
 

 مشخصات فردی

 میرجلیلی مجتبی

 محل تولد : یزد

 1373سال تولد : 

 09134507599تلفن تماس : 

  mirjalili@stu.yazd.ac.ir  /mirjalili_mojtaba73@yahoo.comپست الکترونیک : 

 سوابق تحصیلی

 ؛دهای درخشان شهید صدوقی)ره( یزدفیزیک، دبیرستان استعدا - ریاضی دیپلم 

 ؛1395 -1391 ،مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ،مهندسی صنایع یسانسل 

 اشتر مالکصنعتی دانشگاه ، های نرمفناوریمجتمع مدیریت و  گرایش مدیریت مهندسی، ،صنایع مهندسی لیسانسقفو

 ؛1397 -1395، تهران

  1397دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، ورودی مهرماه. 

 سوابق شغلی

 ؛ماه 2به مدت  کارآموزی در شرکت کنتورسازی نیک تراز یزد 

 ؛سال یکبه مدت  تحقیقاتی صنایع وزارت دفاع -سسه آموزشی همکار تحقیقاتی در مؤ 

 عال در  وزه ناوری پردیس)ف پارپ ف کار مسرررتقر در  یان دانشررر کت میزان بن با شرررر کاری  نابع انسرررانی، هم ی م

daneshkar.net ؛)ادامه دارد.(1397( از سال 

  ماه 7همکاری با شرکت تعاونی بندر خشک پیشگامان بعنوان کارشناس تحقیق و توسعه به مدت. 

 (.1399در شرکت تعاونی پیشگامان )از مرداد  کارشناس وا د تشکیالت و منابع انسانی 

 سوابق پژوهشی

 سال انتشار نام مجله یا کنفرانس عنوان مقاله ردیف

1- 
 یوکارهاکسببررسی ابعاد توسعه منابع انسانی در 

 کوچک و متوسط
نوین  یهامیپاراداکنفرانس ساالنه 

 مدیریت در  وزه هوشمندی
1396 

2- 
مهندسی در ایران و  های آموزشمروری بر برنامه

 های پیشرفتهی فناوریجهان با تأکید بر  وزه
وین تحوالت ن یالمللنیبدومین کنفرانس 

 در مدیریت، اقتصاد و  سابداری
1397 

 یتعالباسمه
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 مدرک زبان

  آزمون قبولی درMSRT (1397ماه )اردیبهشت 

 ی تحقیقاتیهاپروژه

  ؛بررسی خط تولید سرند کارخانه آسفالت شرکت ماشین رولپروژه ارزیابی کار و زمان 

 شی آموزشارزیابی میزان اثرب شینخ کاوی )پروژه پایانی های آماری و دادهاز طریق تحلیل افزارهای عملی کارگاه ما

 ؛(؛ استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلیهادوره کارشناسی

 ؛صنایع دفاعی( های شایستگی موجود برای مدیران پروژه )مؤسسه آموزشی تحقیقاتیتدوین گزارشی از مدل 

 مه نا عه و طرا ی بر یادهنحوهبرای آموزش و  هاییمطال مدیریت تغییر سرررازیی پ ندی و  ( CCM)مدیریت پیکرب

 ؛)مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی(

 ها )مؤسسه آموزشی های گروهی در راستای افزایش خالقیت در کارکنان سازمانها و بازیی فعالیتمطالعه در  وزه

 ؛صنایع دفاعی(تحقیقاتی 

 های پیچیده معماری محصرروالت و سرریسررتمی با تأکید بر آموزش در  وزه سررازیی مدلی برای ارتقاء توانمندارائه

(CoPS ))پروژه پایانی دوره کارشناسی ارشد؛ استاد راهنما: آقای دکتر جعفر قیدر خلجانی(. 

