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 رادعلیرضا سیاسی

 عضو هیأت مدیره

02183518147-02183518145 
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 سوابق تحصیلی

 یورو بهره ستمیس تیریمد ع،یصنا يکارشناسي ارشد در رشته مهندس

 (يمی)پتروش يمیش يکارشناسي در رشته مهندس

 

 سوابق شغلی

 یکشور يصندوق بازنشستگ رهیمد اتیعضو ه

 رانیو صادرکنندگان سنگ آهن ا دکنندگانیانجمن تول رکلیدب

  یکشور يصندوق بازنشستگ یراهبرد یزیبرنامه ر یراهبر تهیعضو کم

 یکشور يصندوق بازنشستگ يحسابرس تهیعضو کم

 یشاورزک ،یيغذا عیصبا و صنا هیآت یها نگیبر هلد یکشور يصندوق بازنشستگ رهیمد اتیناظر ه

 صندوق یيو دارو

 معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان یراهبرد تهیعضو کم

 معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان یپروژه استراتژ یراهبر تهیعضو کم

 رانیا ياتاق بازرگان يصنف یتشکل ها يپروژه سامانده ریمشاور و مد

 )دوره اول( شهر تهران ياسالم یامور شوراهای شورا ریمد

  (port operator) معاون عملیات اسکله شهید رجائي،  ناحیه هرمزگان شرکت تایدواتر خاورمیانه
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 سوابق آموزشی و پژوهشی

 :ریو موضوعات ز نیبا عناو رانیا يبازرگان یهابرگزارشده توسط اتاق ناریها دوره و سممدرس ده

 يعموم یگذاراستیاصول س 

 یاقتصاد یهاو اداره تشکل يبا اصول سازمانده یيآشنا

 یيکارفرما یهاسازمان يمال یداریو پا نیتام یهاوهیش

 (Advocacy) یتگریو حما جینفوذ، ترو ،ياطالع رسان یهاوهیش

 یکسب و کار و رشد اقتصاد طیدر بهبود مح یاقتصاد یهاتشکلنقش 

 یاقتصاد یهادر تشکل رهیمد ئتیه فینقش و وظا

 هاتشکل یياجرا رانیمد ازیمورد ن يتیریمد یهامهارت

 کیاستراتژ یزیربرنامه

 يمیکار ت یرهبر

 ياصول و فنون مذاکره، الب

 (RBM) جهینت یبرمبنا تیریبا اصول مد یيآشنا

 (LED) يمحل یتوسعه اقتصاد يبا مبان یيآشنا

 

 رانیا يبازرگان یاتاق ها یپروژه رتبه بند ،يبازرگان یهااتاق یبندو رتبه يابیمدل ارز يطراح

اتاق  یهاتشکل یبندپروژه رتبه ران،یا یيکارفرما یهاتشکل یبندو رتبه يابیمدل ارز يطراح

 رانیا يبازرگان

 رانیا يپروژه اتاق بازرگان ران،یا یاقتصاد یهاتشکل يطرح جامع سامانده

 رانیا ياتاق بازرگان یاز سو رانیا یانرژ ونیمدل ساختار کنفدراس يطراح

 رانیصنعت آب ا ونیفدراس يمدل سازمان يطراح

 رانیا یاقتصاد یتشکل ها يونیمدل فدراس يطراح

 بخش سوم یهاتشکل ها و انجمن و همکاری  یساختار یمدل ها یيشناسا

 کاسیوی، براساس مدل س(MACRO سطح) رانیا یاقتصاد یهاتشکل يشناسبیآس يطرح پژوهش

 رانیا ياتاق بازرگان یبرا رانیا یاقتصاد یطراح نقشه راه تشکل ها

 بخش سوم یتشکل ها و انجمن ها یساز تیو ظرف يسنج تیظرف یو استخراج مدل ها یيشناسا
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 رانیکسب و کار سنگ آهن ا یطرح استراتژ ریمد

 رانیا ياتاق بازرگان یام برا يبر اساس مدل آر ب یبرنامه مبارزه با فساد ادار هیته

 یاقتصاد یگذاراستیو فوالد و س يمعدن عیصنا یهادر حوزه يعموم یهاها مصاحبه با رسانهانجام ده

 

 رانیا يانتشارات اتاق بازرگان، هاتشکل رهیمد اتیها و هاستیبر س یرگذاریتاث یهاروشکتاب: 

 رانیا يانتشارات اتاق بازرگان ر،ییرهبران تغکتاب: 

 


