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TOEFL: Test Of English as a Foreign Language
F.C.E.: First Certificate of English
C.A.E.: Certificate of Advanced English
C.P.E.: Certificate of Proficiency in English






ISO 9000-2000
گواهينامه مميز داخلي ازISO 9004 – Internal Auditor- DNV




گواهينامه مميز داخلي ازISO 9001 – Internal Auditor- DNV



گواهينامه سرمميزي از IRCAانگلستانISO 9001 –Lead Auditor -



Quality Systems Management





(خوب
(متوسط

(خوب

(خوب

)IELTS: IDP/British Council (2008
(مقدماتي
(متوسط

حسابداري  5-6به زبان انگليسي

دانشگاه عالمه طباطبائي

مديريت ريسك به زبان انگليسي

دانشگاه صنعت نفت

مديريت منابع انساني

دانشگاه تهران

مديريت رفتارسازماني
مديريت استراتژيك
تئوريهاي پيشرفته مديريت

دانشگاه تهران

مديريت منابع انساني

دانشگاه صنعت نفت

مديريت رفتار سازماني
مديريت عملكرد
مزيت انساني
مديريت رفتار سازماني پيشرفته

DBA MBA

مباني سازماني و مديريت

موسسات آموزش عالي وزارت علوم و تحقيقات و

تفكر استراتژيك

دانشگاههاي معتبر خارجي

دانش مسائل روز

سازمان مديريت صنعتي

مديريت رفتار سازماني

انستيتو نفت دانشگاه تهران

مديريت منابع انساني

ا PACTانجمن حسابداران خبره

مديريت استراتژيك منابع انساني

دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران

مديريت منابع انساني پيشرفته

دانشگاه صنعتي شريف

روشهاي كمي در تحقيقات كسب و كار 2
MBA

مديريت منابع انساني به زبان انگليسي

دانشگاه  MSUمالزي

روش شناسي تحقيق به زبان انگليسي

دانشگاه  Luleaسوئد

مديريت سازماني

دانشگاه  Steinbeisبرلين با همكاري اميركبير
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0391
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0321



0322
Investing the barriers of the green HRM implementation in Oil Industry, Journal of Management Science Letters,2014
( ،)ISCفصلنامه توسعه كارآفريني  ،دوره  1شماره  ،5پاييز 6514
شناسايي تاثير گرايش كارآفرينانه و عوامل سازماني بر عملكرد كسب و كار،







طراحي مدل مفهومي عوامل كليدي تحقق استراتژي در سازمان هاي ايراني استفاده از مدل سازي ساختاري تفسيري،

( ،)ISCفصلنامه راهبردي توسعه6514 ،



با مقياس بندي سازمانهاي تابعه شركت ملي نفت ايران براساس رضايت شغلي ،تعهدسازماني،رفتار مدني سازماني

منابع انساني و مديريت در صنعت نفت ،شماره  ،60سال

)ISC(6516


سنجش آمادگي الكترونيك در معماري منابع انساني با رويكرد استراتژيك،



طراحي چارچوب مفهومي معماري منابع انساني ،



توانمندسازي نيروي انساني در خدمات بررسي موردي در نظام بانكي،



آسيب شناسي مديريت منابع انساني با هدف بهبود و توسعه،



طراحي و ساخت مقياس مجموع نمرات ليكرت با رويكرد پژوهشي در مديريت،

دانش مديريت فناوري اطالعات ،شماره ،3سال)ISC(6511
دانش مديريت بازرگاني ،شماره  ،..سال6511
دانش مديريت دولتي ،شماره  ،4سال)ISC(6511
منابع انساني و مديريت در صنعت نفت ،شماره  ،0سال )ISC(6510
دانش مديريت ،شماره  ،16سال )ISC(6510



ارزيابي عملكرد با سيستمهاي خبره،



بررسي عوامل موفقيت مديران در سازمانهاي خدمات عمومي كوجك و طراحي مدل بمنظور تبيين عوامل،



