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 وضعیت نظام وظیفه: معافیت دائم )موارد خاص: قانون سه برادری( •

 

  
 

 

 

  

 پیشینه تحصیلی 
 

 نفر اول دوره( 86/18)معدل:  دانشگاه عالمه طباطبایی – دکتری مدیریت منابع انسانی سال سوم دانشجوی  •

 دانشگاه عالمه طباطبایی  –کارشناسی ارشد مدیریت دولتی )گرایش مدیریت تحول(  •

 بیرجند دانشگاه  –کارشناسی ریاضی کاربردی  •

 

 

 

 

 

 

 هاو عضویت  ایحرفهپیشینه 
 

 ریت عملکرد منابع انسانی مدیر آموزش و مدی شرکت کارگزاری فارابی: •

مرکز اسناد و  سازمان از جمله    10ز  بیش او ارزیابی    منابع انسانی   34000: ارزیاب جایزه ملی مدل  دانشگاه تهران •

شامل    های پتروشیمی بندر امام )شرکت مجموعه  شرکت هنکل، شرکت اسکام،  خانه ملی ایران، پژوهشگاه نیرو،  کتاب

الکتریک نطنز، شرکتخوارزمی، فراورش، کیمیا، بسپاران، آبهای  شرکت های  نیرو(، پتروشیمی کارون، شرکت کاال 

گهر، پاریز پیشرو صنعت توسعه، گهرهمکار،  آوران صنعت و معدن گلگهر سیرجان )نظممجموعه صنعتی و معدنی گل 

 و ...  HiWebگهرترابر(، شرکت 

همراه اول  های  در پروژه تجزیه و تحلیل شغل، طبقه بندی مشاغل، گریدینگ شاغل سازمان  یهمکار  :دانشگاه تهران •

 ( پورقلیپروفسور آرین   )مدیر پروژه: وپژوهشگاه وزارت نیرو

 ی فرهنگ سازمانی  جایزه ملو معمار  طراح  ،ایده پرداز   :سازمان اداری و استخدامی کشور •

 در دوره کارشناسی   مدیریت رفتار سازمانی   مدرس؛ تدریس دروس مدیریت منابع انسانی و :  طباطباییدانشگاه عالمه •

جناب آقای همکار پروژه مدیریت عملکرد کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی )مدیر پروژه:  :  طباطباییدانشگاه عالمه •

 ( دکتر میرعلی سیدنقوی

همکار پروژه طراحی و تدوین مدل شایستگی برای مدیران شرکت پاالیش گار ایالم )مدیر  :  طباطباییدانشگاه عالمه •

 ( جناب آقای دکتر میرعلی سیدنقویپروژه: 

 

پیمان جالل نیک   
 

E-mail: 

Jalal.Nikpeyman@gmail.com 

J_Nikpeyman@atu.ac.ir 

 

LinkedIn: 

www.Linkedin.com/in/jalal-nikpeyman 

 

 تلفن : 

09120034827 
Instagram: 

www.instagram.com/hrgramiran/ 
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همکار پروژه تجزیه و تحلیل و بازطراحی مشاغل و طراحی مجدد ساختار سازمان فناوری   عالمه طباطبائی:دانشگاه   •

 ( جناب آقای دکتر میرعلی سیدنقویاطالعات و ارتباطات شهرداری تهران )مدیر پروژه: 

،  تخصصی منابع انسانی مانند تجزیه و تحلیل شغل، گریدینگ شغل  هایشاپ: برگزاری ورکطباطبایی دانشگاه عالمه •

 های ارزیابی به همراه تربیت ارزیابطراحی و استقرار کانون

 )دانشیار دانشکده مدیریت(   دکتر میرعلی سیدنقویجناب آقای  دستیار پژوهشی  دانشگاه عالمه طباطبایی:  •

ورک:  دانشگاه شهید بهشتی • ارتباطات  شاپبرگزاری  مدیریت  های  سازمان،  در  فردی  موفقیت  اثربخش،  سازمانی 

 ، اصول مدیریت و سرپرستیتعارض، مهندسی مجدد، ارزیابی کار و زمان

برگزاری دوره آموزشی ارتباطات سازمانی، آیین نگارش و    :های همگانی جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون ورزش  •

