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 سوابق تحصیلی: 

 تاریخ پایان  تاریخ شروع  معدل  گرایش رشته مقطع تحصیلی

 8818 8811 66/81 مالی  مدیریت بازرگانی  کارشناسی ارشد

 8838 8816 81 مالی  مدیریت بازرگانی ی تخصصی دکترا
 

 سوابق اجرایی: 

 مدت همکاری سمت نام سازمان

 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
 ادامه دارد – 81/18/8831 معاون تولید، صادرات و فناوری

 ادامه دارد – 86/10/8831 مدیر پروژه های اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد

 

 8831 - 88/81/8838 عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی و نوآوری

 8831 - 81/88/8838 مدیر تعالی سازمانی

عضو شورای راهبردی بیمه های زندگی )ناظر بر هیات مدیره بیمه 

 ایران معین(
18/88/8838 

عضو هیات مدیره شرکت فناوری اطالعات سبا ) ناظر از طرف 

 هیات مدیره بیمه ایران (
18/18/8838 

 18/18/8838 شورای راهبردی بازاریابی و تبلیغاتعضو 

عضو هیات مدیره شرکت مهر سیاحت سبا ) ناظر از طرف هیات 

 مدیره بیمه ایران ( 
18/18/8838 

 83/4/8838 رئیس شورای عالی تحقیق و توسعه

 18/11/8838 نائب رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن

عضو شورای راهبری توسعه مدیریت )معطوف به مصوبه شورای 

 عالی اداری(
88/18/8834 

عضو کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی )معطوف به مصوبه 

 شورای عالی اداری(
88/18/8834 

عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی )معطوف به 

 عات و شورای عالی اداری (مصوبات شورای عالی فناوری اطال
88/18/8834 

 14/11/8830 عضو کمیته ساختارها و فناوریهای مدیریتی

 80/14/8834 عضو شورای نظارت و سیاستگذاری نمایندگیهای خارج از کشور



 مدت همکاری سمت نام سازمان

 ادامه دارد – 8836 عضو مجمع سازمان، منتخب شورای اسالمی شهر تهران سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران

 8831 – 18/88/8838 ءرئیس هیات امنا دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران 

 ادامه دارد – 83/18/8838 عضو هیات علمی گروه مالی موسسه آموزش عالی مهر البرز

 8830 – 8834 عضو کمیته نظارت بر دفاتر خدمات گردشگری استان تهران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

   8836 -8834 مشاور اقتصادی و بیمه ای معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 

 8838-8838 رئیس هیات مدیره شرکت ایده فروزان راهکار فردا )افرا(

 8838 - 8831 رئیس هیات مدیره شرکت شبکه گستران خوارزمی

 8838-8813 مدیرعامل شرکت داده پردازی خوارزمی

 8838-8813 نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت توسعه فناوری اطالعات خوارزمیشرکت 

 8838-8811 معاون طرح و توسعه  شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

 شرکت صنعت و معدن پارس

 )وابسته به تعاونی کارکنان وزارت کشور(
 8811-8811 نائب رئیس  هیأت مدیره

 8811 -8816 معاون منابع انسانی گروه های داتکگروه شرکت

 8816 -8810 معاون توسعه منابع انسانی  شرکت کربن ایران

 8810 -8814 مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائی

 8814-8818 دبیر مجمع ملی جوانان سازمان ملی جوانان 

 8818-8813 رئیس دبیرخانه و مشاور عضو شورا شورای اسالمی شهر تهران 

 سوابق تالیف: 

  کتاب .1

 نوع اثر  نام اثر

 ) تالیف یا ترجمه (

 تاریخ نشر ناشر

Financial Markets & Corporate Strategy 
 مالی و راهبردهای شرکتیبازارهای 

 1/8831 تهرانی ترجمه 

Principles of Risk Management and Insurance 
 اصول مدیریت ریسک و بیمه 

 81/8830 تهرانی ترجمه 

 8836چاپ دوم 

Insurance for Dummies 
 بیمه به زبان ساده 

انتشارات آوند  ترجمه

 دانش

 چاپ دست در

راهبردهای گم شده سهام رشدی از پدر گراهام و قدرت سهام رشدی ) 

