
 
 

مهربانبه نام خداوند مهر گستر  

 

 علی معادیخواه

  8431متولد: 

هلأهل: متأوضعیت ت  

 وضعیت سربازی: گواهی پایان خدمت

 Alimaadi2@gmail.com پست الکترونیک:

 مدیریت صنعتی، سازمان 6شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی،خیابان دوم،خیابان نهم، پالکخیابان آدرس محل کار: تهران،

 8862داخلی   11643888محل کار:   تلفن

      41428413323تلفن همراه: 

 :تحصیالت

8. DBA   (8413-8411) "فن آوران حکیم"مؤسسه آموزش عالی آزاد 

8. GMBA   ( 8414-8418سازمان مدیریت صنعتی) 

 (8414-8414آزاد اسالمی )زراعت ، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه  -کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی  .4

 (8434-8461)دانشگاه صنعتی اصفهان ، و اصالح نباتات زراعت  -کارشناسی مهندسی کشاورزی  .3

 تجربه ها و سوابق حرفه ای:

 تا کنون( 1831) -سازمان مدیریت صنعتی(مرکز زبان ) مؤسسه فراگیران آوید -1

امتیازی ویژه یافت و  (ESP)تشکیل شد و پس از مدتی کوتاه با رویکرد زبان های تخصصی  IELTSاین کانون به منظور آموزش زبان عمومی و  -

ازمان قرارداد با سازمان ها و شرکت های بزرگ را برای آموزش در دستور کار خود قرار داد و در حال حاضر ده سال است که به عنوان مرکز زبان س

های تخصصی و برترین مؤسسه آموزشی تخصصی کشور انتخاب شد.)ارائه گذار دورهنوان بنیانبه ع 8414کند و در سال مدیریت صنعتی فعالیت می

 داوری بین المللی و ..... از جمله خدمات مجموعه است(-پزشکی و پرستاری-توریسم-بانکداری-بازرگانی-زبان انگلیسی مدیریت

 ریافت تندیس مدیر برگزیده جهادی و د 1838لوح برترین مؤسسه آموزشی کشور در حوزه زبان تخصصی در سال 

کز آموزش سازمان رم-شرکت ایده گستر-مهندسی شورا-بورس اوراق بهادار تهران-مپنا-همراه اول–تقدیرنامه از :سازمان گسترش و صنایع نوسازی 

 (.8413م بهترین سرپرست)جاحضور تیم تکواندو آوید در لیگ جوانان و دریافت -بنیاد تاریخ انقالب اسالمی ایران-پژوهشکده فیزیک-مدیریت صنعتی

 



 
 

 سمت:

 تا کنون(، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 8416عضو هیات مؤسس )

 تا کنون( 1833مؤسسه فرهنگی هنری راهبران توسعه ابری ماورا ) -2

 این مؤسسه با راهبری دکتر ایمانی راد به فعالیت های مربوط به توسعه فردی، تحول و کوچینگ و سبک زندگی مشغول است. -

 

 (تاکنون 1832ریخ انقالب اسالمی ایران )بنیاد تا  -8

 توضیحات:

پژوهشی و استفاده از فناوری اطالعات خصوصاً در عرصه تاریخ  تأسیس گردیده و با توجه به ضعف کلی منابع و زیر بناهای 8468این بنیاد در سال  -

 پژوهشی از ابتدا به دنبال تأسیس بانک اطالعات مناسب و گردآوری منابع مورد نیاز محققین بوده است.

 سمت:

 (تاکنون 8436از قائم مقام دبیر کل ) -

 (8432-36مدیر داخلی و مسئول امور مالی ) -

 (8434-32ندن بخش ایران )مترجم فهرست روزنامه تایمز ل -

 

 

 دستاوردها:

 پروژه دیجیتال سازی اسناد و مجالت و عکس های تاریخی.4-8

 به محققیق. Onlineو ارائه خدمات  "یاد آشنا "پروژه راه اندازی سایت   4-8

 روزنامه تایمز لندن.( 8131-8312سال ) 844سیس بخش ترجمه و پروژه ترجمه مقاالت منتشر شده در ارتباط با ایران در تأ 4-4

 منتشر گردیده است« یاد»فصلنامه  68تا  23ترجمه عناوین فهرست روزنامه تایمز )بخش ایران( که در ویژه نامه  4-3

 

 

 صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری  -4

 (8413-8413مدیر پروژه کارت هوشمند دانشگاهی)

 

 

 (1833تا  1835مؤسسه تحقیقات و خدمات کشاورزی تژمان گستر )  -5



 
 

 توضیحات:

 Tissue) "کشت بافت"با جدیدترین تکنیک دنیا تحت عنوان  متعاقب آن شروع کار این مؤسسه با تولید نهال به روش کشت قلمه آغاز شده و در  

culture) باغبانی وزارت جهاد کشاورزی منعقد کردو قراردادهایی با سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران و همچنین معاونت  شد انجام. 

