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 )کنونتا  99 مهر(از  - گروه مشاوره مدیریت رابین
 مدیرعاملسمت: 
o عملیاتی متناسب يهااهداف و برنامه يزیطرحر ،هاياستراتژ نیوکار و تدوکسب طیمحمستمر  لیتحل 
o  نظارت بر فرایندهاي مالی 
o هاي اصلی فروش و ارایه خدمات و راهکارهاي مشاوره و آموزشتمرکز در حوزه 
o و اهداف سازمان هايمنابع جهت تحقق استراتژو مدیریت بهینه  نیتأم 
o هدایت سرمایه هاي انسانی به منظور پیشبرد اهداف 

 هاي:هاي مشاوره در حوزه منابع انسانی شرکتهدایت پروژهطراحی، استقرار و  •
o اتحادیه تعاونی عمرانی تهران، سرکان فیلتردارویی هجرت پخش، اشترومن خاورمیانه، کویر سمنان، تدوین فرایند، پارس مبانی، آرشیت ، 

 
 )99مهر تا  98 مهر(از  - شرکت ارتباطات مبین نت

 پشتیبانیمعاون منابع انسانی و امور سمت: 
o  هدایت و نظارت بر اجراي متناسب سیستم هاي منابع انسانی همچون جذب، نگهداشت، مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه 
o ... هدایت و نظارت بر عملکرد واحدهاي عملیات منابع انسانی همچون حقوق و دستمزد، سیستم هاي اطالعاتی منابع انسانی و 
o  پشتیبانی و رفاهی در حوزه هاي ترابري، خدمات، امور پیمانکاران، نگهبانی، ابنیه و اموال، خریدهاي مرتبط و ...هدایت و پایش مستمر فرایندهاي 
o هاي انسانیگذاري و تامین سرمایهها و پروژه هاي مختلف از منظر سیاستپاسخگویی به نیازهاي سازمان در خصوص تغییرات تکنولوژي و استقرار سیستم 
o ریت تخصیص بهینه در فرایندهاي مرتبط با سرمایه انسانیریزي و مدیبودجه 
o وري سازماننظارت بر ساختار سازمانی و اطمینان از عملکرد درست متناسب با فرایندها و ارتقاي بهره 
o هاي سازمانها و استراتژيتبیین استراتژي ها و اتخاذ تصمیمات کالن سرمایه انسانی همسو با سیاست 

 
  انسانیمشاوره منابع 

 (تاپکو) انیارگ پارس زیتجهشرکت  ،)98( شرکت پویا رسانه، )98( گروه صنعتی انتخاب، )98( دارکو هايانسانی در شرکتهاي منابعسازي و استقرار سیستمپیاده •
 تا کنون) 1400بنیان با همراهی الوبیزینس (از سال دانشهاي ، مشاوره و منتور مدیران ارشد شرکت)1401)، بهینه فرایند آزما (1401، دنیاي اقتصاد (تا کنون) 98(

 
 )98شهریور تا  93(از خرداد  -گروه مشاوره مدیریت رادمان 

 هاي مشاوره منابع انسانی/ مشاور ارشد و مدرسسمت: مدیر پروژه
هاي حقوق و دستمزد سازي سیستمهاي مشاغل، طراحی و پیادهشناسنامهانسانی از قبیل: ساختارهاي سازمانی و تهیه و تدوین سازي و استقرار فرایندهاي منابعپیاده •

هاي هاي توسعه و آموزش، اجراي متدولوژيبندي افراد، تدوین فرایندهاي نوین جذب و بکارگماري کارکنان، طراحی سیستمبندي مشاغل و رتبهبا استفاده از رده
 جدید مدیریت عملکرد کارکنان و ...

