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 مشخصات فردي -1
 نام : احسان 

 نام خانوادگي: عاليخاني 

  :09188635243تلفن همراه  

 :آدرس پست الكترونيكي Eh.alikhani@gmail.com  

 تحصيالت:  -2
   پایان دوره  يقات تهراندانشگاه علوم و تحق کسب و کار هوشمند در -دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات(

 مرحله پایان نامه( –آموزشي و  قبولي آزمون جامع 

 18.51با معدل  از دانشگاه شيراز ارت الكترونيكجکارشناسي ارشد مهندسي فناوری اطالعات گرایش ت 

 16.82کشاورزی از دانشگاه فردوسي مشهد با معدل  کارشناسي مهندسي ماشين آالت 

 :کنونیشغلی مسئوليت هاي  -3
 )معاونت سرمایه گذاری تعاوني کارکنان شهرداری تهران )هولدینگ شهریار 

 سازمان نظام مهندسي استان مرکزی س هيات مدیره شرکت سرمایه گذاری رویشیير 

 يس هيات مدیره شرکت مشاور مدیریت جلوه گران ایدهیر. 

 رشد فناوری های کشاورزی استان مرکزی ی سياست گذاری مرکزراعضو شو 

  مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجي استان مرکزیمشاور 

 استان مرکزی  صنعتي های مشاور شرکت شهرک 

 سوابق اجرایی : -4

 97تا  93از سال   کت هسكو )خدمات پس از فروش هپكو(يس هيات مدیره شریمدیر عامل و نایب ر 

 96تا  93هيات مدیره شرکت هپكو اراک از سال يس عضو و نایب ری 

 97تا  92شرکت هپكو روغن صنعت از سال هيات مدیره  عضو 

 96تا  93از سال  عضو هيات امنای دانشكده علمي کاربردی هپكو 

 95تا  92از سال  يس انجمن مشاوره مدیریت استان مرکزینایب ری 

 )93تا  92از سال  قایم مقام مدیر عامل شرکت هسكو )خدمات پس از فروش هپكو 

 93تا  89از سال  مدیر قطعات شرکت هپكو 

  92تا  87از سال   مدیریت جلوه گران ایدهمدیر عامل شرکت مشاور 

 89تا  87از سال  يس بازاریابي و فروش قطعات شرکت هپكوری 

 87تا  86يس سفارشات خارجي قطعات شرکت هپكو از سال ری 

  86تا  83از سال  هپكوتوليد و کارشناس فني  شرکت کارشناس 

 91تا  89زمان کار و تامين اجتماعي از سال مجری برگزاری دوره های کارآفریني سا 
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 سوابق تدریس دانشگاهی: -5
 

 مدرس گروه مهندسي برق دانشگاه آزاد واحد اراک 

 ستان مرکزیمدرس گروه مهندسي فناوری اطالعات دانشگاه پيام نور ا 

     مدرس گروه مهندسي فناوری اطالعات دانشگاه علمي و کاربردی جهاد دانشگاهي اراک 

  دانشگاه علمي و کاربردی هپكوماشين آالت مكانيك گروه مهندسي مدرس 

 :دوره هاي آزاد سوابق تدریس -6
  مدرس دوره های  مدیریت بازاریابي وBusiness plan  مرکزیدر سازمان مدیریت صنعتي استان 

 ز فناوری و خدمات کسب و کار اراکمدرس دوره های عارضه یابي صنعتي در مرک 

 يه طرح تجاری در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراکمدرس دوره های ته  

 تامين اجتماعي وکار موسسه در  و طرح تجاری کارافریني ،مدرس دوره های بازاریابي  

 های استان مرکزی مدرس دوره های تهيه طرح تجاری در سازمان صنایع کوچك وشرکت شهرک 

 تان کرمانو اس  مهندسي کشاورزی استان مرکزیسازمان نظام و نرم افزار کامفار  طرح تجاری مدرس دوره های  

 مدرس دوره های CRM  در موسسه مالي و اعتباری مهر تجارت الكترونيك و 

 مدرس دوره های بازاریابي و کارافریني در مرکز رشد و کارافریني استان مرکزی 

       مقاالت علمی و پژوهشی : -7
 مدلي برای محاسبهه عنوان ارای با ،مدیریت و صنایع  -مجله علمي و پژوهشي شریف ( ارزش مشتریCLV) 

 

 طرح 105تعداد:                                                                             :یمطالعاتطرحهاي  -8
 

 86ب جوش جهت شرکت کارکيا در سال سنجي تست های غير مخر مجری مطالعات بازار و امكان -

 89در سال ار با نرم افزار کامفتجهيزات مپنا ساخت  شرکتتوسعه سنجي طرح  ت بازار و امكانمطالعا درهمكار  -

استان  نایع کوچكها و ص واگن جهت شرکت شهرک محور و ملي و منطقه ای چرخ بازار مجری مطالعات شناسایي -

