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 ها(ها و کارگروه)پروژه سوابق اجرایی منابع انسانی  
 

 هاارزش سازی اخالق،های جاریمدیر پروژه طراحی و تدوین مكانیزم ( و فرهنگ سازمانیEVC در شرکت )همراه  ارتباطات سیار ایران(

 97و  96سال   اول(

 ( عضویت و فعالیت در کمیته تعالی سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایرانEFQM   ،ایزو، فاوا ،ICTINQA ،34000 ،تدوین اظهار نامه :)

 آموزش و هدایت تیم منابع انسانی انجام خود ارزیابی،

 34000جایزه منابع انسانی اول و دوم  ارزیاب دوره 

 منابع انسانی ارزیاب ششمین دوره جایزه بنیاد توانمندسازی 

 عضو تیم طراحی برنامه توسعه رهبران 

 عضویت و فعالیت در کمیته فرهنگ سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران 

  96و  95سال  ایرانعضویت و فعالیت در کمیته رهبری و جانشین پروری شرکت ارتباطات سیار 

 96و  95سال  عضویت و فعالیت در کمیته جذب و نگهداشت منابع انسانی شرکت ارتباطات سیار ایران 

 تیم اجرایی پیاده سازی یت در عضوERP  95سال 

 

 هاعضویت در انجمن
 

 ایران انجمن مدریت دولتی عضو دائم 

 انجمن مدیریت منابع انسانی دائم عضو 

 

 های آموزشیو دوره هامهارت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تاریخ شروع مدت/ساعت عنوان دوره ردیف
تاریخ 

 پایان
 نام مرکز آموزشی

 همراه اول 09/97 09/97 16 یمنابع انسان تیریکنفرانس مد 1

 همراه اول 06/97 06/97 12 نیزایندیا تور،یالستریفوتوشاپ، ا 2

3 spss  همراه اول 06/97 06/97 16 یمقدمات 

 سازمان مدیریت صنعتی 04/97 04/97 16 یمنابع انسان رانیمد یریادگیعرصه  شیهما 4

 گروه پژوهشی صنعتی آریانا 12/96 12/96 24 یو کنترل پروژه کاربرد یزیر برنامه 5

 همراه اول 06/96 06/96 8 یمقدمات - کینفوگرافیا 6

 ردیف
 افزارهاینرم

 office Microsoft 
 سطح افزارهای تخصصی-نرم ردیف سطح

1 Word 1 خوب LISREL خوب 

2 Excel 2 خوب SPSS خوب 

3 Power point خوب  MSP خوب 

4 Outlook خوب    



 آلمان-آکادمی توف ایران 05/96 05/96 24 تیفیک تیریمد ستمیالزامات و استقرار  س حیتشر ،یانیم 7

 دبیرخانه دائمی کنفرانس 05/96 05/96 16 یمنابع انسان تیریمد 34000استاندارد  ابیارز تیترب 8

 همراه اول EFQM 4 04/96 04/96 یسازمان یبا مدل تعال ییآشنا 9

 همراه اول EFQM 8 03/96 03/96 یسازمان یبا مدل تعال ییآشنا 10

 گروه پژوهشی صنعتی آریانا PHRi 48 09/95 09/95  آمادگی آزمون بین المللی منابع انسانی 11

 دبیرخانه دائمی کنفرانس 08/95 08/95 16 ارزیابی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی براساس مدل فیلیپس کارگاه 12

 سازمان مدیریت صنعتی 06/95 06/95 4 آشنایی با فنون مصاحبه گری حرفه ای 13

 اولهمراه  04/95 04/95 16 آشنایی با مدل تعالی منابع انسانی، خودارزیابی و تدوین اظهارنامه 14

 راهبرد داده سامانه آریان 12/94 12/94 18 مجازی –تفكر استراتژیک  15

 راهبرد داده سامانه آریان 01/95 12/94 12 مجازی –حل خالقانه مسائل  16

 IMQمؤسسه  11/94 11/94 8 تكنیک مراکز ارزیابی و توسعه 17

 همراه اول 11/94 11/94 9 اکسیژن پیشرفته 18

 آلمان-آکادمی توف ایران RADAR 8 09/94 09/94خودارزیابی و رویكرد آن و آشنایی با منطق  19

 راهبرد داده سامانه آریان 10/94 09/94 16 مجازی –مدیریت دانش  20

21 PA & OM SAP-HR 16 09/94 09/94 همراه اول 

 داده سامانه آریان راهبرد 09/94 09/94 8 مجازی -تجزیه تحلیل داده ها و فنون آماری  22

