علی ساسانی

تاریخ تولد 1365 / 5 / 20 :
صادره از  :مشهد مقدس
نام پدر  :رضا
وضعیت تأهل  :متأهل
وضعیت نظام وظیفه  :معافیت تحصیلی
تحصیالت :
• دانشجوی دکتری تخصصی– مدیریت بازرگانی (سیاستگذاری بازرگانی)– دانشگاه
تهران– (در شرف دفاع)
• کارشناسی ارشد– مدیریت کارآفرینی (کسب و کار جدید)– دانشگاه تهران– 1391
• کارشناسی– مهندسی صنایع (تحلیل سیستم ها)– دانشگاه علم و فرهنگ– 1388
• دوره دو ساله تعمیرات و نگهداری بال و بدنه همواپیما ( –)A&Pدانشکده صنعت
هواپیمایی کشوری– 1385

تلفن :
026 -32538431
همراه :
0912 – 3724386
ایمیل :
ali_sasani@ut.ac.ir
uav_ehsan@yahoo.com
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سوابق کاری :
• هلدینگ نفت و گاز ،آب و انرژی (نگان) شستان -مدیر طرح «طراحی و تدوین برنامه
جامع استراتژیک ،مدل کسب و کار و ساختار سازمانی»1394 -تا کنون
• شرکت پست جمهوری اسالمی ایران -عضو اتاق فکر پست رسانه و کارگروه توسعه
کسب و کار 1394 -تا 1395
• پارک علم و فناوری البرز -مشاور عالی پارک در حوزه برنامه ریزی استراتژیک و کلینیک
کسب و کار 1393 -تا کنون
• شهرداری کرج -عضو اتاق فکر شهردار در کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری و کمیته
برنامه ریزی استراتژیک و آینده پژوهی 1393 -تا 1395
• شورای اسالمی شهر کرج -عضو اتاق فکر مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی-
 1394تا 1395
• شرکت بیمه حافظ -مشاور عالی مدیرعامل در امور استراتژیک ،کسب و کار و
توسعه بازار 1392 -تا 1394
• رئیس هیئت مدیره شرکت پیشرو کارآفرین لوتوس کیش1393 -
• بنیاد تعاون ناجا -معاونت پژوهش و نوآوری -مشاور امور کسب و کار و استراتژی
های بازرگانی1392 -تا 1393
• بنیاد تعاون ناجا -مجری پروژه ”طراحی سند استراتژی و برنامه های میان مدت بنیاد
تعاون ناجا“1392 -
• بانک کشاورزی -مدیریت استان تهران -مدرس دوره «مدیریت زمان با رویکرد بهره
وری مالی» 650 -ساعت1392 -
• اتاق بازرگانی،صنایع و معادن کرمان -مدرس دوره «مدیریت بازاریابی و بسته بندی
در صنایع دستی»1392 -
• شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) -مجری طرح «طراحی مدل کسب و کار شرکت بیمه
حافظ»1392 -
• بانک قرض الحسنه رسالت – مدیر اجرایی پروژه «طراحی مدل کسب و کار ،تدوین
استراتژی های کالن ،ساختار بازاریابی و تدوین برنامه های عملیاتی بازاریابی بانک
قرض الحسنه رسالت»– 1391
• گروه صنعتی ست سازه -معاون منابع انسانی–  1386تا 1391
• موسسه احسان– تدریس در زمینه علوم هوانوردی و هواپیمای مدل –  1385تا
1392
•  Jet Engine Shopموتور GE –J85-13D -دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری –
 6ماه

علی ساسانی

• شرکت فنی و مهندسی فجر آشیان – دفتر فنی و مهندسی –-Type: Boeing 747
4ماه
سوابق آموزشی:
• تدریس -تشخیص فرصتهای کارآفرینی -مقطع کارشناسی ارشد -دانشگاه خوارزمی
• تدریس -مدیریت فرآیند و اجرای پروژه های کارآفرینی -مقطع کارشناسی ارشد-
دانشگاه خوارزمی
• تدریس -تئوری های مدیریت پیشرفته -مقطع کارشناسی ارشد -دانشگاه خوارزمی
• تدریس -تاثیر فناوری اطالعات بر سازمان و مدیریت (مبانی و پیشرفته) -مقطع
کارشناسی ارشد -دانشگاه خوارزمی
• تدریس -مدیریت کسب و کارهای کوچک-مقطع کارشناسی ارشد-دانشگاه خوارزمی
• تدریس -برنامه ریزی منابع سازمان -مقطع کارشناسی ارشد -دانشگاه خوارزمی
• تدریس -روش تحقیق -مقطع کارشناسی ارشد -دانشگاه خوارزمی
• تدریس -مدیریت کارآفرینی استراتژیک -مقطع کارشناسی ارشد -دانشگاه کاشان

• دستیار استاد -مدیریت کارآفرینی استراتژیک  -دکتر علی مبینی دهکردی -مفطع
کارشناسی ارشد -دانشکده کارآفرینی-دانشگاه تهران
• دستیار استاد -کسب و کار بین الملل -دکتر مهران رضوانی -مقطع کارشناسی
ارشد -دانشکده کارآفرینی-دانشگاه تهران
• دستیار استاد -مدیریت کارآفرینی استراتژیک -دکتر علی داوری -مقطع کارشناسی
ارشد -دانشکده کارآفرینی-دانشگاه تهران
• دستیار استاد -تحلیل محیط کسب و کار -دکتر علی مبینی دهکردی -مقطع
کارشناسی ارشد -دانشکده کارآفرینی-دانشگاه تهران

