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 آموزشیبرخی سوابق تحصیلی و 
 آموزش دانشگاهی

 (1386) اد مشهدزکارشناسی شهرسازی از دانشگاه آ *

 (1389). دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیباای از ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه  یکارشناس *

 های حمل و نقل عمومی درون شهری با تأکید بر رویکردبرنامه ریزی نواحی پیرامون ایستگاهعنوان پایان نامه: 

های قطار شهری بولوار وکیل آباد (،  نمونه موردی نواحی پیرامون ایستگاهTOD« )توسعه مبتنی بر حمل و نقل»

 .مشهد

* MBA  گرایش مدیریت بازاریابی و مدیریت استراتژیکدر دو، Elearnever (1395) دسوئ 

 (1397) راز سازمان فنی و حرفه ای کشو MBA مدیریت ارشد کسب و کار *

* DBA ( 1397کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران) 

 آموزش آزاد

 (1387) تهرانو مدیریت بازرگانی دانشگاه  کار آفرینیدانشکده دارنده مدرک کاربردی پرورش نبوغ مالی از * 

 (.1389) انگلستاندنی گروپ وری از المللی ارتقا فروش و بهرهرک بیندارنده مد *

 .(1390) انجمن مهندسی صنایع ایراندارنده مدرک بازاریابی و فروش نوین در شرایط بحران اقتصادی از  *

 (1391) دارنده مدرک مدیریت جامع استراتژیک از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران *

 (139۲آزاد بهار )دارنده مدرک مدیریت استراتژیک از موسسه علمی *

 (139۲)عضو آکادمی تخصصی مدیریت استراتژیک ایران *

 (139۲آمریکا ) ۲014دارنده مدرک کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک *

 (1394انگلستان. ) QALدارنده مدرک سیستم مدیریت فردی از *

 (1395) دارنده مدرک بازاریابی دیجیتالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران *

http://www.alikhademoreza.ir/
http://www.fekrebozorg.ir/
mailto:Ali_khademoreza@alumni.ut.ac.ir
http://ent.ut.ac.ir/
http://www.denny.co.uk/
http://iiie.ir/
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بازاریابی عصبی، راه اندازی و  ، یشناس انه گرام و شخصیتمدیریت جامع استراتژیک، شرکت در دوره های:  *

راه  فروش و بازاریابی،نمایندگی بیمه، ای بیمه عمر و سرمایه گذاری، فروش حرفه ارتقاء کسب و کار اینترنتی،

کلوپ اطالعات، محتوا و تولید  کارخانه ای،آموزش و تدریس حرفه جهش در کسب و کار، اندازی کسب و کار،

 تا کنون(. 1387و ... )از  در شرایط بحران، پرورش نبوغ مالیوری و بهرهارتقاء فروش مدیران کارخانه اطالعات، 

 .کامل به زبان انگلیسی تسلط *

 سال... 16و مطالعه منظم روزانه به مدت  *

 تدریس

 (www.elearnever.comآکادمی مجازی ایرانیان )عضو هیئت علمی  *

 گروه مدیریت مجتمع فنی تهران MBAهای مدرس دوره *

درس های کارآفرینی، کارآفرینی اینترنتی، درس مدل کسب و کار، اصول  – MBAهای مدرس دوره *

 بازاریابی، مدیریت استراتژیک

سوئد و  elearneverای، دوره آموزشی آزاد کارآفرینی اینترنتی )با اعضای گواهینامه فنی حرفهخالق  *

 های کوتاه مدتآکادمی مجازی ایرانیان( و سایر دوره

 (1384)انگلیسی تدریس عمومی  *

 (139۲تا  1388)شهرسازی  برای فوق لیسانس تدریس زبان تخصصی *

از )تدریس دوره های آموزشی بازاریابی، فروش، استراتژی کسب و کار، کارآفرینی، موفقیت، موفقیت مالی * 

 تا کنون(. 1387

 : سر فصلهایتدریس 

 کارآفرینی 

 اینترنتی کارآفرینی 

 مدل کسب و کار 

 اصول بازاریابی 

 استراتژی پیشرفته بازاریابی 

 مدیریت استراتژیک 

 استراتژی کسب و کار 

 فروش 

 موفقیت مالیو  موفقیت 

 تدریس زبان تخصصی فوق لیسانس شهرسازی. 

