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 ) به ترتيب از آخرین مدرک( وضعيت تحصيلی( ب

 مقطع تحصيلي

                      تحصيلي سال

 گرايش

 رشته تحصیلي 

 مدرك نوع

 معدل

 نام مركز آموزش

/ کده)مدرسه / دانش

 ه(گادانش

شهر محل 

 اخذ مدرك
 معادل رسمي آغاز پایان نامهپایان عنوان 

-مديريت بازرگاني 94  دکتری

گرايش رفتار 

سازماني و منابع 

 انساني

  18.02   عالمه دانشگاه

 طباطبايي

  تهران

 -مديريت بازرگاني 90 92 کارشناسي ارشد

 بازاريابيگرايش 

   19/18 تاثیر ابعاد اخالقي در بسته بندی بر تصمیم  تهران )س( دانشگاه الزهرا

 خريد مصرف کننده مواد غذايي

 کارشناسي

 

  خرم آباد دانشگاه لرستان    19/16 مديريت بازرگاني 85 89

 

 

 ) به ترتيب از آخرین سمت (سوابق شغلیج( 

 كار ماهيت / موسسه كارفرما رديف
آخرین 

 سمت
 نوع بيمه تاریخ خاتمه تاریخ شروع

علت                      

كناره 

 گيري

 و نشاني كارفرما نام
آخرین حقوق 

 دریافتي)ریال(

شركت  1

سامسونگ/سام 

 سرویس

برنامه ريزی و 

 توسعه

کارشناس 

 استراتژی

تامین  30/08/95 08/04/95

 اجتماعي

  -میدان آرژانتین -تهران -

 -نبش بخارست دوازدهم

 شرکت سام سرويس

 
- 

صندوق بیمه  2

 اجتماعي 

کارشناس  منابع انساني 

منابع 

 انساني 

تامین   01/09/95

 اجتماعي

میدان  -میدان هفت تیر-تهران -

 -بهار شیراز

- 
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  با مشاوره دکتر ابویی اردکان عضو هيأت علمی دانشگاه تهرانتدوین سند برنامه ریزي استراتژیک صندوق بيمه اجتماعی 

  با مشاوره دکتر ندا محمداسماعيلی عضو هيأت علمی دانشگاه تهرانصندوق بيمه اجتماعی انجام تجزیه و تحليل مشاغل 

  به روش  بيمه اجتماعیمشارکت در طبقه بندي مشاغل صندوقG20 

   مشارکت در تجزیه و تحليل روند ارزیابی عملکرد کارکنان  صندوق بيمه اجتماعی 

 و کسب جایزه ولين  دوره استاندارد    صندوق بيمه اجتماعی  34000ارزیابی استاندارد  مشارکت در امور مربوط به 

  مربوط به مصاحبه و استخدام کارکنان امورانجام 

   کارکنان سازمان مربوط به تهيه  گزارش هاي آماري 

  انجام امور مربوط به کارکرد ماهانه کارکنان  تهيه گزارش هاي تحليلی از روند اضافه کار  و 

  کارکنان در  امور مربوط به آموزش مشارکت 

   انجام کار در زمينه تحقيقات بازار و بازاریابی محتوا 

   انجام مميزي داخلی 

   تدوین دستورالعمل 

 

