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 یتعال باسمه

 

 مشخصات فردی -1

  ایمیل شماره تماس خانوادگینام   نام
 
 
 
 
 
 
 

 09127515682 معصوم عالمه
a_maesum@yahoo.com 

parsarya@gmail.com 

 تحصیالت -2

 پایان سال شروع سال محل تحصیل رشته مقطع

 1395 1392 هران غربت -پیام نور MBA کارشناسی ارشد

 1380 1376 همدان - سیناوعلیدانشگاه ب شناسیزیست کارشناسی

 سوابق  تدریس -3

 سال شیمرکز آموز /دانشگاه  مخاطب / دوره آموزشی درس ردیف

 1399 استان قم ریزیسازمان مدیریت و برنامه های دولتیکارمندان سازمان مدیریت عملکرد 1

 1399 «فرادرس»سازمان علمی و آموزشی  آموزش ویدیویی اجرا و کنترل استراتژی 2

 1398 استان قم ریزیسازمان مدیریت و برنامه های دولتیکارمندان سازمان فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر  3

 1398 دانشگاه حضرت معصومه دانشجویان کارشناسی اصول سخنرانی و فن بیان 4

 1397 «فرادرس»سازمان علمی و آموزشی  آموزش ویدیویی روش علمی مطالعه 5

 1397 استان قم ریزیسازمان مدیریت و برنامه های دولتیکارمندان سازمان یرضایت شغل 6

 اکنونت -1396 اسالمی استان قم دانشگاه آزاد درسی( )واحد دانشجویان کاردانی کارآفرینی و پروژه 7

 1392 شرکت نواندیشان پارس آریا آموزان آزادمهارت بازاریابی 8

9 BP ،1390 دانشگاه فارابی کارشناسیدانشجویان  القیتبازاریابی، فنون مذاکره، خ 

 1390 دانشگاه حضرت معصومه کارشناسی دانشجویان بازاریابی، فنون مذاکره، خالقیت 10

 1390 دانشگاه پیام نور کارشناسی دانشجویان خالقیت 11

 اکنونت -1390 جهاد دانشگاهی آموزان آزادمهارت خالقیت، روش علمی مطالعه 12

 1390 نظام مهندسی کشاورزی کارشناسی دانشجویان دگی شغلیآما 13

 1391 -1390 شرکت نواندیشان پارس آریا آموزان آزادمهارت فرینیآکار 14

 1390 کمیته امداد امام خمینی سالمت خانواده حمایت و کارمندان حوزه فنون مذاکرهاصول ارتباطات و  15

 1389 -1388 ایوحرفهفنیهای و پژوهشیت مربی مرکز ترب مربیان کارآفرینی فرینیآکار 16

 1388 ای استان قموحرفهاداره کل آموزش فنی آموزان آزادمهارت فرینیآکار 17

 1387 رادیو معارف کارمندان اداری اداری هایمهارت 18

 1387 ای استان قموحرفهاداره کل آموزش فنی کارمندان نگارش مکاتبات اداری 19

 1391 -1385 شرکت نواندیشان پارس آریا آموزان آزادمهارت اداری ایهمهارت 20
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 ـ سوابق پژوهش4

 ـ مقاالت پژوهشی1ـ 4

 محل انتشار نویسندگان همکار سال انتشار عنوان مقاله ردیف

     

     

     

 سایر مقاالت  ـ 2ـ  4

 حل انتشارم نویسندگان همکار سال انتشار عنوان مقاله ردیف

     

     

 المللیـ مقاالت  کنفرانس ملی و بین3ـ  4 

 محل انتشار نویسندگان همکار سال انتشار عنوان مقاله  ردیف

1 

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد 

 های بازاریابی شرکت با نقش میانجی قابلیت

 )موردمطالعه: صنایع غذایی استان قم(

1398 
 پرهیزگاردکتر محمدمهدی 

 دکتر محمدتقی امینی

نخستین کنفرانس ملی مدیریت، 

 :ISCکد -وکاراخالق و کسب

30401-97190 

2 

تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع 

 تدوین استراتژی 

 )مورد مطالعه: شرکت صنایع شکوه مس قم(

1398 
 دکتر محمدتقی امینی

 

نخستین کنفرانس ملی مدیریت، 

 :ISCکد -وکاراخالق و کسب

30401-97190 

 ـ تألیف کتاب4ـ  4

 انتشارات نویسندگان همکار سال انتشار عنوان  کتاب ردیف

 پویندگان دانشگاه - 1394 مدیریت رفتار سازمانی 1

 1394 زبان تخصصی مدیریت 2
 دوستراستی ،نویدان، نادریان، حمداللهی

 فرهنگی ،جعفری، موحدشهاب
 ارشدان

3 
 :نجریان راهبرد در سازما

 سازی راهبرد()راهنمای جاری
1399 

 دکتر محمدتقی امینی

 دکتر محمدرضا مشایخ
 دانشگاه پیام نور

 طرح پژوهشی -5-4 
 تاریخ پایان تاریخ شروع نام همکاران عنوان طرح ردیف

     

