علی ولی زاده
بر اساس آزمون  ،MBTIتیپ شخصیتی من ENTJ-A ،است.

ایران ،تهران

از اینکه همه چیز را تحت کنترل خود داشته باشم ،لذت میبرم .مسئولیتهای
کوچک و بزرگی را تجربه کردم که باعث شده اعتماد به نفس الزم برای شروع
پروژهها و کارهای جدید و نوآورانه را داشته باشم .من متولد زاهدان و
بزرگشدۀ بیرجند هستم .اولویت زندگی من خانوادهام هستند.

(+98)915-5639652
ali.valizadeh.ae@gmail.com

سوابق تحصیلی
کارشناسی  1395تا 1399

پیشدانشگاهی و دیپلم  1391تا 1395

کارشناسی ارشد  1399تا

( 1401درحال انجام)

مهندسی هوافضا -گرایش آیرودینامیک

مهندسی هوافضا

نظری -ریاضی و فیزیک

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

مدرسه شهید بهشتی(سمپاد)

ایران ،تهران

ایران ،تهران

ایران ،بیرجند

سوابق فعالیتها و تجربیات
تیر  1398تا اکنون

دبـــیـ ر
کانون مطالعات اقتصادی و سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف – ایران ،تهران

این مجموعه با هدف تأثيرگذاری و نقش آفرینی تخصصی پيرامون مسائل اساسی کشور در حوزههایی مختلف نظير :صنعت،
اقتصاد ،انرژی ،علم و فناوری ،سالمت ،آموزشعالی ،دیپلماسی ،کشاورزی ،سربازی و ، ...در جهت آشنایی بيشتر دانشجویان با این
مسائل و ارائه راهکار جهت حل مسائل و مرتفع شدن مشکالت ،مشغول به فعاليت است.
دستاوردهای عمده:
•

برگزاری جلسات هماندیشی با حضور کارشناسان حوزههای اقتصادی و سیاستگذاری

•

برگزاری سمینارها  ،همایشها و کارگاههای آموزشی مختلف

مدیر پروژه

اردیبهشت  1398تا اکنون

شرکت کشف و تبادل فرصتهای اقتصادی کاشف – ایران ،تهران
شرکت کشــف و تبادل فرصــتهای اقتصادی کاشــف ،یک شرکت کارگزار فناوری است که با هدف تسهيل فرآیند کشف مسئله،
احصای نيازهای فناورانه و انتقال تکنولوژی بين بنگاههای توليدی و صنعتی ایجاد شده است)kashef.co( .
دستاوردهای عمده:
•

مدیریت پروژههای مختلف صنعتی ،نرمافزاری ،مطالعات امکانسنجی و...

تیر  1399تا اکنون

دبــــیر علمی
رویداد ملی فرصت – ایران ،تهران

بنياد ملی نخبگان در قالب طرح شهيد بابایی ،به همت شرکت کاشف به برگزاری ســری مسابقات فرصــت در قالب رویدادهای رقابتی
مســـئلهمحـور ،حول نيازها و فــرصتهای اقتصادی مبتنی بر ظـرفيتهای فناورانه و نوآورانه مـیپردازد)oppevent.ir(.
دستاوردهای عمده:
•

طراحی فرآیندهای مسابقه و سیاستگذاری رویداد

•

مدیریت کمیته علمی و فرآیندهای ارزیابی و منتورینگ رویداد

•

بررسی و مطالعه امکانسنجی موضوعات رویداد و مشاوره تخصصی

•

طراحی و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و عمومی

برخی از سایر فعالیتها و تجربیات:
دستیار پژوهشی ،مرکز سنجش و کنترل جریان سيال دانشگاه صنعتی شریف  -ایران ،تهران
مدیر آموزش ،شرکت مطالعات فضایی اسپاش  -ایران ،تهران

تیر  1400تا شهریور 1400
مهر  1397تا آذر 1399

دبـــیر ،هيأت متوسلين به چهارده معصوم (ع) دانشگاه صنعتی شریف  -ایران ،تهران

خرداد  1397تا بهمن 1397

مهارتها
زبان انگلیسی

زبان عربی

زبان روسی

برنامه نویسی C , C++

Solidworks

MATLAB

Adobe Photoshop

Adobe Premiere

After Effects

Microsoft Word

Microsoft PowerPoints

Microsoft Excel

Microsoft Project

Microsoft Visio

Microsoft Publisher

مطالعه امکانسنجی ()FS

طراحی مدل کسبوکار()BM

تهیه طرح کسبوکار ()BP

تهیه RFP

تهیه پروپوزال

طراحی ساختار سازمانی

مدیریت راهبردی

طراحی و توسعه محصول

مدیریت اجرایی

مدیریت زمان

مدیریت پروژه

رهبری تیم

شبکههای اجتماعی

عالقهمندیها

سینما

موسیقی

مطالعه

هوافضا و

بدمینتون

(فیلم و سریال)

کالسیک

و مهارت آموزی

هوانوردی

و شنا

@valiant_ir
a l i - va liz a d eh - 26 89 9 21 37

