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کرج ،ایران

اطالعات پایه
ملیت

تاریخ تولد

وضعیت نظام وظیفه

وضعیت تأهل

تعداد فرزند

ایرانی

 02شهریور 9930

معافیت دائم (موارد خاص :سه برادری)

متاهل

یک دختر

اطالعات شغلی
ردیف

سمت

شرکت/سازمان

تار یخ شروع

تاریخ خاتمه

قطع همکاری به دلیل

9

کارشناس ارشد منابع انسانی

کارگزاری آگاه

یکم آبان 11

تا کنون

مشغول به همکار ی...

0

کارشناس ارشد منابع انسانی

تجربه شاپرک آبی

یکم مهر 19

 99مرداد 19

آمادگی برای دکتری

اطالعات تحصیلی
تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

رشته

گرایش

مقطع

دانشگاه

دکتری

یکم مهر 11

تا کنون

مدیریت بازرگانی

منابع انسانی

کارشناسی ارشد

یکم مهر 15

 09بهمن 19

مدیریت منابع انسانی

استراتژیک

کارشناسی

یکم مهر 9990

 99تیر 9999

زیست شناسی

علوم گیاهی

اطالعات زبان انگلیسی
مدرک

تاریخ دریافت

نمره

IELTS Academic

13/OCT/2012

)6.5 (out of 9

MSRT

25/OCT/2019

)62 (out of 100

گواهی

جزئیات
Listening: 6.0, Reading: 7.0, Writing: 6.5,
Speaking: 7.0

منقضی

Listening: 12 (out of 30), Structure: 21 (out
)of 30), Reading: 29 (out of 40

فعال

مهارت های نرم افزاری
نرم افزار

Word

Power Point

Excel

Access

SPSS

میزان تسلط

پیشرفته

پیشرفته

متوسط

مبتدی

مبتدی

معرفی خود
دارای روحیه ی کنجکاوی و قابلیت یادگیرندگی چابک ،عالقمند به کارکردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان به عنوان شریک
کسب و کار ،دارای رویکرد اتوماسیون و تحول دیجیتال در زمینه ی کارکردهای منابع انسانی.
توجه به جنبه های نرم منابع انسانی از جمله توسعه کارکنان ،مدیریت عملکرد ،رفتار سازمانی.
ارزیاب شایستگی های رفتاری مدیران (دارای گواهینامه از طرف سازمان اداری و استخدامی).
مدرس مرکز آموزش مدیریت دولتی و کوچ توسعه شایستگی های رفتاری.

1

دوره های حرفه ای
ردیف
.0
.2
.3
.4
.7

عنوان دوره
دوره عمومی تربیت ارزیاب
حرفه ای

مدرس

شرکت/سازمان

مجموعه اساتید

مرکز آموزش مدیریت دولتی

مهارت های ارزیابی در کانون

دکتر محمدمهدی

های ارزیابی و توسعه

علی شیری

همایش قانون کار و تامین
اجتماعی

مجموعه اساتید

آشنایی با گیمیفیکیشن و

علیرضا رنجبر

دومین کنفرانس مدیریت منابع

مجموعه

کاربردهای آن

شورابی

موسسه رسا (رشد سرمایه

 9ساعت

خرداد ماه 9911

ایرانیان) و دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران

ماه 9919

موسسه قانونگستر

 9ساعت

مرکز همایش های نیایش

اردیبهشت 9919

پارک علم و فناوری دانشگاه

 3ساعت

دانشکده مدیریت دانشگاه

 93ساعت

تربیت مدرس

اردیبهشت 9919

سخنرانان
Yu-kai Chou

Udemy.com

ارزیاب استاندارد  92222منابع

دکتر آرین قلی

دانشکده مدیریت دانشگاه

 93ساعت

انسانی

پور

تهران

 2و  5مرداد 9913

.8

مهارت های کسب و کار

مجموعه اساتید

موسسه کار و تامین اجتماعی

.6

کارور عمومی رایانه شخصی

.5

آشنایی با  Octalysisو طراحی
رفتار



 02ساعت

 09 ،03و  09تیر

تهران

.9

انسانی

مدت/تاریخ

گواهینامه

 05و  03مهر 9913







 9ساعت

September



2017

مدرسین فنی و
حرفه ای

آموزشگاه فنی و حرفه ای

 90ساعت
تابستان 9999
 92ساعت
تابستان 9999





سوابق تدریس
ردیف

شرکت/سازمان

مدت/تاریخ

مرکز آموزش مدیریت دولتی

 2ساعت ،مهر ماه 9911



مرکز آموزش مدیریت دولتی

 9ساعت ،مهر ماه 9911



مرکز آموزش مدیریت دولتی

 9ساعت ،شهریور 9911



)4

دوره ی توسعه شایستگی شبکه سازی

مرکز آموزش مدیریت دولتی

 2ساعت ،شهریور 9911



)7

دوره آموزش گیمیفیکیشن (مجازی)

پلتفرم آمیرزا amirza.org

 5ساعت ،تیر ماه 9911



)9

دوره آموزش کارتیمی (مجازی)