 اتتألیف

، زبان عمومی و تخصصی برای دانشجویان کارشناسی ارشد شهرسازی، انتشارات لوح 139۲الرضا، علی، خادم *

 محفوظ، تهران.

http://www.elearnever.com/
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، رازهای موفقیت از زبان بزرگان؛ دانند برابرنددانند با انان که نمیآیا آنان که می، 1393الرضا، علی، خادم *

 انتشارات سفیر اردهال، تهران.

، جعبه ابزار کارآفرینی؛ کتاب اول از مجموعه معجزه کسب و کار اینترنتی، انتشارات 1396الرضا، علی، خادم *

 .دیباگران تهران

نترنتی، کسب و کار ای ، جعبه ابزار کارآفرینی اینترنتی؛ کتاب دوم از مجموعه معجزه1396الرضا، علی، خادم *

 انتشارات دیباگران تهران.

 ستاره کارآفرینی شوید، انتشارات آسمان کبود، تهران.، 1396الرضا، علی و جعفرپور، محسن، خادم *

 ، ستاره بازاریابی شوید، انتشارات آسمان کبود، تهران.1397الرضا، علی و جعفرپور، محسن، خادم *

اصول موفقیت سرمایه گذاری در بازار ایران؛ گامهای پر قدرت به سوی ثروت، ، 1397الرضا، علی، خادم *

 انتشارات بازاریابی

، چگونه در سه سال دستاوردهایی را داشته باشیم که دیگران در %1000کتاب بهره وری الرضا، علی، خادم *

 ()در دست چاپ ؟سی سال هم بدست نمی آورند

 کارشناسی ارشد و دکتری شهرسازی تحت شرکت کیمیا فکر بزرگعنوان کتاب  10صاحب امتیاز  *

که به  Fekrebozorg.irو  Alikhademoreza.irمقاله جامع آموزشی در دو سایت  350نشر بیش از  *

 شوند.صورت هفتگی به روز می

 عضو خانه کتاب ایران، انجمن نویسندگان اهل قلم. *

 

 حرفه ای کاری و سوابق برخی

  (تا کنون 1387) .کیمیا فکر بزرگمؤسس و مدیر عامل شرکت *

 :رزومه کاری کیمیا فکر بزرگ

 :1388سال 

  نخستین و تنها برگزار کننده دوره های آمادگی کارشناسی ارشد شهرسازی در شرق کشور.)آغاز به کار

 دفتر مشهد(

 :1389سال 

  ارشد شهرسازی به طور کامل و همزمان، در نخستین و تنها برگزار کننده دوره های آمادگی کارشناسی

 (دو شهر تهران و مشهد با باالترین کیفیت.) آغاز به کار دفتر تهران

  نخستین و تنها برگزار کننده سرفصل فنون و روشهای برنامه ریزی در کشور)با توجه به تغییرات

 .کنکور(

 شریحی در کشورنخستین برگزار کننده دوره های آزمون عملی برنامه ریزی تحلیلی ت. 
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 :1390سال 

  نخستین خبرنامه الکترونیکی تخصصی شهرسازی در کشور با هدف ارتقاء سطح آگاهی متخصصین

نسبت به مسائل شهرسازی کشور و اطالع رسانی جدیدترین اخبار و رویدادها، برنامه همایشها و سایر 

 .رخدادهای شهرسازی به همه شهرسازان و عالقه مندان به امور شهری

 آغاز به کار دفتر اصفهان کیمیا فکر بزرگ. 

