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 . مشخصات فردي1
 

 

 

 

 
 

 
 

 . تحصیالت2

 

 . سوابق کاري3
 

 

 معماری محبوبه نام و نام خانوادگی

 05/06/1365 تاریخ تولد

 ایمیل
Email  :ma_memari@yahoo.com 

Gmail :hrexpertmah@gmail.com 

 نام محل تحصیل گرايش رشته تحصیلي مدرك تحصیلي رديف

 ارزمیدانشگاه خو منابع انسانی مدیریت دانشجوی دکتری 1

 دانشگاه عالمه طباطبایی منابع انسانی مدیریت  کارشناسی ارشد 2

 دولتی مدیریت کارشناسی 3
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تهران مرکزی

ف
دي

ر
 

 نام سازمان / شرکت عنوان شغل يا فعالیت
 مدت فعالیت

 طول دوره شروع

 ادامه دارد 89سال  بانک ملت کارشناس 1

 93سال  90سال  دانشگاه عالمه طباطبایی تدریس 2

 91سال  89سال  شرکت کارگزاری آگاه مدیر سرمایه انسانی 3

 88سال  86سال  نهاد ریاست جمهوری کارشناس 4

 89سال  86سال صدا و سيما )رادیو تجارت( کارشناس برنامه 5

 ماه 6 85سال  فرمانداری شهرری کارشناس 6

 دستورالعمل اجرايي مديريت استعدادها
 نظام استعدادخواهي، استعداديابي، استعدادپروري، استعدادگماري و استعدادداري بانک
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 ه هاي کاريسوابق پروژ. 4 
 

 عنوان پروژه سازمان

 بانک ملت

  سند  1395-1390پروژه تدوین استراتژی های منابع انسانی در بانک ملت در افق(

 راهبردی منابع انسانی(

 .پروژه طراحی مسير پيشرفت شغلی کارکنان صف بانک ملت 

  پروژه تجزیه و تحليل شغل و تدوین شناسنامه مشاغل واحد های ستادی بانک

 ملت.

 .پروژه تجزیه و تحليل شغل و تدوین شناسنامه مشاغل واحد های بانکداری جامع 

  پروژه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب بانک ملت در حوزه منابع انسانی و تعيين

 مدیریت شعب برتر.

 پروژه آسيب شناسی نظام اعتباری بانک و ارائه راهکار های پيشنهادی 

 یزی نيروی انسانی در بانک ملت.طراحی و پياده سازی سامانه برنامه ر 

 .طراحی و پياده سازی کانون ارزیابی بانک ملت 

  طراحی مدل جامع مدیریت استعداد بانک ملت و تدوین دستورالعمل مربوطه 

مجمع تشخیص 

 مصلحت نظام

  طراحی ساز و کار بومی شناسایی، جذب، پرورش، بکارگيری و قدردانی از

 نخبگان کشور.

 عملکرد نظام نخبگانی کشور. طراحی مدل ارزیابی 

 کارگزاری آگاه

 .طراحی چارت سازمانی کالن و چارت واحد های شرکت کارگزاری آگاه 

  طراحی و تدوین چشم انداز، مأموریت، اهداف و استراتژی های شرکت

 کارگزاری آگاه.
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 عنوان پروژه سازمان

 کارگزاری آگاه

 .تهيه شناسنامه شغلی مشاغل شرکت 

 .ارزشيابی و طبقه بندی مشاغل شرکت 

 .سنجش ميزان رضایت شغلی کارکنان شرکت 

 .ارزیابی ابعاد فرهنگ سازمانی حاکم بر کارکنان شرکت 

 .طراحی و تدوین آیين نامه استخدامی شرکت 

 .راه اندازی سيستم رفاهی کارکنان 

 برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان 

 راه اندازی صندوق پس انداز کارکنان 

 

 . سوابق تدريس: 5

 شرکت مدیران پارسیان المه طباطباییدانشگاه ع

 مدیریت رفتار سازمانی
دوره مدیریت منابع انسانی در قالب دوره 

 Prac- Proجامع 

  مدیریت منابع انسانی

  مبانی سازمان و مدیریت

  تجزیه و تحليل و طراحی سيستم ها
 

 . عضويت :  6

 عضو کارگروه نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام 

 یریت دولتی ایرانعضو انجمن مد 
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 . گواهینامه ها:7

 

 

 

 

 

 

 سوابق ارزيابي در جايزه تعالي منابع انساني:. 8

 )1395سال  -ارزیابی شرکت توليد مواد اوليه دارو پخش )تماد 

 1396سال  –بی شرکت تعاونی خاص ایران خودرو ارزیا 

 :34000استاندارد در سوابق ارزيابي . 9

 1396سال  -ارزیابی شرکت های وب 

 1396سال  -ارزیابی شرکت دارویی اوزان 

  1396سال  –ارزیابی شرکت محک 

 1396سال  -ارزیابی شرکت تامين سرمایه لوتوس پارسيان 

 

 رزيابي:سوابق فعالیت در حوزه کانون ا. 10

تجربه کار در زمينه طراحی و اجرای صفر تا صد کانون ارزیابی، طراحی مدل شایستگی، طراحی ابزار تمرینی، 

 مصاحبه ، ارزیابی، طراحی و تدوین گزارشات بازخورد.  