فرسودگي شغلي،

انجمن علوم مديريت ايران ،سال اول ،شماره اول 6513



متغيرهاي گمشده در نظريه هاي مديريت استراتژيك منابع انساني/



محاسبه شاخص قيمتي براي خدمات بيمه اي جهت تعديالت تورمي/



تجزيه و تحليل مقياس ليكرت در مديريت/



نظريه بنيادين(  ،(Groundedرويكردي عملياتي و نوين در روش تحقيق /

دانشور ،سال )ISC(6510



دانشور ،سال )ISC(6511

مديريت و توسعه /سال  1شماره 55
/سال  0شماره  40مرداد11
/شماره  30تابستان 11
دانشگاه عالمه /شماره  1بهار 10

:



چگونه روساي جمهور ديگران را متقاعد مي سازند؟ /ترجمه /سال چهارم شماره  /41ارديبهشت 6514



استراتژي و جامعه /شماره  10اسفند 6513



.6

نيرنگهاي رايج در مذاكرات /تالخيص و ترجمه /سال دوم /شماره  /65مهر 10

.4

دست نگه داريد ،شما مديران خود را چگونه آموزش مي دهيد؟ /ترجمه /سال دوم /شماره  /61دي 6510

.5

ارزيابي عملكرد و مديريت عملكرد /ترجمه و تلخيص /سال دوم /شماره  /60بهمن 6510

.0

چرا كاركنان سازمان را ترك مي كنند؟ /ترجمه  /سال دوم /شماره  /61فروردين و ارديبهشت 6513

.3

آقاي مدير شما آخرين نفري هستيد كه باخبر مي شويد /سال دوم /شماره  /61خرداد و تير 6513

.1

ارتباطات غيركالمي در فروش /سال دوم /شماره  /46مرداد و شهريور6513

.0

داستان خرگوش و الكپشت /سال دوم /شماره  /46مهر و آبان 6513

.1

تحوالت هيئت مديره ها در دهه هاي پاياني قرن  /46شماره  /44آذر و دي ماه 6513

.1

رهسپاران اوج تعالي /خارپشت هستيد يا روباه/ /شماره  /44آذر و دي ماه 6513

.66

مديريت بوفالوئي و غازي /شماره  /45بهمن و اسفند ماه 6513

.66

كاركنان مديران را ترك مي كنند نه سازمانها را /شماره  /40فروردين و ارديبهشت 6511

.64

كارآفريني اجتماعي /شماره  /43خرداد و تيرماه 6511

.65

چك ليست رهبران در دولت الكترونيك/مرداد و شهريور 6511
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0



3

.6

چهارچوب طبقه بندي فرايندها/ترجمه/شماره /65ارديبهشت 15

.4

راههاي عملي مديريت عملكرد/ترجمه/شماره /61مرداد 15

.5

رهنمودهايي براي رفتار سازماني مديران/تاليف/شماره /60شهريور 15

.0

صفتهاي بايسته يك رهبر/تالخيص/شماره /61مهر 15

.3

آداب نوشتن نامه الكترونيكي/تاليف/شماره /46آذر 15

.1

ظرائف نهفته در استاندارد /ISO 9000تاليف/ويژه نامه/آذر 15

.0

بازتاب خشونتهاي منفي در محل كار/ترجمه/شماره /44بهمن 15

.1

شش سيگما براي طاليه داران كيفيت /ترجمه /شماره  /45اسفند 15

.1

كاربرد فن ايفاي نقشهاي شغلي در انتخاب افراد موفق /ترجمه/شماره /40فروردين10

.66

راههايي براي حرفه اي شدن/تاليف /شماره  / 40تير 10

.66

پيوند فن آوري اطالعات و منابع انساني /ترجمه/شماره /41مرداد10

.64

پرورش مديران برتر /ترجمه/شماره/41شهريور10

4
سوابق مشاوره اجرائی و تحقیقاتی


نيازرنج و طراح دوره  EMBAبراي رر ت طبيعت زنده -



مشاوره در زمين جذب و ارتخدام و رفاه ار نان در بانك ملت



مشاور مر ز حقيقات مهندر صنایع و بهره وري دانشگاه صنعت امير بير ایران



مشاوره در حوزه مدیریت منابع انسان گروه آباد سازان ایران-راختمان



مشاوره در حوزه مدیریت منابع انساان و رااختار راازمان كزركت ایمزن تزشبیرزارس-تجهیززا



زرداز

امنیتی و حفاظتی


مشاوره در حوزه مدیریت منابع انسان رر ت تجهیزا



مشاوره در حوزه مدیریت ارترا یك منابع انسان رر ت هلشینگ صنایع غاایی بنیاد مستضعفان