  اخذ نمایندگی واحد آموزشی جامعه مهندسان شهرساز ایران و آغاز فعالیت های مشترک آموزشی با

 .این جامعه

 کارشناسی ارشد شهرسازی.)آزمونهای شبیه  و غیر حضوری آغاز اولین دوره برگزاری آزمونهای حضوری

 سازی شده کارشناسی ارشد شهرسازی(

  (1391، چاپ دوم 1390نخستین و تنها کتاب آمار، فنون و روشهای برنامه ریزی شهری.)چاپ اول 

 :1391سال 

 )در  نخستین و تنها برگزار کننده آزمونهای آزمایشی سراسری عملی برنامه ریزی )تحلیلی تشریحی

 .کشور

  دکتری شهرسازی هایکتابمجموعه تهیه و چاپ. 

 شروع منسجم دوره های تخصصی GIS در شهرسازی در دفاتر تهران و مشهد. 

 باال ترین آمار نتایج قبولی تاریخ کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی در کشور. 

 :139۲سال 

 برگزاری نخستین دوره تخصصی مفاله نویسی در شهرسازی. 

  تهیه و چاپ نخستین و تنها کتاب جامع زبان عمومی و تخصصی برای دانشجویان و داوطلبان

 .ارشد شهرسازی کارشناسی

  تست تألیفی برنامه ریزی 1000تهیه و چاپ کتاب. 

  تست تألیفی طراحی شهری 1000تهیه و چاپ کتاب. 

 ریزی شهری، منطقهای و مدیریت شهری تهیه و چاپ کتاب مجموعه مباحث تخصصی برنامه. 

 ریزی و طراحی شهری تهیه و چاپ کتاب مجموعه مباحث عمومی برنامه. 

 مجموعه مباحث تخصصی طراحی شهری تهیه و چاپ کتاب. 

 تهیه و چاپ جلدهای دوم و سوم دکتری شهرسازی. 

  برگزاری نخستین دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی شهرسازی در مشهد برای اولین بار در کیمیا فکر

 .بزرگ

 برگزاری دوره آمادگی آزمون دکتری شهرسازی در تهران برای اولین بار در کیمیا فکر بزرگ. 

 :کنونتا 1393 سال

 راه اندازی آموزش از راه دور از طریق اینترنت 
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 تهیه نخستین بسته آموزشی آزمون مرحله دوم کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایشهای برنامه ریزی 

 )شهرسازی( ای کیمیا فکر بزرگهمایشها و سمیناره

  89برگزاری نخستین نشست تخصصی شهرسازی با همکاری انجمن شهرسازان ایران. اردیبهشت ماه. 

  89همکاری در برگزاری مراسم روز جهانی شهرسازی در مشهد، آبانماه. 

  89همایش موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد مشهد، دیماه. 

 مشهد، سالن همایش ساپکو90سازی، آبانماه همکاری در برگزاری مراسم روز جهانی شهر ،. 

  تهران، تاالر 90همکاری در مراسم روز جهانی شهرسازی با جامعه مهندسان شهرساز ایران. آبانماه ،

 .ایوان شمس

  دانشگاه آزاد 1391برگزاری مراسم روز جهانی شهرسازی و همایش هویت در بافتهای شهری. آبانماه ،

 .اسالمی، دانشگاه فردوسی

  برگزاری نخستین همایش تجلیل از دانش آموختگان ممتاز دوره های کارشناسی ارشد شهرسازی

 .، تهران،تاالر رودکی9۲کیمیا فکر بزرگ. مهرماه 

  همکاری در برگزای نخستین مراسم روز جهانی شهرسازی در استان البرز به همراه سازمان نظام

 .، کرج، سالن میالد9۲مهندسی و جامعه مهندسان شهرساز ایران. آبانماه 

همچنین کیمیا فکر بزرگ جلسات مختلفی را تا کنون در دانشگاه های آزاد و فردوسی مشهد، سراسری بجنورد، 

 .برگزار کرده است … شیخ بهایی اصفهان، سازمان مدیریت صنعتی اصفهان و

www.Fekrebozorg.ir 

 1395 -مؤسس –سایت علی خادم الرضا 

ارائه دهنده محتوای آموزشی ، خدمات مشاوره، کتاب و ... در  |  و توسعه کسب و کار کارآفرینی یسایت آموزش

