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 سوابق اجرائي

 محل كار سمت مدت همكاري

  كارشناس ريسك و دعاوي لسا 4

 منابع انساني ارشد كارشناس سال 5

 

 ادامه دارد -6514از سال 

در حوزه علوم انساني سال برتر پژوهشگر 

6511 
مجري برتر طرح پژهشي علوم انساني سال 

6515 
در سطح شركت ملي  6516مدير نمونه سال 

 نفت ايران

 رشناس ارشد منابع انسانيكا

 سرپرست مطالعات و تحقيقات راهبردي

 رئيس برنامه ريزي استراتژيك 

 رئيس پژوهش و برنامه ريزي استراتژيك )اكنون(
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  SPSS 20 - Pascal-QBasic -Atlasينرم افزارها

 Hay-Group2102 

  

 HR Excellency model  

  زسنجیمشاغل و نیا تجزیه و تحلیلاتمام دوره 

  

  

  

 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 

 ISO 9004 – Internal Auditor- DNV گواهينامه مميز داخلي از   

 ISO 9001 – Internal Auditor- DNV گواهينامه مميز داخلي از   

 ISO 9001 –Lead Auditor - تانانگلس  IRCA گواهينامه سرمميزي از   

 Quality Systems Management 

 

 

 خوب)خوب)خوب)

 IELTS: IDP/British Council (2008) 
 

  )مقدماتي)متوسط)متوسط

 دانشگاه عالمه طباطبائي

 دانشگاه صنعت نفت

 دانشگاه تهران

يبه زبان انگليس 5-6حسابداري   

 مديريت ريسك به زبان انگليسي

 مديريت منابع انساني

 مديريت رفتارسازماني

 مديريت استراتژيك

 

 دانشگاه تهران

 دانشگاه صنعت نفت

 

 تئوريهاي پيشرفته مديريت

 مديريت منابع انساني

 مديريت رفتار سازماني

 مديريت عملكرد 

 مزيت انساني

  مديريت رفتار سازماني پيشرفته

عالي وزارت علوم و تحقيقات و موسسات آموزش 

 دانشگاههاي معتبر خارجي 

 سازمان مديريت صنعتي 

 انستيتو نفت دانشگاه تهران 

 اPACT انجمن حسابداران خبره 

 دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران

 دانشگاه صنعتي شريف

 مباني سازماني و مديريت

استراتژيكتفكر   

 دانش مسائل روز

مانيمديريت رفتار ساز  

 مديريت منابع انساني

 مديريت استراتژيك منابع انساني

 مديريت منابع انساني پيشرفته

 روشهاي كمي در تحقيقات كسب و كار

MBADBA 

 مالزي MSUدانشگاه 

 سوئد   Luleaدانشگاه 

 برلين با همكاري اميركبير Steinbeisدانشگاه 

 مديريت منابع انساني به زبان انگليسي

يق به زبان انگليسيروش شناسي تحق  

 مديريت سازماني

MBA
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 Investing the barriers of the green HRM implementation in Oil Industry, Journal of Management Science Letters,2014 

 شناسايي تاثير گرايش كارآفرينانه و عوامل سازماني بر عملكرد كسب و كار،(ISC فصلنامه ،) 6514 ، پاييز 5شماره  1دوره  ،توسعه كارآفريني 

 زي ساختاري تفسيريطراحي مدل مفهومي عوامل كليدي تحقق استراتژي در سازمان هاي ايراني استفاده از مدل سا،(ISC ،فصلنامه راهبردي توسعه ،)6514 

  سال 60منابع انساني و مديريت در صنعت نفت، شماره   مقياس بندي سازمانهاي تابعه شركت ملي نفت ايران براساس رضايت شغلي، تعهدسازماني،رفتار مدني سازمانيبا ،

6516(ISC) 

 6511، سال3دانش مديريت فناوري اطالعات، شماره ،سنجش آمادگي الكترونيك در معماري منابع انساني با رويكرد استراتژيك(ISC) 

  6511،  سال..، شماره بازرگانيدانش مديريت  ،طراحي چارچوب مفهومي معماري منابع انساني 

  6511،  سال4دانش مديريت دولتي، شماره  ،نيروي انساني در خدمات بررسي موردي در نظام بانكيتوانمندسازي(ISC) 

  6510سال  ،0منابع انساني و مديريت در صنعت نفت، شماره   با هدف بهبود و توسعه،  ع انسانيبمنامديريت آسيب شناسي(ISC) 

