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  چاپ مقاله در ژورنال بين المللیProcedia: Social and Behavioral Science  ارائه ی الگوی  "تحت عنوان

للي چالش ، همچنین اين مقاله در دومین و سومین کنفرانس بین الم( 1395)  "کاربردی مدیریت عملكرد شایستگی محور

 های نوين در مديريت  و کسب و کار در اردبیل و دبي ارائه گرديد. 

Title: “ Providing the Applicable Model of Performance Management with Competencies Oriented 

.” 

International Conference on New Challenges in  ndThis paper is accepted and Presented in 2

Management and Business, Ardabil, September 2015. 

Publisher : Procedia: Social and Behavioral Science. 

This paper is published in 230 Volume of Procedia: Social and Behavioral Science (2016).page 

International Conference on New Challenges in Management and Organization:  rdon 3 197-190

Organization and Leadership, 2 May 2016, Dubai, UAE. 

   چاپ مقاله در ژورنال بین الملليIJABER  : رد ای کارکنان بر عملکهتأثیر ابعاد مديريت عملکرد مبتني بر شايستگي  "تحت عنوان

 (. 1394)  "سازماني ) مورد مطالعه : گروه صنعتي انتخاب ( 

Title: “ The Impact of Competency-Based Performance Management of Staff on Organizational 

Performance .” 

 Publisher : International Journal of Applied Business and Economic Research-ISSN: 0972-7302 

(Scopus Index journal) and JEL Index.Vol. 13,No. 4. ( 2015 ). 

  (، انتشارات فرهنگ پژوهان دانش. 1393)  "مديريت منابع انساني و رفتارسازماني"ترجمه و تألیف کتاب  

 نافي، سعید. فاضل انواری، احمدرضا.عبدالم

 بررسي و آموزشي نیازهای نجشس "عنوان  تحت آموزش مديران همايش اولین در مقاله ارائه ROI انتخاب و  "زشفرآيند آمو در 

 (. 1386همايش )  در برگزيده مقاله عنوان به مقاله

 از استفاده با ايعصن وری بهره افزايش  در آموزش نقش " عنوان تحت دانشگاه و صنعت،آموزش،پژوهش ملي همايش در مقاله ارائه 

 (. 1382همايش)  در برگزيده مقاله عنوان به مقاله انتخاب و "کايزني تفکر

 ی:سوابق تدریس درشرکت ها

 الکترونیک ت صنايع، گروه صنعتي انتخاب )اسنوا، دوو، بست، تکنوگاز(، شرکت سپاهان باتری، شرکشرکت صنايع شیمیايي اصفهان

 تولیدی و صنعتي تمجتمع فوالد مبارکه اصفهان، شرک (، شرکت افراچوب سبز ايرانیان،AGPشیراز، شرکت گروه آريا غزال پويا )

رکز تي ايران، مکشت و دامداری فکا، مجتمع آموزش فنون اهواز، شرکت گلتاش، مرکز آموزش و تحقیقات صنع ذوب، شرکت ايران

دانش و  رعص تحقیقاتي ، علمي اصفهان، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان، موسسهپشتیباني فني تخصصي نفت 

 قرارگاه صنايع دفاع استان اصفهان، شرکت معیار دانش پارس.

 برخی عناوین تدریس شده:

ش هي گروپ وو تحلیل شغل و تهیه شرح شغل با ر (، تجزيهACارزيابي و توسعه شايستگي ) پرورش ارزياب برای کانون های

(HayGroupمديريت عملکرد مبتني بر شايستگي ،) ،ت ر الزامامديريت آموزش مبتني ب، تکنیک های سنجش نیازهای آموزشي

ی روش ها و خطاها)کارکنان طراحي و برنامه ريزی آموزش، آشنائي با نظام ارزيابي عملکرد ،  ISO 10015استاندارد بین المللي 

يه مديريت سرما ،آموزش تمديري، کارگاه آموزشي الگوی عملیاتي نیازسنجي آموزشورد ارزيابي عملکرد(، ارزيابي عملکرد، ارائه بازخ

 های انساني، اصول سرپرستي، اصول مديريت و رفتارسازماني کاربردی و ...
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 :، ارزیابی و اجرای پروژه های کانون ارزیابی و توسعه شایستگیسوابق مشاوره

 مبارکه اصفهان مجتمع فوالد 

  زياببه عنوان ار 1399مصاحبه شايستگي محور متقاضیان استخدام در آزمون استخدامي سال  500انجام بیش از 

