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 مدیر دپارتمان مدیریت منابع انسانی موسسه مکنا )کلینیک تخصصی کسب و کار(      -

 مدیران: شایستگی های و توسعه ارزیاب کانون ارزیابی  -

 اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجانشرقی 

 اداره کل هواشناسی استان آذربایجانغربی 

 علوم پزشکی تبریز و ...دانشگاه 

 مجتمع مس آذربایجانشایستگی های پرسنل مدیر کانون ارزیابی و توسعه   -

 شایستگی های پرسنل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب مدیر کانون ارزیابی و توسعه  -

 شرکت آترین ترانس معروف شایستگی های پرسنل مدیر کانون ارزیابی و توسعه  -

  1401انسانی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب از سال مشاور مدیریت منابع  -

 1400از ابتدای سال  پارنلمشاور مدیریت منابع انسانی   -

 99سال  دانیال مجموعهمشاور مدیریت منابع انسانی   -

 تاکنون 98مشاور مدیریت منابع انسانی شرکت گندم نام  از سال     -

 تاکنون 98دام و طیور افخمی  از سال خوراک کارخانه مشاور مدیریت منابع انسانی    -

 (  97مشاور مدیریت منابع انسانی شرکت کارگستران اوستایاب سهند )سال      -

 1398تا  1396مسئول آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت بازرسی بین المللی آذرستاویز از سال      -

 1396الی  1390سال امور اداری و منابع انسانی انجمن پیمانکاران عمرانی استان از    -

 96الی  92سال -نشریه صنفی تخصصی انجمن پیمانکاران عمرانی  –مدیر اجرایی فصلنامه پیام آبادگران آذربایجان  -

 90تا  88از سال  –کارشناس روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی    -

 شرکت و موسسه 30جلسات مصاحبه شایستگی محور و استخدام پرسنل بیش از  یاجرا طراحی و  -

 

 

 تجارب حرفه ای

 تحصیالت

mailto:Emami_4980@yahoo.com


 

  

 

 

  

 

1- The impact of the implication of balanced score card model (BSC) in performance of the post 

company-2017 

 96الی  90سال –نشریه صنفی تخصصی انجمن پیمانکاران عمرانی  – مدیر اجرایی فصلنامه پیام آبادگران آذربایجان -2

 95تابستان  -33شماره  -فصلنامه پیام آبادگران آذربایجان -اخالق نداری یا اخالق مداری؟  -3

 95بهار  -32شماره  -فصلنامه پیام آبادگران آذربایجان -بوروکراسی، آری یا نه؟  -4

فصلنامه پیام آبادگران  -های مردم نهاد( جایگاه تشکل های صنفی و سازمان از ماست که بر ماست ) با نگاهی به اهداف و -5

 94پاییز  -30شماره  -آذربایجان

 
 

  

  
 

 استعدادیابی با مدل جهانی کلیفتون (1

 DISCرفتارشناسی و ارتباط موثر با مدل جهانی  (2

 Hay Groupبه روش  و حقوق دستمزد  آنالیز مشاغل (3

 98سال  -مرکز آموزش مدیریت دولتی –تربیت ارزیاب حرفه ای  (4

 98سال  -دانشگاه تهران -کانون ارزیابی و توسعه (5

 97سال  -شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد –کمیته های طبقه بندی مشاغل  (6

 97سال  – موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی -آشنایی مبانی، اصول بازاریابی (7

 موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  –آشنایی با بهداشت کار و مشاغل سخت و زیان آور  (8

 موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  -آشنایی با قوانین شرایط کار و مراجع حل اختالف (9

 96سال   -ر مدیریتموسسه راهکا -آشنائی با قانون کار (10

 95سال  –انجمن پیمانکاران عمرانی استان  –دوره آموزشی کوتاه مدت قانون کار  (11

 95سال  –انجمن پیمانکاران عمرانی استان  –دوره آموزشی کوتاه مدت بیمه تامین اجتماعی و حقوق تجارت  (12
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