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  :تحصیالت
دکتري مدیریت دولتی ،  دانشگاه امیرکبیربهره وري  کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و،  مدیریت بازرگانیکارشناس ؛  دیپلم اقتصاد اجتماعی

  دانشگاه تهرانپردیس البرز گرایش مدیریت منابع انسانی 

  :هاسمینار و دوره 

 داخلـی  ممیـزي  ،FQMEمـدل تعـالی سـازمانی    آمار، کامپیوتر، ایمنی ،حفاظتی ،نرم افزار ،سمینار هاي آموزشی  مدیریتی ، ودوره حضوردر گواهینامه 100داراي بیش از 

IMS  مسئولیتهاي اجتماعی آموزشی کشور عالی ازموسسات ،)CSR ( کارگاه گزارش نویسی پایدار اجتماعی 95سال ،)GRI (  اولـین کنفـرانس مـدیریت منـابع     95سـال ،

پودمان ، 95هاي اجتماعی سال  مسئولیت 26000،کارگاه استاندارد 95آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی سال  34000استاندارد ، کارگاه 95انسانی دانشگاه تهران سال 

  96تخصصی مدیریت دانش صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی سال

  :اطالعات سازمانی
  وتجهیزنیروي انسانی شرکت پاالیش نفت آبادان تخصصی و عمومی آموزش آموزش مسئول :سمت سازمانی 

مسـئول پـژوهش منـابع    انتخاب کارکنان،  مسئول دبیرخانهرئیس پژوهش و توسعه منابع انسانی، رئیس کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارك ،مدیر اجرایی مدیریت دانش، 

دفتر مرکـزي  ارونـدرود، حاشـیه  ،آبـادان   :آدرس محل کـار ،   سال 30: سابقه خدمت   17:پایه سمت شخصی  17 :پایه سمت سازمانی انسانی شرکت پاالیش نفت آبادان ،

  555صندوق پستی-واحد پژوهش و توسعه منابع انسانی –ساختمان خدمات عمومی  -شرکت پاالیش نفت آبادان

  :اجرایی  سوابق

  وتجهیزنیروي انسانی تخصصی و عمومی آموزش آموزش ، مسئول 97تا  88،کارشناس ارشد آموزش و تجهیز نیروي انسانی از 88تا  82کارشناس آموزش از سال 

  88تا  83کارکنان و خانواده هاي کارکنان شرکت پاالیش نفت آبادان ICDLطراح ، برنامه ریز و اجراي دوره هاي 

  88تا 82سال ریزي ،طراحی ،تدوین واجراي دوره ها،همایش وسمینارهاي آموزشی شرکت پاالیش نفت آباداننیازسنجی ،برنامه 

  88سال شرکت پاالیش نفت آبادان) بهداشت روان وسالمت(همایش هاي خانواده 25برنامه ریزي ،طراحی ،هماهنگی واجراي  بیش از

  90لغایت  88سال ش نفت آباداننماینده حقوقی مجتمع مدارس غیردولتی شرکت پاالی مدیر و

  97تا  90شرکت پاالیش نفت آبادان سال  IMS، ممیزي داخلی 91و  90سال کارشناسی ارشد واحد کیفیت و بهره وري 

  91لغایت90سال درشرکت پاالیش نفت آبادان IMS، مدیریت استراتژیک،سیستم مدیریت یکپارچهEFQMپروژه مدل تعالی سازمانیهماهنگ کننده 

  96تا 91سال رابط پژوهش منابع انسانی در ستاد پاالیش وپخش فراورده هاي نفتی مسئول پژوهش منابع انسانی شرکت پاالیش نفت آبادان 

  95تا  93ازسال  رییس واحد بهبود واستاندارد سازي/    94تا 92مدیر پروژه خالقیت ونوآوري شرکت پاالیش نفت آبادان

  تاکنون 93مسئول دبیرخانه کارکنان تالشگر شرکت پاالیش نفت آبادان سال /     94  تا  93شرکت پاالیش نفت آبادان انیمدیر پروژه داشبورد منابع انس

