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 "بسمه تعالي" 

 

 مشخصات فردي:

 

 ملكي نام خانوادگي:

 رضا نام:

 كيومرث نام پدر:

 9531 سال تولد:

 94371 شماره شناسنامه:

 تهران محل صدور:

           متاهل        وضعيت تاهل:

 وضعيت نظام وظيفه:كارت پایان خدمت دوره ضرورت  

  كارشناس روانشناسي باليني تحصيالت: 

 كارشناسي ارشد روانشناسي صنعتي و سازماني                        

      Rezaa.Maleki@gmail.comپست الكترونيك:  آدرس:

 329 -61354511تلفن تماس:           

  31537332669همراه:                 

 

 

 

 عضویت در مجامع علمي و حرفه اي:

 عضو حقيقي انجمن مشاوران مدیریت

 شناسي و مشاوره جمهوری اسالمي ایرانعضو سازمان نظام روان

 عضو پيوسته انجمن روانشناسي ایران

 پروانه تخصصي فعاليت در زمينه روانشناسي صنعتي و سازماني از نظام روانشناسي

 پروانه مركز و پروانه مسئول فني مركز مشاوره تخصصي روانشناسي صنعتي و سازماني از سازمان بهزیستي
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 وزشي:هاي پژوهشي و آمفعاليت

، مركز مشاوره مبنا، « كاربرد آزمون های روانشناختي در ارزیابي توسعه منابع انساني»برگزاری دوره  .9

 9511دو دوره، 

بررای مردیران   « خودشناسي )رهبرری  و كارمندشناسري  »ارایه چند نوبت كارگاه آموزشي با موضوع  .2

 9513فني شركت داتين، 

 9517كاركنان منابع انساني شركت داتين، « تخداميتربيت مصاحبه گر اس»ارایه كارگاه آموزشي  .5

، پتروشريمي مبرين، عسرلویه ،    « اصول و فنون مذاكره اثربخش»ارایه كارگاه های آموزشي با موضوع .7

9515 

« روابر  اثرربخش  »، « روانشناسي صنعتي بررای سرپرسرتان  »ارایه كارگاه های آموزشي با موضوعات .3

 9512مجتمع پتروشيمي شازند ، اراک ، 

مدیریت اسرترس  » ، «رواب  بين فردی اثربخش »ارایه چندین نوبت  كارگاه آموزشي با موضوعات   .1

 9512، كاركنان فروش نشریه نيمكت ، تهران، « حل تعارض»و « حل مساله» ، « شغلي

، كنگرره ملري دوسرا نه    « بررسري ویگگري هرای روانسرنجي مقيراس نيرومنردی       » نگارش مقالره    .4

 9519زماني ، اهواز ، روانشناسي صنعتي و سا

تاثير یادگيری فعال بر یادگيری مهارت های رهبری تحولي مدیران شركت ملي گراز  » نگارش مقاله  .6

 9519، كنگره ملي دوسا نه روانشناسي صنعتي و سازماني ، اهواز ، « ایران

 9519تدریس روانشناسي كاربردی صنعتي و سازماني ، صنایع دارویي ایران دارو ، تهران ، .1

تدریس روانشناسي كار )آموزش بدو خردمت بازرسرين كرار سراسرر كشرور  ، مركرز آمروزش هرای          .93

 9513تخصصي وزارت كار و تامين اجتماعي ، تهران ، 

آموزش مهارت های رهبری تحولي بر مهارت های رهبرری تحرولي ،   »مجری طرح و اجرای پگوهش  .99

نامه كارشناسي در قالب پایان« ایرانخودكارآمدی شغلي و اشتياق شغلي در مدیران شركت ملي گاز 

 9513، )با كارفرمایي و حمایت مالي شركت ملي گاز  ارشد؛ دانشگاه شهيد چمران اهواز
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 ، نشرریه « های پيروی با ترس از ارزیابي فراشناختيهای رهبری و سبك رابطه سبك» نگارش مقاله  .21

 9513، تازه های روانشناسي صنعتي و سازماني  علمي پگوهشي 

شرركت   كیر در كاركنران   يدر كار بر سالمت و عملكرد شغل یرومندين ريتأث»گارش  و ارایه مقاله ن .95

