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 ۰۵/۱۴۰۱/ ۲۲:  بروزرسانی

       

 

 

 

 

 :   های فعلی مسئولیت

 منابع انسانی سرآمد توسعه ل شرکتمدیرعام -

   دارو صنعت انسانی منابع مدیران  هیات مدیره انجمنعضو  -

   ایران  انسانی منابع  مدیریت  هیات مدیره انجمنعضو  -

 هیات مدیره انجمن مراکز مشاوره شغلی و کاریابی استان تهران  عضو  -

 ادامه دارد  – 1396از 

 ادامه دارد  -1395از 

 ادامه دارد  -1395از 

 ادامه دارد  -1397از 

   ایران   British American Tobacco شرکت  مشاور منابع انسانی -

 دیجی کاالشرکت مشاور منابع انسانی   -

 MMP-Nutricia(  DANONEشرکت ) مشاور منابع انسانی   -

 ایران  DHLشرکت  مشاور منابع انسانی   -

   وبل داروشرکت ک مشاور منابع انسانی   -

   اروسازی دکتر عبیدی شرکت دمشاور منابع انسانی   -

 نایع آلومینیوم المهدی شرکت صمشاور منابع انسانی   -

 شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ  مشاور منابع انسانی   -

   نایع غذایی آریافودان  شرکت صمشاور منابع انسانی   -

 شرکت فروسیسلیسیم خمینمشاور منابع انسانی   -

 شرکت آفامد مشاور منابع انسانی   -

 ت آفاطب شرک مشاور منابع انسانی   -

 اری بورس بیمه ایران زگشرکت کارمشاور منابع انسانی   -

 ت لوتوس شرک مشاور منابع انسانی   -

 شرکت رینگ سازی مشهد مشاور منابع انسانی   -

 Hisenseشرکت مشاور منابع انسانی   -

  موسسه خیریه سمرع انسانی مشاور مناب -

   شرکت بسپار گستر آریاانی  مشاور منابع انس -

 فرآورده های گوشتی رباط شرکت   مشاور منابع انسانی -

 شرکت آرینا حیات دانش ع انسانی  مشاور مناب -

 (   Trisaشرکت پایون ) ی  مشاور منابع انسان -

 (  Straumann )  شرکت اشترومنمشاور منابع انسانی   -

   شرکت گلدیرانی  مشاور منابع انسان -

 ادامه دارد   -1397از 

 ادامه دارد  -1395از 

 ادامه دارد   -1399 از

 ادامه دارد  – 139۸از 

 ادامه دارد  -1397از 

 ادامه دارد  -139۸از 

 ادامه دارد  -1399از 

 ادامه دارد  -1399از 

 ادامه دارد  – 1۴۰۰از 

 دارد   ادامه -1۴۰۰از 

 ادامه دارد   -139۸از 

 ادامه دارد   -1399از 

 د  ادامه دار – 1397از 

 ادامه دارد   – 139۸از 

 ادامه دارد   – 139۸از 

 ادامه دارد   -1399از 

 ادامه دارد   – 1395از 

 ادامه دارد  -1۴۰۰از 

 ادامه دارد   -1۴۰۰از 

 ادامه دارد   -1۴۰۰از 

 ادامه دارد   – 1۴۰۰از 

 د  ه دارادام – 1۴۰۰از 

 ادامه دارد   – 1۴۰۰از 

 

 آرمین خوشوقتی
 

  ۰۲۱:    ۲۶۷۰۹۱۵۱  –  ۲۶۴۰۱۳۳۵تلفن :  

 khoshvaghti@saramadhrd.ir:  ایمیل

 us-www.tamasco.ir/about  وبسایت :  

 

https://tamasco.ir/about-us/
http://hrmsociety.ir/teacher/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C/
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.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://www.lotusgr.com/fa/
http://mwmco.com/fa/
http://zarrinac.com/
https://www.samarcharity.org/
https://www.baspargostar.com/
https://robatco.com/
https://arinahayat.com/
https://payonco.com/
https://straumann.com/
https://www.goldiran.ir/
mailto:khoshvaghti@saramadhrd.ir
http://www.tamasco.ir/about-us
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 :   ( ۱۳۷۳از  )سوابق قبلی 

