بسم اهلل الرحمن الرحیم و هو الخالق العلیم
آشنایی با

سیدعلیرضا کاشیزاد
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
کارشناسی ارشد علوم شناختی (گرایش ذهن ،مغز و تربیت) پژوهشکده علوم شناختی
کارشناسی مهندسی صنایع (گرایش تولید صنعتی) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرانجنوب
 MBAحرفهای (گرایش مدیریت استراتژیک) موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

متولد  17بهمن  | 1368متأهل | ساکن تهران
موبایل 0920 330 1409 :تلفن021 88770345 :
دسترسی به پروفایل انگلیسی در :LinkedIn

ایمیلsa.kashizad@gmail.com :
http://ir.linkedin.com/in/kashizad

تجربهها
طراحی برنامههای یادگیری و توسعه سرمایههای انسانی
پروژه جاری:



طراحی و اجرای برنامه یادگیری و توسعه سرپرستهای مرکز تماس | شرکت سفرهای علیبابا (تابستان )1398

شرکت صنعتی | هلدینگ میدکو  -شرکت تابعه طرف قرارداد :فرتاک ایرانیان (دی  1397تا اردیبهشت )1398



مشاوره نوآوری؛ طراحی مفهومی ساختار توسعه نوآوری گروه میدکو



طراحی مطالعه راهبردی مدیریت داراییهای فکری هلدینگ میدکو و شرکتهای تابعه

شرکت فناوری اطالعات | گروه فناپ (مرداد  1394تا شهریور )1396



مشاور خالقیت و نوآوری مدیریت منابع انسانی



عضو کمیته سرمایههای انسانی و تسهیلگر توسعه HR Business Partner Model

شتابدهنده نوآوری | تریگآپ (مرکز نوآوری و فناوری فناپ  +شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر شناسا)



طراحی و برگزاری بیش از  24کارگاه آموزشی با محوریت خودباوری خالق و تمرین تفکر طراحی

شرکت تولیدی | راک مشبک تهران (شهریور  1395تا دی )1396



مشاور مدیرعامل



طراحی و اجرای دورههای توسعه رهبری مدیران  +دورههای توانمندسازی سرمایههای انسانی

شرکت بازرگانی کشاورزی | سروش باران (اسفند  1395تا آذر )1396



مشاور هیأت مدیره



طراح و تسهیلگر کارگاههای استراتژی توسعه سازمان  +دورههای توانمندسازی سرمایههای انسانی

شرکت معماری و طراحی داخلی | تهران دیزاین سنتر (بهار  1394تا بهار )1395



مدیر استراتژی  +راهبر پروژه آفرینش برند



طراحی و اجرای دورههای توانمندسازی سرمایههای انسانی

صفحه  1از 2

موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران (فروردین  1389تا کنون)



مشاور پروژههای کشف و حل مسأله



مدرس ارشد نوآوری و استراتژی (طراحی و برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان صنایع مختلف)

آموختهها
 NPDتوسعه محصول جدید (دوره تخصصی) سازمان مدیریت صنعتی
( TRIZ & Systematic Innovationدوره تخصصی) موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران
( Grassroots Innovationدوره تخصصی) مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

نمونه پروژهها
اتاق حل مسأله شهرداری تهران | معاونت منابع انسانی شهرداری تهران؛  1397تاکنون
طراحی محیط یادگیری همیاری خالق در سازمانها | شرکت فناپ؛ 1396
مشاور مهندسی ارزش در پروژههای گاز و پتروشیمی
انتقال گاز گورزین ـ الفت ـ بندرعباس و انتقال گاز مجتمع گلگهر شرکت مهندسین مشاور بینا  /تابستان و پاییز  1392تهران
طرح متانول پتروشیمی دنا و سبالن شرکت  / PDSCOخرداد و تیر  1390تهران و شیراز
عضو اتاق فکر طراحی برنامههای تلویزیونی
برنامه عمق آب شبکه آموزش سیما برنامه  360درجه؛ چالشها و مسائل مرتبط با نظام آموزش عالی کشور شبکه چهار سیما
نمونه آموزشها
سفرهای علیبابا ،فناپ پرداخت ،فرنام ،کارخانه ارونتک ،ارتباط فردا (با همکاری شرکت تجربه شاپرک آبی) ،مهندسی و ساخت مپنا
(توگا) ،شرکت یونیلیور ایران ،شهرداری تهران ،ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
نمونه یادداشتها
روزنامه دنیای اقتصاد نکاتی تاثیرگذار در توسعه نوآوری برای مدیران سازمانهای ایرانی اسفندماه 1396
مسئولیتهای واقعی یک مدیر ارشد نوآوری آذرماه 1393
عالقهها
خالقیت سازمانی و تفکر دیزاین
پرورش اصالت و رهبری اصیل
تفکر سیستمی و طراحی استراتژی
توسعه مهارتهای نرم و یادگیری سازمانی
مسئولیت اجتماعی
عضو گروه آسمان (هسته پژوهشی و آموزشی تفکر سیستمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف)
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