مشاوره در حوزه مدیریت منابع انسان رر ت هلشینگ قنش زانیش



مشاوره در حوزه مدیریت منابع انسان و راختار راازمان كركت امن افزار گسزتر كزری -امنیزت
اطالعا

ززك ی پارس طب

و ارتباطا



مشاور منابع انسان گروه ویانا(كركت مامو )



مشاوره در حوزه مدیریت منابع انسان كركت رایان هم افزار -نرم افزار و ت نولوژ



مشاوره در حوزه راختار رازمان و مدیریت منابع انسان كركت زارس نیروسان -در زمینزه بزرق و
تجهیزا

مشاوره در حوزه مدیریت منابع انساان رار ت تجهیززا

اطالعا

ال ترونیك



مشاوره در حوزه مدیریت منابع انسان رر ت چرم درسا



مشاوره در حاوزه مادیریت اراترا یك و مناابع انساان رار ت رارمای گزاار
دامپرور

كیر و گوكت زارس



مشاوره منابع انسان و راختار در ارگزاري بانك كارآفرین



مشاوره منابع انسان و ارترا ي در رر ت ساختمانی زیستاب



مشاوره منابع انسان و ارترا ي در رر ت ساختمانی رونین



مشاوره منابع انسان و ارترا یك رر ت طراحی گلپانیك



مشاوره منابع انسان و ارترا یك رر ت رایان هم افزار



مشاوره طراح راختار و رازمانده بانك تجار



مشاور منابع انسان كركت  Sonyدر ایران



مشاور منابع انسان رر ت كیرآال



مشاور منابع انسان گروه صنعتی دقیق صنعت -تجهیزا



طراح راختار نیروگاه برق دماونش-بزرگترین نيروگاه خاورميان
طراح ارتقرار نظام ارزیابی عمل رد رهرداران نواح رهر هران
و بازنگري كرایط احراز مشاغل در رر ت نفت پارارگاد



مشاوره در حوزه مدیریت منابع انسان رر ت هلشینگ بوكا(بستنی میهن)





مشاوره در حوزه مدیریت منابع انسان رر ت كیمیا فراز(آرایشی و بهشاكتی) نیازسنجی آموزكی



طراح

ساختمانی Shoder

مشاغل رر ت نفت پارارگاد



طراح و اجراي دوره  EMBAدر رر تهاي طبيعت زنده و نفت پارارگاد



طراح مدل مدیریت ارترا یك منابع انسان در رطح گروه بنياد مستضعان



ناظر پروژه رناخت كنولوژي منابع انسان در رطح بنياد مستضعفان انقالب انسان



ناظر پروژه رنجش رالمت روان و جسم هلدینگ گردرگري بنياد مستضعفان



طراح نظام جامع منابع انسان براي گروه صنعت پادرعد



بازنگري و دوین ررح مشاغل و ررایط احراز رمتهاي رر ت عمليات ا تشاف نفت



نيازرنج رایستگ حوزه صف و رتادي بانك ملت



دوین درتور العمل جذب براي بانك ملت



طراح



طراح نظام مدیریت ارتعداد در بانك ملت



دوین نظام جانشين پروري و راه اندازه مر ز ارزباب در بانك ملت



دوین درتورالعمل پرداخت متغير ار نان مشاوره اي و راعت بانك ملت



پروژه طراح مدل مدیریت ارترا یك منابع انسان رازمان صدا و ريما



برنام ریزي ارترا یك براي اداره ل آموزش بانك ملت

انون ارزیاب در بانك ملت



اجراي پروژه حقيقا



همكار پروژه ارتقرار ريستمهاي اطالعا



همكار پروژه ارزیاب رضایت رغل انبارداران لي رده هاي رپاه پارداران انقالب ارالم با همكاري مر ز مطالعات لجستيك رپاه



اجراي پروژه طراح و محارب راخص قيمت مصرف ننده  CPIبراي صنعت بيم با همكاري گروه بيم دانشكده امور اقتصاد و دارای و بانك مر زي