 اصول مکاتبات اداری 

 های ارزیابی و توسعهارزیاب کانونهای انسانی ایرانیان )رسا(:  موسسه رشد سرمایه •

 مشاور منابع انسانی  :شرکت تعاونی پژوهشگران رایانگان فردیس •

 مشاور منابع انسانی  :شرکت اسپاد آموزش و پژوهش آروین  •

 مشاور منابع انسانی  :شرکت تعاونی سازمان معین ادارات •

 طراحی و معماری جایزه ملی فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور:   •

 و دبیر بخش معرفی اندیشمندان مجله رفتار سازمانی و منابع انسانی انجمن عضو انجمن علمی مدیریت دولتی ایران •

 ماهنامه گزیده مدیریتهمکاری در سرویس تالیف و ترجمه  •

توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه عالمه طباطبائی و مدیریت منابع  تلگرامی  های تخصصی  های گروهعضو تیم ادمین •

 انسانی دانشگاه تهران  

 در اینستاگرام با ماموریت اشاعه دانش مدیریت منابع انسانی  HRgramIranمالک و مدیر صفحه تخصصی  •

 ( : آخرین سمت معاون اعتباری شعبه 1395تا  1393موسسه اعتباری ملل )از سال  •

 ( : آخرین سمت معاونت شعبه1393تا  1389موسسه اعتباری کاسپین )از سال  •

 
 

 
 

 

 

 های تخصصی گذرانده شده دوره
 

   پترزبورگ روسیهسن تکنیکدانشگاه پلی  Leadership in Communication دوره •

 منابع انسانی، دانشگاه تهران 34000دوره تربیت ارزیاب استاندارد  •

 های ارزیابی و توسعه، دانشگاه تهران ارزیاب برای کانون تربیتدوره  •

 ریزی منابع انسانی، دانشگاه عالمه طباطبایی کارگاه برنامه •

 (، دانشگاه عالمه طباطبایی ISO 10015های آموزشی )ارزشیابی اثربخشی دورهکارگاه  •

 دانشگاه عالمه طباطبایی ، BSCسازی استراتژی با رویکرد کارگاه آشنایی با پیاده •

 ، مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی قانون کار جمهوری اسالمی ایران •

 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران های فروش به سبک ایرانیان، مهارت •

 کاری گمرک، مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی کاری و ترخیصالعملحق  •

 های نوین ثبت سفارشات خارجی مقدماتی و پیشرفته، مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضویروش •

 رگانی خراسان رضوی های باربری، مرکز آموزش اتاق بازالملل و بیمهاسناد حمل در تجارت بین •

 مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی  الملل،های پرداخت در تجارت بینروش •

 های بازاریابی دیجیتال، مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی استراتژی  •

 شناسی ایراندوره آموزشی فرایند انجام پژوهش کیفی، انجمن جامعه •

 مه طباطبایی دوره آموزشی تحلیل محتوا، دانشگاه عال •

 کارگاه آموزشی فراتحلیل، دانشگاه عالمه طباطبایی  •

 کارگاه آموزشی فراترکیب، دانشگاه عالمه طباطبایی  •

 کارگاه پروپوزال نویسی، دانشگاه عالمه طباطبایی  •

 



 
  

 

 

 

 

 زبان خارجی 
 

 ( MSRT 80و  IELTS SCORE 7 انگلیسی: پیشرفته ) •

 
 

 
 

 

 

 ایهای رایانه مهارت 
 

• Search Skills  /  پیشرفته 

• Windows  / ( پیشرفتهICDL  از سازمان فنی و حرفه)ای کشور 

• Ms Word  /  خوب 

• Ms Power Point  /  خوب 

• Ms Excel  /  متوسط 

• Ms Project  /  مقدماتی 

• SPSS  /  متوسط 

 

 

    

 

 
 

 

  

 پیشینه پژوهشی 
 

• A Study on the Relationship between Organizational Justice and 

Productivity of Employees (Case of Study: Branches of a Credit 

Institute in Mashhad, Iran), to be published in International Review, 

2019. 
المللی پژوهشهای در چهارمین کنفرانس بین ؛ مقاله ارائه شدهرهبری و عملکرد در مدیریت تیم های کاری •

 (. 1395کاربردی در مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، )

المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،  ؛ مقاله ارائه شده دراولین کنفرانس بینتنوع درگروه های کاری •

 (. 1395حسابداری و اقتصاد، )

المللی  کنفرانس بینی: کار گروهی یا کار تیمی؟؛ مقاله ارائه شده در  گروههای غیررسمی در محیط کار جهان •

 (.1395مدیریت و حسابداری ، دانشگاه تهران، )

