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 قابل ارائه توسط شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد:خدمات 
 )درخواست پروپوزال( طراحی و اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل سنتی وزارت کار -1

 )درخواست پروپوزال( طراحی و اجرای سیستم جامع مدیریت منابع انسانی -2

 شامل زیر سیستم های :

  تجزیه و تحلیل، و تدوین شناسنامه های مشاغل و طراحی آئین نامه نظام شایسته گزینی 

 ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل 

 طراحی مشاغل و ساختار منابع انسانی 

 طراحی سیستم جبران خدمت و ارائه جدول مزد 

 پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد 

 وین روش نیازسنجی و ارزیابی آموزشیدت 

 استقرار نظام جانشین پروری و تشکیل مخزن استعدادها 

 )درخواست پروپوزال( کانون های ارزیابی مدیرانبرگزاری  -3

 )درخواست پروپوزال( پاری واحد منابع انسانیبع انسانی از طریق برون ساستقرارفرآیند مدیریت منا -4

 خدمات مشاوره منابع انسانی در حوزه توسعه منابع انسانی و الزامات قانونی  -5

  ل اختالفات کارفرمایان در مراجع حل اختالفروابط کار و حخدمات مشاوره  -6

  مدیریت منابع انسانی و روابط کاربرگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه  -7

 ه سرآمد شدیم ؟چگون

و بروزترین راهکارهای حوزه آمدترین ، ارائه کاررآمدس توسعه منابع انسانی شرکتس هدف از تاسی

ستر تحوالت کسب و کار می در ب لف ومنابع انسانی متناسب با نیاز تمام سازمان ها در صنایع مخت

جرب ترین متخصصان، اساتید و صاحب توانمندی م با بهره گیری ازهداف سرآمد باشد. دستیابی به ا

ترین مباحث بین المللی منابع انسانی روزآمد  کار و بومی سازی بطنظران حوزه منابع انسانی و روا

 و یا تلفیق موارد مذکور ،اجرا وره ومشا محقق شده است. راهکارهای مذکور در سه بخش آموزش،

همچنین این شرکت دارای  . ارائه می گردد ( ابع انسانیرآیند مدیریت منرون سپاری فدر قالب ب )

یاز مرکز مشاوره شغلی و کاریابی صاحب امتمدیریت ایران و  انانجمن مشاورگواهینامه 

 تماس  مبباشد.

 

 
 مدیران سرآمد

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             زاده                شیما جعفر                                رجی        محمدعلی گ                                      آرمین خوشوقتی            
 رائی سرپرست اج                                          مدیر عامل                                                 رئیس هیئت مدیره                     
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 ۰۹/۰۲/۱۴۰۱:  بروزرسانی

