باسمه تعالی

کارنامه حرفهای امیر شاهرخی
تاریخ آخرین بروزرسانی :آبان 97
 .1تحصیالت
ردیف

سطح تحصیالت

رشته تحصیلی

گرایش

دانشگاه محل تحصیل

1

دکترا (کاندیدای )PhD

مدیریت

سیاستگذاری عمومی

موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزی

2

کارشناسی ارشد 2

مدیریت MBA

عمومی

دانشگاه صنعتی شریف

3

کارشناسی ارشد 1

مدیریت پروژه و ساخت

-

دانشگاه تهران

4

کارشناسی

مهندسی عمران

عمران

دانشگاه علم و صنعت ایران

 .2سوابق آموزشی
شغل/سمت

محل اشتغال  /همکاری

مدرس

شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)

مدرس

شرکت مهندسی فاضالب استان تهران

مدرس

شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)

مدرس

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه
شهید بهشتی

نوع فعالیت

برگزاری سمینار با عنوان «گفتگوی
استراتژیک برای تغییر» برای مدیران
ارشد
برگزاری دوره آموزشی با عنوان
«گفتگوی استراتژیک برای تغییر»
برگزاری سمینار آموزشی با عنوان
«آمادگی برای سفر تغییر» برای مدیران
میانی و مدیران کل
تدریس دروس مدیریت استراتژیک و
رهبری و مدیریت تحول سازمانی

مدت و تاریخ همکاری

یک سمینار ،زمستان 96
یک دوره ،پاییز 96
یک سمینار ،پاییز 95
 30دوره 93 ،تاکنون

مدرس

شرکت آب و فاضالب منطقه  4تهران

سمینار یک روزه مدیریت استراتژیک

 1دوره93 ،

مدرس

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
(دورههای  MBAمشترک موسسه
نگاره و دانشکده مدیریت)

تدریس درس مدیریت تغییر و تحول
سازمانی

 1ترم93 ،

مدرس

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
(دورههای  MBAمشترک موسسه
نگاره و دانشکده مدیریت)

تدریس درس مدیریت استراتژیک

مدرس

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
(دورههای  MBAمشترک موسسه
مهرپویان و دانشکده مدیریت)

تدریس درس مدیریت استراتژیک

 1ترم92 ،

 1ترم91 ،

1

مدرس

مدرس

مدرس

مدرس

مدرس

دستیار آموزشی

دپارتمان  MBAموسسه تحقیقات و
آموزش مدیریت (دورههای مشترک با
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
(موسسه – ) IDMدر محل
دانشکدههای علوم و فنون نوین و
روانشناسی
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
(دورههای  MBAمشترک موسسه
مهرپویان و دانشکده مدیریت)
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
(دورههای  MBAمشترک موسسه
مهرپویان و دانشکده کارآفرینی)
تبریز (دورههای  MBAمشترک موسسه
مهرپویان و دانشکده کارآفرینی دانشگاه
تهران)
دانشگاه تهران ،پردیس هنرهای زیبا،
دانشکده معماری

تدریس دروس مدیریت استراتژیک –
رهبری و مدیریت تحول سازمانی

 7دوره91-90 ،

تدریس درس مدیریت استراتژیک

 3ترم90 ،

تدریس دروس مدیریت استراتژیک –
رهبری و مدیریت تحول استراتژیک –
مدیریت استراتژیک در سازمانهای
خدماتی و موسسات کوچک

 5دوره90-89 ،

تدریس دروس مدیریت استراتژیک –
رهبری و مدیریت تحول سازمانی

 4دوره89-88 ،

تدریس دروس مدیریت استراتژیک –
رهبری و مدیریت تحول سازمانی

 2ترم88 ،

تدریس درس استاتیک به دانشجویان
کارشناسی مهندسی معماری به عنوان
دستیار آموزشی

 1ترم1382 ،

 .3سوابق پژوهشی ،مشاورهای و کارشناسی در حوزه مدیریت:
شغل  /سمت

محل اشتغال  /همکاری

نوع فعالیت

تاریخ
همکاری

مشاور سیاستگذاری

مدرسه ملی سینما

مشاوره به مدیرعامل

97

کارشناس مدیریت و
کسبوکار
رئیس ستاد اجرایی و
عضو شورای
سیاستگذاری
رئیس ستاد اجرایی و
عضو شورا