 سازمان مدیریت صنعتی 08/94 08/94 16 کنفرانس توسعه منابع انسانی 23

 همراه اول 5s 2 08/94 08/94 -نظام آراستگی  24

25 Information security management system  راهبرد داده سامانه آریان 09/94 08/94 8 مجازی 

 همراه اول 03/94 03/94 8 موفقیت در کار -اکسیژن  26

 IMQموسسه  02/94 02/94 16 تكنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد 27

 همراه اول 12/93 11/93 12 قانون کار 28

 همراه اول 11/93 10/93 8 بندی مشاغلطبقه 29

 گروه پژوهشی صنعتی آریانا 10/93 10/93 20 کنفرانس بین المللی مدیریت 30

 همراه اول 09/93 09/93 16 براساس مدل فاوانحوه تدوین اظهارنامه  31

 همراه اول 06/93 06/93 16 آشنایی با الزامات جایزه فاوا 32

33 Outlook 28 06/93 07/93 همراه اول 

 دبیرخانه دائمی همایش ارتباطات و فناوری اطالعات 06/93 06/93 48 و تدوین اظهارنامه  ICTINQAآشنایی با مدل  34

 همراه اول 01/93 01/93 2 استرسمدیریت  35

 همراه اول mBB 2 01/93 01/93آشنایی با پروژه موبایل باند پهن  36

 انجمن مدیریت ایران 11/92 11/92 16 آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی 37

 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 11/91 11/91 8 قانون و مقررا عیدی و پاداش کارکنان 38

 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 11/91 11/91 8 مهارت های جذب و استخدام با رویكرد شایسته ساالری 39

 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 10/91 10/91 8 روشها و فنون ایجاد انگیزش و تحول در کارکنان 40

 آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانمرکز  09/91 09/91 16 ارزیابی عملكرد کارکنان و منابع انسانی 41

 ساعت 581 مجموع

  
 آشنایی با زبانهای خارجی 

 به زبان انگلیسی  تسلط نسبی
 

  هافعالیتسایر 

 سال 10فعالیت در زمینه موسیقی به مدت 

 سوابق حرفه ای
 

 تاکنون 1392مهر                                  شرکت ارتباطات سیار ایران –منابع انسانی  ارشد کارشناس



 

 طراحی و پیاده سازی فرایند جذب و استخدام : 

 شناسی فرایند جذب و استخدامآسیب 

 برنامه ریزی نیروی انسانی 

 های فرایند جذب و استخدامتدوین دستورالعمل 

 تخصصی، رفتاری هاهای مصاحبهبرگزاری پنل 

 های تخصصی استخدامیتدوین و بررسی پروفایل 

 جدید جذب و استخدامهای ایجاد کانال 

 های استخدامیبرگزاری کمپین 

 

 :طراحی و پیاده سازی فرایند جامعه پذیری 

 پذیری کارکنان با استفاده از منتورینگهطراحی فرایند جامع 

 های جامعه پذیری کارکنانریزی و اجرای دورهبرنامه 

 جامعه پذیریهای فرایند تدوین دستورالعمل 

 

 :تغییر فرهنگ سازمانیطراحی و پیاده سازی فرایند  

 های ارتقا فرهنگ سازمانیدوره برگزاری ریزی و، برنامهطراحی 

 همكاری در طراحی برنامه تغییر فرهنگ سازمانی 

 تدوین اسناد فرهنگ سازمانی 

 ارائه گزارشات تحلیلی 

 

 ارتباطات داخلی کارکنان 

  داخلیهای ارتباطی طراحی کانالهمكاری در 

 های ارتباطی داخلیهمكاری در سنجش اثربخشی کانال 

 سنجیهای نگرشهمكاری در پروژه 

 

 ی منابع انسانی، فاوا، عالتدوین اظهارنامه های تICTINQA، EFQM،34000 

 ساالنه پروژه های بهبود ریزیهای منابع انسانی و برنامهشناسی حوزهبررسی آسیب 

  منابع انسانیمشارکت در تدوین راهبردهای 

 
 

HRBP – 1392الی مهر  1391دی ماه                                                                        شرکت مبین نت 

 

 طراحی و اجرای فرایند آموزش در مرکز تماس 

 های آموزشی مرکز تماسنیازسنجی دوره 

 برگزاری دوره های آموزشی در مرکز تماس 

 های آموزشی مرکز تماسبر محتوا دوره تهیه و نظارت 



 های آموزشی و ارائه گزارشات مربوطهبررسی اثربخشی دوره 

 های آموزشی مرکز تماستدریس در دوره 

 

 در مرکز تماس طراحی فرایند مدیریت عملکرد و اجرای آن 

 ریزی جهت بازخورد منظمارزیابی عملكرد پرسنل و تهیه گزارشات و برنامه 

  و مسائل انضباطی کارکنان مرکز تماسبررسی مشكالت 

 

 


