خالصه سوابق تحصیلی و حرفه ای
-1مشخصات فردی:

نام ونام خانوادگی :میثم علیرضایی

نام پدر :کامران

محل سکونت :تهران

محل تولد :ایالم

تاریخ تولد1360/06/07:

نمابر021 89775007:

تلفن ثابت وهمراه09123632969- 02186037805:
نشانی پست الکترونیکceo@paivaran.com :
-2تحصیالت:
 DBAمدرسه کسب و کار منچستر
 MBAگرایش مارکتینگ دانشگاه تهران
مهندسی مکانیک ،ماشین آالت کشاورزی -دانشگاه آزاد
-4سوابق تدریس ،مطالعات و مشاوره:
سخنرانی در بیش از دویست سمینار مدیریت و کسب و کار در دانشگاه تهران ،دانشگاه شهید بهشتی و ...
مدرس کارآفرینی ،مارکتینگ (بازاریابی ،تبلیغات ،برندسازی ،فروش و  )...و توسعه مهارتهای فردی(مدیریت زمان ،هوش هیجانی ،اصول و فنون مذاکره،
حل مساله ،تفکر و خالقیت و  )...در دانشگاه های معتبر کشور
مدرس توسعه مهارتهای فردی (مدیریت زمان ،اصول و فنون مذاکره) به کارکنان معاونت پژوهشی در کلیه دانشکده های دانشگاه تهران
انجام مطالعات متعدد در حوزه های عارضه یابی و توسعه واحدهای صنعتی ،کارآفرینی و اشتغال پایدار و تحقیقات بازار
مشاور در حوزه کسب و کار صدها سازمان و مجموعه خدماتی و تولیدی کشور

 -3دستاوردهای عملی مطالعات صورت گرفته
طراح و مجری "طرح ملی کاپ" (کارآفرینی و اشتغال پایدار)
طراح و مجری "سامانه توسعه صنایع و کسب و کارهای ایران"
طراح و مجری "کارت یارانه خدمات" برای واحدهای صنعتی و تولیدی
طراح و مجری "طرح سراسری سوفا"(سازماندهی واحدهای فروش اثربخش) ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط
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-4برخی از سوابق اجرایی
رئیس پنل کسب و کار هفتمین کنفرانس بین المللی  ELearningبا حضور بیش از  12کشور 1397
موسس و رئیس مدرسه عالی کسب و کار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1397 )KBS
بنیانگذار و صاحب امتیاز استارت آپ سامانه توسعه صنایع و کسب و کارهای ایران  95( pooliran.comتا کنون)
بنیانگذار و مدیرعامل موسسه گسترش علوم و فنون پایوران ( 94تا کنون)
مشاور مارکتینگ  declareسوییس در خاور میانه  -1385تا کنون
مشاور مارکتینگ  jean davezفرانسه در ایران  -1385تا کنون
طراح و رئیس کلینیک عارضه یابی کسب و کار و مشاور سازمان صنایع کوچک  – 1395تا اکنون
عضو هیئت مدیره رستوران های زنجیره ای باگت 1394 -1396
مشاور اداره کل پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران 1395 -1394
طراح دوره و بنیانگذار و مدیر دپارتمان  MBAدانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 1392 -1394
موسس و رییس دپارتمان  MBAمشترک موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت وزارت نیرو و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1391
مشاور عالی موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو 1391 - 1389
بنیان گذار و رییس هیات مدیره گروه معماری سبز بام  -1385تا 1390
مدیرعامل مرکز پخش غذایی ژیوار 1388- 1389
موسس و صاحب امتیاز کانون تبلیغاتی اندیشه جوان 1384
عضو هیات مدیره شرکت حمل ونقل بین المللی چگرد 1377 - 1383
-5زبان های خارجی:
مسلط به زبان انگلیسی
مسلط به زبان کردی
آشنایی با زبان فرانسه

 -6تقدیر ها و تایید ها
تندیس و تقدیر نامه برترین های سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی یاددهی و یادگیری الکترونیک
تقدیر نامه ازچهارمین کنفرانس ملی اسباب بازی -کانون پرورش فکری کودکان
تقدیر نامه از موسسه آموزش عالی آموزش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری
تقدیر نامه از سازمان فنی و حرفه ای
کارآفرین برتر مجمع عالی کارآفرینان ایران
مدیر جهادگر اقتصادی مجمع عالی کارآفرینان ایران
دریافت تندیس دانشگاه تهران از معاونت پژوهشی
تقدیر نامه از سوی ده ها واحد صنعتی در پروژه های عارضه یابی
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