  6510سال ،  16شماره ، دانش مديريت ،ليكرت با رويكرد پژوهشي در مديريت مجموع نمرات و ساخت مقياسطراحي(ISC) 

 6510دانشور، سال   ،ارزيابي عملكرد با سيستمهاي خبره(ISC) 

 6511دانشور، سال   ،طراحي مدل بمنظور تبيين عواملدر سازمانهاي خدمات عمومي كوجك و  بررسي عوامل موفقيت مديران(ISC) 

 6513 ، سال اول، شماره اولانجمن علوم مديريت ايران  ،فرسودگي شغلي 

 /55شماره  1/ سال مديريت و توسعه متغيرهاي گمشده در نظريه هاي مديريت استراتژيك منابع انساني 

  /11مرداد 40شماره  0/سال محاسبه شاخص قيمتي براي خدمات بيمه اي جهت تعديالت تورمي 

  /11تابستان  30 /شمارهتجزيه و تحليل مقياس ليكرت در مديريت 

  (نظريه بنيادين(Grounded10بهار  1 دانشگاه عالمه/ شماره يكردي عملياتي و نوين در روش تحقيق / ، رو 

 : 

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

 /6513فند اس 10شماره  استراتژي و جامعه 

  

 10/ مهر 65نيرنگهاي رايج در مذاكرات /تالخيص و ترجمه/ سال دوم/ شماره  .6

 6510/ دي 61دست نگه داريد، شما مديران خود را چگونه آموزش مي دهيد؟/ ترجمه/ سال دوم/ شماره  .4

 6510/ بهمن 60تلخيص/ سال دوم/ شماره  ارزيابي عملكرد و مديريت عملكرد/ ترجمه و .5

 6513/ فروردين و ارديبهشت 61چرا كاركنان سازمان را ترك مي كنند؟/ ترجمه / سال دوم/ شماره  .0

 6513/ خرداد و تير 61آقاي مدير شما آخرين نفري هستيد كه باخبر مي شويد/ سال دوم/ شماره  .3

 6513رداد و شهريور/ م46ارتباطات غيركالمي در فروش/ سال دوم/ شماره  .1

 6513/ مهر و آبان 46پشت/ سال دوم/ شماره  داستان خرگوش و الك .0

 6513/ آذر و دي ماه 44/ شماره 46تحوالت هيئت مديره ها در دهه هاي پاياني قرن  .1

 6513/ آذر و دي ماه 44رهسپاران اوج تعالي/ خارپشت هستيد يا روباه/ /شماره  .1

 6513/ بهمن و اسفند ماه 45مديريت بوفالوئي و غازي/ شماره  .66

 6511/ فروردين و ارديبهشت 40كاركنان مديران را ترك مي كنند نه سازمانها را/ شماره  .66

 6511/ خرداد و تيرماه 43كارآفريني اجتماعي/ شماره  .64

 6511چك ليست رهبران در دولت الكترونيك/مرداد و شهريور  .65

 2 

 0 

  

 15/ارديبهشت 65چهارچوب طبقه بندي فرايندها/ترجمه/شماره  .6

 15/مرداد 61راههاي عملي مديريت عملكرد/ترجمه/شماره  .4

 15/شهريور 60ر سازماني مديران/تاليف/شماره رهنمودهايي براي رفتا .5

 15/مهر 61صفتهاي بايسته يك رهبر/تالخيص/شماره  .0

 15/آذر 46آداب نوشتن نامه الكترونيكي/تاليف/شماره  .3

 15/تاليف/ويژه نامه/آذر ISO 9000ظرائف نهفته در استاندارد  .1

 15/بهمن 44بازتاب خشونتهاي منفي در محل كار/ترجمه/شماره  .0

 15/ اسفند 45براي طاليه داران كيفيت/ ترجمه/ شماره  شش سيگما .1

 10/فروردين40كاربرد فن ايفاي نقشهاي شغلي در انتخاب افراد موفق/ ترجمه/شماره  .1

 10/ تير  40راههايي براي حرفه اي شدن/تاليف/ شماره  .66

 10/مرداد41پيوند فن آوري اطالعات و منابع انساني/ ترجمه/شماره  .66

 10/شهريور41ترجمه/شمارهپرورش مديران برتر/  .64
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 مشاوره اجرائی و تحقیقاتیسوابق 
    تجهیززا  ززكز ی انشیشزمنش    مشاوره در حوزه مدیریت منابع انساان  رار ت