 

 عضو مراجع حل اختالف وزارت کار  -

   شرکت سینره   مدیر منابع انسانی  -

   شرکت آلوپنمدیر امور اداری   -

 مدیر عامل شرکت مجری طرح سبز -

 شرکت طراحان به اندیش مدیر امور اداری   -

   گروه مپنامشاور منابع انسانی   -

   شرکت سیمان اسپندارر منابع انسانی  اومش -

   مبنا تلکام مشاور منابع انسانی  -

   پایا سیستممشاور منابع انسانی   -

   شرکت کوشا معدنمشاور منابع انسانی   -

   تهران  ۲۲شهرداری منطقه مشاور منابع انسانی   -

   هورخش آسمان هفتمنی  مشاور منابع انسا -

   فروشگاه های زنجیره ای هفتمشاور منابع انسانی  -

 شرکت دارویی زردبند مشاور منابع انسانی   -

 مشاوران انرژی تهرانمشاور منابع انسانی  -

  تجارت الکترونیک پارسیانمشاور منابع انسانی   -

   شرکت آدرا مشاور منابع انسانی   -

   شرکت بهاوند بارادمشاور منابع انسانی   -

 شن ینکورپوریا سزیفارما سرو سینوارت مشاور منابع انسانی   -

 رسپه  یانرژ نگ یهلدمشاور منابع انسانی   -

   شرکت داروسازان التیام مشاور منابع انسانی   -

 شرکت تهران شیمیمشاور منابع انسانی   -

 بالن خودروت سشرک مشاور منابع انسانی   -

  شرکت عمران آذرستانمشاور منابع انسانی   -

  شرکت پارسا پلیمر شریف مشاور منابع انسانی   -

   رایتل کتشرمشاور منابع انسانی   -

 

 

 

 

 

https://www.tezlabs.com/about-us.html#modiran
http://www.alupan.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7.html
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://omran.azarestan.com/
http://parsapolymer.com/
https://www.rightel.ir/568deadlink
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 در دست اجرا   :   اجرا شده یا پروژه های 

 ( 139۸) از   اری بورس بیمه ایرانزشرکت کارگتوسعه منابع انسانی  -

 (   139۸)  شرکت دارویی زردبندتوسعه منابع انسانی  -

 (   139۸) از  موسسه خیریه سمرتوسعه منابع انسانی  -

 (  139۸) از  شرکت پارسا پلیمر شریف توسععه منابع انسانی   -

 (   139۸ از   ) رسیانترونیک پاتجارت الکت توسعه منابع انسانی شرک  -

 ( 1399و  139۸) شرکت آدرا ایجاد و راهبری واحد توسعه منابع انسانی  -

 (   139۸و  1397) تهران ۲۲شهرداری منطقه تعادل کار و زندگی  -

 (   1399)  آمل ن ذوبفوالدیهلدینگ شایسته گزینی و بهینه یابی جهت تاسیس  -

 (   139۸) شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان توسعه منابع انسانی  -

 (   1399 ) از  شرکت عمران آذرستاننظام جبران خدمت  -

 (   1399 ) از ان شیمیاروسازی تهرکارخانجات دواحد توسعه منابع انسانی در و راهبری   تاسیس -

 (   1399) پایا سیستم تاسیس و راهبری واحد توسعه منابع انسانی در  -

   ( 1۴۰۰ از )   شرکت هیرو آسانسورتاسیس و راهبری واحد توسعه منابع انسانی در  -

 (   1399 ) از شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگنظام جبران خدمت ) مبتنی بر عملکرد ( در   -