شبکه دو سیما ،برنامه
تصویر زندگی
موسسه معنا و کانون
نهادهای مالی و
سرمایهگذاری

ارائه مطالب کسب و کار

97

اولین همایش ملی سرمایهگذاری و
تامین مالی برای مدیران

97

سیاستگذاری و اجرای همایش

اولین همایش ملی شناسایی و پرورش
مدیران آینده

96

سیاستگذاری و اجرای همایش

رئیس ستاد اجرایی و
عضو شورای
سیاستگذاری

موسسه معنا

همایش بینالمللی مدیریت در عصر
دیجیتال

96

مشاور

شرکت صدف

مشاوره به مدیرعامل

95

موسسه معنا

مالحظات

سیاستگذاری برای همایش
بینالمللی سینما در عصر
دیجیتال
طرح مسائل کسبوکار به زبان
ساده

سیاستگذاری ،دعوت از چهره
برجسته بینالمللی ،پروفسور
چارلز هندی و برگزاری
همایش
شرکت فعال در حوزه صنایع
دریایی و صنعت نفت
2

94

برنامه زنده یک ساعته
اقتصادی سیما در حوزه
کسبوکار و مدیریت
مشاوره براساس عالقمندی
شخصی

کارشناس مدیریت و
کسبوکار

شبکه  5سیما /برنامه
ایرانشهر

کارشناس برنامه در  23قسمت

مشاور مدیریت

شرکتها و کسب و
کارهای کوچک و
متوسط مختلف

ارائه مشاورههای مدیریتی

از سال 88
تاکنون

کارشناس مدیریت

شبکه  3سیما /برنامه
سکه

کارشناسی از نگاه مدیریت

93

مشاور مدیریت
استراتژیک

موسسه توسعه مدیریت
و فن معنا

برنامهریزی راهبردی

92-93

پژوهشگر

مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی

پژوهشی

92-93

مشاور مدیریت
استراتژیک

موسسه تحقیقات و
آموزش مدیریت
(وابسته به وزارت نیرو)

برنامهریزی راهبردی و مشاوره

90-92

مشاور مدیریت
استراتژیک

شرکت اوج پژوهش
صنعت

مشاوره در امور تدوین استراتژی و
سازماندهی

89

مسئول برنامهریزی و
کنترل پروژه

شهرداری تهران ،بخش
مشاوران شهردار

مدیریت و کنترل وضعیت پیشرفت
پروژههای عمرانی سازمانهای
شهرداری

83-84

کارآموز

مجتمع پتروشیمی
برزویه

پژوهشی

تابستان 82

بخش اقتصادی سیما ،برنامه
تلویزیونی درخصوص
رفتارهای اقتصادی
ایجاد بزرگترین مدرسه
مدیریت کسب و کار حرفهای
ایران در دانشگاه شهید بهشتی
کار بر روی موضوعات آموزش
نمایندگان مجلس و مدیریت
دانش در مجلس شورای
اسالمی
ایجاد مدرسه مدیریت کسب و
کار حرفهای مشترک با
دانشگاه تهران
شرکت مهندسی در زمینه نفت
و گاز ،صنعت و صنایع و
سازههای دریایی
مسئولیت کنترل پیشرفت
سازمانهای آتش نشانی،
بازیافت و تبدیل مواد ،شهروند،
میادین میوه و تره بار ،پارکها
و فضای سبز ،زیباسازی،
کشتارگاه
مطالعه موردی درخصوص
سیستم مدیریت تامین

3

 .4سوابق اجرایی (صنعتی  /خدماتی):
شغل  /سمت

محل اشتغال  /همکاری

نوع فعالیت

تاریخ همکاری

مدیرمسئول

انتشارات کتاب معنا

نشر

 97تا کنون

همبنیانگذار و رئیس هیات
مدیره

موسسه توسعه مدیریت و فن مدیران
عصر نادین اندیشه (معنا)

