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 يو آموزش يسوابق علم

 
 الت :يتحص

 

 اتمام شروع دانشگاه گرايش رشته مقطع

 1388 1386 يزد توليد و عمليات مديريت اجرايي ارشد كارشناسي

 منابع انساني مديريت دولتي دكتری
تحصيالت تکميلي پيام 

 نور
1391 

در حال 

 دفاع 

 
 

 : يليسوابق تحص

 

 اجرايي همايش  دبيرTRIZ   

 سنجش كارايي بيروني بخشهای بيمارستاني با رويکرد تلفيقي :  ارشد عنوان پروژه پاياني كارشناسيDEA - SERVQUAL 

 نگهداشت منابع انسانی در شرکت ملی گاز استان خوزستان با توجه به سبک های رهبری  طراحی و تبیین مدل:  دكتریعنوان پروژه 

 پیامبر اسالم)ص( 

 سوابق پژوهشي:

 

 عنوان پژوهش رديف
نوع 

 پژوهش
 تاريخ ارائه

محل ارائه ) کشور 
   (استان / شهر /

 سيگماي ناب منجي مراکز بهداشتي و درماني   1
تاليف 
 مقاله 

 تهران  تهران  ايران   1386/10/24

2 
ضرورت کاربرد رويکرد نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير در 

 مراکز بهداشتي و درماني 

تاليف 
 مقاله 

 تهران  تهران  ايران   1387/04/09

3 
بررسي راهکارهاي توسعه پايدار شهرستان مسجدسليمان و 

 ضرورت پياده سازي صنعت توريسم پايدار 

تاليف 
 مقاله 

 مسجد سليمان  خوزستان  ايران   1387/11/14

4 
management styles of marketing managers 

in iranian public banks vs private banks  

تاليف 

 مقاله 
1393/05/30  

 هندوستان

 

 شده : يط يآموزش یدوره ها

 



  دوره آشنايي با مفاهيم مستند سازی و ارتباطات 

     دورهISO 9001:2008 توف نورد آلمان شركت 

  دوره تشریح الزاماتISO 9001:2015  شرکتSGS ایران 

  دوره تشریح الزاماتISO 14001:2015  شرکتSGS ایران 

  دوره: Internal Audit Awareness ISO 9001:2015  شرکتNIS Academy  کانادا 

  سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس –دوره های مدیریت کیفیت و برنامه ریزی استراتژیک شرکت ملي نفت ایران 

  دورهBasics & Structure and Internal Audit of Integrated Management Systems(Based on 

ISO 9001:2015, ISO 14001-2015, OHSAS 18001:2007) 

  دوره ممیزی داخليISO 9001:2015 توف نورد آلمان شركت 

  دوره سرمميزیIRCA ISO 9001:2015  شركتNIS كانادا 

  دوره های مديريت فرآيندی وBPMN 

 

 و توانایي ها مهارت ها

 

 مهارت های نرم افزاری

 

 Microsoft Excel )professional )طراحي پيشرفته سيستم های اطالعاتي و نرم افزارهای كاربردی   

 Word, Internet, PowerPoint)Office( 

 Access 
 SPSS 
 LISREL 
 AMOS 
 … 

 

 زيان خارجي :

 

 به زبان انگليسي و توانايي و سابقه ترجمه متون انگليسي نسبتاخوب تسلط _زبان انگليسي 

 

 

 تدريس :مهارت در 

 

 مدیریت منابع انساني 

  رفتار سازمانيمدیریت 

 مقذماتي و پیشرفته(اصول سرپرستي( 

  راهکارهای بهبود منابع انساني وآسیب شناسي 

 مقررات اداری و استخدامي صنعت نفت 

 مدیریت تغییر 

 منابع انساني 34000مدیریت منابع انساني بر اساس مدل استاندارد  نظام تعالي 

 مدیریت زمان 

 شایستگي های رهبری 

 مباني سازمان و مدیریت 

 سخنوری و فن بیان 

 ( مدیریت کارتیمي و گروهيTeam Working) 

 



 

 اجرايي و كاری قسواب

 
 سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس  -اول سازمان 

   خالصه ای از سرفصل فعاليت ها 

 كارشناس قراردادها 

 برنامه ريزی 

  مديريت كيفيت و....( –مجری پروژ ه های سيستم های نوين مديريتي) مديريت استراتژيک 

 

 بررسي طرح ها و هماهنگي مقررات اداری و  –مديريت منابع انساني  –شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب –دوم سازمان

 استخدامي

 کارشناس مطالعات اداری 

 مستند سازی روش های اجرایي 

 طراحي ساختار فرایندها 

  مدیریت کیفیت وISO 

  دبیر شورای مدیران منابع انساني شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 

  عملکردارزیابي 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 سوابق تدريس: 
  

 مکان عنوان دوره

 مجتمع آموزش مدیریت شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب )مقدماتي و پیشرفته(اصول سرپرستي

 مجتمع آموزش مدیریت شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب مدیریت تغییر

 شهرداری شیراز سیستم یکپارچه مدیریت

 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسسازمان  مدیریت استراتژیک

IMS سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

 دانشگاه پیام نور شوشتر مدیریت رفتار سازماني

 شهرداری شیراز سیستمهای نوین جذب منابع انساني

 اهواز -دانشگاه علمي کاربردی ناجا  مدیریت رفتار سازماني

 کار تیمي و تیم سازی
 مدیریت شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوبمجتمع آموزش 

 شرکت گاز استان خوزستان

 

 


