
آذر  چها�م  متولد  بستانچی»،  «مهدی  من، 
سال ١٣٦٠ در ته�ان هستم. يكی از كسانی 
كه در بحبوحه جنگ بز�گ شد و مانند همه 
هم نسلی هايش، يك «دهه شصتی» است 
و  تحصيل  و  نوجوانی  دو�ان  سختی  با  كه 
جوانی �ا پشت سر گذاشته و حال، در آستانه 
ب�ای  كه  رو�ها�ی  به  �ندگی،  پنجم  دهه 
و  كار  و  كسب  اندازی  �اه  و  دانش  تحصيل 

توليد گذ�انده ام فكر میكنم .
شيطنت های  دا�ای  و  كنجكاو  پسری  من 
�شته  دب��ستان  در  بودم،  بسيار  كودكانه 
ر�اضی ف�ز�ك و در دانشگاه به تحصيل در 
�شته مهندسی  صنا�ع مشغول شدم و بعد
  از آن به واسطه عالقه به تكنولوژی های   

دو�ه های ح�فه ای 
• دو�ه آمو�شی مهندسی فروش در سا�مان مد�ر�ت صنعتی 
• مجمع جهانی مد�ر�ت در دانشكده مد�ر�ت دانشگاه ته�ان 

• مهندسی فروش و با�ار�ابی در دانشكده مد�ر�ت دانشگاه ته�ان 
• مد�ر�ت با�ار�ابی و فروش در دانشكده كا�آفر�نی دانشگاه ته�ان 

• مد�ر�ت ف�آيند در موسسه TUV NORD آلمان
 

فعالیت های ح�فه ای 

• مد�ر عامل و نائب �ئیس هیأت مد��ه ش�کت دمنده الکتر�ک، سال ١٣٨٥

• قائم مقام مد��عامل و نايب �ئيس هيأت مد��ه ش�كت دمنده، سال ١٣٩٢

• نماينده  ش�كت S&P اسپانيا در ا��ان، از سال ١٣٩٢

• �ئيس هيأت مد��ه ش�كت تجا�ت برق الله �ار، سال ١٣٩٥

• نماینده ش�کت MyAir انگلستان در ا��ان

• بنیان گذار و �ئيس هيأت مد��ه گروه صنعتی بستانچی، سال ١٣٩٨

فعالیت های صنفی

• �ئيس هيأت مد��ه و عضو هيات موسس انجمن صنفی كا�ف�ما�ی توليدكنندگان سيستم های 
تهويه مطبوع ا��ان

•�ئيس دب��خانه م�دمی صنعتگ�ان ته�ان 
• عضو هيأت مد��ه انجمن ايمنی و مهندسی حر�ق ا��ان

• عضو هيأت مد��ه و خ�انه دار اتاق باز�گانی مشت�ک ا��ان و گ�جستان
• عضو انجمن مد��ان صنا�ع ا��ان 

• عضو مشت�ك اتاق باز�گانی ا��ان و آلمان 
• عضو مشت�ك اتاق باز�گانی ا��ان و ف�انسه

تالیف و �ژوهش

•مقاله متدولوژی مناسب مهندسی مجدد در ا��ان

•كتاب مهندسی آينده، ان�شا�ات نگا�ستان پا�سیس، ١٤٠٠

•كتاب ب�نامه ر�زی منابع سا�مان “ERP”، ان�شا�ات ��دا، ١٤٠١
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افتخا�ات

• ب�گز�ده جشنوا�ه ملی دانش و �ژوهش، در سال ١٣٩٧

•ب�گز�ده �عایت حقوق مص�ف کنندگان سال ١٣٩٩ و ١٤٠٠

• مد�ر ب�تر ا��ان در پان�دهم�ن جشنوا�ه تولیدکنندگان و مد��ان جوان و س��دهم�ن دو�ه 

مع�فی چه�ه های ماندگار صنعت، معدن و تجا�ت  در سال ١٤٠٠

ادامه  اطالعات  فنآوری  مد�ر�ت  �شته  در  روز، 
فكری  چ�خش  با   نهايت  در  و  دادم  تحصيل 
وكاری، دكت�ای مد�ر�ت د�كسب و كار �ا در�افت 

ك�دم.
مد�س،  عنوان  به  گذشته  ساليان  طول  در 
مشاور، مد�ر، مد�ر عامل و عضو هيأت مد��ه، با 
مؤسسات  و  ش�كت ها  سا�مان ها،  از  بسياری 
آمو�شی, انجمن ها و NGO ها همكاری ك�ده ام.

به عنوان يك مد�ر صنعتی، هموا�ه عالقمند به 
آفر�نی بوده و در تجربه های مشاو�ه ای و  کار 
مهندسی  متدولوژی  ام،  داشته  كه  مد�ر�تی 
�ا  داخلی  سا�مان های  و  ش�كت ها  خاص  مجدد 
موسس  ام  توانسته  همچن�ن  و  داده  توسعه 

کسب و کار های مختلفی باشم.

نگاه

• Personal Leadership and influence, World Management Forum, ٢٠١١
• Internet Marketing and Branding, Academy Oxford Cert Universal, ٢٠١٣     
• Professional Business Management, ٢٠١٨
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