 : سرآمد  فعلی مشتریان

  ایران   British American Tobacco شرکت -

 دیجی کاالشرکت  -

 MMP-Nutricia(  DANONEشرکت )  -

 ایران DHLشرکت   -

  رایتلخدمات ارتباطی  شرکت -

  وبل داروشرکت ک -

  اروسازی دکتر عبیدیشرکت د -

 نایع آلومینیوم المهدیشرکت ص -

 شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ  -

  نایع غذایی آریافودان شرکت ص -

 سیم خمینشرکت فروسیسلی -

 شرکت آفامد -

 طبآفا شرکت -

 اری بورس بیمه ایرانزشرکت کارگ -

  ف شرکت پارسا پلیمر شری -

 شرکت لوتوس    -

 زی مشهدینگ ساشرکت ر    -

 Hisenseشرکت     -

  موسسه خیریه سمر    -

  آریا ترگسشرکت بسپار     -

 های گوشتی رباط هفرآوردشرکت  -

  الستیک خوزستانرکت ش -

 دانشنا حیات آر شرکت -

  ۱۳۹۷ز ا

  ۱۳۹۵از 

   ۱۳۹۹ از

  ۱۳۹۸از 

  ۱۳۹۹از 

  ۱۳۹۷از 

  ۱۳۹۸از 

  ۱۳۹۹از 

  ۱۳۹۹از 

  ۱۴۰۰از 

   ۱۴۰۰از 

   ۱۳۹۸از 

   ۱۳۹۹ از

  ۱۳۹۷از 

  ۱۳۹۸از 

  ۱۳۹۸از 

  ۱۳۹۸از 

   ۱۳۹۹از 

  ۱۳۹۵از 

  ۱۴۰۰از 

 ۱۴۰۰از 

 ۱۴۰۰از 

 ۱۴۰۰از 

  ۱۴۰۰از 

 ۱۴۰۰از 

 ۱۴۰۰از 

 ۱۴۰۰از  (  risaT ) نشرکت پایو -

 ۱۴۰۰از  ( nStrauman ) شرکت اشترومن -

 ۱۴۰۰از   شرکت گلدیران -

 

 

 

 

 

 

http://www.saramadhrd.ir/
http://www.saramadhrd.ir/
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DO9FCLZ4
https://www.digikala.com/
https://www.nutricia-mmp.com/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/
http://www.dhl.co.ir/
https://www.rightel.ir/568deadlink
https://www.cobeldarou.com/
https://abidipharma.com/
https://www.almahdi.ir/
https://golrangpi.com/
http://www.ariafoodan.com/Fa/default.html
https://www.payamhunamik.ir/
https://www.afamed.org/Fa/blog/page/3/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7
https://afateb.org/
https://www.bimeiranbroker.ir/
http://parsapolymer.com/
http://www.lotusgr.com/fa/
http://www.lotusgr.com/fa/
http://mwmco.com/fa/
http://zarrinac.com/
https://www.samarcharity.org/
https://www.samarcharity.org/
https://www.baspargostar.com/
https://robatco.com/
http://khuzestantire.com/
https://arinahayat.com/
https://payonco.com/
https://payonco.com/
https://straumann.com/
https://www.goldiran.ir/
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 : سرآمد قبلی  مشتریان

 

 شرکت طراحان به اندیش -

  اگروه مپن -

  شرکت سیمان اسپندار -

  مبنا تلکام -

  پایا سیستم -

  شرکت کوشا معدن -

  تهران ۲۲شهرداری منطقه  -

  هورخش آسمان هفتم -

  فروشگاه های زنجیره ای هفت -

 زردبند ییروشرکت دا -

 مشاوران انرژی تهران -

  نیک پارسیانوالکترتجارت  -

  آدراصنایع آرایشی و بهداشتی  -

  شرکت بهاوند باراد -

 شنینکورپوریا سزیفارما سرو سینوارت -

 رسپه یانرژ نگیهلد -

  شرکت داروسازان التیام -

 شرکت تهران شیمی -

 شرکت سبالن خودرو    -

 آذرستان نعمراشرکت     -

 

 

 :   سرآمد یدر دست اجرااجرا شده یا  پروژه های

 ( ۱۳۹۸) از  اری بورس بیمه ایرانزشرکت کارگمنابع انسانی ه سعتو -

 TTM (۱۳۹۸  )انسانی  مدیریت منابع  مدل بومی ی برمبتن دارویی زردبند کتشرع انسانی مناب توسعه -

 (  ۱۳۹۸) از  موسسه خیریه سمری توسعه منابع انسان -

 ( ۹۸۱۳) از  شرکت پارسا پلیمر شریف توسعه منابع انسانی  -

 (  ۱۳۹۸  از ) تجارت الکترونیک پارسیانکت ی شرتوسعه منابع انسان -

 ( ۱۳۹۹و  ۱۳۹۸) شرکت آدراایجاد و راهبری واحد توسعه منابع انسانی  -

 (  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷) تهران ۲۲شهرداری منطقه ل کار و زندگی ادتع -

 (  ۱۳۹۹)  ذوبین الدوفهلدینگ زینی و بهینه یابی جهت تاسیس ته گشایس -

 (  ۱۳۹۸) شرکت گسترش کاتالیست ایرانیانع انسانی مناب توسعه -

 (  ۱۳۹۹ ) از مران آذرستانت عشرکنظام جبران خدمت  -

 (  ۱۳۹۹ زا ) کارخانجات داروسازی تهران شیمیدر نابع انسانی واحد توسعه مو راهبری  تاسیس -