           )به ترتيب از آخرین گواهينامه(و پژوهشی سوابق آموزشی (د

 تاریخ شروع وسسه / سازمان برگزاركنندهم /پژوهشيعنوان دوره آموزشي رديف
تاریخ 

 خاتمه
 مدت دوره )ساعت(

   1396 دانشگاه تهران منابع انساني  34000استاندارد  ارزياب دوره 1

   1396 همكاران سیستم  دوره احكام کارگزيني  2

   1397 آريانا صنعتي گروه پژوهشي دوره مديريت منابع انساني 3

   1397 گروه پژوهشي صنعتي آريانا آزمون های استخدام و تحلیل رفتار  4

   1397 گروه پژوهشي صنعتي آريانا اصول مصاحبه و جذب نیرو  5

   1397 توسعه منابع انساني سرآمد دوره تخصصي مديريت عملكرد 6

   1397 توسعه منابع انساني سرآمد نحوه طراحي قراردادهای کار  7

   1397 صندوق بیمه اجتماعي  آشنايي با قوانین  کار و تأمین اجتماعي  8

   1396 گروه پژوهشي صنعتي آريانا ورت های ماليصتجزيه و تحلیل  9

   1397 شرکت دانش گستران توسعه رايان  power BIدوره  10

   1396 آموزشگاه ويستا  دوره اکسل پیشرفته  11

   1394 مجتمع فني فروغ دانش تهران spss  شرفتهیدوره مقدماتي و پ 12

   1394 مجتمع فني فروغ دانش تهران Excelدوره مقدماتي  13

   1388 دانشگاه لرستان کارگاه بورس 14

   1389 آموزش بازرگاني کارگاه خوشه های صنعتي 15

   1389-1387  يبازرگان تيريمد يعضو انجمن علم 16

   1392 دانشگاه الزهرا يشرکت تیحاکم يمل شيهما ييکادر اجرا 17

   1392 دانشگاه الزهرا يجتماعا آرامش ،يانضباط مل شيهما ييکادر اجرا 18

 

 

 

 

 



 

 

 آن را مرقوم فرمايید. ايد، سوابقدرصورتي که تألیف، پژوهش، اختراع و يا فعالیت برجسته علمي داشته

 

مقاله تاثير خود شيفتگی بر رفتار شهروند سازمانی نمایشی در منابع انسانی سازمان، به همراه دکتر دهقانان عضو هيئت علمی  .1

 1396عالمه طباطبایی، کنفرانس بين المللی مدیریت و مهندسی صنایع، 

 1394، انایآر ينداانتشارات ، دیخر ميتصم و ییمواد غذا يکتاب بسته بند فيتال .2

 1394مقاله نوآوري هاي مالی و بحران مالی، اولين کنفرانس ملی نو آوري مالی و توسعه مالی، بهمن  .3

 Scolarly Research Exchange 2015، ییمواد غذا کننده مصرف دیخر ميابعاد اخالقی در بسته بندي بر تصم رياثمقاله ت .4

در علوم  نینو کردهايیملی رو کنفرانس و متوسط کوچک داخلی بر عملکرد بنگاههاي ابییبازار ختهيآم ريبررسی تاث مقاله .5

 1394حسابداري اقتصاد و ت،یریمد

 ردهايکیملی رو کنفرانس در بانکهاي دولتی شهراهواز انیمشتر و وفاداري تیزمان انتظار ارائه خدمات بر رضا ريتأثمقاله   .6

 1394يحسابدار اقتصاد و ت،یریدر علوم مد نینو

در علوم  نینو کردهايیملی رو کنفرانس شرفتهيفناوري پ با به محصوالت انیمشتر دیبررسی عوامل موثر بر قصد خرمقاله  .7

 1394حسابداري اقتصاد و ت،یریمد

 1392شرکتی  تيملی حاکم شیشرکتی هما داريیشرکتی و پا تيحاکم تيفيک نيرابطه ي ب مقاله  .8

 
 

 آشنایی با زبان خارجی   (ه

 مهارت

 زبان

 ترجمه متون تخصصي شنيدار گفتار نوشتن خواندن

 متوسط خوب عالي متوسط خوب عالي متوسط خوب عالي متوسط خوب عالي متوسط خوب عالي

                     انگلیسي

                

                

 

 آشنایی با کامپيوتر   (و

 ميزان آشنایي شرح ردیف

 عالي                       خوب                         متوسط                              ضعیف ICDLگانه های هفتمهارت 1

 افزارها و میزان تسلطساير نرم 2
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 امضاء و تاریخ                 فروغ سقائيان:    نام و نام خانوادگي