  97تا  93دبیر کمیته منابع انسانی مدل تعالی سازمانی شرکت پاالیش نفت آبادان سال 

  96تا  93بادان سال دبیر تیم تخصصی نظام پیشنهاد هاي مدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت آ

  96تا 93دبیر و عضو کمیته ارزیابی مدیریت سبز  مدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت آبادان سال 

  تا کنون 95رئیس کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارك  شرکت پاالیش نفت آبادان سال 

  تا کنون 95مدیر اجرایی مدیریت دانش  شرکت پاالیش نفت آبادان سال

  تا کنون 95د پژوهش و توسعه منابع انسانی شرکت پاالیش نفت آبادان سال رئیس واح

   97، برگزاري یکمین سالگرد روز دانش و معرفی برترین هاي دانش آبان  96برگزاري جشن تقدیر از کارکنان نمونه ، برترین هاي دانشی در اسفند 

، اروند گازران، پتروشیمی الغدیر، نفت وسازمان فرابورس ای:سازمان ایرانی 6با حضور  97مدیریت دانش شرکت پاالیش نفت آبادان آذر الگوبرداري  تخصصی نشست برگزاري

  منطقه آزاد اروند ،دانشگاه علمی کاربردي آبادان، فوالد اکسین خوزستان

  98خوزستان سال اکسین الد و شرکت فوآبادان مدیریت دانش شرکت نفت ایرانول برگزاري نشست تخصصی 
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  : سوابق تدریس در دانشگاه و صنعت 

،  IMS، ممیزي داخلی و خـارجی   IMSون ارزشیابی اسناد و مدارك، مدیریت دانش،مدیریت خالقیت و نوآوري،کارتیمی اثربخش ، آشنایی با یکمیسبرگزاري کارگاه هاي 

در کارکنان، تدوین استراتژي مجتمع مدارس غیر دولتی شرکت پاالیش نفـت آبادان،یکسـان سـازي عملکـرد     تصمیم گیري و حل مسئله ، ایجاد انگیزه  ، فن اداره جلسات

، پژوهش منابع انسـانی  RFPشرکت پاالیش نفت آبادان ، روش تهیه   مربیان پرورشی با مشاورین روانشناس، مربیان ورزش با مروجین بهداشت مجتمع مدارس غیر دولتی

مدیریت دانش ویژه مهندسین دانش ، خبرگان و مدیران ، سندروم هاي مدیریت دانـش در سـازمانهاي دولتـی ، نقشـه راه دانـش و      ،  نابع انسانیهاي تدوین مقاله م روش

، یت منابع انسانی ، مدیراصول سرپرستی ، کارآفرینی، مبانی سازمان و تشکیالت ساختار مبانی سازمان و مدیریت ،مدرس دروس  ،تدوین آن در شرکت پاالیش نفت آبادان 

   دانشگاه علمی کاربردي شهداي اروند آبادان  ،کارسنجی و روش سنجی،تنظیم قرارداد و پیمان،مدیریت و سرپرستی کارآمد،قوانین مقررات تابع وزارتخانه درفنون اداري

  :هاي پژوهشی وعلمی فعالیت

  90تا 87از سال  پاالیش نفت آبادانآسیب شناسی روانشناختی،آموزشی، مالی مدارس غیر دولتی  شرکت 

  تا کنون 92از سال  سبدپژوهشی پژوهش منابع انسانی شرکت پاالیش نفت آبادان عنوان تهیه و نیازسنجی

منـابع  نی و ارتباط آن بـا اسـتراتژي هـاي    در افزایش تعارضات سازما بررسی عوامل اثرگذار با عنوان آقاي پارسا مهر کارشناسی ارشد مشاور صنعتی پایان نامه دانشجویی

  92سال  انسانی در شرکت پاالیش نفت آبادان

  92شرکت پاالیش نفت آبادان سال  -داوري پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد با عنوان آسیب هاي طالق بر خانواده و فرزندان شهر آبادان

