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پيشينه تحصيلي
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی – دانشگاه آزاد اسالمی .
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (پایان نامه :بررسی شااص هاای شایساتگی مشااوران مادیریت در
سازمان مدیریت صنعتی .بر اساس مدل شایستگی بین المللی)  )ICMCIدانشگاه آزاد اسالمی.
کارشناسی ارشد درسطح مدیریت اجرایی  - E-MBAسازمان مدیریت صنعتی.
کارشناسی علومپایه – دانشگاه آزاد اسالمی.

موضوعات و مباحث تدریس :
 .1مدیریت رفتار سازماني Organizational Behaviour Management
 .2مدیریت منابع انساني Human Resources Management
 .3مدیریت هوش هيجاني و رهبری Emotional Intelligence Management & Leadership

 .4برنامه استعدادیابي و جانشين پروری Talent Management and succession
Planning
 .5برنامه ریزی توسعه فردی و حرفه ای (Individual Development Plan -) IDP
 .6منابع انساني در شرکت های استارتاپ HR startups
 .7مدیریت عملکرد Performance Management
 .8اخالق حرفه ای Professional Ethics
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 .9تحليل رفتار متقابل Transactional Analysis
 .10ارتباطات سازماني Organizational Communication
 .11ارتباطات اثربخش ( نفوذ  ،اقناع و ترغيب ) Influencing
 .12سيستم های انگيزش و افزایش کارآمدی سرمایه های انساني

برخي از مراکز آموزشي که تدریس مي کنم
 مدرس رسمی دوره هاي عمومی ،کاربردي ،اختصاصی و کاردانی ،سازمان مدیریت صنعتی  -آموزش عمومی و
اصتصاصی ویژه مدیران ،کارشناسان و کارکنان دربخش های مختلف صنعت ( تولید و صدمات) .
 دستياراستاد دانشکده کارآفرینی،دانشگاه تهران ،درس نوآوری و کارآفرینی سازمانی ،دکتررضا حجازی
 دستياراستاد واحدتحصيالت تکميلی سازمان مدیریت صنعتی ،دروس تکنولوژی و نوآوری ،دکتررضا نصیرزاده
ی نمایندگيهاي سازمان مدیریت صنعتی :اصفهان ،بوشهر ،اراک ،اهواز ،یزد ،بندرعباس و ...
 مدرس دورههاي اختصاص ِ
 مدرس رسمی موسسه آموزش و پژوهش هاي بازرگانی
 موسسه آموزشي پرداز گستر تدبير
 موسسه آموزش عالي آزاد اندیشه معين

 و دیگرمراکز آموزشي  ،تدریس و برگزای کارگاههای یادگيری در بسياری از موسسات و صنایع مختلف بانک و
بيمه ،صنایع غذایي ،نيروگاهي ،خودرو  ... ،از  1385تاکنون.

معرفي مختصر از سوابق حرفه ای ارزیاب  ،مشاور و مجری درپروژه های مشاوره
مدیریت _HRD

 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شرکت پتروشیمی فن آوران.
 کانون های ارزیابی و توسعه مدیران دولت.
 کانون توسعه وجانشین پروری روسا و مسئولین منابع انسانی ( 30نفر) پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس و تابعه.
 جذب و استخدام بیش از  1100کاندیدای استخدام در 30استان کشور شرکت توسعه مهندسی آب و فاضالب
 کانون ارزیابی ،توسعه و جانشین پروری روسای شعب بانک آینده.
 کانون های جذب و استخدام مدیران ارشد و میانی شرکت تولیدی مواد غذایی عالیفرد.
 کانون ارزیابی و توسعه مدیران شرکت تولیدی صنایع غذایی شیوا .
 کانون ارزیابی و توسعه مدیران شرکت عالیفرد .
 کانون ارزیابی جذب واستخدام کارکنان دفتری و اداری طرح .IMI-100
 برگزاری ایستگاه نوآوری منابع انسانی ،دوازدهمین کنفرانس منابع انسانی .
 اندازه گیری سنجش رضایت ،تعهد و تعلق کارکنان_ شرکت صنایع نفت انرژی
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 پروژه تحقیقاتی اندازه گیری سنجش و اندازه گیری تعهد وتعلق سازمانی_شرکت سایپا کاشان.
 پروژه تحقیقاتی اندازه گیری سنجش و اندازه گیری تعهد وتعلق سازمانی_ شرکت همراه اول
 پررروژه تحقیقرراتی انرردازه گیررری سررنجش و پررایش مسررتمر رضررایت مشررتریان شرررکت پرداخررت ال ترونیررک
سامان کیش
 پروژه تحقیقاتی توسعه محصوالت و خدمات مشاورهای سازمان مدیریت صنعتی
 هم اری هرای برازار مشراوره مردیریت برا محوریرت هم راری برا شررکت هرای خرارجی (برین المللری مشراوره
مدیریت)  -و بسیاری ازطرح های مشاوره مدیریت از سال 1376تاکنون . ...

انتشار كتاب  ،مقاله و ارائه /کارگاه در کنفرانس ها
 ارائههه  :مرردیریت جررذب و نگهداشررت کارکنرران و شرررا در دوران بحررران – گردهمررایی صرراانان کسررب و کررار و
مشاغا – آبان 1397
 ارائههه  :درس آمرروزه هررایی از مرردیریت اسررتعداد شرررکت هررای ایرانرری و خررارجی  ،بیسررتمین همررایش عرصرره
یادگیری تیرماه 1397
 کارگههاه آموزشههي  :منررابع انسررانی در شرررکت هررای زودبررازده و اسررتارتا _ نمایشررگاه توسررعه کسررب و کررار
دیماه1396
 ارائههه  :ارزیررابی مرردل بلرروی مرردیریت اسررتعداد در صررنایع منتخررب ایرانرری – سرریزدهمین کنفرررانس بررین المللرری
منابع انسانی .1396،
 کارگههاه آموزشههي  :چرررا شرررکتهای اسررتارتا برره منررابع انسررانی نیازدارنرردف دوازدهمررین کنفرررانس منررابع انسررانی
1395
 مقالههه  :تحلیررا و بررسرری منررانی تئرروری آشرروب و تحررول آن در لالررب ن ریرره هررای منتنرری بررر کوانترروم _کنفرررانس
ملی دستاوردهای پژوهشی در علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی 1396
 مقاله  :از آموزش های سازمانی اثربخش تا ارکت به سمت یادگیری _ نشریه مدیریتی تدبیر1396
 مقاله  :چرا آمروزش هرای سرازمانی آنننران کره انت رار داریرش اثرربخش نیسرتف ( پنجمرین همرایش آسریب شناسری
منابع انسانی تیرماه  - 1395چا در کتاب برگزیده همایش).
 کتاب :کارتیمی و گروهی ،تدوین وگردآوری .1393

 کتاب  :تكنولوژی و مهندسی فكر .،تدوین و گردآوری .1393

سوابق عضویت در مراکز وانجمن های علمي _ تخصصي کشور
 انجمن مدیریت منابع انساني ایران  -ا نجمن مشاوران مدیریت ایران -
 انجمن علمي مدیران آموزش و منابع انساني -مدیران حرفه ای منابع انساني
 خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتي
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