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  هاي تخصصی گذرانده شدهدوره
  

  منابع انسانی، دانشگاه تهران 34000دوره تربیت ارزیاب استاندارد 

 ریزي منابع انسانی، دانشگاه عالمه طباطباییکارگاه برنامه 

 هاي آموزشی (کارگاه ارزشیابی اثربخشی دورهISO 10015دانشگاه عالمه طباطبایی ،( 

 سازي استراتژي با رویکرد کارگاه آشنایی با پیادهBSC ،دانشگاه عالمه طباطبایی 

 مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضويقانون کار جمهوري اسالمی ایران ، 

 هاي فروش به سبک ایرانیان، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانمهارت 

 بازرگانی خراسان رضويکاري گمرك، مرکز آموزش اتاق کاري و ترخیصالعملحق 

 هاي نوین ثبت سفارشات خارجی مقدماتی و پیشرفته، مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضويروش 

 هاي باربري، مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضويالملل و بیمهاسناد حمل در تجارت بین 

 خراسان رضويمرکز آموزش اتاق بازرگانی  الملل،هاي پرداخت در تجارت بینروش 

 هاي بازاریابی دیجیتال، مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوياستراتژي 

 دوره آموزشی تحلیل محتوا، دانشگاه عالمه طباطبایی 

 کارگاه آموزشی فراتحلیل، دانشگاه عالمه طباطبایی 

 کارگاه آموزشی فراترکیب، دانشگاه عالمه طباطبایی 

 مه طباطباییکارگاه پروپوزال نویسی، دانشگاه عال 

 

 

  
 

 

 

  

  زبان خارجی
  

 ) انگلیسی: پیشرفته IELTS SCORE 7 وMSRT 80( 

 

  
 

 

 

  

 نقاط قوت رفتاري
 

تواند به افیان میهایش، بازخورد اطرها و نقاط قوت رفتاري هر فرد، عالوه بر دقت نظر خود فرد در رفتاربراي درك ویژگی

ی از همکاران، نظر قرار گیرد. موارد ذیل نقاط قوتی است که در بازخوردهاي دریافتعنوان یک منبع شناخت معتبر مطمح 

  دوستان، اعضاي خانواده و دیگر اطرافیان به اینجانب، تکرار بیشتري داشته اند.

  روابط عمومی قوي با توانایی برقراري ارتباط موثر  

 پذیري قدرت درك شرایط و انعطاف  

  توانایی اثرگذاري بر محیطتعهد و انگیزه باالي خدمت و 

 (منتورینگ) داراي حس و توانایی رهبري و کمک به توسعه دیگران 

 قدرت تحلیل شرایط و حل مسئله 

 روحیه کار تیمی و توانایی مدیریت تعارض 

 مسئولیت پذیري، پاسخگویی و مشتري مداري 

 

 

 

  



 

 

 

  

 ايهاي رایانهمهارت
  

 Search Skills / پیشرفته  

 Windows / ) پیشرفتهICDL اي کشور)از سازمان فنی و حرفه 

 SPSS / متوسط 

 Ms Word / خوب 

 Ms Power Point / خوب 

 Ms Excel / متوسط 

 Ms Project / مقدماتی 

 

 

  
 

 

 

  هاو عضویت پیشینه شغلی
  

  :1397منابع انسانی سال  34000زه جای ارزیابدانشگاه تهران 

  :هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان وزارت نیرودوره مجريدانشگاه شهید بهشتی 

 عضو انجمن علمی مدیریت دولتی ایران 

  آخرین سمت معاون اعتباري شعبه1395تا  1393موسسه اعتباري ملل (از سال : (  

  آخرین سمت معاونت شعبه1393تا  1389موسسه اعتباري کاسپین (از سال : ( 

  

 

 

 

 

 

  

  هاي داوطلبانهعالئق و فعالیت
  

 گیري سنتور)، ورزش (بدنسازي و بسکتبال)، مطالعه (متون مدیریتی، روانشناسی و تاریخی)، موسیقی (در حال فرا

 هاي جمعیت خیریه امام علی و بنیاد نیکوکاري مردم نهاد اندیشه سبزشرکت در برنامه

 

  
 

 