پایان نامه های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد :

تلفن :
026 -32538431
همراه :
0912 – 3724386
ایمیل :
ali_sasani@ut.ac.ir
uav_ehsan@yahoo.com

عنوان

دانشجو

سمت

تحلیل تاثیر سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان
دانشگاه خوارزمی

بهروز فتحی

استاد
مشاور

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شکل گیری کارآفرینی
(مورد :کارآفرینانتولیدی استان البرز)

مصطفی
منصور زارع

استاد
مشاور

شناسایی تاثیر گرایش استراتژیک بر عملکرد کسب و کارهای
کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری (مورد :دفاتر خدمات
گردشگری استان البرز)

محسن خیری
اشکوه

استاد
مشاور

مقاالت پژوهشی:
پایان نامه کارشناسی ارشد:
• شناسایی فرآیند شکل گیری بصیرت کارآفرینانه در تشخیص فرصت -استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی1391 -
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مقاالت خارجی:
ISI Journal:
•Integration of Linear Goal Programming and Fuzzy VIKOR Method for
Marketing Strategy Selection: A Case Study, Journal of American Science ,
2012, Vol.8, No.6, p.827-834.
•Applying Logarithmic Fuzzy Preference Programming and VIKOR Methods
for Supplier Selection: A Case Study, Journal of American Science , 2013,
Vol.9, No.1, p.105-109.
International Scientific Research Journal:
•Investigating the Effect of Emotional Intelligence and Personality Traits on
Entrepreneurial Intention Using the Fuzzy DEMATEL Method, International
Journal of Business and Social Science , 2012, Vol.3, No.13, p.286-296.
•Applying Logarithmic Fuzzy Preference Programming for Ranking of Effective
Organizational Factors on Creativity: A Case Study, International Journal of
Business and Social Science , 2012, Vol.3, No.14, p.83-94.

•Investigating the Effect of Human Capital and Social Capital on Innovation
Using the Fuzzy AHP Method, New York Science Journal 2012; No.5, Vol.11,
pp.142-151
پروژه های انجام شده:
•بررسی و تحلیل بازار تولید و مصرف انرژی های نوین و تجدید پذیر در ایران -استاد
راهنما :جناب آقای دکتر محسن رضایی میرقائد
•امکان سنجی و تهیه طرح کسب و کار ”مصرف المپ های مهتابی  LEDدر کشور“-
استاد مشاور :جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی و دکتر نرگس ایمانی پور
•طراحی سیستم نظارت و کنترل هوایی مبتنی بر وایمکس -استاد راهنما :جناب آقای
دکتر بهروز زارعی کرک آباد
•مشارکت در طراحی و ساخت پهپاد عمود پرواز – استاد مشاور :جناب آقای دکتر علیرضا
نوین زاده
تلفن :
026 -32538431

•طراحی و ساخت سیستم ایمنی ویدئوپروژکتور – استاد مشاور :جناب آقای دکتر عزیزاهلل
جعفری(-طرح مورد تقدیر در سی امین نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی)

همراه :
0912 – 3724386

•مشارکت در طراحی و ساخت نمونه اولیه شبیه ساز پرواز  3درجه آزادی -پروژه برگزیده
استانی خوارزمی

ایمیل :
ali_sasani@ut.ac.ir
uav_ehsan@yahoo.com
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توانایی های تدریس:
• توانایی تدریس در حوزه تئوری های سازمان و مدیریت
• توانایی تدریس در حوزه مدیریت سیستم های اطالعاتی
• توانایی تدریس در حوزه کارآفرینی و تشخیص فرصت
• توانایی تدریس در حوزه طراحی مدل های کسب و کار
• توانایی تدریس در حوزه طراحی و تدوین برنامه کسب و کار
• توانایی تدریس در حوزه تحلیل محیط کسب و کار
• توانایی تدریس در حوزه مدیریت استراتژیک

علی ساسانی

مهارت ها :
• آشنایی با انواع روشهای ساخت و تولید سنتی و مدرن
• آشنایی با صنعت  MDFو ماشین آالت و دستگاه های مربوطه
• آشنایی با صنعت نور پردازی و ماتریال جدید
• آشنایی با دستگاه های  CNCبرش و حک فرز و لیزر

افتخارات و تقدیرنامه ها :
• دانشجوی نمونه دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری – 1385
• دانشجوی کارآفرین نمونه – دانشگاه علم و فرهنگ – 1387
• استاد راهنمای طرح برتر مسابقات دانش آموزی کشوری خوارزمی  1389 -و 1390
استاندارد ها و گواهینامه ها :
•PMBOK – Moody International – 2008
•ISO 9001:2000 – Moody International – 2007

زبان های خارجی:
• انگلیسی (مکالمه ،خواندن ،نوشتن :خوب)
• عربی (خواندن :متوسط)
نرم افزارهای کامپیوتری :

تلفن :
026 -32538431
همراه :
0912 – 3724386
ایمیل :
ali_sasani@ut.ac.ir
uav_ehsan@yahoo.com
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Vensim
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Mind View

•Auto CAD - 2D
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