 (   1399 ) از شرکت سبالن خودرونظام جبران خدمت و مدیریت مبتنی بر فرآیند در   -

 (  1399از  )  شرکت زرین نمای کاسپیننظام جبران خدمت  -

 (   1399 ) از  شرکت آفامدنظام مدیریت منابع انسانی   -

 (   139۸ ) از شرکت آفتاب فروزان ایرانیان نی  منابع انسا نظام مدیریت -

 (    139۸و  1397)آرایشی و بهداشتیو و تولید  ، تولید دارپخششامل شرکت های  هلدینگ سینره نظام مدیریت منابع انسانی   -

 (  1۴۰۰از  )  شرکت فروسیلیسیم خمیننظام جبران خدمت  -

 (  1۴۰۰از  )  تور ایران خودرواحی و تولید مو شرکت تحقیق، طرنظام جبران خدمت  -

 (  1۴۰۰از  )  شرکت پیشگامان توسعه کشاورزی کوثرنظام جبران خدمت  -

 (  1۴۰۰از سال  )   یع غذایی آریافودانصنا شرکتنظام مدیریت منابع انسانی و پرداخت مبتنی بر عملکرد  -

  (  1۴۰1تا  1399 )  شرکت کوبل دارو  نظام بهره وری -

   ( 1۴۰1تا  1399 )  یشرکت داروسازی دکتر عبید نظام بهره وری -

   ( 139۲ )  هلدینگ سینره   بهره ورینظام  -

  (  139۴ )  فروشگاه های زنجیره ای هفت  نظام بهره وری -

 ( 139۴ )   شرکت داروسازان التیامنظام بهره وری   -

  (  139۸ )  ستافن ارتباطشرکت ربهره وری   امنظ -

 (  139۸ ) فیشر ستمیس یامشرکت حنظام بهره وری   -

 (  ۰11۴ تا 1397 )  طب   شتازیپشرکت نظام بهره وری   -

https://www.bimeiranbroker.ir/
https://fa.zardband.com/
https://www.samarcharity.org/
http://parsapolymer.com/
http://pec.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/
http://omran.azarestan.com/
http://tehranchemie.co/
https://payasystem.ir/
https://www.heroasansor.com/
https://golrangpi.com/
http://www.sabalankhodro.com/index.php/fa/
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://afateb.org/
https://www.tezlabs.com/hr.php
https://distribution.tezlabs.com/
http://fa.inlaycosmetics.com/
https://www.payamhunamik.ir/
https://www.ip-co.com/
http://kpadco.com/
http://www.ariafoodan.com/Fa/default.html
https://www.cobeldarou.com/
https://abidipharma.com/
https://www.tezlabs.com/hr.php
http://www.7haftstores.com/
https://eltiampharm.com/
https://www.rastafann.com/
http://www.hamisystem.ir/
https://pishtazteb.com/
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 ( 1۴۰1تا  139۸ )   ایرانیانفرآورده بافت  انیدانش بن شرکت نظام بهره وری   -

 ( 1۴۰1تا  1399 ) DENAY کیالکترون نایمهرم شرکتنظام بهره وری   -

 ( 1399 )  نیرز مابیسشرکت نظام بهره وری   -

 ( 139۸ )  ناپسیس  انیدانش بن نظام بهره وری شرکت  -

 (  139۸ )    شرکت به پرداخت ملت  نظام بهره وری -

 ( 139۸ )  رانیا  مه یبورس ب شرکتنظام بهره وری   -

 (   1396 )  سازان ن یتام ی ا مهیشرکت خدمات بنظام بهره وری   -

 ( 1۴۰۰ )  انیفرهنگ ره یصندوق ذخ  نظام بهره وری -

 ( 1399 ) گلرنگ (  یگروه صنعت ییغذا عیصنا  نگی) هلد کورش ییغذا صنعت  ینظام بهره ور -