  ارزياب کانون ارزيابي و توسعه شايستگي سرپرستان و کارشناسان 

  شرکت سپاهان باتری 

  نفر 200از برای بیش مشاور و مجری پروژه طراحي و اجرای کانون ارزيابي و توسعه شايستگي مديران 

  کارشناسان متخصصاز  یریبهره گبا طراحي مدل شايستگي مديران شرکت سپاهان باتری 

 ارزياب کانون ارزيابي و توسعه شايستگي مديران 

 تدوين گزارش بازخورد و برنامه توسعه فردی مديريتي ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابي 

 بي شوندگان در کانون ارزيابيتدوين گزارش بازخورد و برنامه توسعه فردی ارزيا 

 تدوين نیازهای آموزشي مبتني بر شکاف شايستگي ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابي 

 ) گروه صنعتی انتخاب ) اسنوا 

  اجرای کارگاه های آموزشی تربیت ارزیاب کانون ارزیابی و توسعه شایستگی 

 ارزياب کانون ارزيابي و توسعه شايستگي مديران 

  تجهيزات سپاهان ) گروه مپنا (شرکت ساخت و 

 ارزياب کانون /  اجرای کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران 

 مشارکت در تدوین گزارش بازخورد و برنامه توسعه فردی ارزیابی شوندگان در کانون ارزیابی 

 نیازهای آموزشی مبتنی بر شکاف شایستگی ارزیابی شوندگان در کانون ارزیابی تدوین 

  جهادکشاورزی استان اصفهانسازمان 

  ستان اشاورزی طراحي، استقرار و اجرای کانون ارزيابي و توسعه شايستگي مديران سازمان جهادک"مشاور و مجری پروژه

 تخصصمبا بهره گیری از کارشناسان  "اصفهان

  شاورزی استان اصفهانجهاد ک نفر از مديران و کارشناسان سازمان 85ارائه مشاوره در برگزاری کانون ارزيابي شايستگي برای 

  ارزياب کانون ارزيابي و توسعه شايستگي مديران 

 تدوين گزارش بازخورد و برنامه توسعه فردی ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابي شايستگي 

 تدوين نیازهای آموزشي مبتني بر شکاف شايستگي ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابي شايستگي 

  ریتباتوان شرکت 

 ارزياب کانون /  اجرای کانون ارزيابي و توسعه شايستگي مديران 

 تدوين گزارش بازخورد و برنامه توسعه فردی مديريتي ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابي 

 تدوين گزارش بازخورد و برنامه توسعه فردی ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابي 

  ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابيتدوين نیازهای آموزشي مبتني بر شکاف شايستگي 

 شرکت توزیع و حمل و نقل خاورميانه ایمن بار 

 رانيمد يستگيو توسعه شا يابيکانون ارز یو اجرا يپروژه طراح یمشاور و مجر  

 کارشناسان متخصصاز  یریبا بهره گ ملکوشرکت  رانيمد يستگيمدل شا يطراح 

 ريتي ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابيتدوين گزارش بازخورد و برنامه توسعه فردی مدي 
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 تدوين گزارش بازخورد و برنامه توسعه فردی ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابي 

 تدوين نیازهای آموزشي مبتني بر شکاف شايستگي ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابي 

 شرکت پارسيان پارت پاسارگاد 

 رانيمد يستگيو توسعه شا يابيکانون ارز یو اجرا يپروژه طراح یمشاور و مجر  

 تدوين گزارش بازخورد و برنامه توسعه فردی مديريتي ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابي 

 تدوين گزارش بازخورد و برنامه توسعه فردی ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابي 

 بيتدوين نیازهای آموزشي مبتني بر شکاف شايستگي ارزيابي شوندگان در کانون ارزيا 

 شرکت فوالد گستر آتيه سپاهان 

 رانيمد يستگيو توسعه شا يابيکانون ارز یو اجرا يپروژه طراح یمشاور و مجر  

 تدوين گزارش بازخورد و برنامه توسعه فردی مديريتي ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابي 

 تدوين گزارش بازخورد و برنامه توسعه فردی ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابي 

 تدوين نیازهای آموزشي مبتني بر شکاف شايستگي ارزيابي شوندگان در کانون ارزيابي 

 

 : مشاوره و اجرای پروژه سوابق

 گروه صنعتی انتخاب 

  HayGroup،G20 متدولوژی  مجری پروژه تجزيه و تحلیل مشاغل سازمان با رويکرد تلفیقي مدل های مختلف شامل

 .. (.گروه انتخاب ) پروفايل بلوغ منابع انساني، نگرش سنجي کارکنان و تدوين نظام نامه جامع منابع انساني 

