مدارک تحصیلی:
•
•

کارشناس نرم افزار از دانشگاه آزاد اسالمی
کاردان مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسالمی

•

 MBAاز دانشگاه تهران

•

 DBAاز دانشگاه تهران

سابقه شغلی:

• بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره بنیاد فرهنگ سالمندی

مسعود صبغی
متولد  14آبان  - 1345تهران

عضو هیئت امنا و هیئت مدیره درمانگاه خیریه شهدای مسجد آ ل

•

محمد (ص) (از )1375
•

عضو هیئت امنا و هیئت مدیره انجمن آلزایمرایران از ()1391

•

قائم مقام اجرایی و عضو هیئت مدیره پنج شرکت زیرمجموعه
شرکت سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه ( 1391تا ) 1393

•

رئیس هیئت مدیره و قائم مقام اجرایی شرکت فاوا داده ایرانیان

•

مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه راهكارآوش (از )1390

•

سهامدار و عضو هیئت مدیره شرکت ایده پژوهان صدرا (از )1390

•

مؤسس و عضو هیئت مدیره شرکت داده پردازدستیار ()1391-1380

•

سهامدار شرکت درسا صنعت تهران ( 1392و )1393

•

سهامدار و رئیس هیئت مدیره شرکت نایان (از )1393

•

سهامدار و رئیس هیئت مدیره شرکت سمتی نو (از )1394

•

مدیر واحد فناوری اطالعات دستمال کاغذی بیتا (از )1391

•

مؤسس استارت آپ های ترنسیس ،فیلسین ،دستیار و ...

•

مشاور در شرکت فناپ ()1394-1390

ایمیل sabghi@sabghi.com

•

مشاور در شرکت آرناتك ()1396-1391

•

مشاور در چندین مؤسسه خدمات مالی ،حسابداری و حسابرسی

آدرس دفتر نایان:

•

تولید کننده و راه اندازی نرم افزار در بیش از  400شرکت (از

فعال در:
•
•
•
•

امور خیریه
ایده پردازی
برنامه نویسی و فناوری اطالعات
راه اندازی و همراهی استارت آپ ها

اطالعات تماس
تلفن0912 143 6094 :

جمله گروه صنعتی ملی با  33شرکت زیر مجموعه ،شرکت رانیران،

خیابان مطهری شماره  145طبقه سوم
آدرس دفتر آوش:
فرصت شیرازی شماره  189طبقه سوم
www.sabghi.com

شرکت عقاب ماشین ،مگاموتور و شرکتهای زیرمجموعه)
مدیریت و سابقه اجرایی در شرکت های مختلف

•

دوره های تخصصی:
•
•
•
•

زبانهای مختلف برنامه نویسی
دوره های تخصصی مالی
دوره های تخصصی بانكهای اطالعاتی
دوره های مدیریتی متنوع