 سرمایه گذاری ارزشی (

 در دست چاپ اتکا ترجمه 

 مقاله .2

 / چاپتاریخ ارائه  محل ارائه  نام اثر
یان در مهوش مالی بر رفتار استفاده از کارت های اعتباری  تاثیربررسی 

 ملت در شهر تهرانبانک شعب مشتریان 

 علمی پژوهشی  نشریه

 "دانش مالی تحلیل اوراق بهاردار " 
81/18/8831 

Studying the impact of financial leverage and 
financial performance on dividend policy of 

accepted companies in the Tehran Stock Exchange 
International Review (ISI) 2017/08/19 



 آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر رفتار سهامداران
 علمی پژوهشی  نشریه

 "دانش مالی تحلیل اوراق بهاردار " 
81/18/8836 

A survey of the investors’ sentiment and its effect 
on stock return in Tehran Stock Exchange in 

companies with different book to market value 
ratio in Tehran Stock exchange 

Medwell Journal (ISI) 2016/12/21 

Investor Sentiment and its Effect on Stock Returns 
in Tehran Stock Exchange Based on Short and Long-

Term Forecasting Horizon 

Journal of Administrative 
Management, Education and 

Training (JAMET)(ISI) 
2016/11/01 

 8838، بهمن  488شماره  "پیام بیمه"نشریه  خلق مدل کسب و کار ، ضرورت تحول در صنعت بیمه

SRM 8838، مرداد  413شماره  "پیام بیمه"نشریه  رویکردی جدید در تعامل با ذینفعان 

 8838، خرداد  411شماره  "پیام بیمه"نشریه  بیمه زندگی ، بیمه ارزش آفرین

 تبیین و ارائه الگویی برای سنجش عوامل روانشناختی و رفتاری

 در بازار سرمایه ایران 
 0/4/8838 "اندازه گیری تربیتی  "نشریه 

 8838/ 80/8 " دانش سرمایه گذاری" نشریه  ر تهرانابررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهاد

Analysis of Behavioral Reactions in Tehran Stock 
Exchange 

Journal of Emerging Market 
(ISI) 

2013 

Developing a Model for Investors’ Behavior by 
Wavelet Analysis in Iran Stock Exchange 

Life science Journal (ISI) 2013/01/14 

 88/3/8838 "دانش مالی تحلیل اوراق بهادار" نشریه  بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران

 8813بهمن ماه  نشریه مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی تدوین استراتژی با رویکرد ارزش آفرینی در موسسات مالی 

بررسی تحلیلی نقش عوامل آمیخته بازاریابی خدمات در گسترش اینترنت 

 پرسرعت در ایران
 8813 نشریه پژوهشهای مدیریت

 8818پائیز  نشریه سیمای محیط سازمانهای مجازی ومدیریت شهری

 8818زمستان  نشریه سیمای محیط با نهادهای دولتی  ارتباط مدیریت شهری

 8810بهار  نشریه سیمای محیط سازمانهای غیر دولتیویژگیهای 

 

 کنفرانسها و همایشها :

 تاریخ ارائه محل ارائه نوع فعالیت

 88/3/8830 موسسه آموزش عالی بیمه اکو "نوآوری در صنعت بیمه " سخنران علمی هفته پژوهش با عنوان 

  "نوآوری در بازار بیمه  "مسئول پنل 
بیست و سومین همایش ملی و نهمین 

 همایش بین المللی بیمه و توسعه
88/3/8830 



 دبیر علمی 
اولین کنفرانس تخصصی شفافیت مالی در 

 صنعت بیمه
0/8/34 

 مهبی بازاریابی در نمایندگیها نقش مقاله دهنده ارائه و پنل مسئول

 (چالشها و جایگاه) 
 1/6/38 اولین همایش تخصصی بازاریابی بیمه

 عضو اصلی پنل تخصصی بانکداری باز 
چهارمین همایش ساالنه بانکداری 

 الکترونیک و نظامهای پرداخت
1/88/38 

 1/81/8838-6 بین المللی مدیریتکنفرانس  عضو کمیته مدیران

 1/81/8838 کنفرانس بین المللی مدیریت رویکردی نوین در تعامل با ذینفعان  SRMارائه مقاله: 

