
 

 

 عبداهلل عظمت

 و تعالی سازمانی منابع انسانیمشاور 

 ab.azamat.hr@gmail.com                     : آدرس الکترونیکی                       
 

 
 

 

  

 ارشد کارشناسی

 عالی اجرایی مدیریت

 

  کارشناسی 

 ح نباتاتاصال                      

 

 

 

  
 

   منابع انسانی شرکتهای داروسازی دانا، زهراوی، ایران خودرو تبریزمدیر  -

  معاون توسعه سازمانی سرمایه گذاری کسترش فوالد تبریز -

 مدیر عامل موسسه سیستم های یارا رهنمود -

 کار(   و موسسه رساکنا )کلینیک تخصصی کسب و موسسه م ارزیاب کانون ارزیابی  -

 ارزیاب ارشد مدل تعالی و پیشرفت -

 ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی -

 لی کیفیت غذا و دارومارزیاب جایزه  -

 :منابع انسانی  شرکتهای مشاور  -

 گسترش فوالد تبریز و سرمایه گذاری دریک     -

 دارو سازی رازک     -

 داروسازی زهراوی   -

 کیوان مرغ پر طالیی   -

 فوالد ظفر بناب   -

 صنایع الکترونیک صبح پارالر   -

 صنایع پمپ ایران   -

 گروه نامی    -

 مدرس دوره منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی -

 مدر س دوره های منابع انسانی در شرکتهای مختلف تحت مشاوره  -

 صنایع الترونیک صبح پارالر  در  2و 1مدرس دوره سرپرستی صنایع  -

 در دارو سازی زهراوی و پمپیران  عالی منابع انسانیمدرس دوره مدل ت -

 در دارو سازی زهراوی و پمپیران مدرس دوره خود ارزیابی مدل های تعالی -

 

 

 تجارب حرفه ای

 تحصیالت

mailto:ab.azamat.hr@gmail.com


 

 

 
 

 

  

 

 5sدوره آموزشی 

 دوره آموزشی  بهبود و تحول اداري 

 ISO 10015دوره آموزشی تشريح الزامات استاندارد بين المللی 

 EFQMدوره آموزشی آشنايی با مدل تعالی سازمانی 

 دوره آموزشی طبقه بندي مشاغل

 دوره آموزشی مديريت و برنامه ريزي استراتژيك منابع انسانی 

 چهارمين كنفرانس توانمندسازي منابع انسانی  

 ارزيابی آنايزه ملی كيفيت غذا و دارو و خود آموزش مفاهيم مدل ج

 هيم مدل جايزه تعالی منابع انسانی  و خود ارزيابی آنآموزش مفا

 آموزش مفاهيم مدل جايزه تعالی و پيشرفت  و خود ارزيابی آن

 هعون هاي ارزيابی و توسندوره آموزش تربيت ارزياب كا

 دوره آموزشی توانمند سازي  مديران آموزش 

 سمينار تخصصی مديريت تغيير و تحول در سازمان ها 

 آموزشی مهارت هاي كسب و كار و كارآفرينیدوره 

1 ICDL2, 

 IMSدوره آموزشی تشريح الزامات و مستند سازي سيستم مديريت يكپارچه 

 دوره آموزشی معتبر سازي عمليات تميز كاري 

 دوره آموزشی تدوين استراتژي سازمان و منابع انسانی

 دوره تربيت ارزياب جايزه ملی كيفيت 

 ارزياب جايزه تعالی منابع انسانیدوره تربيت 

 دوره تربيت ارزياب جايزه تعالی و پيشرفت

 كارآئی و وري بهره مديريت آموزشی دوره

 صالحيت حرفه اي كارشناسان و مديران منابع انسانی آموزشی دوره
 
 

  

  

 دوره خود ارزيابی  مدل هاي تعالی -2                       منابع انسانی مديران مديريت منابع انسانی براي-1                     

   دوره منطق ارزيابی مدل هاي تعالی  -4      مديريت منابع انسانی براي مديران غير منابع انسانی          - 3                      

 دوره تدوين اظهار نامه مدل هاي تعالی -6                                                2و1دوره سرپرستی صنايع -5                      

 دوره مدل تعالی منابع انسانی-7   

 

 

تدریس دوره های کوتاه مدت 

:تخصصی  

 شرکت در دوره های آموزشی