 هاي:در شرکت هاي مشاوره در حوزه منابع انسانی به عنوان مشاور ارشد یا مدیر پروژههدایت پروژه طراحی، استقرار و •
o آرا، تجارت ماندگار، کانون انفورماتیک، کرات، اپ، آوات، گروه احسان، ترنا سیستم، سامهمپنا، پوشان، دهکده آبی پارس، زیرا، ساناز سانیا، ساناتکس، کوارك

 ساز، زیبو، فیتاورست مدرن پارس(جانبو) -شرکت پایش و تحلیل بانک آینده -تحریر آدرین)، پاپکو، ادمیرال، تاپکو(تجهیز ارگ پارسیان)فابرکاستل(دنیاي 
 ها در قسمت سوابق و تجارب تدریس سازمانی درج شده است.هاي آموزشی که بخشی از آنطراح و تدریس دوره

 
  1395) سپس به عنوان مشاور مدیر عامل در امور منابع انسانی، تا پایان سال 93تا  خرداد  92ز اردیبهشت(ا - شرکت البراتوار دکتر اخوي (سی گل)

 سمت: مدیر منابع انسانی
 کنترل و هدایت زیرفرایندهاي مختلف منابع انسانی •
 هاي مشاغلنظارت بر بازنگري چارت سازمانی و شناسنامه •
 نیروي انسانیهاي جذب و استخدام هدایت رویه •
 هاي آموزشی سازمان با رویکرد سیستمیهدایت برنامه •
 نظارت بر ارزیابی عملکرد کارکنان •
 اقدامات مرتبط با نگهداشت نیروي انسانیو اجراي ریزي برنامه •

 هاي اجرایی مرتبط ها و روشها، دستورالعملنظارت بر تدوین آیین نامه •
 هدایت و نظارت بر سیستم پرداخت سازمان •
 هاي ارتباطی سازمانبهبود و توسعه کانال •
 ایجاد و عضویت در هیات تحریریه نشریه پیوند •



 
 92) سپس به عنوان مشاور منابع انسانی، تا پایان سال 92تا فروردین 86(از مهر - شرکت سوپرپایپ اینترناشنال

 ریزي و توسعه منابع انسانی سمت: سرپرست برنامه
 پرداختسازي سیستم طراحی و پیاده •
 طراحی و استقرار سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان •
 HRهاي حوزه تدوین استراتژي •
 بهبود و ارتقاء فرایند جذب و استخدام •
 ISO۱۰۰۱٥بر مبناي  استقرار نظام جامع آموزش •

 

 انسانی در راستاي تحقق اهدافنظارت بر عملکرد زیرفرایندهاي منابع •
 تدوین و پایش نقشه راه منابع انسانی •
 عضویت در کمیته فرهنگی سازمان •
 عضویت در هیات تحریریه نشریه فردا •

 )86الی شهریور 85از آبان ( – ی ایران)یشرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت وابسته به صدرا (شرکت صنعتی دریا
 مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیتو  ریزي و بهسازي منابع انسانیبرنامه سمت: سرپرست

 DNVمشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیت تا اخذ گواهینامه از  •
 هاي مشاغلو تدوین شناسنامه طراحی و استقرار ساختار سازمانی •
 هاي آموزشی کارکنانطراحی سیستم فراگیر آموزش و تدوین شناسنامه •
 تدوین سیستم مدیریت و پایش فرایندهاي سازمان و طراحی نقشه فرایندها  •
 ISO ۹۰۰۱ممیز داخلی  •
 تدوین رویه سنجش سیستماتیک رضایت شغلی کارکنان •
 

طراحی و تدوین راهنماي استخدامی و راهنماي کارآموزي به منظور  •
 تسهیل فرایند همسوسازي کارکنان

 منابع انسانی SWOTآنالیز  •
نظارت مستمر بر انطباق کامل فرایندها با مستندات و مصوبات سازمانی  •

 در حیطه منابع انسانی

 )85الی شهریور 82از آبان ( – تولید تجهیزات سنگین (هپکو) شرکت
 یریزي منابع انسانکارشناس ارشد برنامهسمت: 

 کارشناس مسئول طبقه بندي مشاغل •
 مسئول پروژه مدیریت عملکرد و اجراي آن در چند دوره •
 پیاده سازي طرح سنجش ادواري رضایت شغلی و تعهد سازمانی •
 تدوین شناسنامه مشاغل  •
 طراحی و تدوین نقشه فرایندهاي منابع انسانی •
  هاي اجرایی حوزه منابع انسانیها و روشتدوین آیین نامه ها، دستورالعمل •
 طراحی و استقرار سیستم مکانیزه ارزیابی عملکرد •

 

 طراحی فرایند و تدوین مستندات نظام جامع آموزش •
 ISO۹۰۰٤عضویت در کمیته استقرار  •
 سازمانعضویت در تیم تعالی  •
 عضویت در تیم مستندسازي نظامنامه مدیریت کیفیت هپکو •
 هاي منابع انسانیعضویت در کمیته بهبود پروژه •
 هیات تحریریه نشریه پیام هپکو •
 EFQMو ارزیاب داخلی  IMSممیز داخلی  •

