رزومه و سوابق دکتر علیرضایی مدیر عامل شرکت سالمت هلدینگ سالم:

سوابق تحصیلی:


کارشناسی معماری و شهرسازی-دانشگاه کاسل(آلمان)



کارشناسی ارشد معماری-دانشگاه کاسل(آلمان)



دکترای معماری-دانشگاه برلین(آلمان)



گواهی نامه دوره آموزشی مدیریت تسهیالت از دانشگاه فنی کارزروحه آلمان



گواهینامه دوره آموزشی مدیریت بهرهوری از مرکز روش سازان صنعت



گواهینامه دوره آموزشی مدیریت پروژه از مرکز روش سازان صنعت



گواهینامه دوره آموزشی آشنایی با متدولوژی شش سیگما

پروژهها و سوابق اجرایی:


طراحی و نظارت بر ساخت پروژه های متعدد عمرانی در کشور آلمان از جمله پیاده راه شهر کایرزس الترن()1365-74



معاون طرح و برنامه اداره کل فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت بهداشت()1378



معاون اداره کل فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت بهداشت()1378-79



مجری طرحهای عمرانی وزارت بهداشت()1379-80



مجری ساخت ساختمانهای  1500واحدی خانه سازمانی وزارت بهداشت کشور()1379-80



دبیر کمیته مناطق محروم دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت کشور()1379-80



مجری طرح  32خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی کشور()1379-84



مدیر کل دفتر مدیریت منابع فیزیکی و امور فنی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی()1380-84



مجری طرح مدیریت نگهداشت ساختمانهای علوم پزشکی کشور" 41دانشگاه"()1380-84



مجری نظارت بر طرح ساخت بیمارستانهای کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی()1380-84
1



مجری طرح ساخت ساختمان ستاد وزارت بهداشت "نصر )1380-84("5



مشاور عمرانی سازمان بهداشت جهانی ساخت مراکز درمانی در بم()1380-84



نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن()1380-84



عضو ستاد اصالح ساختار مدیریتی و اقتصادی بیمارستانهای کشور ()1380-84



رئیس کمیسیون تحویل بیمارستانهای کشور از وزارت مسکن و شهرسازی(1380-84



مجری طرح انتقال پادگانهای داخل شهری به خارج از شهر(کشوری)وزارت مسکن و شهرسازی()1386-87



مشاور طراحی و ساخت مجموعه بیمارستان ،هتل ،مجتمع خرید سالمت برکت()1391-92



مدیر ارشد طراحی و نظارت بر طراحی و ساخت بیمارستان ،هتل ،مجتمع خرید سالمت(اکنون)1392-



معاون اداره کل کنترل عملکرد و بهبود سیستمهای شهرداری تهران()1387-89



معاون و قائم مقام معاونت هماهنگی و برنامهریزی شهرداری تهران()1387-89



معاون برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه  10تهران()1392-89



مشاور عمرانی و شهرسازی شهردار منطقه  10شهرداری تهران()1389



مدیر و عضو کمیته راهبردی نظام مدیریت منطقه  10شهرداری()1389



مجری طرح استانداردسازی مدیریت خدمات شهری شهرداری تهران()1387-89



دبیر شورای تدوین و مجری استاندارد سازی فضاهای شهری شهرداری تهران



همکاری در تالیف کتاب طلیعه حدیث خدمت (گزارش عملکرد  2و  3ساله شهرداری تهران سال )87-84



مدیر و مسئول کمیته فنی پروژه تعالی ،رشد متوازن و مدیریت جامع شهرداری تهران()1387

سوابق بخش خصوصی:


طراحی و نظارت بر بازسازی بیمارستان قوه قضاییه در تهران()1384-85



طراحی و نظارت بیمارستان فوق تخصصی آمل()1384-85



طراحی و نظارت بیمارستان فوق تخصصی شهید مصطفی خمینی در تهران()1385-86



طراحی فاز یک هتل پنج ستاره جندی شاپور در اهواز()1386



طراحی قاز یک هتل پنج ستاره صدرا در تهران()1390-92



طراحی و اجرای بازسازی بیمارستان کودکان مفید در تهران()1390-92



طراحی فاز یک و دو بیمارستان دندانپزشکی وزارت دفاع ()1395-93



طراحی پروژه تفریحی و گردشگری اوشان()1395-94

2

سوابق علمی و پژوهشی:


مجری طرح تحقیقاتی تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای فضاهای مراکز آموزشی و درمانی()1379-83



مجری طرح پژوهشی و نیاز سنجی ،فضایابی و تهیه الگوی بیمارستانی  200تختخوابی()1382-83



قائم مقام طرح ساماندهی کالبدی فضاهای فیزیکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور()1379-84



مدیر و مسئول کمیته فنی پروژه تعالی ،رشد متوازن و مدیریت جامع شهرداری تهران()1387



مجری طرح استاندارد سازی مدیریت خدمات شهری شهرداری تهران()1387-89



دبیر شورای تدوین استانداردهای فضاهای شهری شهرداری تهران()1387-89



تالیف کتاب راهنمای طراحی استاندارد فضاهای بیمارستانی/بخش جراحی()1389



تالیف کت اب راهنمای طراحی استاندارد فضاهای بیمارستانی/بخش زنان/کودکان/بستری()1391



تالیف کتاب راهنمای طراحی استاندارد فضاهای بیمارستانی/بخش پرتو نگاری)1392(/



مدرس و استاد راهنمای  117پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد و  21کارآموزی در دانشگاه های علم و صنعت،
شهید بهشتی ،سوره ،دانشگاههای آزاد اسالمی و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی



رئیس پانل معماری اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان ومدیریت منبع و تجهیزات()1393



سخنرانی و ارائه مقاله نقش و اهمیت استانداردها در ساختمانهای عمومی و درمانی()1394



رئیس پانل معماری سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات()1395



سخنرانی و ارائه مقاله نقش و اهمیت نگهداشت در ابر بیمارستانهای(مگاهسپیتالها))1396(-



رئیس پانل معماری چهارمین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات()1396



رئیس پانل معماری پنجمین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات ()1397
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