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سوابق کاری









رئیس هئیت مدیره شرکت بارمان (در حال حاضر)
نائب رئیس هئیت مدیره شرکت آرمان گستر (در حال حاضر)
ارزیاب کانون ارزیابی شرکت آرمان گستر (در حال حاضر)
مدیر واحد منابع انسانی و امور اداری شرکت فوالد آلیاژی ایران (در حال حاضر)
مدیر واحد سیستمهای اطالعات مدیریت  MISشرکت فوالد آلیاژی ایران ( 13سال)
مدیر واحد منابع انسانی و امور اداری شرکت فوالد آلیاژی ایران ( 3سال)
رئیس واحد مهندسی صنایع شرکت فوالد آلیاژی ایران ( 3سال)
رئیس واحد سفارشات و انبارها شرکت فوالد آلیاژی ایران ( 1سال)

سوابق فعالیتهای حرفهای












توسعه فعالیتهای مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی شرکت ذوب روی بافق
تدوین برنامهریزی استراتژیک شرکت اعتماد کاال
مشاوره و اجرای پروژههای مرتبط با کانون ارزیابی
همکاری در فرآیند ارزیابی شرکتهای متعدد از قبیل ایرانخودرو ،ساپکو ،داروسازی فارابی
و  ...به عنوان ارزیاب جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی ()EFQM
مشاوره ،طراحی و تدوین ساختار سازمانی و شرح مشاغل در سازمانهای متعدد
مشاوره ،طراحی و استقرار سیستم مدیریت عملکرد در سازمانهای متعدد
مشاوره ،طراحی و استقرار سیستم پاداش بهرهوری در سازمانهای متعدد
مشاوره ،طراحی و استقرار سیستم مدیریت آموزش در سازمانهای متعدد
مشاوره ،طراحی و استقرار سیستم مسیر توسعه شغلی و جانشین پروری
مشاوره و همکاری در استقرار سیستمهای اطالعات مدیریت و ERP
برگزاری دورههای آموزشی متعدد در زمینه:
 oمدیریت منابع انسانی،
 oمهارتهای ارتباطی،
 oمدیریت عملکرد،
 oاصول مدیریت،
،JIT o
،EFQM o
،S1 o
 oسیستم پیشنهادها،
TQM o

مدارک







ارزیاب در کانون ارزیابی
ارزیاب جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی ( )EFQMاز سال 1328
ممیز سیستمهای مدیریت کیفیت ،محیطزیست ،ایمنی و بهداشت ()IMS
 Championو کمربند سبز شش سیگما
دریافت گواهی تخصصی  Innovation In Productionدر توکیو-ژاپن (سال )8332
دریافت گواهی تخصصی  Enterprise Recourse Planning ERPدر مونیخ -آلمان
(سال )8330