 عضو کمیته علمی 
کنفرانس بین المللی بودجه بندی بر مبنای 

 عملکرد
81-88/8/8838 

ارائه مقاله: بررسی ضریب واکنش به سود در شرکتهای پربازده و کم 

 بازده بورس اوراق بهادار تهران

همایش منطقه ای رویکردهای نوین در 

 دانش مدیریت مالی 
 8831آبانماه 

 8811تیرماه  المللی منابع انسانیکنفرانس بین ارائه مقاله: مدل جامع رضایت شغلی کارکنان

 8811مهرماه  پیشنهادهاکنفرانس ملی نظام  ارائه مقاله: نظام پیشنهادها با رویکرد ارتقا اثربخشی

 : تقدیرها و جوایز

 تاریخ دریافت محل دریافت عنوان
 81/1/8830 کنفرانس هوش تجاری ایران تندیس بلوغ هوش تجاری 

 8834 دومین همایش ملی مدیریت جهادی مدیر جهادی

 پایان نامه های دانشجویی:

 سمت  تاریخ دفاع نام دانشجو نام دانشگاه عنوان پایان نامه 
سازمانی بر چسبندگی هزینه بررسی تاثیر فرهنگ 

در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 تهران

 آزاد دانشگاه

 استاد راهنما 81/88/8836 مژگان زارعی قدس شهر

بررسی رابطه بین آخرین قیمت بازار سهام و 

 تهران سیاست شرکتی در بورس اوراق بهادار

 آزاد دانشگاه

 قدس شهر
 استاد راهنما 8/88/8836 مهدی آزموده

بررسی توانمندی و عملکرد روشهای شبکه عصبی 

مصنوعی و رگرسیون اسپالین تطبیقی چندگانه در 

پیش بینی روند  شاخص کل سهام در بورس اوراق 

 بهادار تهران

 

 آزاد دانشگاه

 قدس شهر
 استاد راهنما 86/81/8836 مهرناز آجودان زاده

بررسی ارتباط بین مدیریت سود و حاکمیت 

شرکتی با چسبندگی هزینه ها در شرکتهای 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

دانشگاه آزاد 

 استاد راهنما 81/6/8836 مهدی مبشری واحد مجازی

بررسی تاثیر هوش مالی بر رفتار استفاده از 

کارتهای اعتباری در میان مشتریان شعب بانک 

 ملت در شهر تهران 

 آزاد دانشگاه

 استاد راهنما 81/88/8830 مریم عسگری قدس شهر

شناسایی و رتبه بتدی نقاط قوت و ضعف مدیریت 

مالی شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط در شهر 

 آزاد دانشگاه

 قدس شهر
 استاد راهنما 81/88/8830 فاطمه زمانی



استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله تهران با 

 ( AHPمراتبی )