 93مرکزی در سال 

شرکت  ریه جهتکشورهای عراق، روسيه، نيجمجری مطالعات بازار تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي و نيروگاهي در  -

 97شهرکهای صنعتي استان مرکزی و خوشه نفت و گاز استان در سال 

 97مطالعات بازار و امكان سنجي طرح توليد موتور سيكلت برقي جهت هولدینگ شهریار در سال  -

 یها و صنایع کوچك استان مرکز شرکت شهرکواحد صنعتي و معدني به سفارش  4عارضه یابي  -

 

 زیر: با عناوینها و صنایع کوچك استان مرکزی  طرح صنعتي جهت شرکت شهرک14سنجي  مجری مطالعات امكان -

 87احد توليد اسيد آدیپيك در سال طرح ایجاد وسنجي  مطالعات بازار و امكان 
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 87واحد توليد اسيد فرميك در سال طرح ایجاد سنجي  مطالعات بازار و امكان 

 87واحد توليد متيل آمين در سال  طرح ایجادسنجي  مطالعات بازار و امكان 

 87د واحد توليد آکرولئين در سال طرح ایجاسنجي  مطالعات بازار و امكان 

 87واحد توليد سيكلوهگزان در سال طرح ایجاد سنجي  مطالعات بازار و امكان 

  88در سال ر اراک بصورت مكانيزه طرح ایجاد واحد توليد فتيسنجي  مطالعات بازار و امكان  

 88طرح ایجاد واحد توليد ماشين برداشت سيب زميني در سال سنجي  مطالعات بازار و امكان  

 88ر سال مختلف د های طرح ایجاد واحد توليد آلياژهای مختلف آلومنيوم با کاربریسنجي  مطالعات بازار و امكان 

 88ریتينگ پليمری در سال ها و گ طرح ایجاد واحد توليد پروفيلسنجي  مطالعات بازار و امكان 

 89ها در سال  طرح ایجاد واحد توليد  سوپر فسفاتسنجي  مطالعات بازار و امكان 

 90يج در سال ن مسافربری بصورت پكتزئينات داخلي واگ واحد توليد طرح ایجادسنجي  مطالعات بازار و امكان 

 طرح ایجاد واحد توليد کربكسي متيل سلولز گرید سنجي  مطالعات بازار و امكانF50 91در سال 

 91طرح ایجاد واحد توليد دیزل ژنراتور در سال سنجي  مطالعات بازار و امكان 

 91ها در صنایع ریلي در سال  طرح ایجاد واحد توليد مونو بلوکنجي س مطالعات بازار و امكان 

 

ذاری گرمایه گذاری استان مرکزی جهت مرکز خدمات سرمایه های س سنجي فرصت طرح امكان 17مجری مطالعات   -

 با عناوین زیر: 90سال  در  استان مرکزی 

  در شهرهای  اراک دليجان و محالت مگاواتي  25نيروگاه سيكل ترکيبي طرح ایجاد 

  مگاواتي ساوه ، مامونيه و آشتيان 25نيروگاه سيكل ترکيبي طرح ایجاد 

  توليد کمپوست در شهر اراک باله وایجاد واحد بازیافت ز 

 طرح ایجاد شهرک نمایشگاه بين المللي استان مرکزی 

 شگری سرچشمه محالتطرح ایجاد منطقه نمونه گرد 

 نه گردشگری غار چال نخجير دليجانطرح ایجاد منطقه نمو 

 طقه نمونه گردشگری دره گردو اراکطرح ایجاد من 

 ينگ طبقاتي ميدان شورای شهر اراکطرح ایجاد پارک 

 ای مسكوني در شهر جدید امير کبيرطرح ایجاد واحده 

  متری اراک 55طرح ایجاد طرح 

  شهر اراکطرح جامع سه ميدان 

  ایجاد بارانداز راه آهن خير آبادطرح 

  طرح ایجاد متروی اراک مهاجران 

  چاالن چوالن  –سلفچكان   –طرح ایجاد آزاد راه اراک  

 طرح ایجاد راه آهن سریع السير اراک 

 اد پایانه صادرات گل وگياه محالتایج طرح 

 ه صادرات محصوالت کشاورزی زرندیهطرح ایجاد پایان 

 

 

 ه گذاری سنجي فرصتهای سرمایه گذاری استان مرکزی جهت مرکز خدمات سرمای طرح امكان 24مجری مطالعات     -

 با عناوین زیر: 95مرکزی در سال  استان    

  شهر اراک آالیندهساماندهي مشاغل احداث شهرک جهت طرح 

  اراک  پارک شهيد باهنرطرح افزایش بهره وری 

  کبيرامير جدید شهردر مجتمع ویالیي طرح احداث 
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  مهاجران جدید شهردر  تجاری-احداث  مجتمع اداری طرح 

