اینجانب علی ملک محمدی به عنوان طراح صنعتی  ،متولد  , 1348متاهل با بیش از  15سال سابقه آماده
همکاری با شرکت محترمتان را دارم.

سوابق تحصیلی
-1
-2
-3
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دیپلم کاربری کامپیوتر از سازمان انفورماتیک کشور سال 1370
فوق دیپلم نقشه کشی صنعتی از سازمان فنی و حرفه ای کشور سال 1372
کارشناسی زبان انگلیسی گرایش مترجمی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 1376
کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1393

مهارتهای فنی
-1
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طراحی دکوراسیون داخلی و سیستمهای آشپزخانه (شرکت اکتانورم آلمان ،دفتر تهران – اکتیران سال (1376 - 1374
انیمیشن صنعتی و ساخت کلیپهای تبلیغاتی (شرکت آوای هنر سال (1378– 1377
ساااخت ماکت های صاانعتی ،احجام صاانعتی و مدلسااازی سااه بعدی شاارکت (دوران الکترونیک – همکار ایران خودرو – 1380
)1381
نقش برجسته ،کتیبه ،مدلسازی و مجسمهسازی با گل و فوم با اساتید دانشگاه و بصورت آزاد
طراحی و ساخت محصوالت تزئینی فلزی و فرفورژه (گروه صنعتی ملکان سال )1386-1383
اسکیس و راندو معماری و طراحی صنعتی با مارکر و (Wacomدانشکاه علم و صنعت ایران سال )1392-1389
آشنایی کامل با روند تحقیقات بازار ،طراحی و تهیه نقشه صنعتی محصول  ،ساخت ماکاپ  ،پروتوتایپ و مدل سه بعدی  ،ساخت
و تولید محصوالت صنعتی و خانگی  ،مشاوره متلایر و روش طراحی وتغییرات فورمی محصول  ،ارتقاء محصول و تهیه جدول
 opcو مواد محصاااول ،بررسااای و حل مشاااکالت ارگونومی محصاااول  ،طراحی لوگو و برند شااارکتهای صااانعتی  ،بساااته بندی
محصول  ،تکنیکهای نوین بازاریابی و فروش محصول  ،بررسی تغییر انواع استایلهای طراحی محصول (دانشگاه علم و صنعت
ایران )1392-1389
طراحی دکوراسااااااایون داخلی ،ارگونومی صاااااااندلی و طراحی بدنه قطارهای مساااااااافری (شااااااارکت پلور سااااااابز ،تهران و زرند
کرمان(کارخانه))1393-1394 -
طراحی کاربر محور ،طراحی تجربه کاربری ،پرسونا ،سناریو ،اسکچینگ ،رندرینگ (دانشگاه علم و صنعت )1393-1390

سوابق کاری
-1
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-3
-4
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اکتتتتتت ن تورم آلتتمتتت ( -دفااتاار تااهااران – اکااتاایااران)  ،طااراحاای دکااوراساااااااایااون داخاالاای ،تااهاایاااه نااقشااااااااااه هاااای سااااااااااه بااعااادی،
طراحی آشپزخانه ،دکوراسیون نمایشگاهی و مترجم نمایشگاههای خارجی .1376 - 1374
بتتتتنتتتت تتتت د  15ختتتترداد  -طااااراحاااای فاااااز  1و  2مااااعااااماااااری ،طااااراحاااای ناااامااااای ساااااااااااخااااتاااامااااان ،مااااعااااماااااری داخاااالاااای،
نقشهکشی صنعتی دو بعدی و سه بعدی ،تهیّهی نقشههای برق ومکانیک ساختمان .1378 – 1376
شرکت صن ع ج نبی ن شکر خوزست  -طراحی معماری ،گرافیک ،انیمیشن صنعتی ،نقشهکشی صنعتی ،طراحی ماشینآالت
صنایع غذایی  ،مهندسی معکوس و ترجمه مدارک فنی .1380- 1378
شتتتترکت دورا الکترون ک ( -گرید ساااااپکو  ،)+Aطراحی صاااانعتی ،طراحی گرافیک ،طراحی بسااااتهبندی محصااااول ،طراحی
محصول ،ساخت پروتوتایپ (نمونهی اولیه) ،انیمیشن صنعتی ،مهندسی معکوس ،تهیّهی نقشههای دوبعدی و سه بعدی ،مدلسازی
دسااااتی و سااااه بعدی کامپیوتری ،تهیّه ی کاتالوگ از محصااااوالت ،عکاساااای صاااانعتی ،ساااااخت کلیپ صااااوتی وتصااااویری جهت
نمایشاگاههای صانعتی و بین المللی از قطعات تولیدی شارکت و ترجمه مدارک فنی و مکاتبه با شارکتهای خارجی ،طراحی و مدل
ساااازی ساااه بعدی مدلهای آینه  ،بلندگو و آنتن های برقی خودروهای گروه پژو و سااامند ،گروه ساااایپا و ساااایر خودروها -1380
.1383
شتترکت آوای رنر  -به صااورت پروژهای ،تهیّهی تیزرهای تلویزیونی ،انیمیشاانهای صاانعتی و هنری ،ساااخت کلیپ محصااوالت
جهت تبلیغات به صورت سه بعدی به صورت پارت تایم .1380 – 1377

