
 

سید حسین کمالی 

۱۳۴۲/۱۱/۰۱متولد: 
متاهلوضعیت تأهل: 

آقاجنسیت: 
09125248744شماره همراه: 
شماره تماس: 
nimgarn@gmail.comآدرس ایمیل: 

تهران - تهرانآدرس محل سکونت: 
اتمام خدمتوضعیت نظام وظیفه: 

    تحصیالت

مدیریت ارشد پژوهش//کارشناسی مدیریت دانشگاهيگرایش جهاد اجتماعي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه معدلدانشگاه /
 /  1383 تا 18.091385

 /  1371 تا 1374/ معدل 16.08 دانشگاه عالمه طباطبایی گرایش برنامه ریزی اجتماعی// کارشناسی علوم اجتماعی

    پیشینه شغلی

  /  منابع انسانی و آموزش/ مدبر امور اداری و منابع انسانی  /  دی ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

هایتوضیحات: بیمه/هماهنگی تاسیسات/امور و دبیرخانه/امورفنی رفاهی/امورپشتیبانی/امور پرسنلی/امور امور انجام بر مدیریت
اجرایی/تشریفات/ارزیابی پرسنلی/امور تعاونی

شریف صنعتی دانشگاهی جهاد تاسازمان ۱۳۹۱ فروردین / تخصصی خدمات تامین مرکز مدیر کار/ و کسب رهبر ارشد/ مدیریت /
بهمن ۱۳۹۱

عقد تفاهم نامه و قرارداد جهت همکاری مشارکتی با سایر مراکز همکار سازمان در زمینه های تخصصی و آموزشی توضیحات:
شناسایی ایده های جدید، حمایت و جلب مشارکت در زمینه های تخصصی پیشرفته با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

مشارکت در برگزاری همایشها و سمینارهای علمی و کاربردی
مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی و مهارتهای پیشرفته کاربردی

شریف صنعتی دانشگاهی جهاد کارکنان مصرف فروردینتعاونی / مدیره هیات عضو / عامل مدیر تامین/ تدارکات/زنجیره و خرید /
۱۳۸۸ تا هم اکنون

دریافت لوح تقدیر مدیر عامل تعاونی برگزیده از سوی اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان دولت توضیحات:
برنامه ریزی، تهیه و تامین نیازهای مصرفی کارکنان به صورت اقساطی

ایجاد صندوق مالی امداد خرید کاال
معرفی کارکنان جهت بهره مندی از تسهیالت بانکها

تهیه و توزیع سهمیه کاالی دولتی
عقد قرارداد با مراکز رفاهی و توزیع کاال و معرفی کارکنان جهت خرید اقساطی

اهداء هدایای ساالنه به اعضاء
جذب کمکهای مالی
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  /  مالی و حسابداری/ عامل ذیحسابی  /  اسفند ۱۳۷۶ تا اسفند ۱۳۸۰پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

طی دوره آموزشی ذیحسابی در دانشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیحات:
تدوین رویه ها و فرمهای مرتبط با فرایند و گردش کار های امور مالی، خرید و تدارکات، صندوق و تنخواه

تهیه دستور العملهای مرتبط با وطایف دیحسابی و نطارت بر نحوه هزینه کرد و گزارشهای مالی
خالقیت در رفع موانع پیشرفت پروژه ها

شریف صنعتی دانشگاهی جهاد آبانسازمان / پژوهشی معاونت اجرایی و ریزی برنامه اداره مدیر کار/ و کسب تحلیل و ریزی برنامه /
۱۳۷۴ تا فروردین ۱۳۹۰

تمامیتوضیحات: طی موانع رفع جهت در کمک و تخصصی خدمات و پژوهشی مراکز ی ها پروژه اجرای حسن و قراردادها عقد بر نطارت
مراحل تا اختتام و تسویه نهایی

تدوین رویه و نظارت بر اجرای برنامه ریزی و بودجه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت ستادی و مراکز خدمات تخصصی و گروههای پژوهشی
عضو كميسيون آينده جهاد و تدوين برنامه ده ساله جهاد دانشگاهي صنعتي شريف1380

عضو كميته تدوين برنامه سه ساله جهاد شريف 1387-1385
همكاري در تدوين نظامنامه كيفيت جهاد شريف

همكاري در راهاندازي سيستم مكانيزه مديريت و كنترل پروژه قراردادهاي جهاد شريف
تدوین گزارش مستندسازي دانش مديريت پروژه