پلتفرم آمیرزا amirza.org

 2ساعت ،تیر ماه 9911



)0
)2
)3

)5

عنوان دوره

گواهی

دوره آموزشی راهکارهای تقویت خالقیت در
سازمان
دوره ی آموزشی کارآفرینی سازمانی
دوره ی توسعه شایستگی برنامه ریزی و
سازماندهی

دوره تربیت ارزیاب (آشنایی با تمرین های

وزارت جهاد کشاورزی

کانون ارزیابی و توسعه مدیران)
مجموعه کارگاه های توسعه شایستگی های

)8

رفتاری (کارتیمی ،ارتباطات اثربخش ،مدیریت
استرس)

)6

دوره تربیت ارزیاب (آشنایی با مدل های

2

9919

شرکت آنیتاسان (گروه

مجموعاً  02ساعت

صنعتی گلرنگ)

مهر و آبان 9919

وزارت جهاد کشاورزی

شایستگی عمومی مدیران)

 93ساعت 0 ،و  9آذر

 93ساعت
 99و  92دی 9913

تدریس







فعالیت های حرفه ای


مصاحبه کننده فرآیند جذب و استخدام در سازمان تامین اجتماعی کشور ،آذر ماه 9911



مصاحبه کننده فرآیند جذب و استخدام در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،مهر ماه 9911



ارزیاب در کانون ارزیابی مدیران ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،شهریور ماه 9911



ارزیاب در کانون ارزیابی مدیران ،وزارت راه و شهرسازی ،پائیز و زمستان 9919



ارزیاب در کانون ارزیابی مدیران ،شهرداری تهران ،مدیران محله ،پائیز و زمستان 9919



مربی مسیر شغلی ) ،(Career Path Coachنخستین نمایشگاه کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 09 ،و  01آبان ماه 9919



ارزیاب در کانون ارزیابی مدیران ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،بهار ،تابستان و پائیز 9919



ارزیاب در کانون ارزیابی مدیران ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،بهار 9919



ارزیاب در کانون ارزیابی مدیران ،سازمان بهزیستی ،بهار ،تابستان و پائیز 9919



طراح و مدیر کانون ارزیابی مدیران شرکت دیجی کاال ،بهار 9919



ارزیاب در کانون ارزیابی مدیران ،سازمان حفاظت از محیط زیست ،بهار و تابستان 9919



طراح و مدیر کانون ارزیابی مدیران شرکت  JTIپارس ،زمستان 9919



طراح و مدیر کانون ارزیابی مدیران شرکت دیجی کاال ،زمستان 9919



ارزیاب در کانون ارزیابی مدیران ،وزارت ورزش و جوانان ،زمستان 9919



ارزیاب در کانون ارزیابی مدیران ،سازمان امور مالیاتی ،زمستان 9919



ارزیاب در کانون ارزیابی مدیران ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،پائیز و زمستان 9919



ارزیاب در کانون ارزیابی و توسعه مدیران ،هلدینگ فردوس پارس ،بنیاد مستضعفان ،پائیز 9919



ارزیاب در کانون ارزیابی مدیران مدارس ،وزارت آموزش و پرورش ،تابستان 9919



کارشناس پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل و تدوین شناسنامه مشاغل ،شرکت بیمه سرمد ،زمستان  9913و بهار 9919



کارشناس پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل و تدوین شناسنامه مشاغل ،اداره کل سرمایه انسانی بانک ملی ،زمستان  9913و بهار 9919



طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های دانشجویان ،بنیاد حامیان دانشگاه تهران ،زمستان 9913



ارزیاب در کانون ارزیابی و توسعه مدیران ،پروژه ملی تربیت مدیران آینده وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت توسعه و مدیریت منابع
انسانی ،پائیز و زمستان 9913
فعالیت های علمی-پژوهشی
مقاله "مرور نظام مند پژوهش های منتشر شده در زمینه کوچینگ سازمانی در ایران"( ،علی اصغر امیری ،فرشته امین) ،فصلنامه



مطالعات منابع انسانی ،ارسال شده برای داوری ،شهریور ماه 9911
مقاله "گیمیفیکیشن؛ رویکردی نوین به مدیریت منابع انسانی" ،دوماهنامه علمی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه (علی



اصغر امیری ،فرشته امین) ،سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)02 :مرداد 11
ترجمه کتاب جعبه ابزار بازخورد ،نویسنده :ریک مائورر ،مترجمین :فرشته امین ،علی اصغر امیری ،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی،



پائیز 9911
مقاله "شناسایی شایستگی های رفتاری اثربخش بر قابلیت اشتغال دانشجویان مدیریت منابع انسانی" ،کنفرانس ملی بهبود و



بازسازی سازمان ها و کسب و کارها( ،علی اصغر امیری ،فرشته امین ،مرجان فیاضی) ،شهریور ماه 9911
جوایز ،تقدیرنامه ها ،افتخارات


رتبه ی  5کنکور دکتری سال  9911در رشته ی مدیریت بازرگانی (کد )0930



سخنرانی با عنوان "گیمیفیکیشن :رویکردی نوین به مدیریت منابع انسانی" در سومین رویداد سخنرانی دانشگاه تهران ،UT_TED
اردیبهشت 9919

3