 

 
 

 سال گواهینامه رديف

 1397 34000ارزیاب استاندارد  1

 Kelt 1395زبان  2

 1394 ارزیاب جایزه تعالی منابع انسانی 3
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 نوع فعالیت سازمان ردیف

 بانک ملت 1
طراحی و اجرای کانون های 

 ارزیابی و ابزارهای تمرینی

 مصاحبه گر زش و پرورشوزارت آمو 2

 ارزیاب  بانک رفاه  3

 ارزیاب بنياد مستضعفان 4

 مصاحبه گر و ارزیاب شرکت شایگان پویان آینده 5

 مصاحبه گر و ارزیاب شرکت جهاد نصر 6

 

 مقاالت چاپ شده:. 11

 

 

 سال چاپ مجله عنوان رديف

 مفهوم پردازی استعداد در فرآیند مدیریت استعداد 1
اد ستعدا مدیریتکنفرانس بين المللی 

 1397 در هزاره سوم

2 

یش بينی عرضه نيروی انسانی با استفاده از مدل 

مطالعه موردی  - 1400تا  1395مارکوف طی سالهای 

 یکی از بانک های کشور

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع 

 دانشگاه جامع امام حسين،  -انسانی

 29 پياپی شماره - 3 شماره ،9 دوره

1396 

 1390 دبيرت فراموشی سازمانی 3

 نقش سرمایه فکری و اعتماد در انتقال دانش سازمانی 4
فصلنامه مدیریت منابع در نيروی 

 انتظامی
1390 
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 مهارت هاي کامپیوتري. 12

 

 دوره هاي گذرانده شده. 13

  34000دوره تربيت ارزیاب استاندارد 

 دوره تربيت ارزیاب جایزه تعالی منابع انسانی 

 کارگاه آموزشی مصاحبه خروج 

 زبان انگليسی Kelt 

  دوره تيپ شناسی شخصيتMBTI 

 دوره فن بيان 

  دوره RFP نویسی 

 دوره تفکر نقادانه و تفکر خالق 

 دوره روش های کمی تصميم گيری 

 تاريخ  مدت دوره  نام دوره  رديف

1 Maxqda 8 1396 ساعت 

2 jQuery 30 1395 ساعت 

3 JavaScript 301395 ساعت 

4 perezi 12 1394 ساعت 

5 Excel  1393 ساعت  20 يشرفتهپ 

6 Visio  1390 خودآموزی 

 1389 ساعت SPSS 20 آشنایی با نرم افزار 7

8 ICDL 1,2 1383 دوره کامل  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi--abh0ITPAhUM7hoKHZo8D30QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjquery.com%2F&usg=AFQjCNFnz7C6MAXGLm7pVcOD_LrOjJUUiA&bvm=bv.132479545,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-4-HG0ITPAhWEWRoKHQSKCjAQFggoMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.javascript.com%2F&usg=AFQjCNGCee6O6hzOZ5e_LfIIET3TV_Ewig&bvm=bv.132479545,d.bGg
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 دوره فن نگارش و گزارش نویسی 

  هوش هيجانیدوره 

  کار تيمیدوره 

 فن اداره جلسات دوره 

  آشنایی عمومی با بانکداری جامعدوره 

  مبارزه با پول شوییدوره 

 دوره جامع کارآفرینی و طرح کسب و کار 

  1دوره بانکداری داخلی 

 دوره ترميک زبان انگليسی 
 

 

 شرکت در همايش ها و کنفرانس ها : . 14

  (دانشگاه تهران)دومين کنفرانس مدیریت منابع انسانی 

 سازمان مدیریت صنعتی( سيزدهمين کنفرانس توسعه منابع انسانی( 

 ن آینده )موسسه معنا(همایش شناسایی و پرورش مدیرا 

  شریف(صنعتی همایش مدیریت استعداد ها در هزاره سوم )دانشگاه 

 )سومين کنفرانس بين المللی مدیریت ریسک سازمانی )مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران 

