رزومه
[علی مهاجر سلطانی]
تلفن تماس] 09101741337_09354958814[ :
ایمیل ] alimohajersotani@gmial.com[ :
متولد ] 1371[ :
ساکن [ :تهران ] – [ لویزان خیابان شاهرضایی خیابان سلیمی کوچه نظامی پالک ] 4

سوابق تحصیلی
کارشناسی [مهندسی شهرسازی





دانشگاه [پیام نور تهران شرق]

عنوان پایان نامه  :طراحی فضای شهری با نگاه ویژه به حضور پذیری مردم
(نمونه موردی :پیاده راه  17شهریور)
استاد راهنما  :دکتر علی محمد سعادتی
[معدل ] 16.80:
عنوان مقاله در حال انجام  :طراحی فضای شهری با نگاه ویژه به حضورپذیری مردم
استاد راهنما  :دکتر علی محمدسعادتی

[سوابق تدریس ]
[ تدریس در گروه پژوهشی مکاترونیک در دبیرستان دوره دوم عالمه حلی ] 3

























[ تدریس در گروه پژوهشی مکاترونیک در دبیرستان دوره اول عالمه حلی ] 3

[ تدریس درس مهارت های فنی در دبیرستان دوره دوم امام صادق ]
[تدریس پژوهش مکاترونیک در دبیرستان دوره اول سروش]
[ تدریس درس کار و فناوری دردبیرستان دوره اول عالمه حلی ] 3
[تدریس درس کار و فناوری وپژوهش مکاترونیک دردبیرستان دوره اول عالمه حلی] 5
[تدریس درس کار و فناوری دردبیرستان دوره اول فرهنگ ]
[تدریس درس کار و فناوری دردبیرستان دوره اول سروش]
[تدریس درس مهارت های فنی در دبیرستان دوره دوم توحید ]
[تدریس درس مهارت های فنی در دبیرستان دوره اول توحید ]
[تدریس درس کار و فناوری در دبیرستان دوره اول دین ودانش ]
[تدریس درس پژوهش مکاترونیک در دبیرستان دوره اول دین ودانش ]
[تدریس درس کار و فناوری در دبیرستان دوره اول نبی اکرم نارمک ]
[تدریس درس پژوهش مکاترونیک در دبیرستان دوره اول مفید (یادگارامام)]
[تدریس درس ریاضیات در دبیرستان دوره اول دانا ]
[تدریس درس ریاضیات در دبیرستان دوره اول عالمه حلی  3به صورت پاره وقت ]
[تدریس درس علوم در دبیرستان دوره اول دانا ]
[تدریس درس مهارت های فنی در دبستان دانا ]
[ تدریس نرم افزار جی آی اس در دانشکده هنر و معماری تهران جنوب]
کد بیمه و سابقه کاری 21354679 :
[همکار جی آی اس [دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب]
آموزش نرم افزار جی آی اس شهرسازی به دانشجویان هنر و معماری
آموزش مبانی شهرسازی و طرح شهر سازی  2دوره کارشناسی

[سوابق اجرایی]
[ دفتر خدمات نوسازی محله کارون شمالی و سلبیل]
• برداشت میدانی از خیابان رودکی و محله سلسبیل شمالی و تحلیل وضع موجود
طراحی مدل سه بعدی از محور فرشاد

[مدرس [مجتمع فنی تهران واحد بلوار ارتش]
،
و
تدریس نرم افزارهای

عضو هیت مدیره موسسه آموزشی پژوهشی هنر اندیشه وارتباط

تاریخ شروع مقطع کارشناسی 1390
تاریخ فارغ التحصیلی 1394

شروع به کار[ ] 1394/7/1الی 1397/4/1
شروع به کار[] 1392/7/1
شروع به کار[] 1395/7/1الی 1396/4/1
شروع به کار[ ] 1395/7/1الی 1398/4/1
شروع به کار[] 1394/7/1
شروع به کار[] 1394/7/1
شروع به کار [ ] 1395/7/1الی 1397/4/1
شروع به کار [ ] 1396/7/1الی 1398/4/1
شروع به کار [ ] 1396/7/1الی 1398/4/1
شروع به کار [ ] 1396/7/1الی 1398/4/1
شروع به کار [] 1396/7/1
شروع به کار[] 1396/7/1
شروع به کار[ ] 1397/7/1الی 1398/4/1
شروع به کار[] 1397/7/1
شروع به کار[ ] 1396/7/1الی 1398/4/1
شروع به کار[ ] 1394/7/1الی 1398/4/1
شروع به کار[ ] 1394/7/1الی 1398/4/1
شروع به کار[ ] 1394/7/1الی 1398/4/1
شروع به کار[ ] 1394/7/25الی [] 1394/11/1
شروع به کار  1394/7/15الی 1394/11/1

شروع به کار[ ] 1392/7/15الی []1393/4/1
شروع به کار[ ] 1392/10/2الی [] 1393/3/30

شروع به کار[] 1396/4/15

مهارتها








مهارتهای نرم افزاری
تسلط کامل به مهارت های ICDL
تسلط کامل بر نرم افزار Auto cad
تسلط کامل بر نرم افزار Arc gis
تسلط کامل بر نرم افزار google sketcUp
تسلط بر نرم افزار Expert choice
تسلط بر نرم افزار Spss
تسلط بر نرم افزار 3D max

آشنایی با زبانهای خارجی
آشنایی نسبی با زبان انگلیسی

سایر مهارتها



تسلط بر مهارت های ارتباطی و روانشناسی
تسلط در نوشتن  / swotهدف /راهبرد  /سیاست و طرح های توجیهی

آموزش نرم افزارها و مباحث شهرسازی به دانشجویان در دانشگاه پیام نور تهران شرق
•
• تدریس خصوصی دروس دبیرستان و راهنمایی
• همکاری با اساتید شهرسازی ( دکتر میالد همافر  ,دکتر پیمان گماریان  ,دکتر الناز باقر نژاد و دکتر علی محمد سعادتی ) در پروژه های پژوهشی و
دانشگاهی

افتخارات

 کسب مقام اول _ دوم _ سوم خوارزمی (در سال  ) 92- 93در دبیرستان دوره اول عالمه حلی  3در بخش مکاترونیک
 کسب مقام پنجم کشوری (پروژه مزرعه خورشیدی دبیرستان دوره دوم حلی  ) 3در جشنواره خوارزمی (در سال ) 95- 96در بخش مکاترونیک
 کسب مقام کشوری در جشنواره جابربن حیان در  3سال متوالی  94الی  97در سطح استان تهران
 شرکت در جشنواره دانش آموزی تبیان به نمایندگی مدرسه دوره اول سروش
 کسب مقام اول در ارائه طرح درس کار و فناوری درسطح استان تهران در سال  96- 97به نمایندگی از دبیرستان دوره اول دین و دانش
همکاری با نهادها وسازمان های مرتبط:
 فدراسیون جهانی اختراعات IFIA
 موسسه رزمندگان
 موسسه راهیان کوثر
 بنیاد تعاون وزارت دفاع
 همکاری با مرکز بسیج مسلم ابن عقیل ( در کانون پرورشی صالحین )

