروردين  95تا مرداد 95
 -4-4-3دبیر کمیته اعتباری – ارديبهشت ماه  93تا اسفند 94
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 -4-5صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری

 -4-5-1مشاور مديرعامل در سرمايه گذاری خطرپذير – بهمن ماه  96تاکنون
 -4-5-1عضو کمیته اعتباری – فروردين ماه  98تاکنون
 -4-6دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 -4-6-1عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناور  -آذرماه  97تاکنون
 -4-6-2داور جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر – دوره های متوالي از  95تا 97
 -4-7صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

 -4-7-1مدير بخش ارزيابي و نظارت  -ديماه  87تا مرداد ماه 95
 -4-7-2سرپرست بخش طرح و برنامه – فروردين ماه  89تاکنون
 -4-7-3دبیر کمیته مشترک بانک توسعه صادرات ايران و صندوق مالي توسعه تکنولوژی – اسفند ماه  88تا 90
 -4-7-4نماينده صندوق در کمیته فناوری ،تولید و تجارت ستاد توسعه زيست فناوری – شهريور  92تا شهريور 94
 -4-7-5نماينده صندوق در کارگروه توسعه صادرات محصوالت زيستي ستاد زيست فناوری – خرداد ماه  92تا 93
 -4-8ستاک ،سامانه توسعه ایده های کارآفرینانه (شتابدهنده دانشگاه صنعتی شریف)

 -4-8-1مربیگری شرکتهای نوپا – شهريور ماه  94تا اسفند ( 95تیمهای همتگ ،هدهد و )...
 -4-9شرکت گروه کسب و کارهای نوپای بردیا (شتابدهنده کسب و کار بردیا)

 -4-9-1سهامدار و رئیس هیات مديره – آذر ماه  94تا اسفند ماه 96
 -4-9-2عضو کمیته راه اندازی – بهمن ماه  93تا آذرماه 94
 -4-10صندوق توسعه صادرات شریف

 -4-10-1عضو کمیته اعتباری  -فروردين  89تا شهريور ماه 94
 -4-10-2داور جشنواره کسب و کار شريف – دوره های متوالي از  91تا 97
 -4-11شرکت توسعه سامانه های یکپارچه رهگیری مسیر

 -4-911نايب رئیس هیات مديره – ارديبهشت ماه  92تا فروردين ماه 93
 -4-12شرکت عرصه داران صنعت فالت

 -4-12-1رئیس و عضو هیات مديره – خرداد ماه  91تا خرداد ماه 93
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 -4-13شرکت عرصه داران صنعت اندیشه

 -4-13-1مديرعامل و عضو هیات مديره – بهمن ماه  87تا آذرماه 89
 -4-14صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

 -4-14-1دبیر کمیته تجاری سازی – فروردين ماه  85تا تیرماه 86
 -4-4-2دبیر کمیته مهندسي – فروردين ماه  86تا تیرماه 87
 -4-15بنیاد توسعه فردا

 -4-15-1کارشناس راه اندازی صندوق حمايت از پژوهشگران کشور

 -5پروژه هاي تحقيقاتي و کارشناسي
 تدوين دستورالعملها و آئیننامههای صندوق مالي توسعه تکنولوژی ايران ،مرداد 87
 ضرورت راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری زيست فناوری ،فناوری ،تولید و تجارت ستاد توسعه زيست
فناوری  ،مرداد 90
 همکار اصلي پروژه «تدوين آئیننامه قانون حمايت از بنگاههای دانشبنیان» ،صندوق مالي توسعه تکنولوژی
ايران ،اسفند 1390
 همکار اصلي پروژه «تدوين اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفايي» ،صندوق مالي توسعه تکنولوژی ايران،
اسفند 1390

 -6زمينه هاي کاري
 سرمايه گذاری خطرپذير
 تجاری سازی ايده های نوين و دانش بنیان
 تنظیم برنامه و استراتژی بازاريابي در کسب و کارهای نوين و دانش بنیان
 ارزيابي مالي و اقتصادی طرحها و ايده های صنعتي ،نیمه صنعتي و نوين
 راه اندازی ،پايش و مديريت موقت (توانمند سازی) شرکتهای کوچک و متوسط ()SME

 -7داوري و همكاريهاي علمي
 داور جشنواره کارآفريني دانشگاه صنعتي شريف VCCUP
 داور جشنواره کارآفريني دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسي

 -8سوابق عضویت در انجمنهاي علمي ،تخصصي و نهادهاي مرتبط
 عضو انجمن مديريت فناوری ايران
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 -9قابليتهاي فردي
 تسلط مناسب بر زبان انگلیسي
 آشنايي با فرايندهای سیستم سوخت رساني CNG
 آشنايي کامل با فرايند ماشینکاری و قطعه سازی صنعتي

 -10سوابق تدریس
رديف

عنوان دوره

1

Due-Diligence

2

طرح تجاری

3

Mentoring

4

استان يزد-شهر يزد

5

استان آذربايجان غربي-شهر اردبیل

6

استان قزوين-شهر قزوين

7

استان مازندران-شهر ساری

8

استان گلستان-شهر گرگان

9

Due-Diligence

10

طرح تجاری

11

خطاها و تعصبات ادراکي متداول در تصمیم گیری

12

Mentoring

13

Due-Diligence

14

خطاها و تعصبات ادراکي متداول در تصمیم گیری

15

Mentoring

16

برگزار کننده
کیمیا کالج 3
(معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری با همکاری

دوره توانا
طرح ارتقاء توانمندیهای کارآفرينانه دانشجويان

18

آشنايي با سرمايه گذاری خطرپذير

19

Due-Diligence

1398

(پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتي شريف)

کیمیا کالج 2
(معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری با همکاری

1397

دانشگاه شريف)

کیمیا کالج 1
(معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری با همکاری

1396

دانشگاه شريف)

برای مديران صندوق های پژوهش و فناوری
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1398

دانشگاه شريف)

سرمايه گذاری خطرپذير
سرمايه گذاری خطرپذير و راهکارهای توسعه آن

برگزاری

دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری

1396

دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری

1396

انجمن سرمايه گذاری خطرپذير
(استان چهار محل و بختیاری  -شهرکرد)
انجمن سرمايه گذاری خطرپذير
(استان يزد  -يزد)
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