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 مشخصات فردی-1

 نام و نام خانوادگی: علیرضا فریدونی 

 : رودسر-1342متولد سال 

 :سال25سابقه کار 

 تحصیالت -2

  صنعت ایران دانشگاه علم و-لیسانس مهندسی مکانیک 

 ( فوق لیسانس مدیریت اجرائیMBA گرایش تجارت بین الملل )-)آکادمی علوم روسیه )آذربایجان 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین-مدیریت بازرگانی گرایش تحول فوق لیسانس 

  آکادمی علوم روسیه )آذربایجان( -دکتری اقتصاد گرایش بین الملل 

  شگاه آزاد اسالمی واحد قزویندان -دکتری کارآفرینی 

 برخی از سوابق پژوهشی -3

  مقاله 

“Evaluating The Development Degree of Qazvin Province Counties Using the Factor and Cluster Analysis” 

 مقاله 

“Climatic Regionalization of Qazvin Province by Using Multivariate Statistical Methods” 

  ترجمه فصل هایی از کتاب “ Logan . Williams” “ Business Communication” 

  ترجمه فصل هایی از کتاب“ Chopra” “Supply Chain Management” 

  ایران سرزمین اتالف انرژی "مقاله" 

  شناسایی موانع استراتژی برون سپاری در راستای استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد "پژوهش" 

  انب اقلیمی ساختمانهای بلند مرتبهزی باد و بررسی و تحلیل آثار و جومدلسا "پژوهش" 

  مدل ارتباط بورس ، دالر، نفت و طال "پژوهش" 

 سوابق تدریس -4

  بازاریابی-توسعه اقتصادی  -اقتصاد کالن-اقتصاد خرد  -مدیریت زنجیره تامین -مدیریت استراتژیک  -اقتصاد شهری- 

 حقوق قوانین شهری -تاسیسات و زیر ساخت های شهری -های مدیریتتئوری  -اقتصاد مدیریت 

 مدیریت  -فنون مذاکره -تدوین طرح کسب و کار -تجاری سازی-ایده پردازی  -دوره های کارآفرینی )خالقیت و نوآوری

 کسب و کارهای کوچک و متوسط و ..(

 تا کنون( 68سوابق کاری )ازسال -5



 لرهای نیروگاه شهید رجائیشرکت صنایع آذرآب : مدیر نصب بوی 

 مدیر کارگاه نیروگاه شهید رجائی                           

 معاون اجرائی نصب و برپائی                           

 )طراح و نصاب تجهیزات و ماشین آالت صنایع سنگین(

 شرکت البرز قطعه: مدیر کارخانه 

 )تولید قطعات فلزی خودرو(

  مدیر کارخانه-شرکت تولی پرس: مدیر فنی 

 )تولید انواع شوینده ها، پودر، مایعات(

  شرکت ارج:  معاونت طراحی و امور مهندسی 

 )تولید لوازم خانگی(

 شرکت تماد:  معاونت فنی 

 )تولید مواد اولیه داروئی(

 مهندسین مشاور خاتم: مدیر اجرائی 

 ستان قزوینمدیر بازررسی تاسیست سازمان نظام مهندسی ا 

  آذربایجان)تولید مواد غذایی(–مدیرعامل شرکت وینگز 

 سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان قزوین 

 رئیس شورای مرکز رشد 

 مسئول امور حوزه معاونت فناوری پارک 

 نماینده پارک در کمیته اجرایی مصوبات ریاست جمهوری 

 سایر فعالیت ها -6

  نائب رئیس-یک دوره عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان قزوین 

 دو دوره عضویت در هیئت مدیره انجمن قطعه سازان استان قزوین 

 عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام هندسی ساختمان 

 مشاور تاسیسات سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین 

 نظام مهندسی دارای پروانه اشتغال بکار پایه یک تاسیسات عضو سازمان 
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