المللی پژوهشهای کاربردی در  ؛ مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس بینکارتیمی: کلیدی برای موفقیت سازمانی •

 (. 1395مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، )

 (.1395المللی مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، ) ؛ مقاله ارائه شده در کنفرانس بینها کار کردن در تیم •

افشاگری تخلفات سازمانی: معرفی، الزامات و پیامدها؛ مقاله ارائه شده در همایش مدیریت، تولید ملی و توسعه  •

 (. 1396اشتغال، دانشگاه عالمه طباطبایی، )

مدیریتی   • شایستهتحلیل  موردکاوی  سیاستبر  یا  شماره  ساالری  مدیریت،  گزیده  ماهنامه  )فروردین  208بازی،   ،

1398.) 

 

  
 

 

 

 

 نقاط قوت رفتاری 
 

تواند به عنوان هایش، بازخورد اطرافیان میها و نقاط قوت رفتاری هر فرد، عالوه بر دقت نظر خود فرد در رفتاربرای درک ویژگی

معتبر مطمح نظر قرار گیرد. موارد ذیل نقاط قوتی است که در بازخوردهای دریافتی از همکاران، دوستان،  یک منبع شناخت  

 اعضای خانواده و دیگر اطرافیان به اینجانب، تکرار بیشتری داشته اند.

 



 روابط عمومی قوی با توانایی برقراری ارتباط موثر  •

 پذیری  قدرت درک شرایط و انعطاف •

 انگیزه باالی خدمت و توانایی اثرگذاری بر محیطتعهد و  •

 دارای حس و توانایی رهبری و کمک به توسعه دیگران )منتورینگ(  •

 قدرت تحلیل شرایط و حل مسئله •

 روحیه کار تیمی و توانایی مدیریت تعارض •

 مسئولیت پذیری، پاسخگویی و مشتری مداری  •

 
 

 

 

 

  

 های داوطلبانهعالئق و فعالیت 
 

 (، بولینگبسکتبال ،ورزش )بدنسازی •

 روانشناسی و تاریخی(فلسفه علم، مطالعه )متون مدیریتی،   •

 موسیقی )در حال فراگیری سنتور(  •

 های جمعیت خیریه امام علی و بنیاد نیکوکاری مردم نهاد اندیشه سبزشرکت در برنامه  •

 

  
 

 

 

 

 مختصری از من 

های دریافت شده از های عملکرد و بازخوردسال فعالیت در شبکه بانکی، با توجه به نتایج ارزیابی  7پس از قریب به   

گیری  مدیران و همکاران، به وجود استعداد و توانایی برقراری ارتباط موثر، تحلیل سریع موقعیت و حل مسئله و تصمیم

درونی به پیشرفت مستمر، قدرت سازگاری با محیط و روحیه کار تیمی  ام؛ از طرفی با توجه به میل  بردهدر خود پی

ام. ایجاد صمیمیت در فضاهای کاری از جمله تاثیراتی بوده که در  توانایی اثرگذاری بر محیط را در خودم درک کرده

افزایی منجر ی و همتوان به ایجاد جو اعتماد و همدل از اثرات این صمیمیت می  و ام  های متبوع خود ایجاد کردهسازمان

  ها، به طور قوی با همکاران سابق برقرار می باشد و ارتباطاتی که علیرغم پایان همکاری با سازمان  از انتقال تجربیات

 اشاره کرد. 

ها برای در خالل ارزیابی سازمان  ،های درسی این دورهو مباحث مطروحه در کالس  در طول تحصیل در دوره دکتری

یاب  به وجود نگاه عارضه  های آموزشی منابع انسانیو انجام مطالعات و برگزاری دوره  34000نسانی مدل  جایزه ملی منابع ا

آسیب سازمان  شناسانهو  به  نکتهنسبت  بردم.  پی  خودم  در  و  ها  همکاران  و  اساتید  توسط  مدت،  این  در  که  ای 

 گذاری گردیده است.  ها به طور کلی صحهکنندگان در دوره شرکت

این نشاط و سرزندگی باعث شده است تا به محیط کاری پویا  است و  من  خودانگیختگی من باعث نشاط و سرزندگی  

جا بهترین نتایج را برای محیط  های بهمند باشم و بتوانم با حل مسائل یا مشاورههای چالش برانگیز عالقههمراه با فعالیت

 برد رضایت طرفین فراهم شود.-تعامل برد در یک تا کارم به بار آورم 

 

 