 )82الی  78(از سال  -شرکت مخابرات ایران
 امور اداري و منابع انسانیکارشناس سمت: 

 هااستخدام نیروهاي مورد نیاز و انجام مصاحبهجذب و  •
 هدایت و نظارت بر عملکرد پرسنل بر اساس گزارشات عملکرد •
 ارزیابی هاي ماهانه و تخصیص پاداش متناسب با عملکرد •

 

 هاي مرتبطجبران خدمات و بازنگري سیستم •
 ها در حوزه منابع انسانینامهتدوین آیین •
 اي کارکنانپیگیري مباحث بیمه •

 هاي رادیویی به عنوان کارشناس منابع انسانی (رادیو اقتصاد و صداي استان مرکزي)ها و حضور در برنامههمچنین مشاور منابع انسانی تعداد دیگري از سازمان

 :دانشگاهی تدریس سوابق و تجارب
 بازه زمانی دوره هاي برگزار شده دانشگاهموسسه/

 1401سال  گرایش تحول دیجیتال) –درس تیم سازي در عصر دیجیتال (دکتراي مدیریت کسب و کار  دانشگاه تهران
 99و  98سال  ، اتاق مصاحبههاي استخدامیرزومه نویسی/ حضور در مصاحبه مدرسه اشتغال –دانشگاه شریف 

 97سال  هاي حضور در مصاحبه استخدامیمهارت دانشگاه چمران اهواز
 کسب و کاررهبري اثربخش در  مذاکره براي مدیران ارشد،، هاآپکارتیمی در استارت نصیردانشگاه خواجه 

 /کارگاه کانون هاي ارزیابی و توسعه، کسب و کارهاي امروزي تشنه چه فارغ التحصیالنی هستند؟
 رهبران عصر دیجیتال/ تیم سازي

 1400تا  97از 

، کار تیمی و ، ارتباط موثرهاي پیشرواستخدام در شرکتفرهنگ کار تیمی، جذب و  دانشگاه امیرکبیر
 مهارت ارتباطی

 1401تا  99سال 

 98سال  کارکردهاي نوین منابع انسانی دانشگاه خوارزمی
 87و  86هاي سال تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها /سنجیکارسنجی و زمان  کاربردي-دانشگاه جامع علمی

 90سال  مدیریت منابع انسانی پیشرفته/رفتار سازمانی پیشرفته  MBAدوره -پرداز موسسه آموزش عالی فن
دروس تخصصی ( موسسه آموزش عالی پدیده

 )کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت
 85سال  زبان تخصصی مدیریت/رفتار سازمانی/انسانیمدیریت منابعمشی عمومی/خط

 88تا  85از  مدیریت تطبیقی/مبانی سازمان و مدیریت/مدیریت رفتار سازمانی/منابع انسانیمدیریت  )دروس تخصصی مدیریت( دانشگاه پیام نور



 سوابق و تجارب تدریس سازمانی:
 بازه زمانی دوره هاي برگزار شده شرکت/سازمان

هاي سوپرپایپ و هپکو شرکت
 (در دوره فعالیت)

نگرش مارك (بهینه کاوي) در صنعت/بنچهاي شیوه هاي سنجش رضایت شغلی/شیوه/مدیریت منابع انسانی
روش تحقیق در  /مدیریت زمان/ارزیابی عملکرد /اصول و فنون مصاحبه/مدیریت رفتار سازمانی /سیستمی
جایگاه منابع انسانی در مدل تعالی سازمانی  /)EFQMآشنایی با مدل تعالی سازمانی ( /مدیریت

)EFQM(/  یناراض انیبرخورد با مشتر نحوهدوره آموزشی  ي/گریمربشیوه هاي ارائه موثر/کارگاه آموزشی 

 91تا  83از سال 

 90سال  اصول مدیریت در سازمان/مدیریت جذب و مصاحبه هاي استخدامی/ارزیابی عملکرد/مدیریت زمان/نگرش سیستمی مجدشرکت جهان
 1400الی  92از  چالش رهبري/ارتباطی/دوره قاطعیت و اعتمادهاي کارگاه آموزشی توسعه فردي/دوره کار تیمی/دوره مهارت فوالد خوزستان