 )همایش مدیریت استعداد )برگزارکننده سازمان مدیریت صنعتی 

 )همایش اصول و فنون مذاکره )دانشگاه تهران 

  بانک ملت( مدیریت تغييرهمایش( 

 )دوازدهمين کنفرانس توسعه منابع انسانی )سازمان مدیریت صنعتی 

 )اولين کنفرانس مدیریت منابع انسانی )دانشگاه تهران 

 

شایان ذکر است کليه دوره های آموزشی طی شده و سوابق شرکت در همایش ها دارای مدرک معتبر 

 جهت ارائه می باشد. 
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 ت ها و توانايي ها:مهار . 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae 

 
 

 

 

 

 

 

 :عالقه مندي ها . 16

 مطالعه: کتاب های روانشناسی، مدیریتی، فلسفی و تاریخی

 تحقيق و پژوهش: طراحی سيستم های نوین حوزه سرمایه انسانی، کانون ارزیابی، مدیریت استعداد

 موسيقی: ویولن

 ورزش: یوگا، شنا

 

 

 

 خرده سيستمهای مدیریت منابع انسانی همچون: الن وتوانایی طراحی و پياده سازی مدل ک 

 سازمان منابع انسانیبرنامه ریزی استراتژیک  -

 طراحی سيستم خبره ارزیابی عملکرد نيروی انسانی -

 طراحی سيستم خبره برنامه ریزی نيروی انسانی -

 طراحی مسير پيشرفت شغلی کارکنان -

 طراحی مدل و فرآیند جذب و استخدام شایسته محور -

 ی مدل شایستگی های منابع انسانیطراح 

 طراحی و پياده سازی کانون ارزیابی و توسعه 

  مدیریت استعدادمدل و فرآیند طراحی و پياده سازی 

  جانشين پروریمدل و فرآیند طراحی و پياده سازی 

  طراحی و پياده سازی کانون ارزیابی مهارت 

 مهارت مصاحبه گری و ارزیابی 
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1. Personal and Contact Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EDUCATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. PROFESSIONAL EXPERIENCE  
 

Job Title / Role organisation 
Dates 

from to 

Expert Mellat Bank 2010 continues 

teaching Allameh Tabataba'i University 2011 2014 

Human Capital Director Agah brokerage firm 2012 2010 

Expert Presidential institution 2009 2007 

Expert radio trade 2010 2007 

Expert Shahrery Governorate 2006 
 

Name Mahboobeh Memari 

Date of Birth 27/08/1986  

Email 
ma_memari@yahoo.com 

 hrexpertmah@gmail.com 

No. Award Title of Course Name of University 

1 Ph.D candidate Human resources management Kharazmi University 

2 M.Sc Human resources management 
Allameh Tabataba'i 

University 

3 B.Sc governmental management 

Islamic Azad 

University of Central 

Tehran 
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4. projects 

Organization Project Title 

Mellat Bank 

 Human Resources Strategy Development Project at Mellat Bank on the 

horizon of 2011-2012 (Strategic Human Resources Document) 

 Design project for career progression of Mellat Bank Queuing staff. 

 Job Analysis Project and Issue Identity Card for Mellat Bank Offices. 

 Job analysis project and compilation of corporate identity cards for 

comprehensive banking units. 

 Project of Performance Evaluation of Mellat Bank Branches in Human 

Resources and Determining the Management of Superior Branches. 

 Pesticide project of the bank's credit system and proposed solutions 

 Designing and implementing a human resource planning system at 

Mellat Bank. 

 Design and implementation of the Mellat Bank Evaluation Center. 

 Designing a comprehensive management model for the talent 

management of the Mellat Bank and compiling the relevant guidelines. 

Expediency 

Council 

 Designing a native instrument to identify, attract, cultivate, apply and 

appreciate the elites of the country. 

 Designing a Model for Evaluating the Performance of the Elite System 

of the Country. 

Agah 

Brokerage 

 Designing a large organizational charts and charting brokerage firm 

units. 

 Design and compilation of the prospect, mission, goals and strategies 

of a well-known brokerage firm. 

 Preparation of the Company's Occupational Identity. 

 Evaluate and categorize companies. 

 Measurement of job satisfaction of company employees. 

 Evaluation of the dimensions of organizational culture governing the 

employees of the company. 

 Design and compilation of the company's employment regulations. 

 Launching the employee welfare system. 

