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  :جزئیات شخصی
  نام و نام خانوادگی: انوشه عاشوری

 09120034385شماره تماس : 

   anoosheh30@gmail.com پست الکترونیک : 

 پروفایل شخصی:           

، عضو هیات ، عضو کمیته منابع انسانی، عضو کمیته روابط عمومی و نشریه بهفارو مسئول جذب و استخدام کارشناس ارشد منابع انسانی 

مدیر داخلی شرکت سرمایه ،  Compliance & Ethic، عضو کمیته توانمند سازی زنان بهفار، عضو کمیته تحریریه مجله بهنامه بهستان

در  DISCدر سطح شرکتهای هلدینگ، مدرس رفتار شناسی به روش ، ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت کمی و کیفی بهفار داروییگذاری 

 Aramis-mindروان درمانگر در گروه روانشناسان  .کلینیک سینا

انجام مصاحبه های تخصصی با مدیران میانی یا و  Time management  ،Stress Management  ،Dress Codeآموزش مهارتهای 

 پزشکان خارج از سازمان.

دبیر کمیته رفاه و صندوق قرض الحسنه کارکنان شرکت بهستان دارو، کارشناس فروش اسپاینهای سرجیوال در شرکت آرین مهر، کارشناس 

   رو در شرکت شفایاب،فروش دا

   :تحصیالت و توانایی های علمی
همکاری مداوم در زمینه مشاوره و انجام تست های روانشناسی مربوطه  ،شخصیت لیسانس روانشناسیفوق دانشجوی دکترای روان شناسی، 

با مرکز تحقیقات و مطالعات استان  در تهیه مقاالت علمیو همچنین مشاوره و همکاری جهت استخدام در شرکت بهستان دارو، ولیان دارو، بهفار 

 ، انجام پروژهای تحقیقاتی در زمینه مهارتهای اجتماعی و شناختی.البرز

       :(Education Qualifications)مقاالت علمی چاپ شده

 بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی بر رضایت زناشویی زوجین

 مغز بر افسردگی و اضطراب مصرف کنندگان متادون( TDCSتاثیر تحریکات فرا جمجمه ای )

 هوش مصنوعی در ورزش بدنسازی

DISC  )و کاربردهای آن در استخدام )دو صفحه به صورت ادامه دار در فصلنامه نشریه بهنامه بهستان 

 نحوه عملکرد تیپ های مختلف شخصیتی در محیط کار

 ترجمه متون روانشناسی

 با کلینیک سینا DISCهمکاری در تولید محتوا مرتبط با مدل رفتار شناسی 

 مشاور اختالالت شخصیتی مرتبط با افسردگی و اضطراب و افسردگی در محیط کار و زندگی

 -Aramis-mindمسئول تولید محتوای پیج اینستاگرامی 

 دوره های آموزشی و مهارتها:
ICDL  و آشنایی کامل با نرم افزارoffice  و همچنین دوره تخصصی اکسل و آشنایی کامل با اینترنت وout look 

 دوره قانون کار و بیمه

 منابع انسانی 34000استاندارد 

 DISCرفتار شناسی به روش 



EQ 

 در آزمونهای استخدامی شرکت دارویی  Neoو  EQتحلیل تست های 

Time management 

Stress Management  
 هیپنوتراپی

 درمانیروان 
TDCS 

 دوره مصاحبه استخدامی

 5S ،Dress Code ،Netiquetteدوره 

 درجه 360 ددوره ارزیابی عملکر

 استعداد یابی سازمانی

 دوره فروش و بازاریابی 

 کارگاه فروش و بازاریابی

 کارگاه مدیریت استراتژیک

 سمینار موفقیت در فروش

  Body language هدور

 سابقه کاری:
 سال  2مسئول جذب و استخدام شرکت ولیان دارو به مدت 

 مایند -روان درمانگر گروه آرامیس

 تولید محتوا در پیج آرامیس مایند 

 سال 2به مدت  رئیس امور کارکنان هلدینگ بهفار

 سال 4به مدت  کارشناس ارشد منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار

 سال 4پورتفولیو و کارگروههای سازمانی مدیر پروژه ی

 کمک ویراستار  و  مجری نسخه صوتی کتاب راهنمای ورود به بازار دارویی 

 عضو هیات تحریریه و گروه مترجمان کتاب مجموعه مقاالت ولیان دارو )زیر چاپ(

  مسئول مصاحبه های مدیریتی برای نشریه بهنامه

  بهستان عضو هیئت تحریریه مجله بهنامه 

 دینگ بهفارانسانی هل عضو کمیته منابع

 )بهدخت( دبیر کمیته زنان بهفار

 Ethics & Complianceعضو کمیته 

 عضو کمیته روابط عمومی بهفار 

  نجام تحقیقات دانشجویی و مقاله نویسیا

 شرکت بهستان دارو EQ&NEOتحلیلگر تست های روانشناسیکارشناس منابع انسانی و 

 مرکز مطالعات علوم پزشکی استان البرزتباط با بیماران دارای ناهنجاریهای پاسچرال در رمشاوره ی تخصصی در ا

 مهارتهای رفتاری:

 باالتر از سطح نرمال جامعه EQضریب 

  DSکد زبان رفتاری 

 ساختار مند و مسئول 

 منظم و پرتالش و عالقه مند و مشتاق به کار