    ( 1۴۰1تا  1399 )  ایبسپار گستر آرشرکت   نظام بهره وری -

 ( 1۴۰1تا  1399 )   ( terPan)   انیپارس ریتحر یعالشرکت   نظام بهره وری -

   (  139۸ )  ( HYUNDAIسبز پارسه )  ش یهدشرکت   نظام بهره وری -

   ( 1۴۰۰و  1399 )   هی عسلو رسپا د یتخت جمشایی یمیپتروششرکت   نظام بهره وری -

 DHL    ( 139۸  ) ییحمل و نقل هواشرکت   ینظام بهره ور -

 ( 1397 )   اسپندار مانیو نقل س شرکت حمل  نظام بهره وری -

   ( 1۴۰۰ )  شرکت داروپالسوری   نظام بهره  -

 (  1۴۰1و  1۴۰۰ )  شرکت پخش دارویی الیت دارو نظام بهره وری   -

  (  1۴۰۰ )  صنایع آرایشی و بهداشتی آدرانظام بهره وری   -

 ( 1۴۰۰)  شرکت نوآوران دارویی کیمیانظام بهره وری   -

 (  1۴۰۰)  شرکت فرآورده های گوشتی رباط نظام جبران خدمت  -

 (  1۴۰۰ )  نیک خوزستاشرکت الستنظام جبران خدمت  -

 (   1۴۰۰از  )  شرکت آرینا حیات دانش نظام مدیریت منابع انسانی   -

 ( 1۴۰۰از  ) (    Trisaشرکت پایون )نظام مدیریت منابع انسانی  -

 (  1۴۰۰) از  ( Straumann شرکت اشترومن )نظام مدیریت عملکرد  -

     ( ۱۴۰۰ ) ایبسپار گستر آرشرکت  کانون های ارزیابی مدیران  -

    ( ۱۴۰۱)  یاناوش ایرانشرکت آپادانا ک نظام بهره وری  -

 ADRA   (۱۴۰۱    )شمیم طبیعت آراشرکت  ینظام بهره ور -

 ( ۱۴۰۱ان ارجمندی ) از نظام جبران خدمت شرکت ایده پرداز -

 (  ۱۴۰۱) روزانهبل  یلبن یشرکت فرآورده ها، رفتار و عملکرد سازمانی نظام انضباطی  -

 (   ۱۴۰۰) بولرشرکت   یرفتار و عملکرد سازمان ،ی نظام انضباط -

 (   ۱۴۰۰) لوتوسشرکت  یرفتار و عملکرد سازمان ،ی نظام انضباط -

 (  ۱۴۰۰) لوتوس ابنیه گستر شرکت یرفتار و عملکرد سازمان ،ی نظام انضباط -

 (   ۱۳۹۵)  دیجی کال و عملکرد سازمانی  ، رفتار نظام انضباطی  -

 ( ۱۳۹۵)  ه ای اوشانکشرکت فروشگاه های زنجیرازمانی و عملکرد س نظام انضباطی، رفتار  -

https://www.regen.ir/
https://denay.com/
https://simabresin.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/
https://adra.ir/
http://www.kimia-pharma.co/fa/
https://robatco.com/
http://khuzestantire.com/
https://arinahayat.com/
https://payonco.com/
https://straumann.com/
https://www.baspargostar.com/
https://apadanakavosh.com/
https://adra.ir/
https://rouzanehdairy.com/
https://www.lotusgr.com/fa/
https://www.lotusgr.com/fa/
https://www.digikala.com/seller/5adyr/
http://www.oshanak.com/aboutus
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 سوابق تدریس :   

  (، 1391تا    13۸۸از  ) رضا    امام  دانشگاه   (،1396تا    139۲از  ) مدیریت  ر راهکا  زشی آمو  موسسه ( ،   1397) از   سازمان مدیریت صنعتی

از  ) ایران  انسانی منابع مدیریت انجمن  ، (1397 تا 9313 از) ریفش دانشگاه  رشد مرکز ، (1396تا  1393از ) شریف دانشگاهی جهاد

)    علم و فناوری دانشگاه تهران  پارک( ،  1397تا    1395از  )  تدبیر  توسعه  پردیس،  (1395)انجمن منابع انسانی صنعت دارو    (،1397

1399 . ) 

  (، 1395)  مپنا  دوم   و  یکم  توسعه  (،1397تا    1395از  )  مبارکه  فوالد  (،1395)  مپنا  گروه   (،1395)   توسن  هلدینگ  های  شرکت  در