حوزه موضوعات کارآفرینی، توسعه کسب و کار، کسب و کار اینترنتی ، بازاریابی، بازاریابی اینترنتی، فروش و 

 راه اندازی کارآفرینی کوانتومی و رادیو کارآفرینی | توسعه شخصی

www.Alikhademoreza.ir 

  1395 -مؤسس  -کیمیا  کتاب  

، وابسته به کیمیا فکر بزرگ، به عنوان نخستین کتاب فروشی آنالین شهرسازی در کیمیا کتابراه اندازی سایت 

 )در حال حاضر غیر فعال( رکشو

www.Kimiaketab.com 

  1396 -گذار هم بنیان -ستارگاه کسب و کار  

http://www.kimiaketab.com/
http://www.kimiaketab.com/
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، آموزش و مشاوره تخصصی در حوزه کسب و کار ستارگان کسب و کارمشاوره ای -هم بنیان گذار گروه آموزشی

 و تمام زیرمجموعه های آن 

www.Setareganekasbokar.ir 

 ای شامل مشارکتها، مشاوره ها، نمایندگی ها، برگزاری هاهای حرفهسایر فعالیت

تا  1390)( رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی روش، نگرش، دانش )رند*

139۲) 

 در خاورمیانه و نماینده MBA های مجازیمجازی ایرانیان، نخستین برگزارکننده دورهنماینده آکادمی *

WWS مالزی و ElearnEver ( .1393سوئد در ایران) 

( و همکاری با نمایندگی 53۲7 نمایندگی )کد نکار آفریگذاری بیمه  بیمه عمر و سرمایه گیمشاور و نمایند*

  تا کنون( 1387) نکار آفریبیمه  MDRT-1101جنرال 

 (1387)تابستان  های موفقیت مالی در شرق کشور.اولین برگزار کننده و مدرس دوره*

 .کاشانگذاری در تهران ،مشهد و  های آموزشی فروش بیمه عمر و سرمایهبرگزار کننده و مدرس دوره *

 (1391تا  1388)

 .مشهد یابی، فروش در تهران،ربازا برگزار کننده و مدرس دوره های راه اندازی کسب و کار استراتژیک،*

)مدیریت بازاریابی  اندازی کسب و کار، بازاریابی و فروش برای شرکت ها و مالکین کسب و کارمشاور راه *

-آوری ایرانشرکت نوآور تفریح ایرانیان، مشاور بازاریابی شرکت دکوروم رویای رنگی، مشاور مرکز مبادالت فن

 قزاقستان و ...(

 (کنونتا  1389 تخصصی شهرسازی در سراسر کشور) انتشارات ارشدفروش بسته های نمایندگی *

 مرتبط با کسب و کار های آموزشیها و کارگاههمایش یبرگزار
مشهد با همکاری همایشهای فروشنده ثروتمند، بازاریابی عصبی، افزایش عملکرد و جهش در کسب و کار در *

  (1391) شرکت مدیر سبز

 (1391)کارگاه های آموزشی استراتژی شروع و رشد کسب و کار در تهران و مشهد  *

  خدمت سربازی 
 . "سازمان اتکا تحقیق و توسعه مرکزبرنامه راهبردی "تهیه سند 

 (139۲) و امور نخبگان سازمان اتکا وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران، سازمان اتکا، مرکز تحقیق و توسعه

  شخصی / مهارتهای عالیق
 

روانشناسی، مدیریت و استراتژی، بهبود فردی، کسب و کار، بازاریابی، موفقیت و های مطالعه منظم در حوزه *

 و اجتماعی شهرسازی

http://http/setareganekasbokar.ir
http://www.setareganekasbokar.ir/
http://www.arshadbook.com/
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 سورد پرسایت اینترنتی با  و ادارهاندازی راه *

 المللی مبادله ارز )فارکس(شرکت در بازارهای سرمایه ؛ بورس اوراق بهادار ، بازار بین *

 گوش دادن و نواختن موسیقی  *

 های کمدیتماشای مستند های علمی، سریال *

 در آشپزی خالقیت و نوآوری *

 طبیعت ، پروش گل و گیاه *

 

 

 