 Training courses for employees 

 Setting up employee savings fund 
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5. Teaching Experience 
 

Allameh Tabatabaei University Parsian managers corp 

Management of Organizational Behavior 
Human Resource Management course in 

the Prac-Pro comprehensive course 

Human resources management  

Principles of organization and 

management 
 

Analysis and design of systems  

 

6. Join 

 A member of the elite forum of the Expediency Council 

 Member of Iranian Government Management Association 

 

7. certificates 

 

 

 

 
  

 

 

8. Assessment records in Human Resource Excellence Award  

 Evaluation of drug production company (Temad) – 2016 

 Evaluation of Iran Khodro Cooperative Company – 2017 

 

9. Evaluation records in standard 34000: 
 Evaluation of Hay web in 2017 

 Evaluation of Ozan Pharmaceutical Company in 2017 

No. Certificates Year 

1 34000Standard assessor  2018 
2 Kelt language 2016 

3 Human Resource Excellence 

Award assessor 
2015 
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 Evaluation of Mahak Company – 2017 

 Evaluation of Lotus Corp. Capital Corporation - 2017 

 

10. Activity records in the evaluation center area: 

Work experience in the design and implementation of zero to 100 

evaluation centers, designing a suitability model, designing training tools, 

interviewing, evaluating, designing and compiling feedback reports. 
 

No. Organization Type of Activity 

1 Mellat Bank 
Design and implementation of 

assessment centers and training tools 

2 Ministry of Education interviewer 

3 Refah Bank assessor 

4 Bonyad mostazafan assessor 

5 Shayegan Pouyan ayande Co. Interviewer & assessor 

6 Jahad Nasr Company Interviewer & assessor 

 

11. Published Articles : 

 

12. Computer skills 

No. Title Magazine print year 

1 Talent Conceptualization in 

Talent Management Process 

International conference on 

talent management in the 

third millennium 

2018 

2 

Human resources supply 

using the Markov model 

from 2016 to 2021 - Case 

study of one of the country's 

banks 

Quarterly Journal of Human 

Resources Management 

Researches, Imam Hossein 

University of Technology, 

Volume 9, Number 3, 

Successive No. 29 

2017 

3 Organizational forgetting Tadbir 2011 

4 
The Role of Intellectual 

Capital and Trust in 

Transferring organizational 

Knowledge 

Quarterly Journal of 

Resource Management in 

Police 

 

 

2011 
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13. passed courses 

 The training 34000 assessor course  

 Human Resource Award Excellence Award Ceremony 

 Exit interview workshop 

 English language Kelt 

 MBTI personality typology course 

 Rhetorical course 

 RFP Writing Course 

 Critical Thinking and Creative Thinking 

 Periodic quantitative methods of decision making 

 stylistics and reporting Course 

 Emotional Intelligence Period 

 Teamwork period 

 Meetings Technician Course 

 Familiarization with Comprehensive Banking 

 Money laundering period 

 Comprehensive Entrepreneurship & Business Plan 

Course Duration date 

Maxqda 8 hours 2017 
jQuery 30 hours 2016 

Javascript 30 hours 2016 
Perezi 12 hours 2015 

Advanced Excel 20 hours 2014 
Visio  self learning 2011 
Spss 20 hours 2010 

ICDL 1,2 Complete course 2004 
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 Internal Banking Period 1 

 English Language Thermal Course 

 

14. Participate in conferences and conferences: 

 

 Second Human Resources Management Conference (Tehran 

University) 

 Thirteenth Human Resources Development Conference (Industrial 

Management Organization) 

 Conference on the Identification and Development of Future 

Managers (Institute of Meaning) 

 Talent Management Conference in Third Millennium (Sharif 

University of Technology) 

 Third International Conference on Organizational Risk Management 

(National Library of Iran Conference Center) 

 Talent Management Conference (organizer of Industrial Management 

Organization) 

Conference on principles and techniques of negotiation (Tehran 

University) 

 Change Management Conference (Mellat Bank) 

 12th Human Resources Development Conference (Industrial 

Management Organization) 

 First Human Resources Management Conference (Tehran University) 

 

It is worth noting that all courses and constituents' backgrounds have a 

valid degree to present. 
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15. Skills and abilities: 
 

 Ability to design and implement a macro model and human 

resource management sub-systems such as: 

- Strategic planning of the human resources department of the 

organization 

- Designing an expert system for assessing human resource 

performance 

- Designing the Human Resources Planning Certified System 

- Designing the career path for staff 

- Model design and descent-centered recruitment and recruitment 

process 

 Designing Human Resource Competency Model 

  Design and implementation of the evaluation and development 

center 

 Design and implement talent management 

  Design and implement replacement 

 interviewing and assessment skills in the assessment center 

 

 

16. Favorites: 

Study: Psychology, Management, Philosophy and Historical Books 

Research: Designing new systems of human capital, assessment center,        

talent management 

Music: Violin 

Exercise: Yoga, swimming 

 
 

 