  9513، همایش ملي روانشناسي سالمت ، دانشگاه آزاد اهواز )اسفند ، « اهواز يصنعت

رواب  بين سبك های حل تعارض و رغبرت هرای شرغلي شخصريتي برا همردلي در       » نگارش مقاله  .97

  9513تازه های روانشناسي صنعتي و سازماني  )علمي پگوهشي ه ، نشری« دانشجویان 

 9561، مركز كارآفریني دانشگاه شهيد چمران ، « توانمندسازی دانشجویان»ارایه دو نوبت كارگاه  .93

، مجلره علمري   « تاثير درماني بازی پينت بال برر بريش فعرالي در نوجوانران     »نگارش مقاله بررسي  .91

 9566پگوهشي المپيك ، 

نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتری های پگوهشي چندین پایانو تحليل آماری و تفسير داده تجزیه .94

 تاكنون 9563شناسي و علوم آموزشي و تربيتي و مدیریت، های روانشناسي، جامعهدر زمينه

 9561، شركت پليمر كرمان ، « آسيب شناسي سازماني» پگوهشي مجری طرح .96

، « كنتررل توليرد و كنتررل كيفيرت آلتراسرونيك و گرویمتریرك      تجهيزات » تدوین پكيج آموزشي  .91

 9561شركت پليمر كرمان ، 

؛ ارائه شده به مردیریت  «نيازسنجي آموزشي ایران خودرو؛ نقد و راهكارها»نگارش مقاله تحت عنوان  .23

 9561آموزش شركت ایران خودرو؛ تهران، 

دلي، مشاركت اجتماعي و عملكرد بررسي رابطه هم»طرح پگوهشي  و همكاری در اجرای طرح  ارائه .29

 9563 -61آموزش و پرورش استان یزد،  ؛«آموزان دختر دبيرستانهای ميبدتحصيلي دانش

وزارت آموزش  4، پرسش مهر «هویت ملي و مذهبي و مهرورزی در ایران»نگارش مقاله تحت عنوان  .22

 9563و پرورش؛ 

شرركت ایرران خرودرو؛ تهرران،     ر د همكار اصلي طرح پگوهشي نياز سنجي آموزشي مشاغل موجرود  .25

9563 
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تخصصري مشراغل    -همكار اصلي طرح پگوهشي تدوین استانداردهای مهرارت وپودمانهرای آموزشري    .27

 9563صنایع شيرایران)پگاه  )فاز اول و دوم ؛  

های آموزشي مركز آمروزش مالرك اشرتر؛ نيرروی انتظرامي جمهروری       سنجش اثربخشي كيفي دوره .23

 9565اسالمي ایران، 

 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران؛ «رابطه نيازها و نظم سازماني»مقاله تحت عنوان نگارش  .21

 9565، )مقاله برگزیده(

؛ دانشرگاه  كارشناسري  نامهدر قالب پایان «رابطه خالقيت و سالمندی» و اجرای پگوهش مجری طرح .24

 9569شهيد چمران اهواز، 

؛ دانشرگاه  «دبيران نشرریات دانشرجویي  توصيف آماری مدیران مسئول و سرر »مجری طرح پگوهشي  .26

 9563، تهران )دومين جشنواره نشریات دانشجویي 

 

 هاي اجرایي:يتلفعا

 9511-9513مشاور و مجری طرح ارتقای سيستم جذب و استخدام، شركت زبرانو،  .9

مجری طرح بررسي عوامل موثر در انتخاب رنگ محي ، بانك مركزی ج.ا، سازمان توليد اسكناس  .2

 9511، و مسكوكات

 9511مجری طرح ارزیابي كاركنان شركت اطلس پارس )تجهيزات معدن ،  .5

 9111مجری طرح ارزیابي كاركنان شركت اكسير صنعت ، عسلویه،  .7

مدیریت طراحي و استقرار كانون ارزیابي توسعه ای مدیران شركت ملي نفت ایران، مركز توسرعه   .3