از  )  وخودر  یرانا  صنعتی  گروه   (،1395)  سالکترونیک  گلف  سامسونگ  (،139۴)  یانرژ  کیش  ،(1396)  مپنا  نگهداری  و  تعمیرات

 ،(1397تا  1395از  بنیان دانش شرکتهای) جمهوری ریاست فناوری - علمی معاونت (،1396)  ایران خودرو امداد (،1397تا  1395

  بهداشتی  صنایع   (، 1397)  باقری  شهید   دفاعی  صنایع   (، 1397)  ای هسته راکتورهای  سوخت  ،(139۴)  کار  وزارت  ارک   روابط   معاونت

،   (  139۸و    1397)  تبنیاد برک شرکت های هلدینگ اقتصادی  ( ،    3971)  امام  ستاد اجرایی فرمان،    (1397)  کاله  (،1397)  فیروز

انجمن  ،    (  39۸1، بیمه کوثر )  (  139۸و    1397)  تهران  دانشگاه   کارآفرینی  دانشکده  ،  (تاکنون    3971از  )  موسسه حقوقی دادبانان 

منطقه  ( ،    1397)    معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران( ،    139۸، بانک انصار )  (    139۸)    یران صنایع خراسان رضویمد

( ،    139۸)    هلدینگ فن آوا( ،    139۸( ، سازمان صنایع دفاع )    139۸)    فضا-سازمان هوا( ،    1397)    جنوبی  پارس  ویژه اقتصادی

وعه سازمان صدا و صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و شرکت های زیرمجم  ،    (  1395)   مبین نت،  (    1396)    بانک پارسیان

،    139۸)    سیما ،    1399و    MIDHCO    (139۸  هلدینگ،  (    139۸)    قطارهای مسافری رجا(  گروه مشاوران مدیریت و مطالعه  ( 

اتاق بازرگانی ایران و  ( ،   1399)    چرم درسا( ،    9139)   البرز دارو( ،   1399)   توفیق دارو ، (    139۸تا    1396)    هبردی توسعه تدبیررا

(  1399)  لرنگعتی گگروه صن،( 1399و  139۸ )  اتاق بازرگانی ایران، (  1399)  اتاق بازرگانی ایران و اتریش( ،  1399)  سوئیس

صنایع غذایی  ،  (    1399)    فارس  خلیج  شرکت نفت ستاره ( ،    1399)    کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران،  (    1399)    جین وست،  

  نصب نیرو مپنا ،  (  1۴۰۰  )   پاسارگاد  یگسترش انرژ،  (  1399)  هدیم المشرکت صنایع آلومینیو ،    BAT    (  1۴۰۰  )،  (    1399)    مهرام

 . (1۴۰۰)  شرکت زرین رویا، ( 1۴۰۰) شرکت مادیران، ( 1۴۰۰)  رکت نفت پاسارگادش،   ( ۰1۴۰ )  دانشگاه رسالت ، (  1۴۰۰) 

