
 رزومه کاری                                             

 مشخصات فردی                                                          

 

 گیتا عباسی نام و نام خانوادگی:     

 مجرد وضعیت تأهل:                       20/09/1360تاریخ تولد:               

 26741151: ثابتتلفن                       09196414743تلفن همراه:           

       9پالک  -13کوچه -خیابان جهان آرا -یوسف آبادآدرس:         

   gita.abbasi@gmail.comایمیل:          

 سوابق تحصیلی                                                      

 

  (1386-1389)دانشگاه تهران  -منابع انسانی گرایش- مدیریت دولتیکارشناسی ارشد 

   تأثیر معنویت کاری بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  نامه پایانموضوع :

 34/18معدل:  تهران

 (1379-1383) دانشگاه یزد –گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف  -کارشناسی مهندسی نساجی   

  تأثیر رنگهای بازیک بر الیاف اکریلیک : نامه پایانموضوع 

 :16معدل                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 کاریتجارب و سوابق                                                

 

 تا کنون 1388شرکت بورس اوراق بهادار تهران از شهریور  –منابع انسانی  مسئول کارشناس 

  منابع انسانیاجرای خط مشی و سیاستهای  مشارکت درتدوین و 

 برنامه ریزی مسیر شغلی منابع انسانی 

  شناسنامه مشاغلتدوین 

 پیاده سازی فرایند جذب و استخدام 

 برگزاری و هدایت جلسات مصاحبه استخدامی 

 پیاده سازی سیستم حقوق و دستمزد طبق نظام طبقه بندی مشاغل 

 پیاده سازی نظام گریدینگ شغل و شاغل 

 نامه های منابع انسانیها و آیینتدوین دستورالعمل 

 مشارکت در طراحی ساختار سازمانی 

 مشارکت دراجرای نظام مدیریت عملکرد 

  کنون تا 97تعالی منابع انسانی از سال 34000ارزیاب مدل 

  1385تا بهمن ماه  1384فروردین ریسندگی خاور از نساجی شرکت –مسئول آزمایشگاه کنترل کیفیت 

 مدارک حرفه ای و دوره های گذرانده                                          

 

 مدیریت منابع انسانی همایش آسیب شناسی 

  تعالی منابع  34000آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی شرکت های بازار سرمایه بر اساس استاندارد

 (GM-HRM STANDARD34000انسانی)



   کنفرانس توسعه منابع انسانیکارگاه آموزشی 

 کارگاه عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل 

 ت امنیت اطالعاتآشنایی با سیستم مدیری 

 قوانین و مقررات حاکم بر مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه 

 ( مدیریت چند وجهی استرس به سبکLEARN) 

    دورهExpert  2010  Microsoft Office Excel 

 آموزش ویراستاری جامع مرکز تحقیقات و زبان و ادبیات فارسی 

 

 توانایی                                                      

 

 تخصصی متون مسلط در ترجمهو نگارش خوب ، زبان انگلیسی: مکالمه خوب 

 آفیس عمومی افزارهای نرم به مسلط (Word, Excel, Power point,…) 

 افزار نرم به مسلط SPSS 

 اطالعات تکمیلی                                               

 

 منابع انسانیملی استاندارد  فنی عضویت در کمیته 

 عضویت در انجمن علمی مدیریت دولتی ایران  

 منابع انسانی مدیریت ضویت در انجمنع  

  و امور اجتماعی             عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل وزارت کار 