  ( ۱۳۹۹) پایا سیستمتاسیس و راهبری واحد توسعه منابع انسانی در  -

http://www.saramadhrd.ir/
http://www.saramadhrd.ir/
https://www.behandish.com/
https://www.mapnagroup.com/
https://www.espandar.com/
https://mabnatelecom.com/
https://payasystem.ir/
https://kushamadan.com/
https://www.tehran.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-22
https://hoorakhsh.school/course/cinematography/
http://www.7haftstores.com/
https://fa.zardband.com/
http://tehranenergy.com/
http://pec.ir/
https://adra.ir/
http://www.behavand.co/
https://www.novartis.com/
https://www.sepehrenergy.com/
https://eltiampharm.com/
http://tehranchemie.co/
http://www.sabalankhodro.com/index.php/fa/
http://www.sabalankhodro.com/index.php/fa/
http://omran.azarestan.com/
https://www.bimeiranbroker.ir/
https://fa.zardband.com/
https://www.samarcharity.org/
https://www.samarcharity.org/
http://parsapolymer.com/
http://parsapolymer.com/
http://pec.ir/
http://pec.ir/
https://adra.ir/
https://adra.ir/
https://www.tehran.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-22
https://www.fzaco.com/
https://icdco.ir/
https://icdco.ir/
http://omran.azarestan.com/
http://tehranchemie.co/
http://tehranchemie.co/
https://payasystem.ir/
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  ( ۱۴۰۰ از ) شرکت هیرو آسانسورتاسیس و راهبری واحد توسعه منابع انسانی در  -

 (  ۱۳۹۹ ) از شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگر عملکرد ( در ب نینظام جبران خدمت ) مبت -

 (  ۱۳۹۹ ) از دروشرکت سبالن خویریت مبتنی بر فرآیند در خدمت و مد نظام جبران -

 ( ۱۳۹۹از  ) شرکت زرین نمای کاسپیننظام جبران خدمت  -

 (  ۹۹۱۳ ) از شرکت آفامدنظام مدیریت منابع انسانی  -

 (  ۱۳۹۸ ) از شرکت آفتاب فروزان ایرانیاننظام مدیریت منابع انسانی  -

 (   ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷)آرایشی و بهداشتی، تولید دارو و تولید پخش شامل شرکت های هلدینگ سینرهنظام مدیریت منابع انسانی  -

 ( ۱۴۰۰از  ) شرکت فروسیلیسیم خمیننظام جبران خدمت  -

 ( ۱۴۰۰از  ) ودروخ انشرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایربران خدمت م جنظا -

 ( ۱۴۰۰از  ) پیشگامان توسعه کشاورزی کوثرشرکت نظام جبران خدمت  -

 ( ۱۴۰۰از سال  ) نشرکت صنایع غذایی آریافوداکرد نظام مدیریت منابع انسانی و پرداخت مبتنی بر عمل -