کار تیمی موفق/دوره مهارت ارتباطی در فروش/دوره مهارت مصاحبه/کارگاه مدیریت  یآموزشکارگاه  البراتوار اخوي(سی گل)
 هاي کاريعملکرد/کارگاه مدیریت زمان در تیم

 تا کنون 92از سال 

به همراه مجید  –سمینار شایستگی مدیران فردا  /به همراه مصطفی کارخانه - سمینار مدیریت عملکرد همراه اول
 مدیریت تعارض /جاللی

 1400تا  94سال 

 1401تا  94سال  متخصص هاي ارائه ویژه پزشکانمهارت /دوره تیم سازي واحد زنجیره تامین سازي مدیران ارشد/دوره تیم نستله
 94و  93سال  ايهاي ارتباطی/دوره رفتار حرفهعملکرد/دوره تیم سازي/دوره مهارتکارگاه مدیریت  تعالی تجارت ماندگار

شرکت سرمایه گذاري توسعه 
 صنعتی ایران

 94سال  دوره کار تیمی هاي ارتباطی/دوره مهارت

 95و  94سال  دوره ارتباط پویا دوره مهارت برقراري ارتباط موثر/ شرکت زرسیما آرا
 93سال  مدیریت زمان دوره مدیریت عملکرد/دوره  شرکت پوشان

 96و  95سال  گیري و حل مساله هر کدام دو گروهدوره مهارت هاي ارتباطی/ تصمیم /در تامین دوره اصول، فنون و هنر مذاکره شرکت پوراطب
اصول، فنون و هنر /مرحله 6)/ دوره دو روزه کار تیمی TTTکارگاه سه روزه تربیت مدرسان داخلی ( شرکت پارس حیات

 رهبري اثربخش /مختلف از جمله بازرگانی، فروش و ... مذاکره در سه گروه
 95و سال  94سال 

 95و  94هاي سال مرحله و گروه هاي مختلف اعم از بازرگانی، فروش و ... 4هاي مصاحبه و استخدام در کارگاه مهارت پارس آنالین
 96و  95هاي سال گروه 3سازي در تیم /و ... B۲Bو گروه هاي مختلف حقوقی، بازرگانی،  مرحله 5مذاکره در کارگاه اصول، فنون و هنر  ایرانسل

مهارت ارایه مطلب/مهارت ارتباط موثر/ /ل مطالباتو/ کارگاه مذاکره در وص )گروه 12(دوره کار تیمی  بانک سامان
چالش /پرورش مدرسان عصر دیجیتال/مهارت ارایه موثرگروه/ 3در  اصول، فنون و هنر مذاکره

هاي مصاحبه و استخدام (سه گروه) / اتیکت و اصول رفتار / کارگاه مهارت کارگاه مذاکره در خرید/رهبري
 DISCکارگاه تعامل مبتنی بر مدل  /ايحرفه

 1400 تا 96هاي سال

 97و  94هاي سال هاي مصاحبهمدیریت زمان / مهارت دانا انرژي
 97و  95هاي سال مداري و اصول ارتباط با مشتري/ مشتري DISCارتباط پویا مبتنی بر  مفیدکارگزاري 

 96و  94هاي سال خرید/ اصول و فنون مذاکره در فروشهاي مصاحبه / اصول، فنون و هنر مذاکره مهارت رنو
 96سال  کار تیمی /DISCاي / ارتباط پویا مبتنی بر رفتار حرفه آراسامه
 97و  96سال  هاي مصاحبه و استخدامگروه / مهارت 3هر کدام  DISCهاي ارتباطی / ارتباط پویا مبتنی بر مهارت احسانگروه 

(گروه توسعه صنایع  صافوال
 بهشهر)

هاي ارزیابی موقعیت و حل تکنیک /گیري و حل مساله/ کار تیمیدوره تخصصی منابع انسانی/ تصمیم
 مهارت هاي مذاکره و فروش(دو گروه) /Train The Trainerکارگاه  /مشکل

 98و  96و  93سال 

 96سال  اياصول فروش حرفه –(دو گروه)  DISCارتباط پویا مبتنی بر  فابرکاستل
 97سال  گروه 6گیري و حل مساله هر کدام براي مدیریت تغییر / تصمیم سروك آذر