 ساعت تدریس در حوزه مدیریت منابع انسانی    3۸5۰مجموعا بیش از  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imi.ir/
http://www.mgtsolution.com/
https://jdsharif.ac.ir/
https://sati.sharif.ir/
http://hrmsociety.ir/teacher/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C/
https://tadbiram.com/training/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%af%d9%84-ttm/
http://utstpark.ir/
https://www.tosan.com/fa
https://www.mapnagroup.com/
https://www.mapnamd1.com/
https://www.mapnagroup.com/fa/companies/mapna-om
https://www.samsung.com/iran/about-us/company-info/
https://www.ikco.ir/
https://096440.com/
http://isti.ir/
https://dmlr.mcls.gov.ir/
http://www.firooz.com/
http://www.firooz.com/
https://bonnychow.ir/
https://setad.ir/
http://tedg.ir/content/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://www.dadbanan.ir/
https://ent.ut.ac.ir/
http://www.imakh.ir/
http://www.imakh.ir/
https://hrd.tehran.ir/
http://www.pseez.ir/
http://www.pseez.ir/
https://isa.ir/
https://www.fanava.com/
http://www.parsian-fg.com/
https://mobinnet.ir/
http://iriboffice.ir/baz/
http://iriboffice.ir/baz/
https://www.raja.ir/
http://www.midhco.ir/en/about.html
https://www.trmcg.com/
https://www.trmcg.com/
http://www.todaco.com/fa/
http://alborzdarou.co/
https://www.dorsa.net/
http://iransuisse.com/fa/
http://iransuisse.com/fa/
http://iajcc.ir/
http://www.tccim.ir/CommChambers.aspx?id=84&cn=%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://golrang.com/
https://www.banimode.com/Brand/1/%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://www.irisl.net/
https://pgsoc.ir/
https://mahramco.com/
https://mahramco.com/
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DO9FCLZ4
https://www.almahdi.ir/
https://www.pedc.ir/fa/Subsideries/TABAN-ENERGY
http://www.nasbniroo.com/
https://www.resalatuniversity.ir/
https://www.pasargadoil.com/
http://www.maadiran.com/
http://www.zarrinroya.com/
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 دوره های تدریس شده :  

 13۸1از  متخصصان مدیریت منابع انسانی و  ،قانون کار و تامین اجتماعی برای کارفرمایان و صاحبان کسب و کار -

 139۰از  یمستندات منابع انسان و  و تدوین قراردادهای کار طراحی -

 1391از  تالفجع حل اخآئین دادرسی کار و نحوه دفاع در مرا -

 1393از  ارزشیابی و طبقه بندی و طراحی مشاغل  -

 1395از  نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد -

 139۴از  برای مدیران غیرمنابع انسانی  انسانی منابع مدیریت -

 139۴از    پروری جانشین، با رویکرد  استعداد مدیریت -

 139۴از   ، و نظام پرداخت مبتنی بر عملکردمدیریت عملکرد -

 1395 از   در آموزش ی گذار هیبازگشت سرماسبه نرخ بر مهارت  و محا  ینظام آموزش مبتن یطراح -

 1395از  مشاغل    یو طراح  لیو تحل هیزتج -

 13۸9از  انضباط کار ینامه ها   ن ییبازدارنده و آ ینظام ها  یراحط -

 1391از  روابط کار در مناطق آزاد و ویژه و پارک های علم و فناوری   -

 139۸از    ساعتی ( ۸۰کارگاه  )   منابع انسانیدوره جامع مدیریت  -

 1391از  محور گیستیشا یبر اساس مصاحبه استخدام یاصول و فنون مصاحبه گر -

 

 

 الت: مقا

 Yمدیریت نسل  -

 موزش مبتنی بر مهارت آ -

 شخصیت   مدل شایستگی بر اساس تیپ -

 روری جانشین پ -

 یریت عملکرد کارکنان مد -

   کار قانون  شمول امنهد -

 

  قرارداد در قانون کار جمهوری اسالمی -

 انی بر اساس وظایفمدیریت منابع انس -

   ارزیابی عملکرد منابع انسانی -

  کارر قانون حقوق و دستمزد د -

   یریت استعداد یابی و جانشین پروریمد -

 1397 -ماهنامه تدبیر

 1397-توسعه منابع انسانی    کنفرانس آموزش و

 1396 -ماهنامه تدبیر

 1395 -ماهنامه تدبیر

 139۴ -ماهنامه تدبیر

 13۸5  -اسالمی لس شوراینشریه مرکز پژوهش های مج

 13۸۴لغایت  13۸3  -ه مقاالت دنیای اقتصاد، سلسل

 1397 -تدبیر ماهنامه

 

 13۸3 –راهکار مدیریت 

 13۸۴ –جهان اقتصاد  

 13۸۴ –دنیای اقتصاد 

 

 5۰شماره  –فصل نامه مشاور مدیریت 

 1۴۰۰یماه هفدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، د ه فالت شغلیکوچ در پدید مدیر در نقش -