 ی تخصصیهادوره

 شریفصنعتی  دانشگاه دانشگاهی جهاد پروژه کنترل و مدیریت یدوره  

و  ریزیبرنامه/  مالی نیتأم هایروش و قراردادها/  هاپروژه انواع با آشنایی/ کنترل پروژهریزی و اصول برنامهها : سرفصل

 های افزارریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرمبرنامه/ (EPC) هایه و اصرررول تدوین گزارشرررات در پروژهکنترل پروژ

MSP ، Excelپریماورا و P6 1ورژن 

 مدیریت منابع انسانی؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 34000تربیت ارزیاب مدل  یدوره  

 های مدل/ ساختار و معماری مدل/آشنایی با فرآیندها و .../ اهداف، فلسفه و ویژگی34000معرفی مدل ها : سرفصل

 ای منابع انسانی؛ انجمن مدیریت منابع انسانی ایرانمدیریت حرفهجامع  یدوره  

مدیریت اسررتراتژی منابع انسررانی/طرا ی سرراختار های اجتماعی/رهبری/مسررلولیتهای نوین سرربکها : سرررفصررل

 سازمانی/هوش هیجانی/روابط کار/تجزیه و تحلیل مشاغل/مدیریت دانش/آموزش و توانمندسازی /....

3- 
 و یکربندیپ تیریمد یسازادهیپ ندیبر فرآ یمرور

 یرانیا یهادر سازمان راتییتغ
 تیریدر مد ینوآور یالملل نیکنفرانس ب

 کسب و کار و اقتصاد
1397 

4- 
و  یمهندس یطرا  ی ندهیآ یبر چالش ها یمرور

 یدر رابطه با آموزش مهندس ییراهکارها ی هیارا
 یپژوهشها یکنفرانس مل نیپنجم

 یو  سابدار تیریدر مد یکاربرد
1397 

5- 
 تیریدر مد ینوآور یالملل نیکنفرانس ب ناب بر عملکرد کسب و کار دیبر اثرات تول یمرور

 کسب و کار و اقتصاد
1397 



 

 ی افزارهای نرمهارتم

- Microsoft Office (Excel , Word ,…) 

- Minitab 

- MSP 2013 

- Mechanical desktop (یبعدسهافزار طرا ی )نرم  

- P6 
- AweSim    سازی(افزار شبیه)نرم  

  های تشکیالتی و فرهنگیه فعالیتسابق

 ؛سال 2دانشگاه علم و صنعت به مدت  ی کیمیه خوابگاه رفاهی و صنفی امور مسلول 

 ؛علم و صنعت به مدت یک سال با معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه هاخوابگاهساکن در دانشجویان  رابط 

 شجویی محبان سین )ع(فعالیت در هیأت دان صنعت  الح شگاه علم و  شهدای گمنام دان ی هابرگزاری اردوو و هیأت 

 ؛ی دانشجویانزیارتی ویژه -تفریحی 

 ؛به مدت یک سال  ی گروه دانشجویی یزدان )دانشجویان یزدی مقیم تهران(عضو هیأت مدیره 

  ؛به مدت یک سالصنعت  مالی گروه  رکت جهادی دانشگاه علم ومسلول عمرانی و 

 ؛ی مسابقات مدکاپ دانشگاه علم و صنعتمسلول پشتیبانی اولین دوره 

 ؛اشتر به مدت یک سالمسلول گروه جهادی دانشگاه صنعتی مالک 

  سازمان  50اولین جشنواره کار ایران با  ضور بیش از )ایران مدیر اجرایی جشنواره کار صدف دانشگاه علم و صنعت

 دربا همکاری پارپ فناوری پردیس و با هدف برقراری ارتباط مسرررتقیم میان کارجویان و کارفرمایان؛ برگزارشرررده 

 ؛(1397ماه آبان

  ستانمدیر اجرایی طرح توانمندسازی شغلی صدف های یزد و اصفهان)برگزارشده توسط معاونت علمی ریاست در ا

 ؛جمهوری و پارپ فناوری پردیس(

  صنعت و با  ضور بیش از شگاه علم و  صنعتی؛  50دبیر برگزاری دومین جشنواره کار ایران)در دان سازمان معتبر و 

 .(1398اسفندماه 