  ( ۱۳۹۹از  ) شرکت کوبل دارونظام بهره وری  -

  ( ۱۳۹۹ از ) وسازی دکتر عبیدیدار شرکتبهره وری  امنظ -

  ( ۱۳۹۲ ) هلدینگ سینرهی نظام بهره ور -

  ( ۱۳۹۴ ) ه ای هفتفروشگاه های زنجیرنظام بهره وری  -

 ( ۴۱۳۹ ) وسازان التیامارد کتشرنظام بهره وری  -

  ( ۱۳۹۸ ) ستافن ارتباطشرکت رنظام بهره وری  -

 ( ۱۳۹۸ ) فیشر ستمیس یامشرکت حنظام بهره وری  -

 ( ۷۱۳۹ ) طب شتازیپشرکت نظام بهره وری  -

 ( ۱۳۹۸ ) ایرانیانفرآورده بافت  انیدانش بنشرکت نظام بهره وری  -

 DENAY ( ۱۳۹۹ ) کیالکترون نایمهرم شرکتنظام بهره وری  -

 ( ۱۳۹۹ ) نیرز مابیس کتشرره وری نظام به -

 ( ۱۳۹۸ ) ناپسیس انیدانش بنکت شری نظام بهره ور -

 (  ۱۳۹۸ )  شرکت به پرداخت ملت نظام بهره وری -

 ( ۱۳۹۸ ) رانیا مهیس ببور شرکتنظام بهره وری  -

 (  ۱۳۹۶ ) سازان نیتام یا مهیشرکت خدمات بنظام بهره وری  -

 ( ۱۴۰۰ ) انیفرهنگ رهیدوق ذخنص نظام بهره وری -

 ( ۹۳۹۱ )گلرنگ (  یگروه صنعت ییغذا عیصنا نگید) هل کورش ییصنعت غذا ینظام بهره ور -

   ( ۱۳۹۹ ) ایبسپار گستر آرشرکت  نظام بهره وری -

 ( ۱۳۹۹ ) ( ranteP)  انیپارس ریتحر یعالشرکت  ه ورینظام بهر -

  ( ۱۳۹۸ ) ( HYUNDAIسبز پارسه )  شیهدشرکت  ره ورینظام به -

  ( ۱۳۹۹ ) هیعسلو پارس دیتخت جمشایی یمیپتروششرکت  نظام بهره وری -

 DHL  ( ۱۳۹۸ ) ییحمل و نقل هواشرکت  هره وریم بنظا -

 ( ۱۳۹۷ ) اسپندار مانیشرکت حمل و نقل س نظام بهره وری -

  ( ۱۴۰۰ ) پینشرکت دارونظام بهره وری  -

 ( ۱۴۰۰ ) شرکت پخش دارویی الیت دارونظام بهره وری  -

http://www.saramadhrd.ir/
http://www.saramadhrd.ir/
https://www.heroasansor.com/
https://www.heroasansor.com/
https://golrangpi.com/
https://golrangpi.com/
http://www.sabalankhodro.com/index.php/fa/
http://zarrinac.com/
http://zarrinac.com/
https://www.afamed.org/Fa/blog/page/3/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7
https://www.afamed.org/Fa/blog/page/3/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7
https://afateb.org/
https://afateb.org/
https://www.tezlabs.com/hr.php
https://www.tezlabs.com/hr.php
https://distribution.tezlabs.com/
https://distribution.tezlabs.com/
http://fa.inlaycosmetics.com/
http://fa.inlaycosmetics.com/
https://www.payamhunamik.ir/
https://www.payamhunamik.ir/
https://www.ip-co.com/
http://kpadco.com/
http://www.ariafoodan.com/Fa/default.html
https://www.cobeldarou.com/
https://www.cobeldarou.com/
https://abidipharma.com/
https://www.tezlabs.com/hr.php
https://www.tezlabs.com/hr.php
http://www.7haftstores.com/
https://eltiampharm.com/
https://www.rastafann.com/
http://www.hamisystem.ir/
https://pishtazteb.com/
https://www.regen.ir/
https://denay.com/
https://simabresin.com/
http://www.behpardakht.com/
http://www.behpardakht.com/
https://www.bimeiranbroker.ir/
https://taminsazan.ir/
https://mb.tifco.co/
http://kouroshoil.com/
https://www.baspargostar.com/
https://www.panterpro.com/fa/
https://www.hadishesabz.com/
https://www.tjpa-pc.com/
http://m.af.globalytdlogistics.com/air-freight/express-services/dhl-air-freight-services.html
http://etcc.espandar.com/
https://daroplus.com/
http://www.eliteco.ir/
http://www.eliteco.ir/
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  ( ۱۴۰۰ ) صنایع آرایشی و بهداشتی آدرانظام بهره وری  -

  ( ۱۴۰۰ ) ویی کیمیاشرکت نوآوران دارنظام بهره وری  -

 ( ۱۴۰۰)  شرکت فرآورده های گوشتی رباطنظام جبران خدمت  -

 (  ۱۴۰۰ ) ستیک خوزستانالرکت شران خدمت نظام جب -

 (  ۱۴۰۰از  ) شرکت آرینا حیات دانشی نظام مدیریت منابع انسان -

 ( ۱۴۰۰از  ) (  risaT ن )شرکت پایونظام مدیریت منابع انسانی  -

 ( ۱۴۰۰از  ) ( Straumann ) شرکت اشترومننظام مدیریت عملکرد  -

 ( ۱۴۰۰ ) ایبسپار گستر آرشرکت  کانون های ارزیابی مدیران  -

    ( ۱۴۰۱)  رانیانشرکت آپادانا کاوش اینظام بهره وری  -

 ADRA   (۱۴۰۱   )شمیم طبیعت آراشرکت  یره ورنظام به -

 