  93شرکت پاالیش نفت آبادان سال  -داوري پایان نامه دوري نیروي انسانی و عوامل موثر بر آن

  95شرکت پاالیش نفت آبادان سال  بررسی و داوري پروژه پژوهشی عوامل موثر بر توانمند سازي منابع انسانی 

  95شرکت پاالیش نفت آبادان سال  بررسی و داوري پروژه پژوهشی عوامل موثر بر چابک سازي منابع انسانی 

  98و  97نامه دانشجویی کارشناسی ارشد جهت طرح در کمیته تخصصی پژوهش هاي منابع انسانی سال  پروپوزال پایان 10بررسی و تصویب 

  97سال کاري کارکنان  پیشامدها و پیامدهاي سیاسی الگویی از برخی  خانم الهام ساعی با عنوان طراحی و آزمون دکتري مشاور صنعتی پایان نامه دانشجویی

  :دانشجویی پروژه هاي

  78احترام متقابل دانشجویان ، اساتید و کارکنان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی آبادان سالتاثیر 

  91سال )شرکت نفت و گاز اروندان(مدیریت عملیات در صنعت نفت /   91شرکت پاالیش نفت آبادان سال  شناخت عامل سبک رهبري در 

  92در  شرکت پاالیش نفت آبادان سال  ERPمراحل استقرار /  91ي پروژه مدیریت استراتژیک شرکت پاالیش نفت آبادان سالطراحی و پیاده ساز

  92شیوه هاي عملیاتی سنجش خلق دانش در  شرکت پاالیش نفت آبادان سال /   92سازماندهی و رهبري در  شرکت پاالیش نفت آبادان سال 

  92تقطیر نفت خام  شرکت پاالیش نفت آبادان سال  80تغییر مشعل هاي کوره واحد بهینه سازي مصرف انرژي با 

  93سیستم حقوق و دستمزد منابع انسانی در  شرکت پاالیش نفت آبادان سال 

  93نفت آبادان سال مطالعه موردي  شرکت پاالیش ) رویکرد مدیریت دانش(هاي طراحی فرایند، با هدف رونق فرایندي در حوزه علوم انسانی  بررسی نظام

  93سی چرایی و چیستی سازمان بر اساس نقش فلسفه تاریخ در عصر مدرن سال ررب

  94طرح پیشنهادي تدوین استراتژي هاي منابع انسانی  شرکت پاالیش نفت آبادان سال 

  94سال ) 13879-1393ایران(تحلیل رابطه عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و بهره وري سازمان  فرا

 94سازمانی در پارادایم هاي مدیریت نقد ، بررسی و تحلیل سالتحول 

   98 - 97یکرد تحقق استراتژي هاي سازمان  سال توسعه مدل نیازسنجی آموزشی شرکت پاالیش نفت آبادان با رو

  :ارائه مقاالت

مـدیریت ،  یک مقاله در ششـمین کنفـرانس بـین المللـی       و1394فروردین کسب پذیرش سخنرانی سه مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی دانشگاه آتونوماي اسپانیا 

  1396اقتصاد و علوم انسانی لندن انگلستان 

 بررسی رابطه بین جو عاطفی خانواده و سالمت  اجتماعی پاالیشگاه آبادان .1

Examine the relationship between emotional atmosphere  of family and social health staff in Abadan refinery 
  بررسی عوامل موثر خالقیت سازمانی در بین مدیران پاالیشگاه آبادان.2

Assessment of the factors affecting the organizational creativity in the Abadan refinery managers 
 1392آبادان در سال بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان ستادي پاالیشگاه .3

Examine the relationship between organization climate and job satisfaction among  headquarters staff Abadan  refinery in 1392 

  کارکنان شرکت پاالیش نفت آباداندانش بر توانمندسازي  مدیریت اقدامات قابلیت فراساختاري و تأثیر.4

The Impact of Trans-Structural Capability and Knowledge Management Measures on Empowering Abadan Oil Refinery Personnel 