 در حوزه های زير:1398و  1397سازماندهي، توسعه و آموزش در سال های حوزه مشاور منابع انساني در 

  مشاور و مدير پروژه تجزيه و تحلیل مشاغل سازمان مبتني بر متدولوژیHayGroup 

 مديريت عملکرد و شايستگي مشارکت در تدوين نظام جامع 

  مشارکت در تدوين شاخص های کلیدی عملکردKPI  

 به شرح زير: 1393لغايت  1387انجام پروژه های مختلف منابع انساني از سال 

 ر حوزه دشاغل( مدير و مجری پروژه )تجزيه و تحلیل مشاغل و تدوين استاندارد مهارت و شايستگي های عمومي و تخصصي م

 صنعتي انتخابهلدينگ گروه 

  وجه به ان با تو همکاری در طراحي مدل حقوق و دستمزد کارکن ) استقرار مدل حقوق و دستمزد (عضو تیم اجرائي پروژه

 (  Hay Groupمدل هي گروپ ) 

  ( در حوزه هلدينگ گروه صنعتي انتخاب تدوين شايستگي های عمومي مشاغلمجری پروژه ) 

 خدمات پس از فروش ) شرکت انتخاب سرويس ( شرکت در مشاغل آموزش استاندارد تدوين 

 آموزش مديريت نظام استقرار 

  طراحي نظام اثربخشي آموزش با استفاده از مدل کرک پاتريک 

 حايرآسا تولیدی شرکت در مشاغل آموزش و مهارت استاندارد تدوين و تحلیل و تجزيه 

 اسنوا فروش شرکت در مشاغل آموزش و مهارت استاندارد تدوين و تحلیل و تجزيه 

 تهران حاير تولیدی شرکت در مشاغل آموزش استاندارد تدوين 

 با استفاده از نرم افزار آموزش جام( آموزش مديريت جامع نظام کردن مکانیزه) پروژه اجرای 
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 ( گروه آریا غزال پویاAGP) 

 به مدت سه سال مشاور منابع انساني و توسعه مديريت

  طراحي ساختار سازماني شرکت 

  پروژه تجزيه و تحلیل شغل بر اساس متدولوژی اجرایHayGroup  

 تدوين استاندارد آموزشي مشاغل مبتني بر شايستگي 

  استقرار نظام مديريت عملکرد مبتني بر شايستگي، تدوين و محاسبه شاخص هایKPI 

 تدوين مدل پرداخت پورسانت فروش و بهره وری کارکنان شرکت 

 ارائه راهکارهای بهبود تدوين گزارش بازخورد فردی و 

 معاونت امور توليدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 

  درجه مديران 360طراحي مدل ارزيابي عملکرد 

  درجه مديران و تدوين گزارشات بازخورد فردی و مديريتي 360تحلیل نتايج ارزيابي عملکرد 

 شرکت گروه صنعتی سپاهان 

 یزشي اثربخش منابع انساني (مشاور پروژه ) بازنگری و طراحي سیستم های انگ 

 ) مشاور پروژه ) تهیه و تدوين و بازنگری مديريت استراتژيک منابع انساني 

 ( مشاور منابع انساني پروژه طراحي مدل فرهنگ سالمت ) عنوان پروژه: تدوين و پیاده سازی فرهنگ ايمني 

 ( مجتمع فوالد هرمزگانHOSCO) 

  نظرسنجي اثربخشي کارکنان بر اساس متدولوژی "پروژه مشاور و مجریHayGroup"  سان متخصصاز کارشنابا بهره گیری 

 شرکت افراچوب سبز ایرانيان 

 مشاور منابع انساني و توسعه مديريت

  طراحي ساختار سازماني شرکت 

  تجزيه و تحلیل شغل بر اساس متدولوژی اجرای پروژهHayGroup 

  مشاغل مبتني بر شايستگيتدوين استاندارد آموزشي 

  طراحي و تدوين مديريت استراتژيک منابع انساني 

 شغلي کارکنان رضايت سنجش نظام استقرار و مدل طراحي 

 انساني  نیروی تامین و جذب نظام استقرار 

 شايستگي  بر مبتني توسعه و آموزش نظام استقرار 

 شرکت فرش شكوه ایرانيان 

 مشاور منابع انساني و توسعه مديريت 

  طراحي ساختار سازماني شرکت 

 انساني  نیروی تامین و جذب نظام استقرار 

  ( شرکت فراتحقيق سپاهانSBR EPC Co.   ) 