ارزیابی ،آموزش ،پژوهش و خدمات
توسعهای داخلی و بینالمللی

 91تا  93برنامهریزی
راهبردی و بعد از 93
مسئولیت اجرایی

مجری و مشاور/مدیر

دپارتمان  MBAمشترک موسسه
تحقیقات و آموزش مدیریت و دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت آموزشهای مشترک
دانشگاهی

از  90تا  231( 92نفر
دانشآموخته)

موسس و رئیس هیات مدیره

شرکت رها طرح زیستا

مدیریت مشاوره و طراحی به
صورت شخص حقیقی

پروژههای مختلف مهندسی و نظارت

موسس ،نایب رئیس هیات
مدیره و قائم مقام مدیرعامل

شرکت کابیله پرشیا

مهندسان مشاور در حوزههای عمران،
معماری ،کشاورزی ،سازه ،تاسیسات
زیربنایی و تاسیسات مکانیکی و برقی
مطالعات و طراحی مهندسی در
رشتههای معماری ،سازه ،محوطه،
تاسیسات آبرسانی و جمعآوری
فاضالب ،تاسیسات برقی و مکانیکی
تولید و تامین تجهیزات و پشتیبانی از
زنجیره تامین در صنایع کشاورزی و
دامداری

شرکت مهندسی ابنیه پادلرزه

مشاوره مهندسی و پیمانکاری

82-90

شرکت پرلیت ،تونل رسالت

پیمانکاری

82

مسئول فنی و برنامهریزی

تعاونی خاص کارکنان وزارت راه و
ترابری ،کارگاه ساختمانی پردیس

ساختمانی

81-82

کارشناس سازه

شرکت ناموران ،پتروشیمی تندگویان

مهندسین مشاور در زمینه نفت ،گاز و
پتروشیمی

81

موسس ،مدیرعامل و عضو
هیات مدیره
مسئول برنامهریزی و کنترل
پروژه و کارشناس تکنولوژی
بتن

از  86تا 91

83-91

از  85تا 91

 .5سوابق پژوهشی در حوزه فنی و اختراع:
شغل  /سمت

محل اشتغال  /همکاری

نوع فعالیت

مدت و تاریخ
همکاری

کارشناس و
عضو طرح

دانشگاه علم و صنعت
ایران  /طرح پژوهشی
گردان خاک

طراحی و ساخت نخستین
دستگاه سانتریفیوژ
مکانیک خاک در
خاورمیانه

81-82

عضو طرح

دانشگاه علم و صنعت
ایران ،طرح پژوهشی تولید
بتن با مقاومت باال

آزمایشگاهی

80-81

مالحظات

ثبت شده در سازمان مالکیت صنعتی به
عنوان اختراع و دارای تاییدیه از سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
تولید بتن با مقاومت  3027کیلوگرم بر
سانتی متر مربع که منجر به احراز مقام دوم
تیم دانشکده از مسابقات بتن انجمن بتن
آمریکا در سال  2001گردید.
4

 .6سخنرانیها ،مصاحبهها و مقاالت

● بیش از  200عنوان سخنرانی درباره «نقش ،اهمیت و جایگاه رشته  MBAبرای مدیران ،کارآفرینان و صاحبان کسب و کار
کشور» ،دانشگاهها و مراکز علمی مختلف از جمله موسسه معنا ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه تهران ،موسسه تحقیقات و آموزش
مدیریت و موسسه آموزش عالی آلطه ،از سال  90تا کنون
● مقاله با عنوان «کالسهای آینده به چه شکل است؟» ،منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد ،دوم اسفند 96
● سرمقاله با عنوان «فناوری پرورش مدیران» ،منتشر شده در ویژهنامه هفتگی روزنامه دنیای اقتصاد 23 ،آذر 96
● مصاحبه با عنوان «کاندیدای اصلح من» ،منتشر شده در روزنامه همشهری 27 ،اردیبهشت 96
● متن گفتوگو با عنوان «بوریاباف گرچه بافنده است ،»...منتشر شده در روزنامه همشهری 20 ،آذر 95
● سخنرانی با عنوان «مسائل غیرعقالیی در تصمیمگیری» ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،سوم آبان 95
● متن گفتوگو با عنوان «خسارتهای عالی» ،منتشر شده در همشهری 10 ،مهر 95
● مصاحبه با عنوان «صرف زندگی در تهران ارزش نیست» ،منتشر شده در همشهری دو 20 ،شهریور 95
● یادداشت با عنوان «آیا مدرک همان کاغذپاره است؟» ،منتشر شده در همشهری دو 31 ،مرداد 95
● یادداشت با عنوان «برای نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی» ،منتشر شده در روزنامه همشهری 9 ،اسفند 94
● یادداشت با عنوان «افسانه  35سالگی» ،منتشر شده در روزنامه همشهری 2 ،دی 94
● مصاحبه گروهی با عنوان «جستجوی علم در سرزمین اژدها» ،منتشر شده در روزنامه همشهری 29 ،شهریور 94
● سخنرانی با عنوان «الزامات پیادهسازی موفق تحول در سازمان» ،دانشگاه صنعتی شریف ،سالن کنفرانس انجمن فارغالتحصیالن
دانشگاه ،پنجم شهریور 93
● سمینار نیم روزه با عنوان «اهداف ،برنامهها و استراتژیهای سازمان» ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی،
ساختمان پرستو ،چهارم شهریور 93
 .7جوایز و افتخارات:

