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 تعالي باسمه

 وعلمي اجرايي سوابق خالصه
 

 4054:ش ش        1347: تولد                قنادي اخوان:خانوادگي نام              علي:نام

 
 وتحقيقات تهران  دانشگاه ازاداسالمي واحدعلوم    اي رسانه مديريت: رشته               تريدك تحصيلي مدرك

 

 و آموزشي اجرايي سوابق(الف

زاد به استانداري مامورازدانشگاه آ 1390رماهیتتا 1388ازديماه اصفهان استانداري وپژوهش موزشدفترآ كل مدير-1

 به دستوردكترجاسبی

 1390رماهیاتت 1388ازدي اصفهان استان وفناوري نواوري پژوهش دبیركارگروه-2

 1390و1389هاي  درسال اصفهان استان وپرورش موزشآ كل اداره تحقیقات شوراي عضو-3

 1388 تادي1387كاشانفرمانداري ويژه  وپژوهش موزشآ دفتر مدير-4

 تاكنون1377از واحدنراق زادآ دانشگاه علمی عضوهیئت-5

 1386تا1384 نراق زادآ دانشگاه پژوهشی معاون-6

 1379تا1378نراق زادآ دانشگاه ودانشجويی اموزشی معاون-7

 1387تا1384 كاشان رشددانشگاه مشاورمركز-8

 1388تا1387 فروش سیستم وطراحی بازاريابی ي جهانگیردرزمینه كاشی مشاورشركت-9

 1384تا1382كاشان ساماندهان سیستمهاوروشهاشركت مديربخش-10

 1382تا1381 كاشان ساماندهان شركت انسانی منابع مديربخش-11

 1382تا1381نراق ازاد دانشگاه )كارشناسی( صنعتی مديريت رشته مديرگروه-12

 1385تا1383 ازادنراق دانشگاه )كارشناسی(بازرگانی مديريت رشته گروه يرمد-13

 از خصوصی بخش مديران مهارتهاي موزشآ ي درزمینه فعال(سمن) مديريت خدمات موسسه مدير-14

 1388تا1382

 1386تا1385 استراتژيك برنامه طراحی ي درزمینه طلوع مهندسی مشاورشركت-15

 1384و1383 درسالهاي كاشان شهرداري ژيكاسترات برنامه مشاوروطراح-16

 تاكنون1386از ايران يريتدم مشاوران عضوانجمن-17

 1385و1384 كاشان رشددانشگاه مركز مديريت اطالعات سیستمهاي طراحی مشاور-18
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 1381سال"كاشان وبافندگی ريسندگی شركت انسانی نیروي ساماندهی" پروژه مشاوره تیم عضو-19

 1377 تهران ذرابآ صنايع شركت بازاريابی بخش مسؤل ناسشكار-20

 وزارت"وخدمات كاال وتوزيع برقیمت ونظارت بازرسی سازمان" استانهاي امور هماهنگی بخش كارشناس-21

 1375 بازرگانی

 1384 شان كا دانشگاه مركزرشد ريزي برنامه شوراي عضو-22

 خصوصی بخش اموزشی وشركتهاي دولتی مديريت اموزش مركزشاورآموزشی م-23

 تاكنون 1393مشاوربازاريابی وآموزش شركت بیمه سرمداز-24

 1392ريیس دانشگاه ازاداسالمی واحدجاسب-25

 1394مدير گروه رشته میريت بازرگانی دانشگاه آزاداسالمی واحد الکترونیکی  -26

 1396و 1395دانشگاه علوم پزشکی كاشان  نمدرس دوره هاي آموزشی مديران وكاركنا -27

 

 پژوهشي بقسوا(ب

  1382زاد اسالمی سالدانشگاه آ5پژوهشگر نمونه منطقه -1

 1388تا1386سالازواحدنراق  (بصیرتپژوهشهاي راهبردي مديريت ) عضو هیئت تحريريه مجله علمی پژوهشی -2

ی ارشدرشته هاي مديريت بازرگانی كارشناسدوره هاي دكتري استادراهنماومشاورپايان نامه هاي دانشجويان -3

 ،فناوري اطالعات ،مديريت آموزشی ومديريت كارآفرينیلتیدو،

 1386زاد نراق ندسی صنايع در دانشگاه آدبیرهمايش منطقه اي مه-4

 1381زاد نراق انتشارات دانشگاه آ"يکردي كاربرديسازماندهی وطراحی ساختار سازمانی رو"تالیف كتاب -5

 36و28اره تالیف مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده درمجله بصیرت شم-6

وچاپ درمجموعه مقاالت اولین همايش ملی "یدي صنعت نساجی تولارزيابی عملکردواحدهاي "تالیف مقاله -7

 1381يريت عملکرددم

 1390تا1387زاد نراق ازضو شوراي تحصیالت تکمیل دانشگاه آع-8

 moody internationalاز شركت 9000يزوااخذ گواهینامه ممیزي داخلی سیستم مديريت كیفیت -9

دانشگاه "ت دولتی درايرانقانون اساسی واينده مديري44اصل"عضو هیئت داوري مقاالت همايش منطقه اي -10

 1389زاد نراقآ

 1387تا1377طرح پژوهشی كاربردي درواحدنراق 5انجام -11

 1381سال"ندهی نیروي انسانی شركت ريسندگی وبافندگی كاشاناسام"عضو تیم مشاوره پروژه -12
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 تاكنون 1384دوره هاي تخصصی شغلی كاركنان دولت وبهبود مديريت مديران استان اصفهان ازمدرس  -13

ووزارت UNDPپروژه مشترك (SINOX)طرح يدار صادرات غیر نفتی مدرس طرح توسعه وارتقا پا-14

 1381كشوردرسال منتخب  استان 10بازرگانی در

علمی وكاربردي ، انعلوم وتحقیقات اصفه،علی)ع(افسري امام ،یام نور پ، اسالمیزادمدرس دانشگاههاي آ-15

 تاكنون1374خوراسگان ازاحدوو

 . درمجالت معتبر خارجیISI مقالهتالیف چندين -16


