
 

سعید یمهندس محمد رضا کمپان  

. اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایرانو نایب رئیس  دبیر  ،الکترونیک برتر  دانش بنیان : مدیرعامل شرکتسمت   

 .1361سال فراغت از تحصیل  –دارای مدرک مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی از کشور انگلستان  تحصیالت :

صنعتی : های فعالیت   

 1370  خستین تولیدکننده دستگاه های مانیتورینگ اعالم عالئم حیاتی بیمار در سال ن .                                                                                   

  1394نخستین تولید کننده دستگاه بیهوشی همراه با ونتیالتور کامأل بومی سازی شده در ایران سال . 

 1390حی و تولید دستگاه بیهوشی در سال طرا   .    

  1391طراحی و تولید دستگاه پمپ سرنگ در سال . 

  1384طراحی و تولید نسل جدید دستگاه های مانیتورینگ اعالم عالئم حیاتی بیمار در سال  . 

  های کالن ملی ریاست آغاز به کار پروژه طراحی و تولید دستگاه ونتیالتور و پمپ فلو بیهوشی بعنوان یکی از طرح

 . تاکنون 1391جمهوری از مهرماه سال 

    1391طرح برگزیده کشوری در جشنواره علم تا عمل با عنوان طراحی و ساخت دستگاه بیهوشی در سال   . 

                                                 

  432199762 کد ملی :

  09121221320 تلفن : 

 Rekompanyuk@yahoo.co.uk : پست الکترونیک

 

 

 

 

mailto:Rekompanyuk@yahoo.co.uk


:مهم سوابق کاری  

 

 نام موسسه رديف
نوع فعالیت 

 موسسه
 سمت

تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 اتمام
 تمام وقت

نیمه 

 وقت

 انگلستان Tricomedشرکت  1
تولید دستگاه 

 بیهوشی
    1981 1979 مدیر بازرگانی

6213 مدیر خرید خارجی تجهیزات پزشکی شرکت معتمد 2  1365    

 " بازرگانی کمپانی 3
و  مدیر فروش

 رئیس هیئت مدیره
1365 1376    

 " شرکت طب پیشرفته شرق 4
مدیر عامل و رئیس 

 هیئت مدیره
1376 1384    

 " شرکت الکترونیک برتر 5
عضو هیئت مدیره 

 و مدیر عامل
0138     تا کنون 

6 
ندگان انجمن صنفی تولیدکن

 تجهیزات پزشکی
" 

دبیر و عضوهیئت 

 مدیره
1384 1388    

7 
نمایشگاه بین المللی تجهیزات 

 Iran med      پزشکی
5138 دبیر اجرایی "  1389    

8 
اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات 

 پزشکی
و نایب رئیس دبیر "     تا کنون 1389 

پردیس شورای پارک سالمت 9  
سامان دهی 

 صنعت سالمت
9313 عضو      تاکنون 

10 
صندوق پژوهشهای غیر دولتی 

 تجهیزات پزشکی ایران

تحقیق و توسعه 

 تجهیزات پزشکی

نایب رئیس و عضو 

 یئت مدیره
    تاکنون 1393

11 
مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

 ) بیت رهبری (

کارگروه تخصصی 

 چرخه نوآوری
   تا کنون 1395 عضو

ل اتاق ایرانتشک مجمع تشکلهای دانش بنیان 12     تا کنون 1394 عضو هیئت مدیره 

13 
انجمن شرکتهای دانش بنیان حوزه 

 سالمت استان تهران
    تا کنون 1396 عضو هیئت مدیره تشکل اتاق تهران

 

 