 -6شتترکت طراح صتتنعتی ا را ( -مهندس بلوریان)  ،طراحی غرفههای نمایشااگاهی ،احجام فلزی وغیر فلزی ،دکوراساایون داخلی
و خارجی ساختمان ،طراحی سردر ورودی مجتمعها و طراحی انواع استندهای نمایشگاهی بصورت پ رت ت م.
 -7شتتتتتترکت ک روکستتتتتت ( -طراح و مجری تبلیغات مترو)  ،طراحی تابلوهای اطالعات سااااااازمانها و تبلیغات داخل و خار مترو
.1383-1385
 -8گروه صتتتتنعتی ملک  -طراح ی نما و داخل ساااااختمان ،طراحی المانهای فلزی تزیینی ساااااختمان ،طراحی انواع درب ورودی و
انواع گارد حفاظتی جهت پنجره و تراس سااااااااختمان و انواع المانهای تزیینی مانند تختخواب ،آباژور و مبلمان از فلز و چوب و
فرفورژه .1389-1383
 -9گروه صتتتنعتی پلور ستتتبز – (طراح و ساااازنده قطارهای مساااافری) ،طراحی تزئینات داخلی و بدنه قطارهای مساااافری و واگنهای
مترو ،طراحی گرافیک لیبلهای عالئم داخل و خار قطارهای مساااافری ،طراحی کانساااپت ،ارگونومی صاااندلیهای تاشاااو و ابت،
تزئینات داخلی و نورپردازی داخل کوپه های قطارهای مسافری
 -10دان شگ ه ج مع علمی ک ربردی رنر -تدریس دروس طراحی پایه ،احجام  ،معماری و نق شه ک شی ،راندو ،طراحی داخلی و صنایع
دستی ,مترجم گردشگری و صنایع دستی  – 1393تا کنون
 -11گروه مشتتتت ورا ب المللی  -A8NIK CONSULTINGمشاااااوره ساااارمایه گذاری در زمینه صاااانعت ریلی ،راه آهن و فرودگاه،
نیروگاه و صنایع نفت و گردشگری از سال  2014تا کنون
 -12مترجم متو تخصصی ،نم شگ ری و ب المللی -مترجم سابق فدراسیون موتور سواری و اتوموبیل رانی ،ترجمه متون هنری و
فنی مهندسی ،مترجم مذاکرات خرید ها و قراردادهای خارجی ،از تحقیق تا خرید کاالهای تجاری و تکنولوژیک از خار  ،تحقیق
و ترجمه مقاله های پایان نامه های کارشااناساای و کارشااناساای ارشااد گروه هنر و فنی مهندساای ،همراه ساافرو مشاااور خرید های
خارجی از سال  1385تا کنون
 -13استود و د زا و مش وره ملک – خدمات طراحی صنعتی ،طراحی محصول ،ایده تا ساخت محصول ،طراحی داخلی ،طراحی
کانساااپت ،طراحی نمایشاااگاهی ،گرافیک ،طراحی بساااته بندی محصاااول 4P ،بازاریابی محصاااول ،تحلیل بازار محصاااول ،تحلیل
زیبایی شناسی محصول ،تحلیل گرافیک و دیزاین محصوالت شکست خورده در بازار ،تحلیل زیبایی شناسی محصول ،تحلیل الیه
های معنایی ساااامیوتیک و ساااامنتیک محصااااول ،تدریس دروس طراحی و ترم افزارهای طراحی و مهندساااای ،طراحی خدمات،
تزئینات داخلی خودرو و قطارهای لوکس ،تبلیغات  ،طراحی و ساخت تیزر تلویزیونی ،انیمیشن تجاری برای پرزنته محصوالت،
ساااااخت کلیپ تبلیغاتی محصااااوالت  product design, UCD, service Design, UX design, persona, scenario,مدل
سازی سه بعدی ،تهیه نقشه ساخت ،نظارت بر ساخت ،ترجمه متون فنی و مهندسی و گردشگری ،طراحی سفر ،توسعه توریسم،
هتلینگ ،مسااااتر پالنینگ  ،گردشااااگری بین المللی  ،طراحی تفریحات و ساااارگرمی ،گردشااااگری سااااالمت ،گردشااااگری ریلی،
ارگونومی کاربردی در صااانعت ،طراحی مبلمان و تزئینات داخلی سااااختمان ،طراحی نمای سااااختمان و مشااااور سااارمایه گذاری
پروژه های ملی و کالن کشااور ،مکاتبات بین المللی جهت خرید تکنولوژی و کاال از خار از کشااور ،مترجم بین المللی از سااال
 1390تا کنون

مهارتهای کامپیوتری
 -1آشااانایی کامل با نرم افزارهای طراحی و مهندسااای Autocad - Rhinoceros- Catia –Solid works - 3dmax- adobe ،
..... ، illustrator- Corel draw- Adobe Premier
 -2آشنایی کامل با نرم افزارهای Word - Excel - Power point - , . . . ، Office
مهارت های زبانهای خارجه
 - 1خواندن  ،نوشتن و مکالمه زبان انگلیسی در حد عالی
 - 2خواندن و نوشتن زبان آلمانی در حد معمولی
 - 3خواندن  ،نوشتن و مکالمه ترکی آذربایجانی در حد زبان مادری
تماس برای همکاری  09351207199و ، email : alimalek_designer@yahoo.com 09121207199در  facebookو
ali malek mohammadi ،Linkedin

