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       رمیـعلیرضا بی    

مدیر منابع انسانی و اداری

     

https://www.linkedin.com/in/alireza-beyrami :لینکدین

 ای حرفه و شغلی سوابق

 1396 از مهرماه- 

پیشرو  به عنوان یک شرکت یپلیمرلوله های در صنعت  1361از سال  که ،پی جیشرکت  درانسانی منابع مدیر

ارای جایگاه مناسبی در بازارهای داخلی د نیروی انسانی 250با نزدیک به  این مجموعهفعالیت می کند.  و کیفیت در نوآوری

:نده اشد انجام مدت این که ی اصلیها فعالیت است و در پی یافتن جایگاهی مناسب در بازارهای خارجی است.

کوتاه مدت و  یتدوین برنامه عملیاتتهیه و ، جذب کارکنان واحد مستقر در کارخانهایجاد واحد منابع انسانی و 

واحد منابع انسانی. میان مدت

.و کمیته های ویژه و شرح وظایف واحدها شرح مشاغل ،نمودار سازمانیو تدوین تهیه سازماندهی، 

 ریکا اضافه ،داخل کشور ماموریت مرخصی،، پذیری جامعه و استخدام، جذبضروری) های نامه آیین تدوین

.)داخلی خریدج و وام کارکنان، مصاحبه خرو ،کار انضباط

آسیب شناسی منابع انسانی و سنجش رضایت کارکنان.

.(HSEایمنی کار) و فنی حفاظتاقدامات مربوطه فرایندها و ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود 

طراحی و استقرار سیستم مدیریت عملکرد کارکنان.

ران خدمات.جبسیستم  و بهبودازنگری ب

 1396 تا مهرماه

مکمل  ل پوستمدیکا ،ت زیباییدر واردات و توزیع محصوالسال  38این گروه با پوبر، گروه درانسانی منابع مدیر

می شهرستان ها پرسنل در تهران و تما 1000در ایران می باشد. و با بیش از از پیشگامان این تجارت غذایی و دارویی 

کز زیبایی ، مراداروخانه، سالن مرکز شامل 6500بیش از  گروه پوبر در تهران و شعب شهرستان ها با .فعال می باشد

.همکاری دارند و محصوالت توزیع مویرگی می شود

و شده  انجامدر ابتدا از طریق داروخانه ها  شرکت پخش محصوالتو  در ایران تاسیس شد1358شرکت پوبر در سال 

 .توسعه یافت ی زیباییعطر و سالن هافروش سپس به مراکز 

ار قرار گرفت که کاولین اقدام تهیه، تدوین و استقرار یک سیستم جامع منابع انسانی در دستور در  در این سازمان

سازماندهی واحد منابع انسانی شروع شد.و بندی چارچوب جاری سازی، این امر با 

 1395- 1396

کاالهای  )صادرات و پخش سراسری( فروش تولید وکه در زمینه  سیالنه سبز لدینگهُ درانسانی منابع مدیر

نیروی  700با نزدیک به و دو کارخانه تولیدی، و دارای چهار شرکتِ زیر مجموعه  فعالیت می نماید آرایشی و بهداشتی
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، نینو ،یکمیسوِ  ،پاستیل ،ین دِبرند گوناگون از جمله سوِ 15شرکت متنوع بوده و شامل  اینمحصوالت  .انسانی می باشد

  ... می شود.و کدکس ،دافی

صلی این ، برنامه اقرار داشتتوسعه و گسترش فعالیت هایش  وضعیت آغازینبا توجه به این که این شرکت در  

 د.وبمنابع انسانی در مرحله بعد  واحد سازماندهی و استقرار یک نظام اداری در بدو امر و استقرار سیستم

 1391 - 1395 

کارمند و  400به  که با نزدیک ایرتویا( اصلی )نماینده اریتا بازرگانی خدماتی توسعه شرکت در انسانی منابع مدیر

  فعالیت می نماید.و لکسوس در زمینه واردات، فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تویوتا کارگر 

تم جامع منابع انسانی منابع انسانی و استقرار سیسمدیریت موضوع  ،با توجه به این که مانند بسیاری از سازمان های ایرانی

عملکرد واحد منابع  عمده توجه و ،به حساب می آیددر این مجموعه نیز نوپا به معنای واقعی و کامل تر از گذشته ) اداری( 

که در  دوش وط میانسانی در شرکت آریتا مربمنابع اصلی و اساسی فرایندهای  اجرایو  ، استقرارتدوین ،انسانی به تهیه

 در که عالیت هاییف شرح از نمونه نیز چند ادامه در ،نهایت منجر به استقرار سیستم جامع منابع انسانی در این شرکت شد

 گردد: می عنوان شد، انجام پست این

نظارت و کت مشار ،مدیریت ارشد سازمانبرنامه ریزی نیروی انسانی و تهیه برنامه عملیاتی بر اساس هدفگذاری  

 اجرای فرایندهای مربوط به منابع انسانی. بر

 ایزنک ،(  HSE) ایمنی کار و فنی حفاظت کار، انضباط مشاغل، بندی طبقه طرح ارتقا، های کمیته در عضویت 

TSM (ا و تشکیل کمیته هاستاندارهای شرکت تویوتا ژاپن هستند که نماینده های آنها در سراسر جهان ملزم به رعایت آن  ،این دو

