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 به نام حضرت دوست

 

Ali.Abroshan22@gmail.com   

https://ir.linkedin.com/in/aliabroshan     

 تحصیلی پیشینه

 روزانه )در مرحله رساله(.دکتری مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه تهران؛  ▪

 دانشگاه تهران؛ روزانه. کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ▪

 روزانه. صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ کارشناسی مدیریت ▪

  در حوزه تعالی منابع انسانی کاری تجربیات

 منابع انسانیمدیریت  34000 مدلرسمی ارزیاب : 1396-97

 

 

 

 ارزیابی و توسعه  کاری در حوزه کانون تجربیات

 پور()با مدیریت دکتر آرین قلیارزیاب کانون ارزیابی تهران : 1397

مجری پروژه: ؛ گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل)پروژه طراحی مدل شایستگی و برگزاری کانون ارزیابی  : عضو تیم1397

 دکتر محمدعلی بابایی زکیلکی(

 گروه صنعتی گلرنگ(؛ پخشلیانشرکت آریان)مشاغل کلیدی  : طراحی مدل شایستگی1396

 گروه صنعتی گلرنگ(؛ شرکت ویوناسان)مشاغل کلیدی  : طراحی مدل شایستگی1396

 .(شرکت مشاوره منابع انسانی هیرکان؛ مجری پروژه: شهرداری تهران)مدیران  مدل شایستگی طراحیعضو تیم پروژه باز: 1394

 

 روشن؛علی آب

 رزومه کاری و تحصیلی

 
 
 

 

 
 

 شرکت تجهیزات پزشکی اوزان  ▪

 شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا  ▪

 شرکت بیمه زندگی خاورمیانه ▪

 بانک شهر ▪

 

 مپناشرکت نصب نیرو  ▪

 سازمان انرژی اتمی ایران ▪

 شرکت بورس اوراق بهادار تهران ▪

 شرکت تامین سرمایه امید  ▪

 

شیفته خود است که مرا  هایشچالشهایش دوست دارم؛ اساساً همین و دشواری هاسختیحوزه منابع انسانی را با تمام 
 کرده.

ترین آنها پیچیده؛ از قلب آنها یعنی مدیریت عملکرد گرفته تا امدرگیر بوده آنهای مختلف چند سال با سیستماین در  
 آورد؛لکن آنچه بیش از همه مرا به وجد می  شناسی گرفته تا طراحی و اجرا.جبران خدمات؛ از ارزیابی و آسیبیعنی 

 است ...  های شایستگیمدل و تدوین طراحی 
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 تجربیات کاری در حوزه مشاوره منابع انسانی

 (های آسیاتکشرکت انتقال داده): مشاور منابع انسانی 1395

 (آواپردازی فنشرکت داده): مشاور منابع انسانی 1394

 (.پورآرین قلی دکترمجری پروژه:  )گروه مپنا؛ (EVC)سازمانی ها و فرهنگسازی اخالق، ارزشنهادینه پروژه عضو تیم: 1394

 پور(.آرین قلی دکترمجری پروژه: ؛ شرکت سیمان هگمتان) 34000پروژه ممیزی منابع انسانی بر اساس مدل  عضو تیم: 1394

 پور(.آرین قلی مجری پروژه: دکتر؛ شرکت پتروشیمی تبریز) پروژه طراحی ساختار سازمانی عضو تیم: 1393

 تدریس سازمانی

 ی؛منابع انسانتخصصی های دورهمدرس 

  (گروه مپنا؛ نیروگاه پرند) مدیریت منابع انسانی 34000مدل : 1397

 عسلویه؛ گروه مپنا( BOO)نیروگاه مدیریت منابع انسانی  34000مدل : 1397

 )موسسه هدایت فرهیختگان جوان( مصاحبه رفتاری مبتنی بر شایستگی: 1397

  ( برداری و تعمیراتی مپناشرکت بهره؛ و وزارت کار Hay Group ،Mercer ،G20 های)مدلمشاغلهای ارزشیابی مدل: 1397

  (  برداری و تعمیراتی مپناشرکت بهره) فرایند مدیریت عملکرد: 1397

 (های گروه مپناکارشناسان آموزش نیروگاه) های یادگیری و نحوه سنجش آنسبک: 1396

 وقت تمامتجربیات کاری 

 نت()شرکت ارتباطات مبین: کارشناس منابع انسانی 1397

 برداری و تعمیراتی مپنا()شرکت بهرههای منابع انسانیسیستم دهندهتوسعه :1396-97

 کیمیاتک؛ گروه صنعتی گلرنگ()هلدینگ صنعتی آریان : رئیس توسعه منابع انسانی1395-96

 )بیمه ملت(: کارشناس توسعه منابع انسانی 1394-95