نياز رنج آموزش – وزارت بازرگان

پياده رازي طرح نارب رغل و راغل با ارتفاده از بازخورد

درج اي در رر ت ایران خودرو(پایان نام




بررر راختار و فرایندهاي معاونتهاي اداري مال و طرح و برنام دانشگاه هران

وانمندیهاي مدیران – وزارت بازرگان



طراح ررت

اررنار  ،اررنار اررد و د تري مدیریت منابع انسان دانشگاه هران



طراح ررت

اررنار اررد مدیریت هنر -فرهنگستان هنر



بررر وضعيت آموزش و پ وهش در بخش بهين رازي مصرف انرژي -مدیریت صنعت



مشاور پایان نام

اررنار اررد در ررت مدیریت منابع انسان دانشگاه هران



مشاور پایان نام

اررنار اررد در ررت مهندر صنایع دانشگاه آزاد ارالم



راهنمای



داوري پایان اررنار اررد در ررت مدیریت گردرگري با همكاري دانشگاه لولتا روئد



راهنمای

پایان نام

اررنار اررد در ررت مدیریت گردرگري با همكاري دانشگاه4لولتا روئد(ب زبان انگليس )

پایان نام  +DBAداوري

اررنار اررد)

براي برنام ریزي منابع رازمان در معاونت منابع انسان گروه صنعت ایران خودرو()ERP

ارزیاب

پایان نام DBA

ززكز ی انشیشزمنش

حفاري و معدن

5

سمينارها /دوره ها و كارگاههاي آموزشي اجرا شده


آشنايي با عملكرد شركتهاي مهم نفت و گاز -شركت راهبران پتروشيمي





آسيب شناسي تحول سازماني با رويكرد تعديل نيرو-دانشگاه امام حسين



آسيب شناسي آموزشهاي سازماني و الگويابي موارد موفق جهااني-شاركت 

مديريت رفتار سازماني -بيمه ملت /تامين اجتماعي استان قزوين

صنايع پتروشيمي

 /سازمان نوسازي صنايع معدني ايران /موسسه تحقيقاات معادني اياران /وياژه





الگوهاي رفتاري در صنعت نفت و گاز-شركت پااليش و پخش مواد نفتاي
ايران








مديريت دانش(رويكرد بومي)-بيت مقام معظم رهبري
صنايع دريايي ايران /بيمه سامان

مديران حراست /شركت سامان تجهيز نور /شركت گاز استان تهران/


مديريت رفتار و برخورد با مشتري -بانك رفاه

ابزارهاي مديران منابع انساني -نيروي دريائي سپاه پاسداران



مديريت عملكرد سازماني-بانك رفاه/جهاد دانشگاهي صنعتي شريف

اصول برنامه ريزي -فوالد خوزستان -اهواز



اصول و فنون تصميم گيري -بانك رفاه



مديريت كارآفريني-وزارت كار كاشان
مديريت كسب و كار-وزارت كار كاشان

اصااول و فنااون مااذاكرات -بانااك رفاااه  /سااازمان حماال و نقاال جاااده اي 



كشور/جهاد دانشگاهي صنعتي شريف /موسسه فكر فردا



مديريت كيفيت در آموزش-بانك ملت
مديريت مشاركتي -بانك رفاه

برنامه ريزي منابع سازماني -ERPفوالد مباركه -اصفهان





پارادايمهاي تغيير و تحول -موسسه كار و تامين اجتماعي /بانك ملت



توسعه منابع انساني بانك كشاورزي



پارادايمهاي تغيير و تحول -موسسه مناديان توسعه



مديريت كار تيمي-بانك تجارت

پاراديمهاي تحول سازماني-نيروي دريائي سپاه پاسداران





كارگاه تفكر انتقادي-بانك ملت



مديريت كيفيت مدار-آموزش و پرورش

جعبه ابزار مديريت -پژوهشگاه نيروي ايران /شركت نفت پاسارگاد





جعبه ابزار رفتار مديريت-نيروگاه سيكل تركيبي قم



مديريت منابع انساني -پژوهشگاه توسعه مديريت

روش تحقيق در مديريت -بيمه ملت





سازمانهاي آينده -وزات كار و امور اجتماعي



مديريت منابع انساني -صنايع دفاع ايران /شركت پتروكيش



شناسايي شايستگي ها كاركنان-بانك تجارت



مديريت منابع انساني -دفاتر منطقه اي ايران خودرو -تهران و ساري

اصول سرپرستي -موسسه نوين دانشمند -بيمه ملت -شركت طبيعت زنده