چالش  /(دو گروه) رفتار حرفه اي/گروه)  هفت( DISC /اعتماد و قاطعیت /(دو گروه)هاي ارتباطیمهارت تاپکو
 / اصول سرپرستی رهبري

 1401تا  97سال 

 97سال  کارتیمی /هاي ارتباط موثررفتار در سازمان/ مهارت آرسین سالمت ایرانیان
 98سال  تیم سازي موثر در کسب و کارها / (دو گروه) DISCارتباط پویا مبتنی بر  مدرسه باشگاه کسب و کار

 /هوش هیجانی /کار تیمی /(دو گروه)  ارتباط موثر /(چهار گروه)  DISCهاي رفتاري با الگويشناخت مدل گذاري ترنجگروه سرمایه
 /اصول، فنون و هنر مذاکره / گیري و حل مسالهتصمیم /انسانیانسانی براي مدیران غیرمنابعمدیریت منابع

 توسعه رهبري بر اساس مدل چالش رهبري 

 1400سال 

 1400سال  ارتباط موثر، اصول، فنون و هنر مذاکره شرکت من
ارتباط  /کشف چرایی تیم /کار تیمی جزیره کیش /کارگاه مهارت هاي ارتباط موثر/کارگاه هوش هیجانی اشترومن خاورمیانه

 (دو گروه) مبتنی بر قاطعیت
 1401تا  99هاي سال

اصول سرپرستی و توسعه سرپرستان کارگاه دو روزه  /(دو گروه)چالش رهبري توسعه رهبري بر اساس مدل کارگزاري آگاه
 کارگاه دو روزه توسعه مدیران واحد امکانات /مرکز تماس

 1401تا  1400سال 

 1400سال  کار تیمی دو گروه / توسعه رهبري بر اساس مدل چالش رهبري کافه بازار - شرکت کارنامه
 1400سال  DISCمدیریت عملکرد / ارتباط متقابل بر اساس مدل  بهسامان تدبیر پردازش

 1401تا  1400سال  هاي ارتباطی ویژه مدیرانهاي مصاحبه و استخدام ویژه مدیران/ کارگاه مهارتکارکاه مهارت صندوق نوآوري و شکوفایی
 1401تا  1396سال  دوره دو روزه اصول سرپرستی /رهبري اثربخش/ ارتباط مبتنی بر قاطعیت پیالر)تر(کا ماشین سنگین آریا

 1401سال  )کرمانشاه )/ کارگاه فرهنگ سازمانی(دو گروهساري گروه 4هاي ارتباطی با تکیه بر شنود موثر(کارگاه مهارت هلدینگ مدلل
 1401تا  1400سال  کارگاه نگرش سیستمی /کارگاه بازخورد مبتنی بر قاطعیت بر اساس مدل صراحت تمام عیار ارتباط فردا یکیشرکت تجارت الکترون



 
 هاي موردي از قبیل:و همچنین برگزاري آموزش

 المللی برندهشتمین کنفرانس بین -کارگاه برند کارفرمایی  •
ارتباطی رهبران فروش، سمینار  سخنرانی تحت عنوان مهارت هاي •

 95ملی استراتژي رهبران فروش 
 فیس دوکس -مهارت ارتباطی در فروش  •
 تامین دارو –ارتباط پویا  دوره •
 سامسونگ –سازي دوره تیم •
 مشاوران مدیریت آتیه اندیشان باران –دوره کانون ارزیابی  •
 وزارت جهاد کشاورزي –هاي توسعه دوره تربیت ارزیابان کانون •
 فاراب –دوره مدیریت عملکرد  •
 نوو نوردیسک (تهران و مشهد) –کارگاه اعتمادسازي  •
 بانک صنعت و معدن –کارگاه فرهنگ سازمانی  •
 یکتانت -کارگاه مصاحبه هاي استخدامی •
 پرداخت الکترونیک سامان –هاي استخدامی کارگاه مصاحبه •
 باکس اسکول -کارگاه مدل هاي رفتاري در محیط هاي کاري •
 زیبو –هاي استخدام کارگاه مهارت •
  کارگاه کار تیمی/ داروسازي دکتر عبیدي •
 پرداخت الکترونیک سامان -ايمسئولین دفاتر حرفه •
 پویا رسانه – DISCکارگاه آموزشی  •
 پارس مبانی –کارگاه تحلیل رفتار متقابل  •
 بوت کمپ بامداد -کارگاه آمادگی براي استخدام •
 پخش هجرت –هاي ارزیابی و توسعه کارگاه تربیت ارزیابان کانون •
 دانشکار –هاي ارزیابی و توسعه کارگاه تربیت ارزیابان کانون •
شرکت تدوین  – DISCکارگاه ارتباط متقابل بر اساس مدل  •

