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 *مشخصات فردی: 

 تهران  – 1346متولد:                 فینام و نام خانوادگی: علیرضا یوس  

 دارای کارت پایان خدمت                  وضعیت تأهل: متأهل              

 AliReza.yousefi110@Gmail.comپست الکترونیکی:     09122153741شماره تماس: 

 

 *مدارج علمی و تحصیلی: 

  1383 سازمان ملل متحد )ژاپن( دارای دانشنامه دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه  

 ن مدرك دکترا(دومی)طرح تجاری( از دانشگاه بین المللی مالزی ) DBAدارای دانشنامه دکترای 

 * سوابق دانشگاهی: 

  تاکنون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا  1367از سال سراسری وآزاد اسالمی استاد دانشگاههای 

  رساله کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه مدیریت در  دههااستاد راهنما، داور و مشاور بیش از

 تاکنون  1380دانشگاههای متعدد از سال 

 مدیریت در دانشگاههای آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و پیام نور استاد دوره های  دکترای 

  استاد دوره های عالیMBA  وDBA  در دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد

 دانشگاه تهران و موسسات آموزش عالی معتبر 

 تاکنون  2005 در دبی از سال انیاناستاد دوره آینده پژوهی راهبردی خانه تجارت ایر 

 



  استاد دوره های کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان )شهرك علمی و تحقیقاتی شیخ بهایی( از سال

 تاکنون 1387

  سازمان، شرکت و نهاد تولیدی، صنعتی، خدماتی و اداری صدهااستاد دوره های مدیریتی در بیش از

 تاکنون  1380از سال 

 *سوابق اجرایی: 

  1392مشاور استراتژیک شرکت آلومینیوم المهدی در استان هرمزگان سال 

  1388مشاور شرکت فوالدمبارکه درزمینه تعالی سازمانی  

  1388لغایت 1385مشاور شرکت توانیر کل کشوردرزمینه تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی

کشور؛خطوط لوله ومخابرات نفت؛ مشاور استراتژیک شرکتهای کیسون؛ دژپاد؛نفت ایران؛گاز کل 

عملیات انتقال گاز؛اتاقهای بازرگانی وصنایع ومعادن کل کشور؛شرکتهای هلدینگ ساختمانی؛ 

 تاکنون 1378پیمانکاری انرژی؛توسعه ای وعملیاتی ازسال 

 1391مشاور برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی کشور در سال  

 *دوره های صنعتی: 

دوره های مدیریتی : 

راهکار طالیی حفظ  15 -تدبیر برای انگیزش 30 -مدیریت منابع انسانی -مدیریت رفتار سازمانی

سرمایه انسانی در سازمان، مدیریت کهکشانی، مدیریت ایده آلها، مدیریت غازها و بوفالوها، نظریه 

 10 راهکار مبارزه با افسردگی در سازمان، 20آشوب در مدیریت، مدیریت تحول در تصمیم گیری، 

روش مذاکره موفق در سازمان، مشتریان، بازاریابی و مذاکره با  16راهکار مدیریت طالیی در سازمان، 

روش طالیی تشویق سازمانی، مدیریت اراده، مدیریت تمرکز بر هدف مدیریت بحران، روش  10مدیران، 

راتژی در سازمان، روش پیاده سازی است 10های نوین کارآفرینی، خالقیت، انگیزش مدیریت اقتضایی، 



روش های عملیاتی برنامه ریزی استراتژیک، روش نخبه پروری )گاما( در سازمان ، مدیریت تعامل در 

روش پیش بینی آینده اقتصادی در سازمان، مهندسی رفتار ارتباطی، مهندسی تیپ  15زمان بحران، 

در  GAPو  SWOTیل شکاف های رفتاری هنجار و نابهنجار، مدیریت شایعه، مدیریت استراتژیک، تحل

مدیریت دلفینی ودایناسوری ودهها دوره دیگر  سازمان، مدیریت روش ها، ساختار شناسی سازمانی

 کالم از ذکر آنها خودداری می نمایم که به علت عدم اطاله مدیریتی

 

  سازمان هایی که تاکنون ارتباط علمی و مشاوره داشته ام 

شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای استانی، شرکت عملیات 

انتقال گاز ایران و شرکت های استانی، شرکت های پتروشیمی در بندر امام، سازمان بنادر و کشتیرانی 

و بخش و شرکت های تابعه، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، شرکت های لبنیات و بستنی پگاه 

های خصوصی، شرکت های تابعه ایمیدرو، شرکت های تابعه ایدرو، شرکت های تابعه آبفای کشور، 

شرکت های توانیر در استان ها، شرکت های سیمان، شرکت های مخابراتی استانی، استانداری های 

ان کشور، شرکت های آلومینیوم، شرکت های تولید کننده مواد غذایی، شهرداری های کشور، سازم

های امور مالیاتی، شرکت های تبلیغاتی، صنایع دفاعی کشور، و صدا و سیما و ده ها سازمان و نهاد 

 کشوری 

 *سوابق پژوهشی:  

  1391محقق و پژوهشگر استراتژی سازمانی در تامین اجتماعی کشور سال 

  2012محقق و پژوهشگر ممتاز انجمن بین المللی مدیریت در وین سال 

  تاکنون  1367مقاله مدیریتی در جراید و نشریات داخلی کشور از سال  دههانویسنده بیش از 


