
١	

	

 
 

   
 

 سوابق تحصیلی

گرایش -رشته مقطع ردیف یلیتاریخ فارغ التحص محل فارغ التحصیلی   معدل 

 75/18 31/06/1386 تهران علوم تجربی دیپلم 1

 70/17 30/06/1391 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی کارشناسی 2

 89/18 16/08/1394 دانشگاه تهران منابع انسانیمدیریت استراتژیک گرایش   -مدیریت منابع انسانی کارشناسی ارشد 3

 دانشگاه تهران رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیگرایش  -مدیریت بازرگانی دکتري 4
در حال تحصیل(مرحله 

 پایان نامه)
69/18 

 افتخارات تحصیلی

 درصد دانشجویان برتر دوره  تحصیلی کارشناسی 10جزء  1

 رشته مدیریت منابع انسانی(گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی) -رشناسی ارشددوره تحصیلی کا 1رتبه  2

 1396کنکور دکتري رشته مدیریت بازرگانی سال  11کسب رتبه  3

 1396گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی سال  -ورودي دکتري رشته مدیریت بازرگانی 1رتبه  4

 رشته مدیریت بازرگانی(گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی) -دوره تحصیلی دکتري 1رتبه  5

 

 عنوان پایان نامه

 نمره عنوان مقطع ردیف

 19.8 خانواده در بانک رفاه کارگران -بررسی اثربخشی برنامه هاي کارمندیاري بر تعادل کار کارشناسی ارشد 1

 

 موزش عالیها و مراکز آفعالیتهاي آموزشی و تدریس در دانشگاه

 تاریخ نام دانشگاه یا مرکز آموزش عالی مقطع تحصیلی عنوان ردیف

 93-94نیمسال اول  دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران کارشناسی دستیار استاد درس مبانی سازمان و مدیریت 1

 97-96نیمسال اول  موسسه مهر البرز کارشناسی ارشد دستیار استاد درس مدیریت منابع انسانی 2

 98-97نیمسال دوم  دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دستیار استاد درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 3

 99-98نیمسال اول  دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دستیار استاد درس رهبري در بخش دولتی 4

 1397سال  دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران مدیریت منابع انسانی DBAو	MBAدوره  درس مدیریت منابع انسانیمجازي ارائه  5

 

 مقاالت

 عنوان مجله و سال انتشار عنوان مقاله ردیف

خانواده در بانک رفاه -بررسی تاثیر برنامه هاي آموزشی کارمندیاري بر تعادل کار 1 1394 -آموزش و توسعه منابع انسانی    

 

 عطیه رسولی :و نام خانوادگی نام

 مجرد وضعیت تاهل:

	

 09124060709 تلفن همراه:

 

 

  

 2/28/1989 - 09/12/1367 متولد:

 

  

 

	

 5منطقه  - تهران محل سکونت:

	
           atiyehrasouli@ut.ac.ir /atiyeh367@yahoo.com:ایمیل
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 تجربه هاي  کاري ردیف

1 

 
 جناب آقاي دکتر آرین قلی پورعضو تیم پروژه حاتم به سرپرستی 

 

 :هاي ذیلدر حوزهدر تیم هاي کاري تجربه

ساختار سازمانی، کدهاي رفتاري، مدل هاي تعالی  هاي چوندر حوزهرایندهاي مدیریت منابع انسانی فدر ارتباط با  تدوین گزارش بنچمارك •
 مدیریت منابع انسانی

 و شرایط احراز لتدوین شرح شغ •

 کارگاه شرح شغل •

 عملکرد ویرایش توافقنامه •

 مدیریت منابع انسانیفرایندهاي  در ارتباط با دوین ادبیات تحقیقت •

 34000براساس مدل  هاي منابع انسانینگرش تحلیل •

 گریدینگ شغلی •

 در حوزه فرایندهاي مدیریت منابع انسانی مصاحبه •

 تحلیل تم •

   34000براساس مدل  ارزیابی مدیریت منابع انسانی •

 و ... •

 مدیریت منابع انسانی 34000ارزیاب رسمی جایزه استاندارد  2

 مدیریت منابع انسانی 34000محتوایی دبیرخانه جایزه استاندارد  دبیر 3

 

 مهارت ها

 مهارت هاي زبان انگلیسی مهارت هاي نرم افزاري

 میزان آشنایی عنوان ردیف میزان آشنایی عنوان ردیف

1 EXCEL متوسط مکالمه 1 خوب 

2 WORD متوسط نوشتن 2 عالی 

3 POWERPOINT خوب خواندن 3 عالی 

4 ACCESS خوب درك مطلب 4 متوسط 

5 SPSS خوب 
 

 ICDLگذراندن دوره * 6

 

 

 