 فرایند
 سازي رویداد فینوهککارگاه تیم •
 شرکت هاي زیرمجموعه توسن -کارگاه اصول، فنون و هنر مذاکره •

 دنون (پودر شیر مشهد)  –دوره ارتباط پویا  •
 گروه) 3مدیا پردازش ( -ايکارگاه رفتار حرفه •
 مخابرات ایران -ها عضویت در تیم شناسایی ارزش •
 ناراایران -سازي کارگاه تیم •
 آوات  -گروه) DISC )2کارگاه ارتباط پویا مبتنی بر  •
 کرات – DISCکارگاه ارتباط پویا مبتنی بر  •
 آریوژن فارمد -هاي مصاحبه و استخداممهارت کارگاه •
 کانون انفورماتیک ایران – DISCکارگاه ارتباط پویا مبتنی بر  •
 اورست مدرن پارس –گروه)  5کارگاه مهارت مصاحبه و استخدام ( •
 کوشان فارمد –هاي ارتباطی کارگاه مهارت •
 پرنیان مهیار -کارگاه اصول سرپرستی •
 گروه رحمانی(مانی) -رهبري اثربخشکارگاه  •
 هاي استخدامی آریان کیمیا تککارگاه مصاحبه •
 کارگاه سیستم طبقه بندي و حقوق و دستمزد (تراز) •
 پوراپخش –کارگاه مدیریت تغییر  •
 متخصصین اطفال دنون – DISCکارگاه  •
 التک – کارگاه ارتباط موثر •
مدیران عامل  –کارگاه مدیریت منابع انسانی براي مدیران غیرمنابع انسانی  •

 جزیره کیش دو گره-کشور
شرکت  –اعتماد مبتنی بر قاطعیت بر اساس مدل صراحت تمام عیار کارگاه  •

 رایان فناور
 شرکت چارگون – (دو گروه) هاي مصاحبه و استخدامکارگاه مهارت •
 هاي دانش بنیانشرکت –هاي مصاحبه و استخدام کارگاه مهارت •
 فاراشرکت بهناد بنا – DISCکارگاه ارتباط متقابل بر اساس مدل  •
 شرکت بل روزانه - Train The Trainerکارگاه  •

 

 آموزش هاي گذرانده شده:
 آموزش ياحرفه ابانیارز تیترب • )BSC( متوازن يازیامت کارت •
 یانسانکنفرانس توسعه منابعهاي مختلف دوره • هاي تولیدي و خدماتیسازمان آموزش رانیمد شیهما •
 هاي انسانیارزیابی و تحلیل روانشناختی در فرایند جذب و تهیه کاتالوگ • IMS یداخل يزیمم •
هاي تربیت ارزیاب بر اساس مدل سرآمدي مجموعه کارگاه •

EFQM 
• SPSS 

 یاستخدام يمصاحبه ها يمهارتها • EFQMتدوین اظهارنامه بر اساس مدل  •
 استعداد در سازمان تیریمدهاي مجموعه کارگاه • هاي برقراري ارتباط موثرمهارت •
 دانش تیریس مدکنفران نیچهارم • رانهیشگیو پ یاقدامات اصالح میبا مفاه ییآشنا •
 یمنابع انسان تیریدر مد نینو ابزارهايبا  ییآشنا • یانسان يهاهیبر سرما دیباتاک -نامشهود يهاییدارا تیریمد •
 ISO۱٤۰۰۱آشنایی با  • ISO۹۰۰۱:۲۰۰۰ممیزي داخلی  •
 وري از طریق کاهش ضایعاتبهبود بهره • OHSAS۱۸۰۰۱آشنایی با  •
 ISO۱۰۰۱٥با الزامات استاندارد  ییآشنا • (آکورد) با نظام پاداش عملکرد ییآشنا •
 گیريفنون آماري و تصمیم • ۲۰۰۳:ISO۱۰۰۱٥ممیزي داخلی استاندارد  •
 (دکتر محمدحسین غوثی) –(دکتر مسعود حیدري)  فنون مذاکرهو  اصول • آشنایی با کار تیمی •
 Business Venture • يو ارزش مشتر ییگرايمشتر فرهنگ •
 مدیریت تغییر • هاي اولیهامداد و کمک •
 هاي تدریس سازمانیروش • 34000آشنایی با استاندارد  •
 سوئد SAFLرهبري تغییر با رویکردي جهانی(کشور سوئد) آکادمی  • مدیریت عملکرد •
خرداد  –من) هاي توسعه رهبري (کالس بکمتدولوژي دوره •