 نامهپایان -6-4

 استاد راهنما/ استاد مشاور رساله نامه/عنوان پایان مقطع

   کارشناسی

 اسی ارشدکارشن
 هایتأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد شرکت با نقش میانجی قابلیت

 بازاریابی )موردمطالعه: صنایع غذایی استان قم(

 دکتر محمدمهدی پرهیزگار

 دکتر محمدتقی امینی

   دکتری
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 سوابق اجرا -5

 سال شرکت/ سازمان سمت ردیف

 مدیرعامل 1
 ان پارس آریاژوهشی نواندیشپ -شرکت آموزشی

 اداری( )مدیریت، کارآفرینی، امور 
 اکنونت -1385

2 
 34000ارزیاب استاندارد 

 تعالی منابع انسانی 
 1399 انشگاه تهراند -دانشکده مدیریت

 1399 مسجد مقدس جمکران انسانی مشاور منابع 3

4 
 سازینامه و پیادهتدوین آیینمشاور 

 مدیریت عملکرد فرایند 
 1399 مکرانمسجد مقدس ج

5 
 تدوین طرح جامع جذب مشاور 

 و تربیت خادمان افتخاری
 1399 مسجد مقدس جمکران

 1397و1392 کارخانه لبنیات اتسا، شرکت عطر یاسمن بهشتی کارشناس فروش و بازاریابی 6

7 
 وکارمشاور تدوین طرح کسب

 وکاراندازی و توسعه کسبراه 
 اکنونت -1387 ها و مراکز خصوصی ها، کارگاهشرکت

 حسابدار بازرگانی 8

یده ت پدکارخانه نایلون و نایلکس پتروپالس کارخانه لبنیات اتسا،

 شرکت اتحاد پودر قم، فروشگاه فرش وزرا 

 موسسه نشر و پخش عصر نوین  

 های حسابداری بازرگانیو انجام پروژه

1390- 1395 

9 
های سنجی آموزشگاهکارشناس اعتبار

 ایوحرفهآزاد فنی
 1391-1387 ای کشوروحرفهسازمان آموزش فنی

 1391-1387 ای استان قموحرفهاداره کل آموزش فنی کارشناس کمیته تخصصی کارآفرینی 10

 مدیرهعضو هیئت مؤسس و هیئت 11
 های آزاد کانون حرف استان قم، کانون آموزشگاه

 ای استان قموحرفهفنی 
1388-1391 

 1391-1385 آموزشگاه پارس آریا اداری گاه امورآموزش مؤسس و مدیر 12

 نهاددبیر سازمان مردم 13
 موسسه فناوری دهکده جهانی

 )زیر نظر سازمان ملی جوانان( 
1384- 1388 

 1381-1380 تراشه ISP مسئول امور مشترکین 14
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 های تخصصیهای آموزشی و گواهینامهدوره -6

 سال مدرک دوره ردیف

 2012 انگلستان ICSآکادمی  مدیریت منابع انسانی 1

2 EFQM شرکت TÜV Rheinland  2010 آلمان 

 2009 هندوستان EDII موسسه استاد مربی کارآفرینی 3

 1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایسواد رسانه 4

 1390 موسسه کار و تأمین اجتماعی 3، 2، 1مربی خالقیت سطح  5

6 
ICTوب و تجارت الکترونیک  ، طراحی 

 کارهای کوچکودر کسب 
 1389 ایحرفهوهای فنیمرکز تربیت مربی و پژوهش

 1399 ریزی استان قمسازمان مدیریت و برنامه آموزشی تکنولوژی 7

 1399 ریزی استان قمسازمان مدیریت و برنامه )تدریس( ها و فنون آموزشیروش 8

 1399 ریزی استان قمسازمان مدیریت و برنامه موزشیآ ارزشیابی سنجش و هایروش 9

 1399 ریزی استان قمسازمان مدیریت و برنامه  کارکنان دولت نظام آموزش با آشنایی 10

 1399 ریزی استان قمسازمان مدیریت و برنامه اداری ایران نظام شناخت 11

 1392 ای کشورحرفهوسازمان آموزش فنی ریزی آموزشیبرنامه 12

 1383 ای کشورحرفهوسازمان آموزش فنی آموزشگاه مدیر 13

 1382 ای کشورحرفهوسازمان آموزش فنی های تدریس(پداگوژی )فنون و روش 14

15 
 کارگاه  نگارش اصولی انواع مقاله

 ()پژوهشی، مروری، مفهومی، انتقادی، تحلیلی، فنی 
 1397 باییه عالمه طباطاهلل بروجردی و کتابخانه دانشگاکتابخانه آیت

اهلل بروجردی و کتابخانه دانشگاه عالمه طباطباییکتابخانه آیت کارگاه پژوهش در محیط وب 16  1397 

اهلل بروجردی و کتابخانه دانشگاه عالمه طباطباییکتابخانه آیت نامه/ رسالهکارگاه نگارش اصولی پایان 17  1398 

ه طباطبایی بروجردی و کتابخانه دانشگاه عالماهللکتابخانه آیت سنجیکارگاه علم 18  1398 

اهلل بروجردی و کتابخانه دانشگاه عالمه طباطباییکتابخانه آیت کتابتألیف  کارگاه 19  1398 

