
  
    منوچهر منطقی: نام و نام خانوادگی

  تحصیالت -1
  1352-1356(مهندسی برق  –لیسانس دانشگاه صنعتی شریف( 

  مهندسی کنترل و الکترونیک –فوق لیسانس دانشگاه صنعتی شریف 

  1372-1376(دانشگاه تهران  –دکترا مدیریت سیستم ها(  
  سوابق کاري -2

  )High Tech )15/1/63 - 29/12/77مسئول تحقیقات پروژه هاي  -2-1

  همکاري با دانشگاه ها براي طراحی زیرمجموعه هايHigh Tech 

  پروژه  20به ثمر رساندنHigh Tech و تولیدي کردن آن ها  

  12/9/81الی  15/1/78از ) تام(ایجاد شرکت طراحی تجهیزات، ابزار و ماشین افزار  -2-2

 ایجاد خط تولید ربات صنعتی 

 یک تولید بدنه خودرو، رنگ، مونتاژ نهایی خودروطراحی و ایجاد خط ربات 

  17/1/88الی  12/9/89مدیر عامل ایران خودرو از  -2-3

  هزار خودرو 600هزار دستگاه خودرو تا  220افزایش تولید از 

 ایجاد ظرفیت تولید یک میلیون خودرو 

 طراحی و ایجاد ایران خودرو خراسان و ایران خودرو تبریز 

  خارجی آذربایجان، سوریه، سنگال، بالروس و مصرایجاد سایتهاي 

  میلیون دالر  500به  1386در سال کشور و رسیدن حجم صادرات  39صادارات به 

  طراحی و تولید موتور ملیEF7 

  میلیارد تومان 9600میلیارد تومان تا  1800افزایش حجم فروش از 

  مدل 52مدل به  10تنوع محصول از 



  میلیون دالر  550درصد و صرفه جویی ارزي ساالنه  80ساخت داخل کلیه خودروهاي تولید شده به طور متوسط تا 

   17/1/88مشاور ارشد وزیر محترم صنایع و معادن و مجري طرح هواپیما از  -2-4

 تهیه نقشه راه طراحی و تولید هواپیما در ایران با کمک شبکه بین المللی 

  ایجاد کنسرسیوم براي شروع فعالیت اجراییتهیه طرح مقدماتی 

   1/10/88شغل کنونی مدیر عامل سازمان صنایع هوایی از  -2-5

  سوابق علمی -3

تربیت  علم و فرهنگ و دانشیار دانشگاه و تدریس در دانشگاههاي تهران، عالمه طباطبایی، مالک اشتر، علم و صنعت،  -3-1
، استراتژي )NPD(مدیریت نوآوري تکنولوژي، طراحی محصول جدید : در زمینه مدرس در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

  تکنولوژي بنگاه، طراحی محصوالت با تکنولوژي پیشرفته، انتقال تکنولوژي و مالکیت معنوي

  پروژه دکترا 5پروژه دکترا و مشاوره  41استاد راهنماي  -3-2
  مقاله علمی در کنفرانس هاي ملی و بین المللی 27ارائه  -3-3
  مقاله در نشریات علمی و پژوهشی 10ارائه  -3-4