 مالی ورشکستگی بینی پیش برای مدلی ارائه

 شرکتهای تاریخی مالی صورتهای اطالعات براساس

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 آزاد دانشگاه

 مشاور استاد 88/6/8830 سورسوری منوچهر قدس شهر

 و نقد وجه جریان مدیریت بین رابطه بررسی

  تولیدی بنگاههای مالی عملکرد

 آزاد دانشگاه

 مجازی واحد
 راهنما استاد 83/6/8830 مبشری میثم

 بین از ارزشی و رشدی سهام انتخاب بررسی

 استفاده با تهران بهادار اوراق بورس عضو شرکتهای

 مرکب امتیاز شاخص از

 آزاد دانشگاه

 قدس شهر
 راهنما استاد 83/6/8830 الزمی محمود

 ظامن بر مبتنی مسکن مالی تامین تاثیر بررسی

 مورد) بانکی سالمت شاخصهای بر گذاری سپرده

 (مسکن بانک ممتاز سپرده حساب ، مطالعه

 آزاد دانشگاه

 قدس شهر
 راهنما استاد 83/6/8830 باغقره مخدومی علیرضا

 تسیاس بر مالی عملکرد و مالی اهرم تاثیر بررسی

 وراقا بورس در شده پذیرفته شرکتهای سود تقسیم

  تهران بهادار

 آزاد دانشگاه

 قدس شهر
 راهنما استاد 83/6/8830 تکی اتبای اطلس

 بازدهی بر آن اثر و گذاران سرمایه تمایالت بررسی

 براساس تهران بهادار اوراق بورس در سهام

  پانل چندک رگرسیون

 آزاد دانشگاه

 قدس شهر
 راهنما استاد 80/6/8830 چگینی سارا

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار 

 سهامداران 

دانشگاه آزاد 

 شهر قدس 
 استاد راهنما 81/88/8834 محمد همتی 

 –انتخاب پرتفو بهینه بوسیله مدل سازی فیزیکی 

اقتصادی و الگوریتمهای هوشمند در بورس اوراق 

 بهادار تهران

موسسه آموزش 

 عالی مهر البرز
 /اردشیر ظهرابی فراهانی

 راهنما : دکتر تهرانی 
 استاد داور 81/1/8838

بررسی امکان ارائه خدمات بیمه وکالت در ایران از 

 دیدگاه متخصصین و مدیران بیمه

موسسه آموزش 

 عالی مهر البرز

 /مسعود تقی پور

 راهنما : دکتر ترکستانی
 استاد داور 86/88/8838

شناسائی و تحلیل ریسکهای سرمایه گذاری در 

های ساختمانی بزرگ مقیاس با رویکرد پروژه

 ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره

موسسه آموزش 

 عالی مهر البرز

 فرزاد هدایتی/

 راهنما: دکتر بهزادیان
 استاد داور 83/3/8834

 

 تحقیقاتی: رحهای پژوهشی و ط

 مسئولیت پژوهشتاریخ  پژوهشنام 

 مدیرپروژه و رئیس کمیته علمی 8813 مطالعه بازار صنایع کوچک و راهکارهای توسعه بازار صنایع کوچک استان کردستان

و ارائه مدل مناسب برای پیش  3131-3131واگذاری اراضی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور طی سالهای 
 و مکانیزه نمودن آن3131-3133بینی آن طی سالهای 

 و مدیر پروژه محقق 8811 -8813

و طراحی نمونه این ( در سطوح مختلف سازمانی  BSCبررسی چگونگی استقرار کارت امتیازی متوازن ) 

  Business Levelدر سطح  کارت

8816 

8811،8811 
 مدیر پروژه

 طراح مدل 8810 بر اساس مدل تعالی سازمانی  CSIو سنجش   CRMطراحی مدل 



 طراح و مدیر پروژه  8816وESI  8810پژوهش بررسی سطح رضایتمندی شغلی کارکنان وتعیین 

 تدوین مبانی نظری ، نظامنامه و آئین نامه نظام پیشنهادات وشیوه های استقرار آن در سازمانها
8816 

8813 
 طراح و مدیر پروژه

 برای شرکت در  EFQMتدوین اظهارنامه بر اساس مدل 

 جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
 مدیر پروژه  16و  8810

 مدیر پروژه  8816 تدوین اظهارنامه برای شرکت در جایزه ملی مدیریت سبز

 عضو تیم  8816 تدوین گزارش تحلیلی ریسک شرکت کربن ایران

 محقق 8818  یادگیرنده و یادگیری سازمانیطرح تحقیقاتی سازمانهای 

 محقق 8818 شرکت دارو پخش های مالیگیری و تعیین مؤلفهطرح تحقیقاتی اندازه

 محقق 8818 شرکت دارو پخش طرح تحقیقاتی بررسی ریسک سیستماتیک

 محقق 8818 طرح تحقیقاتی عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری در ایران

 عضو تیم  8811 های مختلفعملکرد شوراهای اسالمی شهروروستا در زمینهطرح تحقیقاتی ارزیابی 

 محقق 8818 نقش مناطق آزاد در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی  -نامه علمی پایان

 ناظر و عضو شورای برنامه ریزی  8816 پروژه سنجش نگرش ساکنین شهر اهواز در مورد آلودگی هوا

وری منابع سازمانی، ارزش برند، پایبندی به بهره مانند: BSCطراحی مدلهای اندازه گیری سنجه های 

 ارزشهای سازمانی، اثربخش خرید  
 طراح و مدیر پروژه 8813

 

 : تدریسسوابق 

 موضوعات تدریس شده نام موسسه

 گذاری پیشرفته (پیشرفته ، مدیریت سرمایهمقطع کارشناسی ارشد ) مدیریت مالی  دانشگاه الکترونیکی مهر البرز

 دانشگاه آزاد واحد شهر قدس 
، بررسی موارد خاص در مقطع کارشناسی ارشد ) مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته و مدیریت مالی پیشرفته

