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 و منابع انسانی مدیریت تسهیل گر دوره های آموزشی
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 درباره من   

 مشاور، مربی و تسهیل گر دوره های آموزشی حوزه مدیریت و منابع انسانی

 
 

 سوابق تحصیلی   

 کارشناسی  مدیریت فناوری اطالعات

 آزاد -دانشگاه آزاد ماهشهر  :موسسه/دانشگاه 

 کارشناسی ارشد  کسب و کار

 آزاد -فن پردازان  :موسسه/دانشگاه 

 
 

 سوابق شغلی   

 کارشناس برنامه ریزی

 پتروشیمی غدیر :شرکت 

 ۵۶۳۳آذر  - ۵۶۳۶اسفند  :آغاز همکاری از 

  :وظایف و دستاوردها 

شناخت فرایندهای مربوط در مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی و سپس  ■ 
  بهره برداری واحدهای پتروشیمی در ایران

 رئیس آموزش

 پتروشیمی غدیر :شرکت 

 ۵۶۳۱خرداد  - ۵۶۳۳دی  :آغاز همکاری از 

  :وظایف و دستاوردها 

 شناخت و بکارگیری فرایندهای توسعه و آموزش کارکنان متخصص در صنعت  ■ 

 رئیس برنامه ریزی نیروی انسانی

 دیرپتروشیمی غ :شرکت 

 ۵۶۳۱تیر  :آغاز همکاری از 

  :وظایف و دستاوردها 

پیاده سازی مدیریت فرایندهای منابع انسانی شامل جذب و استخدام،  ■ 
 مدیریت عملکرد و ... از طراحی و بومی سازی تا اجرا در واحد های صنعتی 

 مربی و تسهیل گر

 کیامان دانش :موسسه 

 ۵۶۳۱خرداد  :آغاز همکاری از 

  :وظایف و دستاوردها 

 تدریس دوره های آموزشی حوزه مدیریت و منابع انسانی  ■ 

مربی و تسهیل گر مورد تایید موسسه کسب و کار سینا در دوره های ارتباط موثر با  ■
 CSIDمدل جهانی 

 مربی و تسهیل گر

 ۵۶۳۱مرداد  :آغاز همکاری از         کلنیک کسب و کار سینا :موسسه 

 

 

 



 

 

 
 

 ها مهارت  

  آسیب شناسی منابع انسانی 

 

  آموزش منابع انسانی

 

  انسانیبرنامه ریزی منابع 

 

  و نگرش های منابع انسانی فرآیند ها

 

  مدیریت و جذب منابع انسانی

 

  نرم افزارهای منابع انسانی

 

  مدیرت دانش بنیان منابع انسانی 

 

  اصول مدیریت و کنترل پروژه 

 

  اجرای مدیریت عملكرد

 

  برنامه ریزی استراتژیک

 

  mqfeتعالی سازمانی 

 

  سیستم های مدیریتپیاده سازی 

 

  نرم افزار ایده

 

  ارزیاب کانون های ارزیابی

 

 
 
 

 زبان  

 ترکی آذربایجانی

  مهارت شنیداری   مهارت گفتاری  مهارت نوشتن  مهارت خواندن

 ترکی استانبولی

  مهارت شنیداری   مهارت گفتاری  مهارت نوشتن  مهارت خواندن

 انگلیسی

  مهارت شنیداری   مهارت گفتاری  مهارت نوشتن  مهارت خواندن

 
 

 دوره ها و گواهینامه ها   

 ارزیاب ارشد کانون های ارزیابی

 دانشگاه تهران :موسسه 

 ۵۶۳۳مهر  :تاریخ 

 EFQMارزیاب تعالی سازمانی 

 مانآلتوف  :موسسه 

 ۵۶۳۵  :تاریخ 

 مربی ارتباط موثر

 کسب و کار سینا :موسسه 

 ۵۶۳۳اردیبهشت  :تاریخ 

 سوابق دوره های آموزشی سازمانی مرتبط با رسته کاری

 ساعت دوره آموزشی 0011بیش از 

 0813تا سال  0831از سال  :تاریخ 

 

 



 

 

 

 

 سوابق تدریس و مشاوره   

 مدیریت عملکرد کارکنان

 مرتبه 5پتروشیمی غدیر     تعداد برگزاری دوره:  : شرکت  

 38اثربخشی واکنش: %                                0816سال  :تاریخ   

 (DISC)مدل جهانی  ارتباط موثر آموزشی ارگاهک

 مرتبه 0تعداد برگزاری دوره:      پارس جنوبی)پاالیشگاه ششم( : شرکت  

 19اثربخشی واکنش: %                       0813و  0818سال  :تاریخ   

 (DISC)مدل جهانی  ارتباط موثر آموزشی کارگاه

 مرتبه 6تعداد برگزاری دوره:                  پتروشیمی غدیر    : شرکت  

 10اثربخشی واکنش: %                             0818سال  :تاریخ   

 آموزشی ایده جاری سازی کاربردی نرم افزار

 مرتبه 9تعداد برگزاری دوره:                     پتروشیمی ایالم : شرکت  

 15اثربخشی واکنش: %                   0813و  0816سال  :تاریخ   

 

 (DISC)مدل جهانی  ارتباط موثر آموزشی ارگاهک

 مرتبه 0تعداد برگزاری دوره:      پاالیشگاه گاز ایالم                 : شرکت  

 13اثربخشی واکنش: %                                 0813سال  :تاریخ   

 آموزشی ایده جاری سازی کاربردی نرم افزار

 مرتبه 0تعداد برگزاری دوره:      پاالیشگاه گاز ایالم                 : شرکت  

 11اثربخشی واکنش: %                                 0813سال  :تاریخ   

 
 

 پروژه ها   

 تهیه شناسنامه شغلی با رویکرد فرایندهای کاری :عنوان پروژه 

 کارفرما / درخواست کننده : پتروشیمی غدیر

 ۵۶۳۱تاریخ : دی 

 CSIDآموزش ارتباطات موثر با استفاده از مدل جهانی  :عنوان پروژه 

 کارفرما / درخواست کننده : پتروشیمی غدیر

 عارضات بین فردی و مدیریت عملکردنفر از پرسنل رده های مدیریت و کارشناسی با هدف کاهش ت 009آموزش  :توضیحات 

 ۵۶۳۱تاریخ : شهریور 

 
 

 شبکه اجتماعی   

hakbari.hr 

t.me/DISC_channel_hakbari 
 