  )ی در همکار واجرای پروژه )تجزيه و تحلیل مشاغل و تدوين استاندارد مهارت و شايستگي های عمومي و تخصصي مشاغل

 ختار سازمانيچابک سازی سا

  استقرار نظام اداری ، کارگزيني و خدمات رفاهي ، پشتیباني 
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 رايورز و( با استفاده از نرم افزارهای کتیبه کارگزيني و حقوق و دستمزد  نظام کردن اجرای پروژه ) مکانیزه   

  استقرار نظام جذب و استخدام 

  استقرار نظام مديريت آموزش بر مبنای استانداردISO 10015  و اخذ گواهینامه بین الملليISO 10015 

  درجه 180استقرار نظام مديريت عملکرد مبتني بر شايستگي و انجام ارزيابي عملکرد 

  استقرار نظام سنجش رضايت شغلي کارکنان 

  همکاری در تدوين پرسش نامه محقق ساخته سنجش تعهد سازماني 

 ایران توليدی و صنعتی شرکت  ( ذوبIRAN ZOB Casting Co. ) 

 ( کارکنان عملکرد ارزيابي نظام استقرار) پروژه مجری و مدير 

 تکنولوژی(  انتقال سوريه به منظور  کشور کارشناسان عضو تیم اجرائي پروژه )آموزش 

 سیستم اجرای و بسترسازی( 5 هایS کاربردی ،  ،کايزنEFQM  و سیستم مديريت يکپارچهIMS  ) 

 مهندسی پزشكی نوین شرکت 

 اغل( وزش مشمشاور و مجری پروژه )بازنگری ساختار سازماني، تجزيه و تحلیل مشاغل و تدوين استاندارد مهارت و آم 

 کشت و دامداری فكا شرکت 

 ( مشاغل آموزش استاندارد تدوين و آموزش مديريت نظام استقرار) و مجری پروژه مشاور 

 ه:مهارت ها و برخی از دوره های آموزشی طی شدقابليت ها، 

  آموزشي و دريافت گواهینامه های معتبر آموزشي ملي و بین المللي نظیر: عنوان دوره 100حضور در بیش از 

 منابع انساني، دانشکده مديريت دانشگاه تهران 34000ضور در آزمون و اخذ گواهینامه ارزياب مدل ح 

  دانشگاه تهرانمنابع انساني، دانشکده مديريت  34000کارگاه آموزشي تربیت ارزياب مدل 

 اساتید دوره: آقای دکتر قلي پور، آقای دکتر دبیری، خانم دکتر محمداسماعیلي

 گری شغلي براساس تکنیک کارگاه مصاحبهCBBI – شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

 استاد دوره: آقای مهندس امین پارسا 

  برای کانون های ارزيابي و ت 3کارگاه آموزشي پرورش ارزياب حرفه ای سطح ( وسعهICPA-3  ) 

 مرکز ارزيابي و ارتقای شايستگي های مديران سازمان مديريت صنعتي تهران 

 اساتید دوره: آقای دکتر فرامرز، آقای دکتر ابوالعاليي 

 کارگاه آموزشي تحلیل شغل، گريدينگ شغلي و گريدينگ شاغل 

 استاد دوره: آقای دکتر قلي پور 

  گری، ارائه بازخورد سازندهکارگاه آموزشي توسعه شايستگي مربي 

 استاد دوره: آقای دکتر بابايي 

 و جانشین پروری هادوره آموزشي مديريت استعداد 

 استاد دوره: آقای دکتر شیخ 

 کارگاه های آموزشي طراحي مدل شايستگي/ تحلیل و توسعه شايستگي مبتني بر کانون ارزيابي و توسعه 

 استاد دوره: آقای دکتر نرگسیان 

 مربي گری /مديريت عملکردای آموزشي کارگاه ه 

 الیاسياستاد دوره: آقای دکتر  
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  کارگاه آموزشيMBTI و کاربردهای آن در توسعه مسیر شغلي 

 مبنای بر مديريت، عملیاتي کايزن آموزشي کارگاه ( عملکردBSCمديريت ،) ريت سرمايه های انساني، مدي منابع استراتژيک

 سازمان يمبان و مديريت اصولمديريت کارتیمي و مدل های تیم سازی، ، ISO 10015انساني، مديريت آموزش مبتني بر 

 رآيندها و ...فاثربخشي، مهندسي مجدد  سنجش در نوين روشهای و ويکردهامديريت رفتارسازماني کاربردی، ر(، کاربردی)

  به زبان انگلیسي و زبان تخصصي مديريتکافي تسلط 

  ابع انساني کار با نرم افزارهای منتوانايي 