20 ICDL 1390 ای کشورحرفهوسازمان آموزش فنی 

 1392 سازان حسابدارانانجمن فرهنگ حسابداری 21
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 ها مهارت -7

 زیر عنوان عنوان کلی فردی

 ايهاي رايانهمهارت 1

 Microsoft Office    

 SPSS 

 PLS  Smart 

 Lisrel  

 EndNote     

 R Programming  

 IBM SPSS Modeler 

 Microsoft Power BI 

 Adobe Photoshop  

    هاي مديريتيمهارت 2

 کارآفرینی 

 وکارکسبطرح 

 فرایندهای منابع انسانی 

  رهبری 

 اجرایی 

 یابی و اعتبارسنجیارز 

 خالقیت 

 آموزش و تعلیم 

 حسابداری بازرگانی 

 هاي پژوهشيمهارت 3

  و ترکیبی کیفی ی،کمّ پژوهش رویکردهای انواعآشنایی با 

  فنی( )پژوهشی، مروری، مفهومی، انتقادی، تحلیلی،نگارش انواع مقاالت 

 نامهنگارش رساله/پایان 

 پژوهش در محیط وب 

 های اطالعاتیایگاهسنجی و آشنایی با پعلم 

 هاي ارتباطيمهارت 4

 ثرؤارتباط م 

 فنون مذاکره 

  فنون سخنرانی 

 زبان بدن 

 کار تیمی 

 هاي نگارشيمهارت 5

 مکاتبات اداری 

 هانگارش انواع گزارش 

 جلسهتنظیم صورت 

 تنظیم قرارداد 

 نامه و دستورالعملتدوین آیین 

 کتاب تألیف 

 نگارش انواع مقاله 

 )نگارش و مطلب درک خوب )مکالمه، سطح در انگلیسی زبان  خارجي هايمهارت زبان 6
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 فرهنگی  - پژوهشی –مشارکت در رویدادهای علمی  -8

 سال سمت برگزارکننده رویداد ردیف

کنندهشرکت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کرونا و مدیریت منابع انسانی 1  1399 

شگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوه کرونا و رفتار سازمانی 2 کنندهشرکت   1399 

کنندهشرکت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کرونا و نظریه سازمان 3  1399 

کنندهشرکت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وکارهاکرونا و مدیریت کسب 4  1399 

مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و کرونا و عملکرد دولت 5 کنندهشرکت   1399 

 1395 کنندهشرکت مدیریت صنعتی ایرانعلمی انجمن  المللی مدیریت صنعتیاولین کنفرانس بین 6

 المللی رهبریسمینار بین 7
 پژوهان بصیرپردازان خالق و شرکت اندیشهشرکت ایده

 )سخنران: کوین گسکل(
 1389 کنندهشرکت

 القخسی فروش و مدیریت مهند المللیسمینار بین 8
 پژوهان بصیرپردازان خالق و شرکت اندیشهشرکت ایده

 )سخنران: ریچارد دنی و رابین سیگر(
 1389 کنندهشرکت

 1388 کنندهشرکت مرکز رشد دانشگاه قم مدیریت سایبرنتیکالمللی سمینار بین 9

 1388 سخنران فهانای استان اصوحرفهاداره کل آموزش فنی KABسمینار کارآفرینی  10

 ها تقدیرنامه -9

 سال صادرکنندهمرجع  موضوع ردیف

 1397 دانشگاه تهران وییهای دانشجنامهاز پایان ایدقیقهسهنفر برگزیده سومین دوره مسابقات ملی دفاع  1

 1396 نشگاه علم و صنعتدا انشجوییدهای نامهاز پایان ایدقیقهسهدومین دوره مسابقات ملی دفاع  ،نفر برگزیده اول 2

 1390 دانشگاه پیام نور  برگزیده استاد کارآفرینی 3

4 
 ی وپژوهش سومین جشنواره دستاوردهای اولین نمایشگاه اختراعات و حضور فعال در

 آریااداری پارس آموزشگاه امور عنوان مدیراستان قم به فناوری
 1389 ایحرفهواداره کل آموزش فنی

5 
 عنوانر گرامیداشت هفته ملی مهارت بهحضور فعال د

 فنی ی وهنری، خدمات ایحرفهوفنی های آزاد رئیس انجمن صنفی آموزشگاه 
ایحرفهواداره کل آموزش فنی  1389 

6 
 فناوری استان قم دستاوردهای پژوهشی و جشنوارهدومین  حضور فعال در

 آریااداری پارس آموزشگاه امور عنوان مدیربه  
ایحرفهوکل آموزش فنی اداره  1388 

 هاها، مجامع و انجمنعضویت در کمیته -10

 سال سمت نام مرکز ردیف

 1399 ارزیاب اندانشگاه تهر -تعالی منابع انسانی 34000دبیرخانه استاندارد  1

 1398 خادم افتخاری بسیج اساتید -ورز مسجد جمکرانهیئت اندیشه 2

 1397 عضو بسیج اساتید 3

 1397 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 4

 1392 عضو سازان حسابدارانانجمن فرهنگ 5


