نام و نام خانوادگی :علی انصاری
وضعیت تحصیلی :لیسانس مهندسی کشاورزی گرایش خاکشناسی ،کارشناس ارشد روابط بینالملل
و دانشجوی دکتری روابط بین الملل
سوابق اجرایی:

 عضو هیأت مدیره تعاونی اعتبار سروش مهر کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) با مجوزبانک مرکزی از سال  1387تاکنون 3(.دوره متوالی)
 عضو هیات مدیره موسسه عامالمنفعه و پژوهشکده طبالصادق(ع) از سال  1390تاکنون.-

عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان ترویج سالمت طبالصادق(ع) از سال  1391تاکنون.

 عضو هیات مدیره شرکت بین المللی دانشسار خرد آراد از سال  1393تاکنون. عضو کمیته نظارت و ساماندهی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی رئیس کارگروه شبکه سازی و اطالع رسانی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی رئیس منطقه  5مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی عضو کمیته خدمات علمی و پژوهشی شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد استان اصفهان درسال .1393
 مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان). رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان). رئیس اداره ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان). استاد راهنما و مشاور هسته کارآفرینی و فناوری فرزندان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان).
 عضو شورای سرمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان). عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی. عضو بنیاد ملی نخبگان. استاد برتر حلقههای علمی بسیج اساتید استان اصفهان در سال .1392 نماینده بسیج اساتید استان اصفهان در کمیته کارآفرینی بسیج سازندگی استان اصفهان1

 مسؤل کمیته برگزاری پنجمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری های نو استانداریاصفهان(هفته پژوهش سال .)1388
 عضو کمیته مالی پنجمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری های نو استانداری اصفهان(هفتهپژوهش سال .)1388
 عضو کمیته علمی انتخاب فناوران و نخبگان جوان پنجمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوریهای نو استانداری اصفهان(هفته پژوهش سال .)1388
 عضو کمیته علمی و هیات رئیسه (پنل)همایش ملی کارآفرینی ،تعاون و جهاد اقتصادی -آذرماه  -1390نایین. عضو کمیته داوری نهمین جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی ،شاهد و ایثارگر استان در سال .1389 دبیر اجرایی دومین المپیاد ملی مخترعان ،مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسالمی(مهرماه )1390 دبیر اجرایی اولین جشنواره ایدههای نو و کارآفرین(اسفند)1389-

دبیر اجرایی سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی(اردیبهشت -87
اصفهان).

 دبیر اجرایی دومین و سومین همایش و کارگاه تخصصی ایده های نو در کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحدخوراسکان(سالهای 1385و)1386
 عضو کمیته اجرایی دومین کارگاه آموزشی تولید جنین آزمایشگاهی گاو و انتقال آن با کارگاه آموزشی شبیه سازی(پژوهشکده رویان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان سال )1386
 عضو کمیته اجرایی دومین کنگره بهره برداری از منابع تجدید شونده و بازیافت در کشاورزی(اصفهان)1384 -برگزاری سمینارهای تخصصی کارآفرینی و فناوری.

سوابق علمی:

 اختراعات: " -1تشک لگندار ویژه افراد بستری" به شماره ثبت  70701مورخ 90/7/26 تاییدیهها و افتخارات مربوط به اختراع: تاییدیه سطح سه بنیاد ملی نخبگان در سال .1390 تاییدیه علمی دانشگاه آزاد اسالمی در سال .13902

 کسب مدال برنز دومین المپیاد ملی مخترعان ،مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسالمی در سال .1390-

کسب رتبه سوم دهمین جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی  ،شاهد و ایثارگر استان اصفهان در سال .1390

 کسب عنوان مهندس برتر در حوزه اشتغال و کارآفرینی توسط استاندار اصفهان در سال .1390 کسب عنوان برگزیده استانی جشنواره علم تا عمل ریاست جمهوری در سال .1391 کسب مقام اول بخش آزاد حوزه پزشکی پنجمین جشنواره فکر برتر پارک علم و فناوری گیالن در سال .1391 کسب مقام اول بخش کارآفرینی اولین جشنواره پژوهش ،نوآوری و کارآفرینی راشد تربتی در سال .1391 کسب مقام اول بخش اختراعات اولین جشنواره پژوهش ،نوآوری و کارآفرینی راشد تربتی در سال .1391-

کسب مقام دوم یازدهمین جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی  ،شاهد و ایثارگر استان اصفهان در سال .1391

