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 تحصیالت:

 معدل
نام واحد 

 آموزشی

 مدت تحصیل
 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 از تا

 کارشناسی ارشد * **منابع انسانی( مدیریت )گرایش دولتیمدیریت  92 95 دانشگاه تهران 16.04

 کارشناسی دولتیمدیریت  87 91 دانشگاه تهران 16.24

 دیپلم ریاضی فیزیک 83 87 عالمه طباطبایی 19.08

 1392 گرایش مدیریت دولتی در آزمون ورودی کارشناسی ارشد یککسب رتبه *   

 "تعالی منابع انسانی 34000انسانی بانک رفاه کارگران براساس استاندارد  ارزیابی فرایندهای مدیریت منابع"پایان نامه با موضوع **

 سوابق کاری:

 تاکنون - 1396فروردین  کارشناس منابع انسانی

  بهادارسازمان بورس و اوراق 

 

 ،پذیری کارکنان جدیدمصاحبه و جامعه انجام کلیه امور مربوط به جذب و استخدام، شناسایی کارکنان بالقوه، انتخاب 

  ساس مدل احقوق و دستمزد کارکنان بر اجرای سیستم جدید محاسبه وG20 و راهبری پیاده  بندی شخصی کارکنانبندی مشاغل و درجهدرجه

 شرکت زیرمجموعه 3جبران خدمات در  سازی سیستم جدید

 اجرای سیستم مدیریت عملکرد کارکنان و همکاری در بهبود مستمر آن از طریق شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) مشاغل 

  تدوین و پیاده سازی سیستم مدیریت استعداد 

 

 1395اسفند  – 1393دی  کارشناس منابع انسانی

 فناوران کشورصندوق حمایت از پژوهشگران و 

 انجام کلیه امور مربوط به جذب و استخدام کارکنان جدید 

 محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان و تنظیم قرارداد 

 اجرای سیستم مدیریت عملکرد کارکنان 

 تدوین و اصالح چارت سازمان و تشکیالت تفصیلی سازمان به همراه اصالح فرم های شرح شغل و شرایط احراز مشاغل 

  امور رفاهی و بیمه کارکنانانجام کلیه 

 های آموزشی کارکنان و تدوین برنامه توسعه فردی برای کارکنانریزی و اجرای دورهنیازسنجی، برنامه 

 

 1393شهریور  – 1393خرداد  همکار پروژه

 پتروشیمی تبریز

 گر و تدوینگر شرح مشاغلهمکاری در پروژه بازطراحی ساختار سازمانی تحت عنوان مصاحبه 
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 1392اسفند  – 1392خرداد  مشاور آموزشی

 مؤسسه مدرسان شریف

 ریزی و  تحصیلی تخصصی و ویراستارآزمونبرنامه  مشاور 

 

 فردی:توانایی های 

 (IELTS)آزمون آیلتس  7.5 نمرهکسب  :زبان انگلیسی .1

 مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران 34000دارای گواهینامه ارزیاب استاندارد  .2

 آموزشی: دوره های

مدت زمان دوره 

 آموزشی

تاریخ برگزاری 

 دوره
 عنوان دوره محل گذراندن دوره

 ICDL مجتمع فنی تهران 1392پاییز  ساعت 60

 متدلوژی های نیازسنجی آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 1394آبان  ساعت 16

 کار و تامین اجتماعی قوانین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 1394بهمن  ساعت 16

 تکنیک های ذهن انگیزی و بروز خالقیت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 1394شهریور  ساعت 8

 مدیریت منابع انسانی 34000ب مدل دوره تربیت ارزیا دانشگاه تهران 1396شهریور  ساعت 16

 پژوهیمبانی آینده  مرکز آموزش مدیریت دولتی 1396دی  ساعت 8

 دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1396آبان  ساعت 16

 سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1397آبان  ساعت 16

 فعالیت های علمی و پژوهشی:

 "تعالی منابع انسانی 34000مدیریت منابع انسانی بانک رفاه کارگران براساس استاندارد  ارزیابی فرایندهای"پژوهشی با عنوان -مقاله علمی.1

  ارائه شده در دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

یق بهبود پاسخگویی مطالعه تاثیر شفافیت بودجه دولت بر مشارکت عمومی از طر "پژوهشی چاپ نشده با عنوان -. مقاله علمی2

 "و اعتماد عمومی

 "بررسی تاثیر کیفیت زندگی کارکنان بر جایگیری شغلی "پژوهشی چاپ نشده با عنوان -. مقاله علمی3