 ( مدیریت مالی

 مالی، مدیریت سرمایه گذاری، بازارها و نهادهای 8مدیریت مالی  دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر

 تجزیه و تحلیل فنی صورتهای مالی  دانشکده علوم اقتصادی

 اقتصاد خرد، مدیریت اسالمی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

 روش تحقیق ، رفتار سازمانی، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، جانعه شناسی سازمانی دانشگاه آزاد واحد پرند

 اصول سرپرستی ، اصول سازمان و مدیریت، بازاریابی ، زنجیره تامینکارآفرینی، روش تحقیق،  دانشگاه علمی کاربردی

 

 :علمی و صنفی سوابق عضویت در تشکلهای

 سمت نوع عضویت نام تشکل

 عضو  اصلی  انجمن مهندسی مالی ایران

 انجمن دانش آموختگان 

 دانشگاه شهید بهشتی
 دبیر ، مسئول کمیته تشکیالت  اصلی 

 اصلی نشریه سیمای محیط
عضو تحریریه ، شورای علمی و دبیر سرویس 

 مدیریت



 عضو عادی  باشگاه پژوهشگران جوان

 عضو عادی انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

 عضو اصلی  کلینیک منابع انسانی شرکت سایپا

 

 

 

 پژوهشی و مشاوره مدیریت در سازمانها : آموزشی، سوابق فعالیتهای 

 شرح فعالیت  عنوان فعالیت نام سازمان

 سیمان ساوه
کارگاه خودارزیابی بر اساس مدل 

EFQM 

آموزش آشنائی با مدل، برگزاری کارگاه خوارزیابی بر اساس تکنیک پرسشنامه و 

 کارگاه، جمع بندی ، بررسی شواهد، ارائه گزارش 

 دانشگاه شریف
 برگزاری کارگاههای

 آموزشی کارکنان

مدیریت زمان، تکنیکهای کارگروهی و اداره ریزی استراتژیک، آشنائی با برنامه

 جلسات،

 مدیریت منابع انسانی،

 مصباح انرژی 
 برگزاری کارگاههای

 آموزشی مدیران و سرپرستان  
 اصول مدیریت و سرپرستی 

 لوازم بهداشتی 

، الکترو کویر، انستیتو چینی مروارید

  کانسر

ریزی استراتژیک بر اساس برنامه

 BSCمدل 
 تدوین کارت امتیازی متوازنکارگاه 

 مشاورمدیر عامل نان البرز و اطلس غالت 
 مشاور منابع انسانی، مدیریت مالی و مدیریت ریسک،

 برنامه ریزی و ساختار سازمانی 

 انجمن علمی 

 دانشگاه امیرکبیر 

برگزاری کارگاه آموزشی تفکر 

 استرتژیک
 صلی اریف، فرآیندها و اصول اآشنائی با مدیریت استراتژیک و تفکر استراتژیک، تع

 باشگاه دانشجوئی دانشگاه تهران
خالقیت ، مدیریت زمان، اصول 

 مدیریت و سرپرستی 

روشهای توسعه خالقیت و کارآفرینی، چارچوبهای اجرائی مدیریت زمان، آشنائی 

 با مفاهیم مدیریت عمومی و روشهای سرپرستی

 

 توسعه فناوری اطالعات خوارزمی
 مدیریت راهبردی و طراحی مفهومی 

 نرم افزار سنجه

اولین نرم افزار فارسی و ایرانی سنجه تحت نظارت و مدیریت راهبردی براساس 

 تدوین و مستقر شد BSCمدل 

داتک ، توسعه فناوری اطالعات 

 خوارزمی و داده پردازی خوارزمی 
 طبقه بندی مشاغل طراحی و پیاده سازی طرحهای ساماندهی و طرح ساماندهی مشاغل

 :های آموزشی دوره

 زمان برگزاری دوره مدت دوره آموزش دهندهنام موسسه  نام دوره

 0/8/8830 ساعت 0 مرکز علمی کاربردی بیمه ایران شفافیت مالی در صنعت بیمه

  8838/ 8/ 88و 88 ساعت 86 ششمین کنفرانس بین المللی  بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

 88/8/8838 -4/8/8838 ساعت  11 منابع انسانی ایران مدیریت انجمن  توسعه مدیریت و رهبری 