 .تعمیرات و نگهداری داخلی، خرید کارکنان، وام های مربوطه می باشند.(

  آموزش  خدام،استو  جذب جمله از ) گوناگون یسازمانو رویه های  ها دستورالعمل ،ها نامه آیین تصحیح و تدوین 

 مرخصی، ،های داخلی ماموریت خارجی، های ماموریت کار، انضباط رفاهی، خدماتپاداش،  کارکنان، ارزیابی عملکرد

 .(... و اموال ،داخلی خرید داخلی، مکاتبات کاری، اضافه

 .ناصح هُلدینگ منابع انسانی شورایاصلی  عضو 

جرای سیستم ااجرایی و نظارت بر استقرار و -ریزی، کمک رسانی دانشیگذاری، برنامه اساسی این شورا سیاست وظیفه 

 شرکت های گروه با رویکردی بلندمدت بود. سایر ها و فرایندهای منابع انسانی در 

 1384 - 1391 

 1352 الس که ایران( در تویوتا انحصاری )نمایندگی ایرتویا شرکت در و منابع انسانی اداری امور سرپرست

  به شرکتاد و عمالًکاهش ددر عرصه داخلی  هبه ویژفعالیت های عمده خود را  1391تاسیس شده است والبته از سال 

از شرح  مختصریدامه در ا قل نمود.تتقریباً تمامی کارکنانش را به آن شرکت من ،شدهبازرگانی آریتا واگذار  خدماتی توسعه

 می گردد. عنوان فی را که در این پست انجام می شدوظای

 تعمیرات. و نگهداری کایزن، خرید، ،(HSEایمنی کار) و فنی حفاظت های کمیته در عضویت 
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 زارشات الزمگتهیه  حضور در هیئت های حل اختالف اداره کار، اجرای آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه، 

 . امور قراردادها و مذاکرات مربوط به خرید داخلی و امور رفاهی

 1382 - 1384 

 .پوشاك فروش زمینه در فعالیت

 1378- 1381 

 روزنامه سراسری صبح کشور.  نشریه و در چند اجتماعی نگار و دبیرِ سرویس روزنامه خبرنگار،

 ها توانمندی

 یت منابع انسانی با رویکردی اثربخش به فرایندهای مربوطه.مدیر (1

  .اجتماعی تامین و کار قوانین تسلط بر (2

 مشاغل. بندی طبقه طرح استقرار و اجرای (3

 دارای تجربه مفید و عملیاتی به دلیل اجرای طرح، در شرکت های ایرتویا و آریتا.

 ثربخش.ارزشیابی مشاغل و نظام های پرداخت منصفانه و اآشنایی با مدل های  (4

 .آسیب شناسی منابع انسانی آشنایی با مدل های (5

 آشنایی با مباحث مربوط به مربی گری و منتورینگ. (6

-اداریِ  افزارهای ( و نرمERP( و )Microsoft Dynamics CRMاداری ) اتوماسیون سیستم های با آشنایی (7

 . PW چارگون و  ،رایورز

 .خدمات و خرید قراردادهای و خرید مذاکره، اصول با آشنایی (8

 .خدمات و کاال تامین اصلی مراکز با آشنایی (9

 تخصصی سمینارهای و  هایورهد

 .انسانی منابع مدیریت (1

 .کارکنان)کارگزینی( امور مدیریت (2

 .سازمانی رفتار مدیریت (3

 .کارگری مشاغل بندی طبقه طرح (4

 اجتماعی. تامین و کار قوانین (5

 .انسانی منابع تعالی جایزه ارزیاب (6

 .انسانی منابع 34000استاندارد  ارزیاب (7

 .انسانی منابع شناسی آسیب (8

 .انسانی منابع تخصصی های تست انواع فنون مصاحبه و کاربرد (9

 .کار بهداشت و فنی حفاظت (10

 .داخلی تدارکات و خرید مدیریت (11

 .مذاکره فنون و اصول (12
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 .حراست و فیزیکی حفاظت اصول (13

 .پذیرایی و تشریفات اصول (14

   دستاوردها

اب ترین آن ع انسانی دستاوردها و تجربیات بسیاری حاصل شد که مهم ترین و جذدر طول مدت فعالیتم در حوزه مناب

  .موارد بعدی بیشتر جنبه فردی دارند، دو مورد اول جنبه سازمانی و ها برای خودم به شرح زیر می باشد

 .اریتا بازرگانی خدماتی توسعه شرکت در کارکناند اصالح ساختار حقوق و دستمز 

 .اریتا بازرگانی خدماتی توسعه شرکت در جامع منابع انسانیستقرار سیستم ا 

  .انسانی منابع حوزه در مفید و موثر مدیریتی کسب تجربه 

 .و اداری نیانسا منابع حوزه درو چند شرکت و موسسه دیگر  ناصح گروهدیگر  شرکت های به ای مشاوره خدمات ارایه 

 منابع انسانی. 34000همکاری با تیم ارزیابی استاندار  

 تحصیالت 

 ؛مدیریت بازرگانیدر رشته کارشناسی ارشد  

 .کارکنان کاریِ  نگرشِ بر داخلی بازاریابی به مدیریت تعهدِ تاثیربررسی موضوع پایان نامه: 

 ؛علوم اجتماعیدر رشته کارشناسی  

 ناهنجاری های رفتاری نوجوانان. بر نقش در گروه های همساالن تاثیربررسی : نامه پایان موضوع


