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پيشينه تحصيلي
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی – دانشگاه آزاد اسالمی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (پایان نامه :بررسی شاخص های شایستگی مشاوران مددیریت 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

سوابق تدریس :
 مدرس رسمی دوره هاي عمومی ،كاربردي ،اختصاصی و كاردانی ،سازمان مدیریت صنعتی از
سال  1384تاكنون) :آموزش عمومی و اختصاصی ویژه مدیران ،کارشناسان و کارکنان دربخش های
مختلف صنعت ( تولید و خدمات) .
 دستياري استاد دانشکدده كارففرینی،دانشکگاه ترکران ،درس ندوآوری و کدارآفرینی سدازمانی،
دکتررضا حجازی
 دستياري استاد واحدتحصيالت تدميلی سازمان مدیریت صنعتی ،دروس تکنولدویی و ندوآوری،
دکتررضا نصیرزاده
 مدرس دورههاي اختصاصیِ نمایندگيراي سازمان مدیریت صنعتی :اصفهان ،بوشهر ،اراک ،اهواز،
یزد ،بندرعباس و . ...
 مدرس موسسه پژوهش هاي بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از  1394تاكنون .
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 موسسه آموزشي پرداز گستر تدبير  1395تاکنون
 موسسه آموزش عالي آزاد اندیشه معين 13 95-1394
و سوابق آموزش و تدریس و برگزای کارگاههای یادگيری سازماني در بسياری از موسسات

نظير و در صنایع مختلف بانک و بيمه ،صنایع غذایي ،نيروگاهي ،خودرو  ... ،از  1385تاکنون.

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

 .4توسعه فردی و حرفه ای Individual Development Plan
 .5منابع انساني در شرکت های استارتاپ HR startups
 .6مدیریت عملکرد Performance Management
 .7اخالق حرفه ای Professional Ethics
 .8تحليل رفتار متقابل Transactional Analysis
 .9ارتباطات سازماني Organizational Communication
 .10مهارتهای ارتباطي موثر Effective communication skills

معرفي مختصر از سوابق حرفه ای و اجرای پروژه

های مشاوره مدیریت _HRD

 توسعه و جانشین پروری روسای منابع انسانی ( 30نفر) شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس وشرکت های
تابعه )  1396-تاکنون
 جذب و استخدام بیش از  1100کاندیدای در 30استان کشور شرکت توسعه مهندسی آب و فاضالب کل کشور
. 1396
 کانون ارزیابی ،توسعه و جانشین پروری روسای شعب بانک آینده  1396تاکنون.
 کانون های جذب و استخدام مدیران ارشد و میانی شرکت تولیدی مواد غذایی عالیفرد1396 – 1393
 کانون ارزیابی و توسعه مدیران شرکت تولیدی صنایع غذایی شیوا 1394-95
 کانون ارزیابی و توسعه مدیران شرکت عالیفرد 1392
 جذب واستخدام کارکنان دفتری و اداری طرح 1391-92 -IMI-100
 پروژه برگزاری ایستگاه نوآوری منابع انسانی ،دوازدهمین کنفرانس منابع انسانی 1395
 اندازه گیری سنجش رضایت ،تعهد و تعلق کارکنان_ شرکت صنایع نفت انرژی 1395-94
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 پررروژه تیقیقرراتی انرردازه گیررری سررنجش و انرردازه گیررری تعهررد وتعلررق سازمانی_شرررکت سررای ا کاشرران
. 1393-1392
 پروژه تیقیقراتی انردازه گیرری سرنجش و انردازه گیرری تعهرد وتعلرق سرازمانی_ شررکت همرراه او
. 1392

-1391

 پررروژه تیقیقرراتی انرردازه گیررری سررنجش و پررایش مسررتمر رضررایت مشررتریان شرررکت پرداخررت ال ترونیررک
سامان کیش . 1394-1392
 پروژه تیقیقاتی توسعه میصوالت و خدمات مشاورهای -از سا 1391تاكنون .
 هم اری های بازارمشراوره برا میوریرت هم راری برا شررکت هرای خرارجی (برین المللری مشراوره مردیریت) –
 1394تاکنون
 و بسیاری ازطرح های مشاوره نظیر از سا  1376تاکنون.

انتشار كتاب  ،مقاله و ارائه /کارگاه در کنفرانس ها
 ارائههه  :درس آمرروزه هررایی از مرردیریت اسررتعداد شرررکت هررای ایرانرری و خررارجی  ،بیسررتمین همررایش عرصرره
یادگیری 1397
 کارگاه آموزشهي  :منرابع انسرانی در شررکت هرای زودبرازده و اسرتارتال _ اولرین نمایشرگاه توسرعه کسرب و کرار
دیماه1396
 ارائههه  :ارزیررابی مررد بلرروی مرردیریت اسررتعداد در صررنایع منتخررب ایرانرری – سرریزدهمین کنفرررانس بررین المللرری
منابع انسانی .1396،
 کارگههاه آموزشههي  :چرررا شرررکتهای اسررتارتال برره منررابع انسررانی نیازدارنرردف دوازدهمررین کنفرررانس منررابع انسررانی
1395
 مقاله  :تیلیرل و بررسری منرانی تیروری آشروب و تیرو آن در االرب نظریره هرای منتنری برر کوانتروم _کنفررانس
ملی دستاوردهای پژوهشی در علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی 1396
 مقاله  :از آموزش های سازمانی اثربخش تا حرکت به سمت یادگیری _ نشریه مدیریتی تدبیر1396
 مقالههه :چرررا آمرروزش هررای سررازمانی آنانرران کرره انتظررار داریرر اثررربخش نیسررتف ( پنجمررین همررایش آسرریب
شناسی منابع انسانی تیرماه  - 1395چال 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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