
  99دی ماهتاریخ ویرایش :            یعقوب پور یوسفرزومه : 

 

  مشخصات فردی:

 پور یوسفنام خانوادگی:      یعقوبنام: 

   متاهل دارای سه فرزند    20/04/59تاریخ تولد: 

 09173746970شماره تماس        تان جم شهرک پردیسساستان بوشهر شهرآدرس:

 :سوابق تحصیلی

، دانشگاه آزاد واحد 1390-1386، تولید، گرایش مدیریت صنعتیکارشناسی ارشد: 

  یزد علوم تحقیقات ، دانشگاه1393-1391، تولید، گرایش  مدیریت صنعتیکارشناسی: المرد

 محل اشتغال

 تا کنون 1381استخدام  رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سال 

 و توانایی ها: های آموزشیدوره خالصه 

 های مربوط به مدیریت آموزش گذراندن دوره

 های مربوط به اجرای آموزش گذراندن دوره

 های مربوط به نیازسنجی آموزش گذراندن دوره

 های مربوط به اثر بخشی آموزش گذراندن دوره

 های اصول سرپرستی گذراندن دوره



 تربیت مدرسان گذراندن دوره

 IMSهای  گذراندن دوره

 ISO 9001 2015گذارند دوره 

 مدیریت زمان گذراندن دوره

 رفتار سازمانی گذراندن دوره

 گذارندن دوره منابع انسانی پیشرفته

 )مقدماتی تا پیشرفته(Office (Word, Excel, PowerPoint, Access,…)مسلط به نرم افزار های 

 سطح زبان و تسلط کافی به مکالمه زبان 6گذراندن 

  ISO 10015دانش کافی در زمینه 

 منابع انسانی 34000دانش کافی در مدل 

 1396شرکت پتروشیمی مروارید  دانشگاه تهران منابع انسانی 34000ارزیاب جایزه مدل  

 1397شرکت پتروشیمی پلی پرو پیلن جم دانشگاه تهران منابع انسانی  34000ارزیاب جایزه مدل 

 1397شرکت نفت پارس  دانشگاه تهران منابع انسانی 34000ارزیاب جایزه مدل 

 1398بیمه دیمنابع انسانی دانشگاه تهران  34000ارزیاب جایزه مدل 

 1398شرکت نفت ایرنول منابع انسانی دانشگاه تهران  34000ارزیاب جایزه مدل 

 1398فیریمکو منابع انسانی دانشگاه تهران  شرکت  34000ارزیاب جایزه مدل 

 

 



 

 خالصه سوابق کاری:

 1382لغایت  1381ا سال کارآموزی در پتروشیمی تبریز 

 1392لغایت  1382 شرکت پتروشیمی جم واحد الفین سال سابقه کار در بخش بهره برداری 10

 1393لغایت  1392شرکت پتروشیمی جم کارشناس آموزش با سمتسال سابقه کار  2

شرکت پتروشیمی  آموزش نیازسنجی و اثر بخشی کار بعنوان کارشناس ارشد سال سابقه 2

 1394لغایت  1393جم

 1397تا  1395شرکت پتروشیمی جم سال سابقه کار بعنوان رئیس آموزش 2

 تا کنون 1397 و مدیریت استعداد ها کردمدیریت عمل ،کارشناس ارشد برنامه ریزی منابع انسانی

 تالیفات و مقاالت

 مقاله پژو هشی در کنفرانس های بین المللی خارجی 4دارای 

 داخلیمقاله پژو هشی در کنفرانس های بین المللی  5دارای 

 در زمینه منابع انسانی ISIمقاله  2دارای 

 