 9513مدیریت صنعت نفت، 

 9513گزینش نيروی شركت داتيس آرین قشم )داتين ، مشاور ارتقای فرآیند جذب و  .1

 9513بانك رفاه كارگران، تهران،  توسعه مدیران گر كانون ارزیابي ارزیاب و مصاحبه .4
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مجری طرح مستمر پایش و ارتقای سطح بهداشت رواني كاركنان نيروگراه منتظرر قرایم، اسرتان      .6

 9517 -13البرز، 

 9517ازماني سنجش رضایت شغلي كاركنان پگوهشگاه نيرو، تهران، مجری طرح پيمایش س .1

 9517 -13مشاور ارتقای كيفيت فرآیند جذب سرمایه انساني، شركت داتين، تهران، .93

، موسسه فرهنگي هنری پررده نقرره ای، تهرران،    مدیرانطراح و مصاحبه گر ارزیابي استخدامي  .99

9517 

 9515شعبه ، تهران، 97نك تجارت )مدیر طرح ارزیابي شایستگي محور كاركنان با .92

 9515مدیر طرح ارزیابي و پيمایش سازماني كلينيك به سيما، تهران،  .95

 9515مدیر بخش روانشناسي صنعتي طرح استخدامي راه اهن جمهوری اسالمي ایران، .97

و همكراری در   .IRWWW.IKSWمدیر سایت اینترنتي مركز مشاوره تخصصي مبنا طراح و  .93

 توسعه و ترجمه شش پالگين متن باز در حوزه های سنجش و مدیریت آموزش

صاحب امتياز و مسئول فني مركز مشاوره تخصصي مبنا )خدمات روانشناسي صنعتي و سازماني  .91

 تاكنون9515تحت نظارت سازمان بهزیستي استان تهران ،

ركت ملي مناطق نفت خيرز شررق   مصاحبه گر تخصصي بخش روانشناختي ، طرح استخدامي ش .94

 9512)خانگيران  ، 

 9512مصاحبه گر تخصصي بخش روانشناختي ، طرح استخدامي شركت ملي حفاری ایران ،  .96

مصاحبه گر تخصصي بخش روانشناختي ، طرح استخدامي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب  .91

 ،9512 

 9512مشاور منابع انساني و مدیریت ، شركت رایان اندیشان فراز ،  .23

 9512مشاور استخدامي، شركت رایان اندیشان فراز ،  .29

 9512مشاور منابع انساني و مدیریت ، شركت پارس اتوماسيون سرای ،  .22

 9512مشاور استخدامي شركت توسع و تجارت ليزر سام،  .25

http://www.iksw.ir/
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 9512مشاور استخدامي شركت رایان اندیشان فراز ، .27

 9512، مشاور استخدامي شركت مشاوره مهندسي طرح و كاوش ابنيه .23

 9512، هلدینگ سرمایه گذاری و ساخت تاژمشاور استخدامي  .21

 9512مشاور استخدامي تعاوني توليد كنندگان صنایع ميخ ، .24

 9519يزات ماد ، همشاور استخدامي ، تج .26

 9519مشاوره مدیریت منابع انساني ، درنا شيمي حيدر ،  .21

 9519 مجری پروژه تيم سازی و مشاور مدیریت فروش ، پارس تجهيز گاز ، .53

 9519مشاور استخدامي ، شركت راهيان پگواک نور ،  .59

 9519مشاور مدیریت استراتگیك ، موسسه دانش بنيان روشن اندیشان مهر ، .52

 9513، كارگزاری بيمه پوششگر صنعت نيرو ،  تحقيق و توسعه كارشناس .55

 9513، گروه خدمات آموزشي راهيان پگواک نور ،  مدیر طرح و آموزش .57

فعرالي و كمبرود توجره برا رویكررد      بال نوجوانان پسر مبتال به بيشتيم پينتمربيگری و هدایت  .53

