اطالعات فردی
نام خانوادگی :سلیمانیها

نام :علیرضا

تاریخ تولد 4631:

اطالعات تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت انتقال تکنولوژی

نام دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

محل تحصیل  :تهران

کارشناسی مهندسی صنایع – تکنولوژی صنعتی

نام دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمی

محل تحصیل  :قزوین

وضعیت خدمت  :دارای کارت پایان خدمت ( انجام داده ام)
سوابق کاری
سمت :
 -4کنترل کیفیت QC

شرکت  -پروژه

مدت زمان فعالیت

شرکت نوین صنعت اوحد ،پروژه ساخت کوره های استرچ خط

 4سال

تولید مس باهنر کرمان
 -2کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران – پروژه  154واحد

 2سال

مسکونی شهرک بوعلی فاز 3
 -6مدیر مرکز اسناد فنی و کتابخانه

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران – دفتر فنی

 1سال

تخصصی  -واحد DCC, RDMS

دوره های آموزشی و تخصصی :
 -4برنامه ریزی و کنترل پروژه
 -2سیستم های اطالعات پروژه DCC , RDMS
 -6کنترل کیفیت ()ISO TS, Iso9000, OHSAS,5S
 -1مدیریت پروژه
 -5تعالی سازمان EFQM
 -3مدیریت دانش
 -7استراتژیست انتقال تکنولوژی
 -8طرح ریزی و بهبود فرآیند های سازمانی
 ISO TS -9سازمان فنی حرفه ای تهران

نرم افزار های تخصصی :
-4

 PrimeAvera p6مجتمع فنی تهران

 Ms Project -2مجتمع فنی تهران
-6

 Autocad 2012مجتمع فنی تهران

 -1مهارت های نرم افزاری آفیس ICDL
 Expert Choice -5نرم افزار تخصصی DSS
تسلط به زبان انگلیسی  :مکالمه و مکاتبه اداری خوب دارای مدرک  ielts7آکادمیک
سوابق پژوهشی :
-

انجام پژوهش و ارائه سخنرانی در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی با عنوان جایگاه

-

مدیریت دانش در انتقال تکنولوژی با رویکرد استراتژی های توسعه در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
https:www.civilica.comPaper-AMSCONF04-AMSCONF04_419.html – 1395
انجام پژوهش و ارائه سخنرانی در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی با عنوان سنجش و عملکرد
نحوه مدیریت دانش درسطح شهرداری تهران و رتبه بندی ابعادمدیریت دانش باروش  AHPتحقیق موردی سازمان مهندسی و عمران شهرتهران معاونت
فنی و عمرانی شهرداری تهران

-

https:www.civilica.comPaper-IKMC07-IKMC07_371.html – 1394
انجام پژوهش و ارائه سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت ،حسابداری و علوم اجتماعی دانشگاه رشت با عنوان تجزیه و تحلیل قابلیت
های انتقال تکنولوژی در صنعت ساخت بزرگراه ها و تونل های شهری در سطح شهر تهران مطالعه موردی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 4696 -
EMASS2014

تلفن تماس Email: Ar.soleimaniha@gmail.com 33841867 :
https://www.linkedin.com/in/alirezasoleymaniha