 

 

 

 :  زش های سرآمد آمو

تا  ۱۳۹۲از ) مدیریت راهکار شیآموز موسسه( ،  ۱۳۹۷) از  دیریت صنعتیسازمان مبرگزاری دوره های آموزشی با همکاری  

 از) شریف دانشگاه رشد مرکز ، (۱۳۹۶تا  ۱۳۹۳از ) شریف دانشگاهی جهاد (،۱۳۹۱تا  ۱۳۸۸ از)رضا  امام دانشگاه (،۱۳۹۶

 هسعتو پردیس، (۳۹۵۱)بع انسانی صنعت دارو ناانجمن م (،۱۳۹۷از ) ایران انسانی منابع مدیریت انجمن ، (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۳

 . ( ۹۱۳۹)  هرانپارک علم و فناوری دانشگاه ت( ، ۳۹۷۱تا  ۱۳۹۵از ) تدبیر

 ۱۳۹۵از ) مبارکه فوالد (،۹۵۱۳) مپنا گروه (،۱۳۹۵) توسن هلدینگ های شرکت دربرگزاری دوره های مدیریت منابع انسانی 

 گلف سامسونگ (،۱۳۹۴) انرژی کیش ،(۱۳۹۶) مپنا نگهداری و تعمیرات (،۱۳۹۵) مپنا دوم و یکم سعهتو (،۱۳۹۷تا 

 فناوری - علمی معاونت (،۱۳۹۶)  ایران خودرو امداد (،۱۳۹۷تا  ۱۳۹۵از ) خودرو ایران صنعتی گروه (،۱۳۹۵) سالکترونیک

 هسته راکتورهای سوخت ،(۱۳۹۴) کار وزارت کار روابط معاونت ،(۱۳۹۷تا  ۱۳۹۵از  بنیان دانش شرکتهای) جمهوری ریاست

 ستاد اجرایی فرمان امام،  (۱۳۹۷) کاله (،۱۳۹۷) روزفی بهداشتی صنایع (،۱۳۹۷) باقری شهید دفاعی صنایع (،۹۷۱۳) ای

تاکنون  ۱۳۹۷از ) موسسه حقوقی دادبانان،  ( ۳۹۸۱و  ۱۳۹۷) شرکت های هلدینگ اقتصادی بنیاد برکت( ،  ۱۳۹۷)

 ۱۳۹۸)  راسان رضویانجمن مدیران صنایع خ، (  ۱۳۹۸) ، بیمه کوثر ( ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷) تهران دانشگاه کارآفرینی دانشکده ، (

)  وبیادی پارس جنمنطقه ویژه اقتص( ،  ۱۳۹۷)  تهرانمنابع انسانی شهرداری  عهمعاونت توس( ،  ۱۳۹۸انصار )  ، بانک( 

، (  ۱۳۹۶)  بانک پارسیان( ،  ۱۳۹۸)  آوا فنهلدینگ ( ،  ۱۳۹۸ایع دفاع ) ( ، سازمان صن ۱۳۹۸)  فضا-اسازمان هو( ،  ۱۳۹۷

( ،  ۱۳۹۸)  ایمدوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و شرکت های زیرمجموعه سازمان صدا و سصن ( ،  ۱۳۹۵)  مبین نت

گروه مشاوران مدیریت و مطالعه راهبردی ( ،  ۹۱۳۹و  ۱۳۹۸)  MIDHCOهلدینگ ، (  ۱۳۹۸)  قطارهای مسافری رجا

گانی ایران و زراتاق با( ،  ۱۳۹۹)  درسا چرم( ،  ۱۳۹۹)  البرز دارو( ،  ۱۳۹۹)  توفیق دارو، (  ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۶ ) توسعه تدبیر