  و هاضم بيهوازی تصفيه خانه فاضالب اراک 4و احداث فاز  3ارتقاء فاز طرح 

 ع آوری فاضالب شهر کميجاناحداث تصفيه خانه  فاضالب و شبكه جم 

 احداث تصفيه خانه  فاضالب و شبكه جمع آوری فاضالب شهر پرندک 

 احداث تصفيه خانه  فاضالب و شبكه جمع آوری فاضالب شهر زاویه 

  در زرندیه ساوه منطقه نمونه گردشگری پرندینهطرح 

  در شهرستان دليجان منطقه نمونه گردشگری جاسبطرح 

  ری آب گرم محالتمنطقه نمونه گردشگطرح 

  منطقه نمونه گردشگری کویر ميقانطرح 

  گردشگری آهو آشتيان روستای هدفطرح 

  مرکز گردشگری و تفریحي تپه قاش سبزطرح ایجاد 

  مجتمع تفریحي اقامتي مهاجرانطرح ایجاد 

  نگهداری و فرآوری گندم در پرندک زرندیهاحداث سيلوی طرح 

  مجتمع گلخانه ای خمينایجاد طرح 

  1مجتمع گلخانه ای آوه فازتوسعه طرح  

  2مجتمع گلخانه ای آوه فاز ایجاد طرح  

  ساوه مجتمع گلخانه ای سرو زرندیهایجاد طرح 

  پرورش ماهيان زینتي محالتایجاد طرح 

  ساوه پایانه صادراتي پسته زرندیهایجاد طرح 

  آشتيان نودجهان سپيکشتارگاه صنعتي دام و فرآوری گوشت ایجاد طرح 

 خمين ليد ورقهای پوششي سيمان اليافيطرح تو 

 

 84ز سال طرح کشاورزی  به سفارش سازمان نظام مهندسي کشاورزی استان مرکزی ا 47مجری مطالعات امكاسنجي  -

 با موضوعات زیر: 91تا 

 5 ح صنایع تبدیلي و تكميلي کشاورزیطر 

 12ماشين آالت کشاورزیتجهيز  طرح تجهيز مرکز خدمات مكانيزاسيون و 

 32محصوالت متفاوتح گلخانه در ظرفيت های مختلف با تكنولوژی های مختلف جهت طر 

 دوره ها و گواهينامه هاي آموزشی:  -9 
 یرانانعتي در شرکت نوسازی صنایع آزمون عارضه یابي واحدهای ص دوره آموزشي و گواهينامه موفقيت در 

 ز سازمان توسعه صنایع ایرانفار اگواهينامه تهيه و آناليز طرحهای تجاری با نرم افزار کام 

  ده عربيارات متحش ولوو درکشور امدر مرکز آموزبازاریابي و فروش گواهينامه بين المللي شرکت در دوره آموزشي 

 ي شریفافرینو مرکز کار گواهينامه بين المللي مدرس بازاریابي و طرح تجاری از موسسه کار و تامين اجتماعي 

 تبليغات و فروش  –ازاریابي گواهينامه دوره جامع مدیریت ب 

 ( تایيدیه شرکت در کالس آموزشي مدیریت استراتژیكStrategic Management) 

 سازماني تعالي مدل ارزیاب تربيت دوره در شرکت گواهينامه ( EFQM ) سازماني وتعالي وری بهره ملي سازمان در 

  دوره در شرکت گواهينامه بين المللي IMS یكپارچه مدیریت سيستم 

 محيطي زیست مدیریت آموزشي دردوره شرکت تایيدیه ISO14001 
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 کيفيت مدیریت المللي بين آموزشي سمينار در شرکت المللي بين گواهينامه 

 اظهارنامه در  تدوین اختصاصي سمينار در شرکت تایيدیه EFQM  

 عرضه زنجيره مدیریت آموزشي کالس در شرکت تایيدیه  SCM 

 استراتژیك مدیریت يآموزش کالس در شرکت تایيدیه  

 بازاریابي دوره در شرکت تایيدیه. 

  فروش مهندسي دوره در شرکت تایيدیه 

  مشتریان رضایت سنجش دوره در شرکت تایيدیه 

  انساني منابع سمينار در شرکت تایيدیه  

  ژاپن از یوشيدا پروفسور توسط تدریس ( کایزن مدیریت آموزشي دوره در شرکت تایيدیه) 

 هبود خدمات پس از فروشکت در دو دوره سمينار آموزشي راهكارهای بگواهينامه شر 

 ي مكاتبات تجاری به زبان انگليسيگواهينامه شرکت در دوره آموزش 

 

 مهارتهاي زبان خارجه: -10
 

 مكالمه( /خواندن / نوشتن) : خوبانگليسي 

 ها: رتبه -11
 88هندس نمونه استان مرکزی در سال م. 

  به همراه تقدیرنامه نشگاه فردوسي مشهددارتبه دانشجوی ممتاز. 