 کسب مقام سوم نخستین جشنواره اختراعات تهران در سال .1392  " -2کاله محافظ سر ویژه نوزادان " به شماره ثبت  74901مورخ 91/2/16افتخارات مربوط به اختراع:
 کسب مقام اول بخش آزاد حوزه پزشکی ششمین جشنواره فکر برتر پارک علم و فناوری گیالن در سال .1392 کسب مدال برنز چهارمین المپیاد بینالمللی مخترعان ،مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسالمی در سال .1393  " -3دستگاه خردکن لیوان یکبار مصرف ویژه آبخوری" به شماره ثبت  78280مورخ 91/10/25  " -4تولید انواع کود آلی به وسیله نانو ذرات آهن(نانو کمپوست)" به شماره ثبت  78281مورخ 91/10/25 کسب مقام دوم بخش کشاورزی ششمین جشنواره فکر برتر پارک علم و فناوری گیالن در سال .1392 طرح های تحقیقاتی -1مدل بهره برداری از پساب فاضالب (اماکن-صنعتی) ذوب آهن اصفهان(همکار طرح -اتمام یافته)
 -2جمع آوری و شناسایی پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش قمیشلو (همکار طرح -اتمام یافته)
 -3تهیه اطلس پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش قمیشلو (همکار طرح -در حال اجرا)
 -4ساخت تخت و تشک لگن دار ویژه افراد بستری(مجری-اتمام یافته-بنیاد ملی نخبگان)
 تالیفها -1مقدمهای بر اصول و مبانی فرهنگ کارآفرینی()1392
 -2از ایدهپردازی تا تجاریسازی()1394
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-

سوابق تدریس

 -1مدرس درس عملیات کشاورزی -تخصصی خاکشناسی(از سال  1385تا)1390
 -2مدرس درس رابطه آب و خاک و گیاه(سال )1386
 -3مدرس کارگاه اصول و مبانی کارآفرینی -دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان()1391
 -4مدرس کارگاه آموزشی نگارش طرح کسب و کار -دانشگاه خوراسگان .1391
 -5مدرس کارگاه خالقیت -دانشگاه خوراسگان .1391
 -6استاد حلقههای علمی بسیج در زمینه کارآفرینی ،خالقیت و نگارش طرح کسب و کار -دانشگاه آزاد اسالمی
خوراسگان از سال  1391تا کنون.
 -7مدرس درس کارآفرینی عمومی -دانشگاه آزاد اصفهان از سال  1391تاکنون.
 -8مدرس درس کارآفرینی و پروژه-مرکز آموزش سما واحد خوراسگان .1392
 -9مدرس کارگاه فرآیندهای پژوهشی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد از سال 1393تاکنون.
 -10مدرس درس آشنایی با قوانین خوداشتغالی و کارآفرینی -دانشگاه آزاد اصفهان در سال .1394
-

مقاالت علمی

 -1تهیه کمپوست بیو اکتیو از ساقه برنج غنی شده با فسفات و اثرات آن روی تغذیه فسفر و جمعیت میکروبی در
ریزوسفر لوبیا چشم بلبلی(دومین همایش ایده های نو در کشاورزی  5الی  7دیماه  -1385دانشگاه آزاد اسالمی
خوراسگان در قالب پوستر)
 -2خاموش کردن ژن بعد از رونویس ) (PTGSدر گیاهان(کامران صفوی ،علی انصاری -دومین همایش ایده های نو
در کشاورزی  5الی  7دیماه  -1385دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان در قالب سخنرانی)
 -3ترمیم  MISMATCHدر (DNAکامران صفوی ،علی انصاری -دومین همایش ایده های نو در کشاورزی  5الی 7
دیماه  -1385دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان در قالب پوستر)
 -4بررسی اثر لجن فاضالب شهری و کود دامی روی رشد و عملکرد محصول درخت مو(پیام نجفی ،رامین ساوج،
محمد جواد عسگری و علی انصاری  -دومین همایش ایده های نو در کشاورزی  5الی  7دیماه  -1385دانشگاه
آزاد اسالمی خوراسگان در قالب پوستر -به عنوان مقاله برگزیده)
 -5اثر کاربرد روشهای مختلف آبیاری در روند رشد رویشی گیاه کاج(پیام نجفی ،رامین ساوج ،علی انصاری  -سومین
همایش ایده های نو در کشاورزی 25لغایت 27آذرماه -1386دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان در قالب پوستر)
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 -6اثر کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی در افزایش رشد رویشی گیاهان شمشاد -پیام نجفی ،علی انصاری-
پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران  12تا  15شهریورماه  -1386دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز)
 -7اثر اعمال تیمارهای مختلف آبیاری ،بوسیله پساب فاضالب صنعتی ذوب آهن اصفهان بر روند تغییرات سرب در
خاک(پیام نجفی ،رامین ساوج ،علی انصاری و محمد جواد عسگری –دهمین کنگره علوم خاک ایران 4تا  6شهریور
 -1386پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران -در قالب پوستر)
 -8بررسی میزان تجمع عناصر سنگین در گیاه ذرت در شرایط استفاده از فاضالب تصفیه شده شهری اصفهان -پیام
نجفی ،علی انصاری و رامین ساوج -دهمین کنگره علوم خاک ایران 4تا  6شهریور  -1386پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران -در قالب پوستر)
 -9اثر لجن فاضالب بر جذب فلزات سنگین به وسیله اسفناج -حسین امینی ،رامین ساوج و علی انصاری -سومین
کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی  24تا  26اردیبهشت -1387دانشکده
کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان در قالب پوستر)
 -10اثرات خشکسالی بر سیمای پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش قمیشلو -فروغ مرتضایی نژاد ،رامین ساوج و علی
انصاری-همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی30و 31اردیبهشت  1388رشت در قالب پوستر)
 -11نقش نظام آموزش در تبیین و گسترش فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر -علی انصاری ،کامران صفوی ،فائزه
مقارهعابد ،محمد عبدالهی ،رعنا ستایش ،الهام خدادادی و مرجان پدیدار -همایش بینالمللی شهروند مسئول ،امربه
معروف و نهی از منکر  29و  30آذرماه  -1390دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان و تهران ،برج میالد.
 -12امربه معروف و نهی از منکر در فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری -کامران صفوی ،علی انصاری ،مرجان
پدیدار ،رعنا ستایش ،الهام خدادادی و محمد عبدالهی  -همایش بینالمللی شهروند مسئول ،امربه معروف و نهی
از منکر  29و  30آذرماه  -1390دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان و تهران ،برج میالد.
 -13امربه معروف و نهی از منکر از دیدگاه اسالم -مرجان پدیدار ،کامران صفوی ،علی انصاری ،رعنا ستایش ،الهام
خدادادی و محمد عبدالهی  -همایش بینالمللی شهروند مسئول ،امربه معروف و نهی از منکر  29و  30آذرماه
 -1390دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان و تهران ،برج میالد.
 -14نقش امربه معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم -رعنا ستایش ،الهام خدادادی ،میالد صفاری انارکی،
علی انصاری ،کامران صفوی ،مرجان پدیدار و محمد عبدالهی  -همایش بینالمللی شهروند مسئول ،امربه معروف
و نهی از منکر  29و  30آذرماه  -1390دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان و تهران ،برج میالد.
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 -15شیوههای عملی امربه معروف و نهی از منکر -الهام خدادادی ،رعنا ستایش ،محمد حسین نوروزی،
کامران صفوی ،علی انصاری ،مرجان پدیدار و محمد عبدالهی  -همایش بینالمللی شهروند مسئول ،امربه معروف
و نهی از منکر  29و  30آذرماه  -1390دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان و تهران ،برج میالد.
 -16بررسی تئوریک جایگاه دانشگاه آزاد اسالمی در بسط همگرایی منطقهای -علی انصاری -فصلنامه علمیپژوهشی
تحقیقات سیاسی و بینالمللی.
-