1394 
 سوئد SAFLفروش و بازاریابی نوین (کشور سوئد) آکادمی  •

 ارزیابی به عنوان ارزیاب و ارزیاب ارشد:توسعه و 
گذاري توسعه صنعتی ایران، کوبل دارو، ي آبی پارس، زیرا، شرکت سرمایهنستله، نوو نوردیسک، پرنیان مهیار، تجارت ماندگار، دهکدههنکل، هاي هپکو، شرکت

 خاورمیانه ، اشترومنپآکوارك، سانازسانیا، بایر
 دوره جایزه ملی تحول دیجیتال ایران و ششمین ارزیاب پنجمین



 مارك) از صنایع مختلف کشور:کاوي (بنچتجارب بهینه
 84خرداد  / پایسا •
 84 وریشهر /مبارکه اصفهان  فوالد •
 84آبان  /خودرو  رانیا •
 84 يد/  اراك لجور •

 85 بهشتیارد /پارس اراك  واگن •
 85 ریت /اراك  يساز نیکمبا •
 )ی( توسعه منابع انسان یتعال يقالب تورهادر  88مهر  / پایگستر سا سازه •
 )360(ارزیابی  یتعال يدر قالب تورها 90 وریشهر / ساپکو •

 متعدد در سراسر کشور يدیتول يمختلف و کارخانه ها عیاز صنا دیو بازد تیزیو تیسا و

 مقاالت منتشر شده:
 )1383تدبیر 148چاپ مقاله بررسی اهمیت تدوین شاخصها در سیستم ارزیابی (شماره  •
 )1387مقاله برگزیده چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی (تیر  •
 )1387مقاله برگزیده اولین همایش توسعه سرمایه هاي انسانی با محوریت پژوهش (بهمن  •
 )1387، تابستان و پاییز 10و 9چاپ مقاله در فصلنامه آموزشی، پژوهشی عصر کیفیت (شماره  •
 )1387بهمن  37مدیران (شماره چاپ مقاله در مجله میثاق  •
 )88چاپ مقاله در اولین شماره نشریه تخصصی منابع انسانی (خرداد  •
 المللی روابط عمومی (بصورت مشترك)مقاله برگزیده هفتمین کنفرانس بین •
فروردین و اردیبهشت ، 82تخصصی انجمن روابط عمومی (شماره  -در ماهنامه علمی » مدل شایستگی متخصص روابط عمومی«چاپ مقاله مشترك  •

1391( 
 )1393، مرداد 98نامه تجارت فردا (شماره در هفته »یزنرآبیز«چاپ مقاله مشترك  •
 )1393، مهر 105نامه تجارت فردا (شماره در هفته »یاجتماع يهاتنور داغ شبکه«مقاله مشترك  چاپ •
 )95ارتباط موثر (آبان  يبرقرار يهادر خصوص مهارت تیبا مجله خالق مصاحبه •
 HR Mag یمنابع انسان تیریمد یکیمجله الکترونچند شماره  مقاله درانتشار  •
 )1399 اردیبهشت 78نشریه پیوست (شماره  یانسان يهاهیحفظ سرما يتالش برا کردیوکارها با روبحران کرونا بر کسب  ریتاثمقاله  چاپ •
 مختلف يهاها و روزنامهنامههفته ات،یمقاله در نشر يتعداد و •


	مشخصات فردي:
	سوابق و تجارب شغلی:
	سوابق و تجارب تدریس دانشگاهی:
	سوابق و تجارب تدریس سازمانی:
	آموزش های گذرانده شده:
	توسعه و ارزیابی به عنوان ارزیاب و ارزیاب ارشد:
	تجارب بهینهکاوی (بنچمارک) از صنایع مختلف کشور:
	مقالات منتشر شده:



