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«بسمه تعالی »

 :مشخصات فردی

:

سمیه نام : 
 نام خانوادگی : ذاکري نیا 

سال تولد:     

 پست الکترونیک:

 :هدف کاری 

از فرصت بهره گيري از توانمندیها برخورداري و خالق جوي در فعاليت  -

:سوابق تحصیلی

آزمون سراسري  5رتبه  -دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  –گرایش منابع انسانی  –دانشجویاي دکتراي مدیریت دولتی   -

  03:91معدل  – (imi)  یصنعت تیریمد سازمان -(  EMBA)  اجرایی مدیریت کارشناسی ارشد - 

 09:31: معدل  –ی واحد تهران جنوب اسالم آزاد دانشگاه -ها سيستم تحليل و ریزي برنامه گرایش صنایع مهندسی -

 :سوابق حرفه ای 

استراتژیك ،  مدیریت ،منابع انسانی سيستم هاي کيفيت و تعالی سازمانی ، حوزه صنعت ریلی و خودرو در فعاليت در  هسال سابق 02

کارشناس  –کارشناس مدیریت دانش  –مدیر تضمين کيفيت  –مشاور مدیر عامل  -مدیریت دانش  با جایگاه نماینده مدیریت عامل

...توسعه منابع انسانی و 

ي با شرکت هاي همکار

 (تاکنون   – 30 ) – سایپا صنایع خودرو مرکز تحقيقات و نوآوري

 ( 30 -55 - با سمت مدیر تضمين کيفيت)  – شرکت ایده گستر آموده

 (با سمت مشاور و نماینده مدیریت  39-32)  – شرکت صنعت گستر اسوه

mailto:s.zakerinia@ut.ac.ir
mailto:Nzakeri1234@yahoo.com
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 58 – شرکت ابتکاران صنعت 

 :پروژه هاي ذیل تیریدمو مسلط به کليه فرایندهاي منابع انسانی  

 و تجزیه تحليل فرایندهاي منابع انسانی  طراحی، بازنگري، آسيب شناسی 

 منابع انسانی  حوزه تدوین و بازنگري آیين نامه ها و  روش هاي اجرایی 

 منابع انسانی مدیریت استراتژیك  

 مدیریت ریسك منابع انسانی 

  شناسایی پست هاي کليدي 

 توسعه قابليت هاي رهبري 

  مدل شایستگی  یحارط و تدوین 

  هاي سازمانی  شغلطراحی و تدوین شناسنامه تجزیه و تحليل مشاغل و 

 طراحی وجاري سازي نظام پيشنهادها 

 نظام مدیریت عملکرد کارکنان جاري سازي طراحی و 

 و انجام افکار سنجی و نظرسنجی هاي مختلف در  سنجش ميزان رضایت ،انگيزش و تعهد شغلی کارکنانمدل  طراحی

 حوزه منابع انسانی

  طراحی واجراي آسيب شناسی فرهنگ سازمانی 

  ، ارزش هاي سازمانی و نهادینه سازي جاري سازيتدوین 

  طراحی و تدوین سيستم هاي انگيزشی 

 و تشویق کارکنان طراحی نظام گرنت 

  کارکنانافقی  ارتقاءطراحی نظام 

 طراحی روش هاي قدردانی معنوي از کارکنان 

 مدل تعالی منابع انسانی گروه سایپاو   98111، مدل هاي تعالی منابع انسانی، استاندارد تعالی سازمانی مدلمسلط بر  

  تعالی منابع انسانیارزیاب جایزه  

 ارزیاب جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی 

  منابع انسانی 98111ارزیاب استاندارد 

 ارزیاب جایزه تعالی منابع انسانی گروه سایپا 

 و منابع انسانی  سازمانی نماینده حوزه منابع انسانی در پياده سازي نظام تعالی( EFQM مدل تعالی منابع انسانی و

 (سایپا

 :مسلط به کليه فرایندهاي مدیریت دانش و سرپرستی پروژه هاي ذیل 

 فرایند مدیریت دانش طراحی و استقرار   
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  سازمان ر شناسایی دانش هاي نهان و آشکا" راهبري پروژه"  

  اشاعه فرهنگ به اشتراک گذاري دانش 

 : ذیل به شرکت ایده گستر آموده و صنعت گستر اسوهارائه مشاوره در زمينه هاي راهبري و  ،سيستم هاي مدیریت کيفيت آشنا با  

 سيستم مدیریت کيفيت مبنی بر سري استانداردهاي سازي پياده ISO 9001:2000  

  سيستم مدیریت کيفيتطراحی فرایندها، روش هاي اجرایی، مدارک و سوابق مرتبط با استاندارد 

  ارتقاء سيستم مدیریت کيفيت ISO 9001:2000  به استاندارد ISO 9001:2008    و اعمال تغييرات مربوطه 

 ياده سازيپDFMEA   وPFMEA  ( و توليد محصوالت تجزیه و تحليل عوامل شکست و آثار آن در مرحله طراحی)  

 :ی تخصص -ی علمگواهینامه های 

 -  انجمن مدیریت منابع انسانی –دوره آموزشی تربيت ارزیاب جایزه تعالی منابع انسانی 

 -  انجمن مدیریت منابع انسانی –دوره مميزي داخلی جایزه تعالی منابع انسانی 

 -  شرکت شایگان –انجمن مدیریت منابع انسانی  –دوره آموزشی تربيت ارزیاب کانون هاي ارزیابی 

  مرکز تحقيقات و نوآوري سایپا  –دوره آموزشی مدیریت عملکرد 

  نوآوري سایپامرکز تحقيقات و   -دوره آموزشی مربی گري 

 - استانداردهاي سري بر مبنی کيفيت مدیریت هاي سيستم سازي مستند و ،ساخت الزامات مبانی، آموزشی هاي دوره 

  ISO 9001:2015  شرکت در  RWTUV 

 -   بر استاندارد بين المللی مبنی داخلی مميزي آموزشیدوره ISO 9001:2015  شرکت در DMV 

 -  استانداردهاي سري بر مبنی کيفيت مدیریت هاي سيستم سازي مستند و ،ساخت الزامات مبانی، آموزشی هاي دوره 

  ISO 9001:2000  شرکت در  RWTUV 

 -   براستاندارد مبنی داخلی مميزي آموزشیدوره ISO 9001:2000  شرکت در  RWTUV 

  -پروژه دوره آموزشی مدیریت (project management )شرکت در  RWTUV  

  -  کيفيت  مدیریت هاي سيستم در اطالعات آموزشی تکنولوژيدوره(IT )شرکت در  RWTUV 

 - دوره آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM  ) انجمن مدیریت  -سازمان مطالعات بهره وري منابع انسانیدر

 منابع انسانی

 - دوره آموزشی تدوین اظهارنامه مدل تعالی سازمانی (EFQM  ) انجمن  -لعات بهره وري منابع انسانیسازمان مطادر

 مدیریت منابع انسانی

 - دوره آموزشی خودارزیابی بر مبناي مدل تعالی سازمانی (EFQM  ) سازمان مطالعات بهره وري منابع انسانیدر- 

 انجمن مدیریت منابع انسانی

 -  دوره آموزشیFMEA   در ایده گستر آموده و مرکز تحقيقات و نوآوري سایپا 
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 : مقاالت

1. Study The Relationship Between Organizational Self-Esteem and Job Satisfaction with 

Moderating Role of Organizational Climate (Case Study: Cement Factory in Nahavand)  ,

Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET)-1027 

2. The effect of transformational leadership on employee empowerment mediated learning –

oriented ,Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET)-6102 

3. To study the role of Transformational leadership on Work alienation, Mediterranean 

Journal of Social Sciences (scopus)-6102 

 0935 –ماهنامه تدبير   – 98111بر اساس استاندارد  انسانی سنجش بلوغ منابع .8

 0935  - ماهنامه تدبير  -توسعه فرهنگ سازمانی .5

مرکز تحقيقات و نوآوري صنایع خودرو : مطالعه موردي )تدوین شاخص هاي مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد کيفی  .9
  0935 - مدیریت المللی بين کنفرانس -( سایپا

مرکز تحقيقات و نوآوري : مطالعه موردي) بررسی نقش منابع انسانی در تاب آوري سازمانی در شرایط رکود صنعت خودرو  .7

 0935 - مدیریت المللی بين کنفرانس -(صنایع خودرو سایپا

 بين کنفرانس -( ي صنایع خودرو سایپاو نوآور يقاتمرکز تحق: تجربه )سنجش و نهادینه سازي ارزش ها از ایده تا اجرا  .5

 0935 - مدیریت المللی
  0938 - مدیریت المللی بين کنفرانس -محور دانش سازمان یك در انسانی منابع استراتژي پایش و سازي پياده تدوین، .3

 0938– انسانی سرمایه توسعه و آموزش ملی کنفرانس - عملکرد مدیریت رویکرد با  آموزشی ریزي برنامه .01

 0938  -انسانی سرمایه توسعه و آموزش ملی کنفرانس -یادگيرنده سازمان به سنتی یادگيري از گذر .00

 مدیریت، علوم نوین هاي یافته پژوهشی علمی همایش -دنيسون مدل اساس بر سازمانی فرهنگ ابعاد شناسی آسيب .02