مديرمسئول نشريه خبري داخلي جهاد دانشگاهي صنعتي شريف 1378
مديرمسئول برگزاري و اطالع رسانی دستاوردهاي علمي جهاد شريف در چندين نمايشگاه داخلي كشور

مدیر مسئول تهيه و تدوين کارنامه فعاليتهاي پژوهشي 14 ساله جهادصنعتی شريف1376
تقدیر بخاطر نقش موثر در پروژه یابی و انعقاد قراردادها

شریف صنعتی دانشگاهی جهاد ۱۳۶۸سازمان فروردین / اپتيك خدمات و تحقيقات مركز عضو نگهداری/ و تولید/تعمیر و عملیات /
تا فروردین ۱۳۷۴

همكاري در طرح راه اندازي كارگاه تحقيقاتي اپتيك دقیق 1369 توضیحات:
ساخت انواع قطعات اپتيكي دقيق (انواع عدسی و لنز، انواع منشور، انواع آینه های تحقیقاتی)

همكاري در طرح هاي تحقیقاتی ساخت افتالموسكوپ، لنزومتر ، ميكروسكوپ دانش آموزی و تلسكوپ 69-74
همکاری در ساخت کیت آموزش اپتیک

تدوین اولین استاندارد و مهارت و آموزشي سازنده قطعات اپتيكي با کد بین المللی(8-91165)در سال 1378

  /  داروسازی و بیو تک/ تکنسین آزمایشگاه  /  بهمن ۱۳۶۱ تا بهمن ۱۳۶۳انستیتو پاستور ابران

سرپرست و مدیر اجرایی بخش تولید فراورده های حیاتی در بخش شیمی حیاتی توضیحات:

    سوابق آموزشی پژوهشی

1 دوره آموزشی تكنسين آزمايشگاهي 1363 انستيتو پاستور ايران 
2 دوره آموزشی امداد و فوريتهاي پزشكي 1363 وزارت بهداشت و درمان

3 دوره آموزشی ساخت قطعات اپتيكي دقيق 1369 مركز خدمات تخصصي اپتيك
4 دوره آموزشي آمارگيري سراسري كشوري مراکز آموزشی 1374 مركز آمار ايران ـ جهاد شريف

5 دوره آمارگيري سراسري كشوري کشاورزی 1374 مركز آمار ايران ـ جهاد شريف
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6 آموزش مهارتهاي هفت&zwnj;گانه ICDL 1375 مركز آموزشهاي جهاد شريف
7 كاربرد كامپيوتر در مديريت 1376 مركز آموزشهاي تخصصي جهاد شريف

8 دوره آموزشی كاربرد كامپيوتر در مديريت واحدهاي صنعتي 1379 مركز آموزشهاي تخصصي شريف
9 دوره آموزشی مديريت و كنترل پروژه كاربردي 1379 مركز آموزشهاي تخصصي شريف
10 دوره آموزشی عاملين ذيحسابي سازمانها 1379 دانشكده امور اقتصادي وزارت دارايي
11 110 نكته مديريتي از ديدگاههاي امام علي ( ع) 1379 جهاد دانشگاهي واحد شريف

12 فرمان اندازه گيري زاويه و خط هرمي در خط توليد 1380 جهاد دانشگاهي واحد شريف
13 شيوه عقد قراردادهاي پژوهشي 1380 سازمان اشتغال جهاددانشگاهي

14 سازمانهاي مجازي 1380 جهاد دانشگاهي واحد شريف
15 مستند سازي نتايج پروژه هاي تحقيقاتي 1381 جهاد دانشگاهي واحد شريف

16 نظام طبقه بندي ، فازهاي اجرايي و امكان سنجي پروژه هاي تحقيقاتي و معرفي نرم افزار كاردان 1381 پژوهشكده توسعه تكنولوژي
17 به سوي تعالي سازماني 1381 پژوهشكده توسعه تكنولوژي

18 تصميم گيري چند معياره فن AHP 1381 پژوهشكده علوم انساني
19 كارگاه&zwnj;آموزشي&zwnj;اخالق&zwnj;حرفه&zwnj;اي&zwnj;در كسب وكار 1382 پژوهشكده توسعه تكنولوژي

20 كارگاه آموزشي بيمه و ماليات 1383 دفتر مركزي جهاددانشگاهي
21 مديريت پروژه 1383 پژوهشكده توسعه تكنولوژي