1
2
3
4
5
6
7

دریافت معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به مناسبت عضویت در تیم ساخت بتن با مقاومت زیاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران که به کسب مقام دوم جهانی در مسابقات بتن آمریکا منجر شد1382 ،
عضویت در گروه ساخت بتن با مقاومت زیاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران که به کسب مقام دوم تیمی
در مسابقات جهانی بتن با مقاومت زیاد برای دانشکده منجر شد( ،مسابقات بتن انجمن بتن آمریکا ،داالس)2001 ،
لوح تقدیر از ریاست دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران (جناب آقای دکتر افشار) به مناسبت عضویت در گروه
کسبکننده مقام دوم جهانی در مسابقات بتن  ACIشاخه ایران1380 ،
لوح تقدیر از ریاست دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران (جناب آقای دکتر افشار) به مناسبت عضویت در گروه بتن
دانشکده1380 ،
لوح سپاس از سوی سرپرست دانشگاه (جناب آقای دکتر شهرتاش) و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و صنعت ایران
(جناب آقای دکتر بهشتی) به مناسبت عضویت در گروه بتن دانشکده1380 ،
لوح تقدیر از ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران (جناب آقای دکتر شهرتاش) به مناسبت موفقیت در ساخت نخستین دستگاه
سانتریفیوژ مکانیک خاک در خاورمیانه1382 ،
لوح تقدیر از مدیر خالقیتهای علمی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران (جناب آقای دکتر شاه حسینی) به مناسبت
موفقیت در ساخت دستگاه گردان خاک ،نخستین دستگاه سانتریفیوژ مکانیک خاک در خاورمیانه1382 ،

5

8

لوح تقدیر از ریاست دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران (جناب آقای دکتر قاهری) به مناسبت موفقیت در ساخت
دستگاه گردان خاک ،نخستین دستگاه سانتریفیوژ مکانیک خاک در خاورمیانه1382 ،

9

کسب عنوان دانشجوی ممتاز افتخارآفرین در سال تحصیلی  81-80از طرف ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران

10

کسب عنوان دانشجوی ممتاز در سال تحصیلی  80-79از طرف ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران

11

کسب مقام سوم مسابقه طراحی و ساخت تیر طره فوالدی و دریافت لوح زرین از دومین جشنواره سراسری عمران ،دانشگاه
خواجه نصیرالدین طوسی1379 ،
 .8زبانهای خارجی:

تسلط به زبان انگلیسی ،آشنایی با زبانهای فرانسه و عربی
 .9مهارتهای عمومی:

● آشنایی با نرمافزارهای کاربردی عمومی
● آشنایی با نرمافزارهای مدیریت پروژه
● آشنایی با نرمافزارهای تحلیل آماری
 .10عضویتها:
نماینده حقوقی موسسه معنا در اجالس جهانی روسا و مدیران کل دانشکدهها و مدارس مدیریت بنیاد اروپایی توسعه مدیریت
()EFMD
عضو کانون دانشآموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
عضو کانون دانشآموختگان مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
عضو نظام مهندسی ساختمان
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