زرداز

  چرم درسامشاوره در حوزه مدیریت منابع انسان  رر ت

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

دامپرور  كیر و گوكت زارس

  بانك كارآفرینمشاوره منابع انسان  و راختار در  ارگزاري

  ساختمانی زیستابمشاوره منابع انسان  و ارترا  ي در رر ت

  ساختمانی رونینمشاوره منابع انسان  و ارترا  ي در رر ت

 طراحی گلپانیكرر ت  مشاوره منابع انسان  و ارترا  یك

  رایان هم افزارمشاوره منابع انسان  و ارترا  یك رر ت

  تجار  بانك مشاوره طراح  راختار و رازمانده

   كركت مشاور منابع انسانSony در ایران

  كیرآال  ساختمانی مشاور منابع انسان  رر تShoder

  و معدن  حفاريتجهیزا   -صنعتی دقیق صنعتمشاور منابع انسان  گروه

  بزرگترین نيروگاه خاورميان -نیروگاه برق دماونشطراح  راختار

  رهرداران نواح  رهر  هران نظام ارزیابی عمل ردطراح  ارتقرار

   در رر ت نفت پارارگاد كرایط احراز مشاغلو بازنگري  طراح  

  نيازرنج  و طراح  دورهEMBA رر ت طبيعت زنده  براي-

  بانك ملتمشاوره در زمين  جذب و ارتخدام و رفاه  ار نان در

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

  راختمان -آباد سازان ایرانمشاوره در حوزه مدیریت منابع انسان  گروه

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

امنیتی و حفاظتی

  پارس طبتجهیزا  ززك ی مشاوره در حوزه مدیریت منابع انسان  رر ت

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

  ش زانیشهلشینگ قنمشاوره در حوزه مدیریت منابع انسان  رر ت

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

اطالعا  و ارتباطا 

  گروه ویانا)كركت مامو ( مشاور منابع انسان

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

 در زمینزه بزرق و    -كركت زارس نیروسانار رازمان  و مدیریت منابع انسان  مشاوره در حوزه راخت

تجهیزا  ال ترونیك

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

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

 مشاغل رر ت نفت پارارگاد 

  طراح  و اجراي دورهEMBA يعت زنده و نفت پارارگادرر تهاي طب در

 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

 براي گروه صنعت  پادرعدطراح  نظام جامع منابع انسان  

 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   انون ارزیاب  در بانك ملت

 طراح  نظام مدیریت ارتعداد در بانك ملت

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

 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 

  پایان نام   اررنار  اررد(درج  اي در رر ت ایران خودرو با ارتفاده از بازخورد  رازي طرح  نارب رغل و راغل  حقيقا   پيادهاجراي پروژه(

 همكار پروژه ارتقرار ريستمهاي اطالعا   براي برنام  ریزي منابع رازمان  در معاونت منابع انسان  گروه صنعت  ایران خودرو(ERP) 

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

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

  وزارت بازرگان  –نياز رنج  آموزش

 وزارت بازرگان  –ب   وانمندیهاي مدیران ارزیا

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

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

 فرهنگستان هنر -طراح  ررت   اررنار  اررد مدیریت هنر

 مدیریت صنعت  -وزش و پ وهش در بخش بهين  رازي مصرف انرژيبررر  وضعيت آم

  پایان نام   اررنار  اررد در ررت  مدیریت منابع انسان  دانشگاه  هران مشاور

  پایان نام   اررنار  اررد در ررت  مهندر  صنایع دانشگاه آزاد ارالم  مشاور

   ب  زبان انگليس (با همكاري دانشگاه لولتا روئد ردرگريپایان نام   اررنار  اررد در ررت  مدیریت گ راهنمای(

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

  نام  پایان  راهنمایDBA پایان نام  + داوري  DBA 
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 سمينارها/ دوره ها و كارگاههاي آموزشي اجرا شده
 )بيت مقام معظم رهبري-مديريت دانش)رويكرد بومي