 0938 -ایران  آموزش و کارافرینی

 هاي یافته پژوهشی علمی همایش -شاخگی سه مدل اساس بر توسعه و بهبود هدف با انسانی منابع مدیریت شناسی آسيب .09

 0938 –ایران  آموزش و کارافرینی مدیریت، علوم نوین

الی  2119از سال  SJRمجله برتر از سایت  01در زمينه منابع انسانی در  دولتیمدیریت تحليل و بررسی روند پژوهش هاي  .08
 زیر نظر جناب آقاي دکتر دانایی فرد عضو هيات علمی دانشگاه تربيت مدرس –در حال نشر  – 2109

 : و ترجمه   تالیف

 0935 –انتشارات فردابه  -تاليف کتاب توسعه منابع انسانی .0

 –انتشارات مهربان   –  Cheryl M.Jekielتاليف  (  Lean Human Resource) ترجمه کتاب منابع انسانی ناب  .2

 زیر نظر جناب آقاي دکتر دهقانان عضو هيات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی –در حال نشر 
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 : سوابق تحقیقاتی 

الکترونيك در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزي ایران به طراحی مدل کسب و کار جهت راه اندازي دپارتمان یادگيري  - 

جناب آقاي دکتر مير محمد صادقی و اساتيدي چون دکتر عماد  -بازرگانی عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد زیر نظر مدیریت اتاق

 0932در سال  زاده، دکتر اعتماد مقدم از اعضاي هيئت علمی سازمان مدیریت صنعتی

جناب آقاي زیر نظر  0931ير در شرکتهاي بزرگ دولتی در سال تغيبه هنگام استقرار مدیریت دانش  مدل مناسب جهت انتخاب -

  .عالمه طباطباییدانشگاه  هيأت علمی دکتر رحيميان عضو

  : ويژه های مهارت

 :مهارت کار با نرم افزارهاي  -

- power point ,MSP, Access, minitab ,excell , word ,spss, Lizrel  ، 

 WINQSB... ( برنامه ریزي خطی ، مدل حمل و نقل و )برنامه هاي مدل سازي 

  BPMNمدل سازي فرایندها بر اساس استاندارد    -

 .در سطح خوب آشنایی با زبان انگليسی -

 

 :شرکت در سمینارها و دوره های آموزشی کوتاه مدت 

 (دکتر ابوالعالیی) مدیریت عملکرد  -

 (دکتر شاه محمدي ) مدیریت استراتژیك  -

 ( ، دکتر شعبانعلیآقاي دکتر حيدري) اصول و فنون مذاکره -

 (دکتر ذبيحی)  مثبت اندیشی و تفکر مثبت -

 (دکتر زرگري)   NLP  -برنامه ریزي عصبی و کالمی  -

 (   British Columbiaدانشگاه یعلم أتيه عضودکتر سيد محسن فاطمی ) ارتباطات غير کالمی  -

 (آقاي دکتر احدي و آ قاي مهندس دهقانی ) مدیریت دارایی ها با استفاده از سيستم هاي اطالعاتی مکان محور  -

 (آقاي مهندس ضيائی)  (Business intelligence)هوش سازمانی  -

 (دکتر منوچهر منطقی ) نوآوري تکنولوژیکی  -

 ( دکتر رضایی  ) SCRکاهش استراتژیك هزینه ها در عمل  -
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 : عضويت ها 

 عضویت در خانه مدیران  -

 عضویت در انجمن مهندسی صنایع ایران  -

 منابع انسانی گروه سایپا  هره وري وکاهش هزینهعضوکارگروه هاي ب -

 عضو کارگروه فرهنگ و ارزش هاي سازمانی گروه سایپا -

 عضو کارگروه نظام پيشنهادات گروه سایپا-

 سایپا شرکت هاي گروه( کایزن عملياتی) هم اندیشی مسئوالن سيستم هاي بهبود مستمر  عضو جلسات -

 

 :قابلیت ها و توانمنديها 

 برخورداي از تفکر سيستمی و استراتژیك -

 توانایی اجراي کارهاي مختلف در شرایط دشوار -

 پشتکار در حل مسائل و مشکالت کاري -

 داشتن روحيه خالقتوانایی حل مسائل از ابعاد مختلف و  -

 تعهد کاري و نگرش جامع به امور سازمانی -

 احساس مسئوليت و حسن اجراي قوانين کار -

 اخالق و رفتار شایسته ، توام با احترام در محيط کار -

 روحيه انتقاد پذیري و انعطاف پذیري و وقت شناسی  -

 قدرت بيان و شنونده فعال -

 متعهد ، موثر و با انگيزه در کارهاي گروهی  -

 هماهنگ کردن فرایندها و سيستم ها تجزیه، تحليل وتوانایی اثبات شده در -


