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 :مشخصات فردی                                                                                  

                                علی نعمانی صیقالن      : نام و نام خانوادگی           

 

 

 

 :سوابق تحصیالت دانشگاهی 

  یریت گرایش مد-مدیریت تکنولوژی دکتری تخصصیدانش آموختهR&D ، واحد علوم و تحقیقات  -می دانشگاه  آزاد اسال

 تهران.

 واحد علوم و تحقیقات تهران، -گرایش انتقال تکنولوژی، دانشگاه  آزاد اسالمی  -مدیریت تکنولوژی   :کارشناسی ارشد 

 .8315فارغ التحصیل 

 8318، فارغ التحصیل تهران شمالواحد  -تحلیل سیستمها، دانشگاه آزاد اسالمیگرایش -کارشناسی:مهندسی صنایع. 

 

 و مشاوره سوابق شغلی اجرایی: 

 گروه مشاوران مدیریت فناوری مدیرعامل 

 رئیس هیات مدیره گروه مشاوران مدیریت فناوری 

 فناوری قائم مقام گروه مشاوران مدیریت فناوری 

  فناوری مشاور تجاری سازی–شرکت بسامد موج 

  فناوری مشاور تجاری سازی–شرکت رفیع صنعت قائم 

 فناوری جاری سازیمشاور ت –شرکت الکتروصنعت 

  عضو تیم مشاوره تدوین استراتژی و مدیریت سیستم کیفیت –شرکت بسامد موج 

  عضو تیم مشاوره تدوین استراتژی و مدیریت سیستم کیفیت –شرکت رفیع صنعت قائم 

  عضو تیم مشاوره تدوین استراتژی و مدیریت سیستم کیفیت –شرکت الکتروصنعت 

 یر توسعه سیستمهامد -شرکت شیشه های ایمنی بهنور 

 مدیر کیفیت -شرکت شیشه های ایمنی بهنور 

  مدیر سیستمهای کیفیت –راهکار صنایع نوین شرکت 

 کارشناس ارشد تعالی -شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل 

 مدیر تضمین کیفیت -شرکت آذین خودرو 

  کارشناس تضمین کیفیت -نوباف ایرانشرکت 
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 مدیر لجستیک -هنورشرکت شیشه های ایمنی ب 

  کارشناس کنترل پروژه -آتمسفرشرکت 

  مشاور کیفیت -برنزشرکت 

  مشاور کیفیت -ایران اشبنتشرکت 

  مشاور کیفیت -پروزنشرکت 

 برگزار شده تخصصی یبرخی از  کارگاهها: 

 توسعه انجمن مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، عنوان: کارگاه مدیریت تحقیق و 

 :مدیریت تکنولوژی شرکت برق منطقه ای هرمزگان، عنوان 

 مدیریت تکنولوژی تراکتورسازی کردستان، عنوان: شرکت 

 شرکت کابل خودرو سبزوار: عنوان: مدیریت تکنولوژی  

  مدیریت تکنولوژی کاالی الکتریک، عنوان:شرکت. 

 :سوابق شغلی علمی 

 استاد مدعودانشکده مدیریت،  -، واحدکرج  دانشگاه آزاد اسالمی. 

  نفت تهران، استاد مدعودانشگاه 

 مدیریت صنعتی و صنایع ,مدیریت اجراییدوره های  استاد ،مرکز آموزش بازرگانی، استان البرز. 

 استاد مدعو -دانشگاه جامع علمی کاربردی 

  پژوهشی : -سوابق علمی 

 ،حقیق و توسعه در صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهیارایه مدل استراتژی ت رساله دکتری تخصصی 

 ،بررسی مدل های انتقال تکنولوژی در صنعت قطعه سازی تزیینی و تریم به منظور پیشنهاد مدل  پایان نامه کارشناسی ارشد

 مناسب انتقال تکنولوژی

 : سوابق تدریس دانشگاهی 

 صنایعکارشناسی مهندسی  ، مقطع ورشته تحصیلی:کنترل کیفیت آماری درس. 

 :کارشناسی مدیریت درس مدیریت بهره وری، مقطع ورشته تحصیلی 

 کارشناسی مدیریت ، مقطع ورشته تحصیلی:تئوریهای مدیریت و سازمان درس. 

 :کارشناسی مهندسی صنایع. درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، مقطع 

 سی صنایعکارشناسی مهند ، مقطع ورشته تحصیلی:سیستمهای اطالعات و مدیریت درس. 

 کارشناسی حسابداری ، مقطع ورشته تحصیلی:آمار و کاربردهای آن درس. 
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 کارشناسی حسابداری مقطع ورشته تحصیلی:، ئوری و طراحی سیستم هادرس ت. 

  کارشناسی مهندسی صنایع مقطع ورشته تحصیلی:، ارزیابی کار و زماندرس. 

  کارشناسی مدیریت ، مقطع ورشته تحصیلی:کنترل پروژهدرس. 

 علمی : نشریاتدر  شده چاپ مقاالت 

 خودرو با استفاده از مدل میو تر ینییتز یدر صنعت قطعه ساز یانتقال فناور زمیمکان نیانتخاب مناسبتر AHP) چهارمین کنفرانس ، )

 9831مدیریت تکنولوژی ، 

 MAFMA داشبورد خودرو نهیس ونیالس زویا قیخودرو : عا رانیشرکت ا یمورد کاو یا صهیچند خص یحالت خراب لیو تحل هی: تجز ،

 9831ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت ، 

 خودرو نیدر شرکت آذ ییو نحوه محاسبه آن مدل اجرا شیو پا یریاندازه گ ستمیس جادیا ی، چگونگ یداخل انیمشتر تیسنجش رضا ،

 9831ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت ، 