 9564درماني، طرح پگوهشي رشته روانشناسي، دانشگاه تربيت مدرس، 

 9561شركت پارس تجهيز گاز؛ تهران ، تحقيق و توسعه مدیر .51

 9561همكار بخش روانشناختي طرح گزینش و استخدام؛ جهاد كشاورزی استان یزد ، تير  .54

 9567صنعت ؛ تهران ،پيشرو مشاور امور منابع انساني شركت خدمات مهندسي  .56

 9561های اجتماعي شهرداری تهران، اردیبهشت ارائه مشاوره درماني؛ اداره كل آسيب .51

انتظرامي جمهروری   مركز آموزش مالرك اشرتر، نيرروی    های اوليه، مربي بهداشت، امداد و كمك .73

 9562و  65اسالمي ایران، 

و  65انتظامي جمهروری اسرالمي ایرران،    ره درماني؛ مركز آموزش مالك اشتر، نيروی ارائه مشاو .79

9562 

 9563و  69؛ دانشگاه شهيد چمران اهواز، «شامگاه»مدیر مسئول و سردبير ماهنامه  .72
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 9546-69؛ دانشگاه شهيد چمران اهواز، «شمس ا...»سردبير نشریه  .75

 9541نشگاه شهيد چمران اهواز، ؛ دا«لرفرهنگ »و « فرهنگ كرد»های دبير جشنواره .77

 

 ها:ها و مهارتتوانایي

 تشخيصي و ارائه مشاوره روانشناسي استخدامي،  انجام مصاحبه -9

 طراحي ، برنامه ریزی و اجرای مداخالت سازماني در حوزه های منابع انساني و بالندگي سازماني  -2

 لوم انساني و مدیریتهای عدر زمينه های پگوهشي اجرای پروژهریزی و تدوین، برنامه -5

 آموزشي هایها و پودمانطراحي پكيج -7

 ، رفتار ومفهوم محور محورنوین )رویكرد دانش های تدریس روانشناسي صنعتي و سازماني، مدیریت -3

كننده، تعالي سرازماني، اصرول مربيگرری و سرپرسرتي،     رفتار مصرفمهارت های رهبری ، سازماني، 

 و ..... ، مهارت های ارتباطي   تا مدیریت عاليپرستي رده سر ازسنجش و مدیریت عملكرد )

 IWA2و  ISO 93393آشنایي با استاندارد آموزشي  -1

 SPSSافزار آماری آشنایي با نرم -4

 MS Projectافزار مدیریت پروژه آشنایي با نرم -6

 MS Office ) (Word, Excel, PowerPointافزارهای آشنایي با نرم -1

 دوره هاي آموزشي

 9519گرایش بازار یابي ، موسسه مشاوران ،   MBAدوره ميني  .9

 9519دوره مدیریت استراتگیك ، انجمن مدیریت استراتگیك ایران ،  .2

 9561مدیریت كسب و كارهای كوچك ، دانشگاه تربيت مدرس ،  .5

 9561مدیریت مالي ، دانشگاه تربيت مدرس،  .7

 9561پرورش خالقيت ، دانشگاه تربيت مدرس ،  .3

 9566، دانشگاه شهيد چمران اهواز ،  AMOS و SPSSافزارهای كارگاه آموزشي نرم  .1
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 دوره هاي بين المللي

1. Successful Negotion-Essential Strategies and Skills), Coursera - Free 

Online Learning 

2. Psychological First Aid (PFA), Coursera - Free Online Learning 

3. Title Fundamentals of Human Resources , Alison - Free Online Learning 

4. Title Modern Human Resource Management - Appraisal and 

Performance , Alison - Free Online Learning 

5. Title Behaviour-Based Safety , Alison - Free Online Learning 

6. Title Creating Meaning for Employees , Alison - Free Online Learning 

7. Title Diploma in Human Resources , Alison - Free Online Learning 

8. Title Drug-Free Workplace , Alison - Free Online Learning, Alison - Free 

Online Learning 

9. Title Instructional Planning for Successful Teaching , Alison - Free Online 

Learning 

11. Title Mental Health Studies - Suicide, Violent Behavior and Substance 

Abuse , Alison - Free Online Learning 

11. Title Modern Human Resource Management - Recruitment and Selection 

Process , Alison - Free Online Learning 

12. Title Modern Human Resource Management - Training and Induction , 

Alison - Free Online Learning 

13. Title Workstation Ergonomics , Alison - Free Online Learning 