طبقه بندي مشاغل -آموزشهاي كاربردي دانشكده مديريت دانشگاه تهران



مديريت منابع انساني و رفتار با كاركنان -مركز كارآفريني دانشگاه تهران

كنترل كنترل ناپذيرها -شركت عمليات اكتشاف نفت





فنون تصميم گيري -صندوق مهر امام رضا/جهاد دانشگاهي صنعتي شريف



مديريت منابع انساني-شركت سرمايه گذاري صدرا تامين

مديريت استرس-بانك رفاه





مديريت منابع انساني در مراكز تماس

مااديريت اسااتراتژيك -گااروه صاانعتي گلرنا



مديريت نگرش محور براي كليه سطوح-شركت سامان تجهيز نور

شريف



مديريت استراتژيك منابع انساني-شركت پااليش و پخش مواد نفتي



مديريت نگرش محور -شركت صنايع پند
مديريت نوآوري-موسسه كار و تامين اجتماعي كرج



مديريت امور اداري و كارگزيني-فوالد خوزستان-تهران



مديريت و برنامه ريزي آموزشي-بانك ملت

مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتري -بانك كشاورزي





مديريت بحران -بانك رفاه



معماري شايستگي هاي تيم فروش -دومين كنفرانس رهبري فروش

مديريت تعارض -بانك تجارت(تهران-قم /بين الملل)



معماري استعداد در سازمانهاي دانش بنيان -سومين كنفرانس مديريت دانش



مديريت بهره وري منابع انساني-وزارت آموزش و پرورش



مديريت حقوق و دستمزد-فوالد خوزستان-تهران



معماري منابع انساني-وزارت آموزش و پرورش



مديريت داناتئ-موسسه كار و تامين اجتماعي



مهارتهاي اداري ويژه مسئولين دفتار-موسسه نوين دانشمند(بنياد)

نظامهاي برنامه ريزي ،مالي در شركتهاي نفت و گاز -راهبران پتروشيمي



نطام برنامه ريزي – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي





















 /جهاااد دانشااگاهي صاانعتي

نگاه مگادايميك به مديريت استراتژيك منابع انساني -نياروي درياائي ساپاه 
پاسداران



شايستگي هاي منابع انساني حوزه گردشگري -صدا و سيماي استان گلستان 5

توسعه منابع انساني بانك ملت

مديريت محصولCINERE-
مديريت مشاركتي -بيمه ملت

مديريت منابع انساني در ايران -اولين كنفرانس مديريت اجرائي ايران

مديريت منابع انساني(گزينش مديران)-نيروي دريائي سپاه پاسداران
مديريت منابع انساني-بانك رفاه

معماري منابع انساني-موسسه كار و تامين اجتماعي صنايع شيمياي پارچين

مهارتها و و ظايف مديران -پژوهشگاه نيرو

نظام پيشنهادات -بانك رفاه
مهارتهاي اجرايي مديران-انجمن كيفيت ايران-مشهد
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سخنراني در كنفرانس توسعه منابع انساني در آسيا ،مالزي 4666
دوره تخصصي توسعه منابع انساني در صنعت نفت در كشور ژاپن4666 ،
ارائه سخنراني در اجالس مطالعاتي  Lean Six Sigmaدر خصوص منابع انساني و شش سيگما-كشور تايوان بدعوت سازمان بهره روي آسيا
ارائه سخنراني و  Benchmarkingروش تركيبي نياز سنجي آموزشي مشاغل در  University of Western Australiaدر -May 2005
كشور استراليا
اخد پذيرش براي مقاله " بررسي و تجزيه و تحليل ساختار و فرهن

سازماني جهت اجراي مديريت كيفيت فراگير ) "(TQMدر يازدهمين كنفرانس

بين المللي بهره وري در كشور هند ،دسامبر .4663



پذيرش مقاله و عضويت در هيت علمي كنفرانسFuture Care 2006



پذيرش خالصه مقاله در كنفرانس The European Conference on IT Managementانگلستان



5th European Conference on Research Methodology for Business and Management
Likert Scale Analysis for Managerial Researches-Pros & Cons
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