 و مشاوره زراعت، باغبانی و گلخانه انجام داده است.های تحقیقاتی در زمینه های مختلف ریزازدیادی همچنین پروژه

 

 سمت:

 (8432-8411مؤسس و رئیس هیأت مدیره)

 دستاوردها:

-8411صله نهال مو با تکنیک مذکور )ا 844444تأسیس آزمایشگاه کشت بافت و قرارداد با معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و تولید   2-8

8414) 

 (8431-14پروژه تحقیقات دستیابی به تکنیک کشت بافت) 2-8

 (8431-8414مشاوره های باغبانی وزارت در منطقه ساوجبالغ )  2-4

 (8431-14اصله نهال چنار برای سازمان ها پارک ها و فضای سبز شهر تهران ) 824444تولید 2-3          

 (8433-33متر مربع ) 2444تولید خیار گلخانه ای در 2-2

 

 (1833-1832)مشاور آموزش فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران  -1

 

 (1833-1833نشر شمعک ) -3

 سمت:

 (8431مدیر مسئول )

 دستاوردها: 

و « فرهنگ آفتاب هنج البالغه»و « فروغ بی پایان قرآن» کتاب های  دوره جلد کتاب در زمینه تاریخ معاصر و تولید نرم افزار 84انتشار بیش از 

 همچنین ترجمه دعای ابوحمزه ثمالی و دعای عرفه.

 

 (1838-34شرکت ایران سیستم)  -3

 سمت:



 
 

 (8434-33انیزه شهرداری تهران )کارشناس آموزش و اجرای سیستم های مک 

 

 

 

 (1831)  -شتاب  –مرکز تجارت الکترونیک کشور  -3

مناقصات  - ETS-این مرکز جهت ارائه دفاتر الکترونیکی به صاحبان مشاغل، خدمات، کاال و امالک تأسیس گردیده و امکان در اختیار قرار دادن اسناد

 باشد.الکترونیکی کشور به مشترکین خود را دارا می 

 سمت:

 مدیر نمایندگی تهران

 مشاور: 

 تاکنون( 8413ت متحده عربی)امشاور بازرگانی شرکت بازرگانی ای.بی.ام اینترنشنال امار -8

 (8414-8416مشاور بازرگانی شرکت کشت وصنعت فدک) -8

 (8418-8413مشاور و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری آرمان آتی) -4

 (8418-8413ام.اس.ام امارات متحده عربی)مشاور بازرگانی شرکت بازرگانی  -3

 (8414-8414مشاور بازرگانی شرکت بازرگانی سیلورهوک امارات متحده عربی) -2

 (8411-8418مشاور آموزش فدراسیون تکواندو و جمهوری اسالمی ایران) -6

 

 

 فعالیت های پژوهشی و ترجمه:

 LRV. 51 . 51.پایان نامه بررسی تاثیر روش ها و تراکم های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ پاییزه رقم 8

 .8412کنگره زراعت « بررسی تأثیر روش ها و تراکم های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ پاییزه».مقاله 8

 در دو جلد منتشر گردیده است.« یاد»فصلنامه  68تا  23ایران( که در ویژه نامه .ترجمه عناوین فهرست روزنامه تایمز)بخش 4

 ویژه نامه خلیج فارس.« یاد».مقاله خلیج فارس در روزنامه تایمز لندن فصلنامه 3

 گواهینامه ها و دوره های آموزشی طی شده:

 Mission Control (8413)دوره بین المللی  -8

 (8414در کشور سنگاپور )تابستان  SSRNمؤسسه توسط  Leadershipگذراندن دوره  -8

 changing mind, changing lifeکارگاه  -4



 
 

 professional training)14بهار– 11دوره تخصص تربیت مدرسین و مربیان کارآفرینی بویژه در گرایش صنعت و علوم پایه زمستان  -3

program for entrepreneurship teacher instructor winter-spring 2001) 

 8411اصول و فنون مذاکرات و قرارداد های بین المللی سازمان مدیریت صنعتی -2

 (.8411-11دوره های زبان های انگلیسی تخصصی سازمان مدیریت صنعتی ) -6

 (.8416-11سازمان مدیریت صنعتی)II و Iمدیریت اجرایی  -3

 (8413-12(، خانه زبان پارسیان)Advanceزبان انگلیسی) دوره  -1

1- ICDL(8414و ایزایزان )، انستیت 

 (.8418گواهینامه آموزشی تیراندازی ) -84

از دانشگاه    BEC (Business English Certificate)(، مدرک 8433-14مؤسسه علوم و فنون کیش ) FCEزبان انگلیسی تا سطح   -88

 کمبریج

 (.8414دو جمهوری اسالمی ایران )فدراسیون تکوان 3(، دان 8414فدراسیون جهانی تکواندو)کوکی وان() 4ورزش رزمی تکواندو، دان  -88

 

 سوابق آموزشی و تدریس:

 تاکنون( 8413مربی دوره های توسعه فردی،تحول و رهبری) -8

 (.8433-13مربی تکواندو، باشگاه کبکانیان) -8

 (.8434-33) 2آموزش سیستم های مکانیزه شهرداری تهران، منطقه  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