22 كارگاه آموزشي تعالي سازماني مدل EFQM 1384 موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي
23 همايش پژوهش، بهره وري رشد و توسعه اقتصادي 1384 سالن اجالس سران

24 كارگاه آموزشي مديريت تكنولوژي 1384 جهاد دانشگاهي واحد الزهرا
25 دوره آموزشي توسعه دانش و مهارت مديريت 1385 جهاد دانشگاهي واحد شريف

26 كارگاه آموزشي هوش هيجاني 1385 معاونت آموزشي واحد شريف
27 اولين كنفرانس ملي نفت، گاز و انرژي 1385 پژوهشكده علوم انساني

28 پنجمين كنفرانس بين المللي فناوري اطالعات 1387 سالن اجتماعات هتل المپيك
29 دوره آموزشي كنترل پروژه كاربردي 1378 مركز آموزشهاي تخصصي جهاد شريف

30 نحوه نگارش صحيح يك مقاله علمي 1388 پژوهشكده توسعه تكنولوژي
31 دوره آموزشي ارزيابي پروژه IPME 1388 دانشگاه علم و فرهنگ

32 آموزش كامپيوتر OFFICE 1390 موسسه آموزشي غزال
33 سمينار آشنايي با نرم افزارهاي تحت وب مايكروسافت 1390 شركت پارس&zwnj;سينا

34 دوره اموزشي استانداردسازي خدمات الكترونيكي نظام اداري 1390 چهارمين كنفرانس نظام اداري الكترونيكي
35 دوره آموزشي اصول مديريت كسب و كار چيني 1390 مركز جهاني تحقيق سان تزو

36 كارگاه آموزشي ابزارها و تكنيكهاي طراحي فرايندها 1390 معاونت آموزشي واحد شريف
37 دوره آموزشي مهندسي هزينه 1390 مجتمع آموزشي غزال

38 دوره آموزشي كار تيمي 1391 دانشگاه صنعتي شريف - 1395
39- کارگاه آموزشی کارآفرینی در استارتاپها فروردین1395 خانه شهریاران جوان 

40- ارائه و بررسی استارپهای موفق فروردین1395 آواتگ
41- کارآفرینی و تسهیالت صندوق کارآفرینی امید اردیبهشت 1395 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

42- کارآفرینی اجتماعی و جمع سپاری اردیبهشت 1395 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
43-شرکت در جلسات هفتگی گفتگوی اقتصادی با موضوعات جدید در حوزه اقتصادی, کارآفرینی و اشتغال

44- سمینار پیشگیری از اعتیاد توسط خانواده ها - دکتر قجاوند - تیر 1395
45- سمینار اصول و فرآیند طراحی خدمات جدید در کارآفرینی مهر1395 دانشگاه صنعتی شریف - 1395

    پروژه ها

  /  مدیر پروژه1387 - پروژه طراحي و پياده سازي آرشيو الكترونيكي شركت آبفاي غرب تهران

طراحی و اجرای سیستم نرم افزاری آرشیو الکترونیکی در محل شرکت آبفا و ارادئه گزارش نهایی طرحتوضیحات: 
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توسعه پژوهشكده و شريف واحد كارشناسان و پژوهشگران شغلي رضايت ميزان و موثر عوامل بررسي مطالعاتي طرح - 1385
  /  مدیر طرحتكنولوژي

ارائه گزارش نهایی طرحتوضیحات: 

  /  مدیر پروژه1385 - مستند سازی موردی" پروژه واگذاری امتیاز اپراتور دوم تلفن همرا ه کشور"

ازتوضیحات: پس و آوری جمع کشور مختلف نهادهای و سازمانها در همراه تلفن دوم اپراتور پروژه ارزش با مستندات اکثر طرح این اجرای با
مطالعه و استخراج فرایندها و رویدادهای آن در قالب یک آرشیو الکترونیکی به صورت منسجم و قابل بازیابی توین شده است.