   صنايع دريايي ايران/ بيمه سامان

 بيمه ملت/ تامين اجتماعي استان قزوين -مديريت رفتار سازماني

 ن نوسازي صنايع معدني ايران/ موسسه تحقيقاات معادني اياران/ وياژه     / سازما

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

 بانك رفاه  -مديريت رفتار و برخورد با مشتري

 بانك رفاه/جهاد دانشگاهي صنعتي شريف-مديريت عملكرد سازماني 

 وزارت كار كاشان -مديريت كارآفريني

 وزارت كار كاشان-يت كسب و كارمدير

 بانك ملت -مديريت كيفيت در  آموزش

 بانك رفاه -مديريت مشاركتي

 توسعه منابع انساني بانك كشاورزي

 توسعه منابع انساني بانك ملت

 بانك تجارت-مديريت كار تيمي

 آموزش و پرورش -مديريت كيفيت مدار

 مديريت محصول-CINERE

 بيمه ملت -مديريت مشاركتي

 پژوهشگاه توسعه مديريت  -ريت منابع انسانيمدي

 شركت پتروكيشصنايع دفاع ايران -مديريت منابع انساني /

 اولين كنفرانس مديريت اجرائي ايران -مديريت منابع انساني در ايران

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

 مركز كارآفريني دانشگاه تهران -نمديريت منابع انساني و رفتار با كاركنا

 )نيروي دريائي سپاه پاسداران-مديريت منابع انساني)گزينش مديران

 بانك رفاه-مديريت منابع انساني

 شركت سرمايه گذاري صدرا تامين-مديريت منابع انساني

 مديريت منابع انساني در مراكز تماس

 ورشركت سامان تجهيز ن-مديريت نگرش محور براي كليه سطوح

 شركت صنايع پند -مديريت نگرش محور

 موسسه كار و تامين اجتماعي كرج-مديريت نوآوري

 بانك ملت-مديريت و برنامه ريزي آموزشي

 دومين كنفرانس رهبري فروش -معماري شايستگي هاي تيم فروش

 صنايع شيمياي پارچينموسسه كار و تامين اجتماعي-معماري منابع انساني

 سومين كنفرانس مديريت دانش -ازمانهاي دانش بنيانمعماري استعداد در س

 وزارت آموزش و پرورش-معماري منابع انساني

 پژوهشگاه نيرو -مهارتها و و ظايف مديران

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

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي –نطام برنامه ريزي

 رفاهبانك  -نظام پيشنهادات

  مشهد-انجمن كيفيت ايران-اجرايي مديرانمهارتهاي 

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

  شگاه امام حسيندان-تعديل نيروسازماني با رويكرد شناسي تحول آسيب

  شاركت  -آسيب شناسي آموزشهاي سازماني و الگويابي موارد موفق جهااني

صنايع پتروشيمي

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

ايران

 سداران نيروي دريائي سپاه پا -ابزارهاي مديران منابع انساني 

 اهواز -فوالد خوزستان -اصول برنامه ريزي

 بانك رفاه -اصول و فنون تصميم گيري

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

/جهاد دانشگاهي صنعتي شريف/ موسسه فكر فرداكشور

 برنامه ريزي منابع سازمانيERP- اصفهان -فوالد مباركه

  بانك ملتموسسه كار و تامين اجتماعي -تحولپارادايمهاي تغيير و /

 موسسه مناديان توسعه -پارادايمهاي تغيير و تحول

 نيروي دريائي سپاه پاسداران-پاراديمهاي تحول سازماني

 بانك ملت-كارگاه تفكر انتقادي

 شركت نفت پاسارگادپژوهشگاه نيروي ايران -جعبه ابزار مديريت /

 اه سيكل تركيبي قمنيروگ-جعبه ابزار رفتار مديريت

 بيمه ملت -روش تحقيق در مديريت 

 وزات كار و امور اجتماعي -سازمانهاي آينده

 بانك تجارت-شناسايي شايستگي ها كاركنان

  شركت طبيعت زنده -بيمه ملت -موسسه نوين دانشمند -سرپرستياصول

 آموزشهاي كاربردي دانشكده مديريت دانشگاه تهران -طبقه بندي مشاغل 

  شركت عمليات اكتشاف نفت -كنترل ناپذيرهاكنترل

 جهاد دانشگاهي صنعتي شريفصندوق مهر امام رضا -فنون تصميم گيري/

 بانك رفاه-مديريت استرس

 جهاااد دانشااگاهي صاانعتي گااروه صاانعتي گلرناا  -مااديريت اسااتراتژيك /

شريف

 شركت پااليش و پخش مواد نفتي-مديريت استراتژيك منابع انساني

 تهران-فوالد خوزستان-اري و كارگزينيمديريت امور اد

 بانك كشاورزي -مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتري

 بانك رفاه -مديريت بحران

 (/ بين المللقم-بانك تجارت)تهران -مديريت تعارض

 وزارت آموزش و پرورش-مديريت بهره وري منابع انساني

 تهران-فوالد خوزستان-مديريت حقوق و دستمزد

 موسسه كار و تامين اجتماعي-ئمديريت دانات

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

 نياروي درياائي ساپاه     -نگاه مگادايميك به مديريت استراتژيك منابع انساني

پاسداران

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