دریافت گواهی نامهها و تقدیر نامهها:

 -1دریافت گواهینامه از کارگاه بینالمللی پارک فناوری مجازی و توسعه شهر الکترونیک از سازمان ملل متحد
( 28شهریور و 4مهرماه -89تهران)
 -2دریافت گواهی نامه از دومین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت2(...و 3آذرماه  88هتل المپیک
تهران)
 -3دریافت گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزشی فرصتهای نوین کسب و کار بر پایه فناوری نانو(شهرک علمی و
تحقیقاتی اصفهان و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان)
 -4دریافت گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزشی حسابداری صنعتی(شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و موسسه
کیفیت آفرینان سپاهان شیراز)
 -5دریافت گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزشی اصول بهره وری(فنون بهبود بهره وری در ساختمان های کوچک)
(شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و موسسه کیفیت آفرینان سپاهان شیراز)
 -6دریافت گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره (مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)
 -7دریافت گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزشی معرفی و نحوه ثبت انواع شرکت ها(شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان)
 -8دریافت گواهینامه دوره آموزشی مهارتهای کسب و کار (کارآفرینی) مصوبه هیات وزیران در سال  1388به مدت
 72ساعت در اصفهان.
 -9دریافت گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزشی 120ساعته ( MBAاداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان)
 -10دریافت گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه های مختلف نیاز سنجی جهت انجام
پژوهشها(دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان)
 -11دریافت گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزشی گرامر و مکالمه زبان انگلیسی(دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان)
 -12دریافت گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزشی تبین خدمات دانشگاه آزاد اسالمی(دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان)
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 -13دریافت گواهی شرکت در اولین سمینار آموزشی کارآفرینی و ایده های نو (دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان)
 -14دریافت گواهی شرکت در دومین سمینار آموزشی کارآفرینی و ایده های نو(دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان)
 -15دریافت گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزشی پرورش قارچ(بسیج مهندسین استان اصفهان)
 -16دریافت گواهی نامه شرکت در اولین کارگاه آموزشی پرورش بلدرچین(دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان)
 -17اخذ تقدیر نامه از استاندار محترم استان اصفهان در پنجمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری
های نو استانداری اصفهان(هفته پژوهش سال )1388
 -18دریافت لوح تقدیر از معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی(جناب آقای دکتر رهنمای رودپشتی) به عنوان
دبیر اجرایی دومین المپیاد ملی مخترعان ،مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسالمی(مهرماه )1390
 -19دریافت لوح تقدیر از مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان مدیر کارآفرینی
دانشگاه.
 -20دریافت لوح تقدیر از امام جمعه اصفهان و فرمانده سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان به عنوان استاد برگزیده
حلقه های علمی بسیج استان اصفهان در زمینه کارآفرینی و خالقیت(بهار .)1392
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