نتایج این پروژه به صورت مقاله در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ارائه شد

78-76 كشور مختلف استانهاي در دوره تدريس و كشور سراسري آمارگيري پروژههاي اجرای در همكاري - مسئول1378 مدیر /
آمار و اطالعات استانهای یزد،بوشهر، فارس و بخشی از تهران

اجرای آمارگیری های اقتصادی، حمل و نقل جاده ای، فعالیتهای اقتصادی حوزه کشاورزیتوضیحات: 
مدرس نمونه مرکز آمار ایران جهت تدریس پروژه های آمارگیری در استانهای کشور از 76 تا 78

مسئولیت تیم سازی، آموزش و اجرای طرحهای آمار گیری در چند استان کشور

  /  همکار پروژه1378 - شايستگي شغلي و خالقيت كاركنان و مديران صنايع هواپيمايي ايران

ارائه گزارش نهایی به مدیریت صهاتوضیحات: 

  /  همکار طرح1378 - طرح تهیه و تدوين نظامنامه كيفيت جهاد شريف تهيه نظامنامه و

تهیه و تدوین نطامنامه کیفیت و اخذ گريد A+ از شركت ساپكوتوضیحات: 

  /  مدیر طرح1375 - طرح بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي اعضاي هيأت علمي واحد صنعتي شريف

ارئه گزارش نهایی طرحتوضیحات: 

    دانش و مهارت

    دانش تخصصی

/ خوبمدیریت اجرایی  
/ خوبمدیریت منابع انسانی  
/ خوبامور قراردادها  
/ خوبمدیریت آموزشی  
/ خوبمدیریت دانش  
  MIS خوبسیستم های اطالعات مدیریت /
/ خوبمهارتهای کسبوکار و کارآفرینی  
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    ابزار و نرم افزار

 MS Office گواهینامه های آموزشی از سه مرکز معتبر// متوسط 
 گواهینامه آموزشی// پیشرفتهمدیریت آموزشی  
 SPSS خوب //SPSS انجام چندین طرح مطالعاتی با استفاده از 
 گواهینامه آموزشی// خوبتجارت الکترونیک  
 کارشناسی ارشد// پیشرفتهمدیریت اجرایی  
 گواهینامه دوره آموزشی / حضور در جلسات مفاصا حساب بیمه قراردادها// پیشرفتهقوانین و مقررات بیمه  
  (EFQM) گواهینامه دوره آموزشی// خوبمدل تعالی سازمان 
 گواهینامه آموزشی// خوباصول مالیات  
 ده سال کاربری نرم افزار رافع6// خوبنرم افزار رافع  
  MSP دوره آموزشی// متوسطنرم افزار 
  (Accounting) گواهینامه آمورشی// خوبحسابداری 
 Team Leadership (تیم رهبری) گواهینامه آموزشی// خوب 

    زبان

/ متوسطانگلیسی  
/ متوسطعربی  

    نقاط قوت رفتاری

ارتباطات 
استراتژی محوری (تفکر راهبردی) 
تعهد و انگیزه خدمت 
توسعه دیگران (منتورینگ) 
توسعه فردی (خود توسعه ای) 
خالقیت و نوآوری 
خود مدیریتی 
رهبری 
شبکه سازی / شریک شدن 
کار تیمی (روحیه مشارکتی) 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی 
مشتری مداری 

    افتخارات

- لوح تقدير مديرعامل برگزیده و تعاوني برتر كشوري از سوی اتحادیه اسکاد - 1388 
جهادگر برگزيده سال واحد صنعتي شريف - 1381 
تقدير رياست بخاطر همكاري و اجراي موفقيتآميز پروژه فنآوري حسگر نوري در سيزدهمين جشنواره بین المللی خوارزمي - 1378 
تقدير رياست بخاطر همكاري و اجراي موفقيتآميز پروژه اتوماسيون خطوط لوله در دوازدهمين جشنواره بین المللی خوارزمي - 1377 
تقدير معاونت پژوهشي بخاطر همكاري و اجراي موفقيتآميز پروژه ساخت و راه اندازی خط تولید نوعی عايق حرارتی - 1373 
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    عالیق و فعالیت های داوطلبانه

چند دوره عضویت در هیات مدیره و بازرس تعاونی مسکن جهت تهیه و تامین مسکن کارکنان/ 
چند دوره عضو هبات مدیره و مدیر عاملی تعاونی مصرف جهت تامین نیازمندیهای مصرفی کارکنان/ 
همکاری با صندوق انصار جهت کمکهای بالعوض به کارکنان نیازمند/ 
همکاری جهت راه اندازی خیریه جدید/ 
راه اندازی صندوق امداد خرید کاال و وام/ 
ارائه مشاوره رایگان به استارتاپها و کارآفرینان جوان/ 
مدیریت اولین کانال تلگرامی در حوزه کارآفرینی، تعاون و رفاه 
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