 زمان برگزاری دوره مدت دوره آموزش دهندهنام موسسه  نام دوره

 8/88/8831-81/88 ساعت 81 پژوهشکده پولی و بانکی  بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت 

مبتنی  ISMSدوره الزامات و پیاده سازی 

 ISO/IEC 27001  2005 :بر
TUV Rheinland 84 83/81/8838-81 ساعت 

 8831مهرماه  ساعت  84 گروه پژوهشی صنعتی آریانا Prince2مدیریت پروژه بر مبنای 

 8/3/8813 ساعت 1 وری و منابع انسانی موسسه مطالعات بهره استراتژی اقیانوس آبی 

 8813/ 3/ 6-1 ساعت 86 مرکز بازاریابی خدمات مالی کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی

 8813/ 1/ 81-88 ساعت 86 موسسه پژوهشی و صنعتی آریانا  سمینار بین المللی قیمت گذاری

 دوره بین المللی
ITIL Fundation V3 

 P J Chormeموسسه فناوری اطالعات آریانا و آقای 

 هایبا ارائه مدرک بین المللی از موسسه

IT Preneurs   هلند وLoyalist انگلستان 

 ساعت 41
83-88 /88/8811 

84-86/6/8813 

آشنائی با منابع، سرفصلها و شیوه تدریس 

 درس مبانی کارآفرینی

 مرکز کارآفرینی

 دانشگاه عالمه طباطبائی
 0/88/18لغایت  86/81/18 ساعت 86

 0/8810/ 84 -88 ساعت 86 دانشگاه جامع علمی کاربردی مهارتهای روش تدریس

 0/8810/ 88 -88 ساعت 86 دانشگاه جامع علمی کاربردی روش تحقیق

 8810/  3/  83 -81 ساعت 81 سازمان مدیریت صنعتی و سازمان مدیریت فرا کنفرانس بازانگاری مدیریت

برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژی 

 (BSC)متوازن 
 8810 ساعت 61 مشاوران تعالی سازان

 آموزش با متدلوژی حل مسئله

(PBL) 
 8810/ 4/ 84-88 ساعت 86 مرکز مطالعات توسعه منابع انسانی 

کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای 

 حل مسئله 
 8810/  3/  6 – 0 ساعت 86 تعداد زیادی از سازمانها و وزارتخانه های معتبر

برای شرکت در  EFQMتدوین اظهارنامه 

 وری و تعالی سازمانیجایزه ملی بهره
 16/  81/  81 -81 ساعت  86 وری و منابع انسانیمطالعات بهرهموسسه 

دوره آموزشی تدوین اظهارنامه برای شرکت 

 در جایزه ملی مدیریت سبز

انجمن مدیریت سبز ایران با همکاری وزارتخانه های صنایع 

 و علوم، تحقیقات و فناوری
 8816/ 1/  1 -6 ساعت  84

 آشنائی با استاندارد بین المللی 

ISO 27002  و راهکارهای اجرائی سیستم

 (ISMS)مدیریت امنیت اطالعات 

 3/1/8811 ساعت  1 دانشگاه شهید بهشتی 

 8810پائیز  ساعت  81 بنیاد فرهنگ و زندگی  مدیریت زمان 

 8810زمستان  ساعت  84 بنیاد فرهنگ و زندگی وثرسازی ارتباط م

 8816بهار  ساعت 81 بنیاد فرهنگ و زندگی مدیریت تعارض 

 8810تابستان  ساعت  81 بنیاد فرهنگ و زندگی خویشتن شناسی مدیران

 8811پائیز  ساعت  18 سازمان مدیریت صنعتی  حسابداری مالی 

ICDL  8814تابستان  ساعت  61 سازمان مدیریت صنعتی 

 0/1/13-4 ساعت 86 شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت ISO 9001: 2008الزامات 



 سایر مهارتها : 

 میزان تسلط نام مهارت
 BSCتسلط کامل بر طراحی ، تدوین و استقرار فرآیند مدیریت استراتژیک بر اساس مدل  مدیریت استراتژیک

 ترجمه متون و نوشتن : خوب ، مکالمه : متوسط زبان انگلیسی

  و آشنائی با سایر نرم افزارها  ,Word, Excel, Power point, outlookتسلط بر   Officeنرم افزارهای 

 آشنائی نسبتا کامل Minitabو   SPSSنرم افزار 

 