)  گصنعتی گلرن گروه،( ۱۳۹۹و  ۱۳۹۸ ) نی ایراناتاق بازرگا ،(  ۱۳۹۹)  اتاق بازرگانی ایران و اتریش( ،  ۱۳۹۹)  سوئیس

، (  ۱۳۹۹)  رساره خلیج فاشرکت نفت ست( ،  ۱۳۹۹)  اسالمی ایرانکشتیرانی جمهوری ، (  ۱۳۹۹)  جین وست( ،  ۱۳۹۹

 ) پاسارگاد یرژگسترش ان، ( ۱۳۹۹) نیوم المهدیشرکت صنایع آلومی،  BAT ( ۱۴۰۰ ) ، (  ۱۳۹۹)  ع غذایی مهرامصنای

 .  ( ۱۴۰۰) شرکت مادیران (۱۴۰۰) گادشرکت نفت پاسار، ( ۱۴۰۰ ) دانشگاه رسالت، ( ۱۴۰۰)  ب نیرو مپنانص، ( ۱۴۰۰
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 ۰۹/۰۲/۱۴۰۱:  بروزرسانی

 

 

  شده :  تصاصی برگزاراخدوره های ساعت  3300ش از مجموعا بی

 ۱۳۸۱از  و متخصصان مدیریت منابع انسانی ،رمایان و صاحبان کسب و کارامین اجتماعی برای کارفکار و ت قانون -

 ۱۳۹۰از  مستندات منابع انسانی و های کارطراحی و تدوین قرارداد -

 ۱۳۹۱از  راجع حل اختالفو نحوه دفاع در مآئین دادرسی کار  -

 ۱۳۹۳از  ه بندی و طراحی مشاغلبی و طبقارزشیامدل های نوین  -

 ۱۳۹۵از  نی بر عملکردخدمت مبتنظام جبران  -

 ۱۳۹۴از  یمدیران غیرمنابع انسانبرای  انسانی منابع مدیریت -

 ۱۳۹۴از   پروریجانشین یت استعداد ، با رویکرد مدیر -

 ۱۳۹۴از   نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، و مدیریت عملکرد -

 ۱۳۹۵از   در آموزش یگذار هیحاسبه نرخ بازگشت سرمابر مهارت  و م یننظام آموزش مبت یطراح -

 ۱۳۹۵از  مشاغل   یو طراح لیو تحل هیتجز -

 ۱۳۸۹از  انضباط کار ینامه ها نییزدارنده و آبا یم هانظا یراحط -

 ۱۳۹۱از  لم و فناوری طق آزاد و ویژه و پارک های عروابط کار در منا -

 ۱۳۹۸از   ساعتی ( ۸۰کارگاه  ) دوره جامع مدیریت منابع انسانی -

 

 کنفرانس ها : 

 ۱۳۹۷نشگاه تهران ن کنفرانس مدیریت آموزش، داچهارمی  زشی مبتنی بر مهارتنظام نیازسنجی آمو -

دانشکده ین کنفرانس ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان، پنجم ریت عملکرد مدی -

 ۱۳۹۶مدیریت دانشگاه تهران 

 ۱۳۹۵یابی عملکرد کارکنان، دانشگاه رازی چهارمین کنفرانس ارز ی س شایستگجانشین پروری بر اسا -

 درنطرح های طبقه بندی مشاغل م -

  وسعه منابع انسانیردهمین کنفرانس تچها -

اسی مدیریت نهمین کنفرانس آسیب شن -

 منابع انسانی

 ۱۳۹۴اونت روابط کار وزارت کار مع

 ۱۳۹۷تی سازمان مدیریت صنع

 ۱۳۹۸الزهراء )س( دانشگاه 

 ۱۳۹۹مجازی  هپیشرفت انسانی منابع مدیریت -

  ۱۴۰۰ملکرد، سال مدیریت عهشتمین کنفرانس  شاخص های ارزیابی عملکرد  -

 ۱۴۰۰دیماه  ،رانس توسعه منابع انسانیهفدهمین کنف یده فالت شغلیپدچ در مدیر در نقش کو -

 ۱۴۰۰مدیریت جذب و استخدام، دیماه  سومین کنفرانس مدیریت استعداد و جانشین پروری  -
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