 1۴۰1 – سانینفرانس آموزش و توسعه منابع انک  آموزش بر اساس مدل پنج سطحی فیلیپس   ارزیابی اثربخشی -

https://tamasco.ir/product/specialized-course-of-applied-labor-law-principles-for-employers/
https://tamasco.ir/product/specialized-course-of-applied-labor-law-principles-for-employers/
https://tamasco.ir/product/gharardadkar1/
https://tamasco.ir/product/dadresikar/
https://tamasco.ir/product/hrmagment/
https://tamasco.ir/product/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/
https://tamasco.ir/product/hrmfornonhrmtraining/
https://tamasco.ir/product/succession/
https://tamasco.ir/product/performancemanagment/
https://tamasco.ir/product/training/
https://tamasco.ir/product/package/
https://tamasco.ir/product/trainingjobinterview/
https://tamasco.ir/y-generation/
https://civilica.com/doc/660058/certificate/print/
http://tadbir.imi.ir/article-1-3478-fa.html
https://tamasco.ir/111performance-management/
https://tamasco.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-1-%D9%88-2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/
https://tamasco.ir/work-contract/
http://tadbir.imi.ir/article-1-3967-fa.html
http://www.mgtsolution.com/show/465265310
http://www.mgtsolution.com/show/444027835
https://imca.ir/uploads/magazines/50(1).pdf
https://civilica.com/doc/1386094/
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 کنفرانس ها : 

 1397اه تهران چهارمین کنفرانس مدیریت آموزش، دانشگ  تتنی بر مهارظام نیازسنجی آموزشی مبن -

پنجمین کنفرانس ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان، دانشکده   مدیریت عملکرد  -

 1396ه تهران مدیریت دانشگا

 1395انشگاه رازی چهارمین کنفرانس ارزیابی عملکرد کارکنان، د جانشین پروری بر اساس شایستگی   -

 دی مشاغل مدرنهای طبقه بنطرح  -

   انس توسعه منابع انسانیچهاردهمین کنفر -

یریت منابع  کنفرانس آسیب شناسی مد نهمین -

 انسانی 

 139۴معاونت روابط کار وزارت کار 

 1397سازمان مدیریت صنعتی 

 139۸شگاه الزهراء )س( دان

 1399مجازی  پیشرفته  انسانی منابع مدیریت -

  1۴۰۰هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد، سال  ی ارزیابی عملکرد شاخص ها -

 1۴۰۰س توسعه منابع انسانی، دیماه هفدهمین کنفران کوچ در پدیده فالت شغلی مدیر در نقش -

 1۴۰۰، دیماه سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام مدیریت استعداد و جانشین پروری   -

بر   یمبتن یآموزش یزیو برنامه ر یازسنجین -

 ازمانسآموزش در  ی سنجش اثربخش ومهارت 

 1۴۰1، خرداد عه سرمایه انسانیرانس ملی آموزش و توس نهمین کنف

 

 عضویت در مجامع :  

 عضو حقوقی انجمن مشاوران مدیریت ایران  

 

   افتخارات :

ائید وزارت کار نیز  که به ت  ل مدرناولین مدل جامع ارزشیابی و طبقه بندی مشاغ  عنوانه  ب   TTMمدل مدیریت منابع انسانی    داعاب

، و ارزیابی شاغل، بعنوان طرح طبقه بندی مشاغل در حال اجراست. در این ال حاضر مبتنی بر ارزشیابی شغلدر حرسیده است و  

تبع  )که   مدل کار  قانون  آمره  قواعد  کلیه  میکند(  از  مبناایت  بر  نیز  بخشی  و  شغل،  مزد  بعنوان  از حقوق  بخشی  پرداخت  ی  مکان 

 عملکرد وجود دارد.  

    

https://azmaparsian.com/product/tamap-1851/
https://tamasco.ir/ttm/
https://www.khabaronline.ir/news/1280075/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/1280075/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://civilica.com/doc/1386094/
https://conf.istd.ir/
https://www.mehrnews.com/news/4520382/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

