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  تحصیالت

 (کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکارMBA)  

 اه تهراندانشگ

 آن بررسی آثار و پیامد های فردی و سازمانی و جبران خدمات های  سیستماثر بخشی وع پایان نامه: موض

 دکتر ندا محمد اسمعیلی – اساتید راهنما: دکتر علی بزرگی امیری

 .3018معدل کل: 

 کارشناسی مهندسی شیمی  

 ردوسی مشهددانشگاه ف

  17.34معدل کل: 

  سوابق آموزشی و پژوهشی 

  سازمانی وآسیب شناسی آن و ارئه راه کار های پیشنهادیمطالعه در زمینه آموزش 

 Broadband Acoustic Resonance Dissolution Spectroscopy 

این پروژه درمورد بررسیییی خواح محلول ها از جمله نوع ماده شل شیییده و نلبا آن با اسیییتیاده از  ی  

استیاده از نمودار های بدسا آمده توسط برگشتی با  تحلیل فرکانس فرکانسی که به محلول داده می شود و

 )پروژه کارشناسی( نرم افزار متلب

 ید آکریلیک اسید در مقیاس صنعتیبررسی اقتصادی تول 
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کارخانه تولید آکریلیک اسید با  ارزیابی اقتصادی جها تعیین مقرون به صرفه بودن پیاده سازی و راه اندازی

 استیاده از روش گاتریاستیاده از دستگاه ها و امکانات موجود با 

 

 Enhanced Oil Recovery 

                                    بررسی روش های ازدیاد برداشا از چاه های نیتی کشور و مقایسه با روش های موجودپیاده سازی شده در 

 کشور

  دانش و مهارت

 از دانشگاه تهرانمنابع انسانی  34000رد دارنده گواهینامه استاندا  

 تهران دانشگاه-النا پروژه مدیریا نامه گواهی/  مبتدی/  پایه سطح پروژه مدیریا دوره 

 تهران دانشگاه فنی های دانشکده پردیس(صنایع دانشکده/  متوسط/  رهبری و سازی تیم مذاکره، دوره-

 مدرس و مسیییتقل مشیییاور Robiolle Fahimeh دکتر خانم نبر سیییرکار زیر دوره این گذراندن) 

، دانشییگاه سییوربن، مووسیه TELECOM جمله از فرانسییه در مدارس و مختل  موسییسییات مذاکرات

ESSEC ... و) 

 برندینگ دوره   /Grade1کوچینگ سییاعا20 کالس سییاعا100 شییامل برندینگ دوره/  متوسییط 

 نیک وردی ااهلل بهنود دکتر: دوره مدرس -عملی کار ساعا40

 ویژگاندارای مدرک از موسسه آموزشی  -دوره شسابداری 

    سوابق کاری

 شغلی پروژه در پورقلی آرین  دکتر آقای جناب با همکاری افتخار سازمانی و گریدینگ  ساختار  صالح   ا

 مروارید پتروشیمی

  پور در پروژهقلیآرین افتخار همکاری با جناب آقای دکتر ( فرهنگEVC) سازمان تامین اجتماعی 



  مدیریا عملکرد پاالیشگاه نیا پارس پور در پروژهقلیآرین افتخار همکاری با جناب آقای دکتر 

  مدیریا عملکرد کتابخانه ملی پور در پروژهقلیآرین افتخار همکاری با جناب آقای دکتر 

  مدیریا عملکرد شرکا معدنی و صنعتی گل  پور در پروژهقلیآرین افتخار همکاری با جناب آقای دکتر

 گهر سیرجان )در شال انجام(

  ارتقای افقی کارکنان شیرکا ارتبا ات سییار  پور در پروژهقلیآرین افتخار همکاری با جناب آقای دکتر

 ایران )همراه اول(

  ارتقای افقی کارکنان شیییرکا پرداخا نوین  پور در پروژهقلیآرین افتخار همکاری با جناب آقای دکتر

 آرین )در شال انجام(

 شغلی پروژه در پورقلی آرین  دکتر آقای جناب با همکاری افتخار سازمانی و گریدینگ  ساختار  صالح   ا

 بندر امام )در شال انجام( پتروشیمی

   های نرم افزاریمهارت

 Microsoft Office Package پیشرفته/ 

 Adobe Photoshop مبتدی / 

 SPSS/ متوسط 

  (Language) زبان

 خوبمهارت شنیداری:                                                           بسیار خوب مهارت خواندن:

 متوسط مهارت گفتاری:   ضعی  مهارت نوشتاری:

   نقاط قوت رفتاری

 ارتبا ات 

 پذیری انعطاف 



 مذاکره/  گذاری تاثیر 

 خدما انگیزه و تعهد 

 (ای توسعه خود) فردی توسعه 

 گیری تصمیم و مسئله شل 

 نوآوری و خالقیا 

 مدیریتی خود 

 (مشارکتی روشیه) تیمی کار 

 قدرت یادگیری سریع 

 


