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 هاي پژوهشی و آموزشی:فعالیت

، در مجتمـع پتروشـیمی مبـین،    » اصول و فنون مـذاکره اثـربخش  «ارایه کارگاه آموزشی با موضوع  .1

 1393عسلویه، 

روابـط  «، » روانشناسـی صـنعتی بـراي سرپرسـتان    «آموزشـی بـا موضـوعات     ارایه چند نوبت کارگاه .2

 1392، در مجتمع پتروشیمی شازند، اراك، » اثربخش

مـدیریت اسـترس   « ، »روابط بین فردي اثربخش «ارایه چندین نوبت  کارگاه آموزشی با موضوعات  .3

 1392ن، ، کارکنان فروش نشریه نیمکت ، تهرا» حل تعارض«و » حل مساله« ، » شغلی

، کنگـره ملـی دوسـاالنه    » بررسـی ویژگـی هـاي روانسـنجی مقیـاس نیرومنـدي       « نگارش مقالـه    .4

 1391روانشناسی صنعتی و سازمانی ، اهواز ، 

تاثیر یادگیري فعال بر یادگیري مهارت هاي رهبري تحولی مدیران شرکت ملی گـاز  « نگارش مقاله  .5

 1391و سازمانی ، اهواز ،  ، کنگره ملی دوساالنه روانشناسی صنعتی» ایران

 1391تدریس روانشناسی کاربردي صنعتی و سازمانی ، صنایع دارویی ایران دارو ، تهران ، .6

تدریس روانشناسی کار (آموزش بدو خـدمت بازرسـین کـار سراسـر کشـور) ، مرکـز آمـوزش هـاي          .7

 1390تخصصی وزارت کار و تامین اجتماعی ، تهران ، 

وزش مهارت هاي رهبري تحولی بر مهارت هاي رهبـري تحـولی ،   آم«مجري طرح و اجراي پژوهش  .8

نامه کارشناسی در قالب پایان» خودکارآمدي شغلی و اشتیاق شغلی در مدیران شرکت ملی گاز ایران

 1390، (با کارفرمایی و حمایت مالی شرکت ملی گاز) ارشد؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

 ، نشـریه » هاي پیروي با ترس از ارزیابی فراشناختیبکهاي رهبري و س رابطه سبک« نگارش مقاله  .9

 )  در دست چاپ تازه هاي روانشناسی صنعتی و سازمانی  (علمی پژوهشی 

شـرکت   کیـ در کارکنـان   یدر کار بر سالمت و عملکرد شغل يرومندین ریتأث«نگارش  و ارایه مقاله  .10

 )1390اهواز (اسفند ، ، همایش ملی روانشناسی سالمت ، دانشگاه آزاد » اهواز یصنعت
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روابط بین سبک هاي حل تعارض و رغبـت هـاي شـغلی شخصـیتی بـا همـدلی در       « نگارش مقاله  .11

 )1390تازه هاي روانشناسی صنعتی و سازمانی  (علمی پژوهشی ، نشریه » دانشجویان 

 1389، مرکز کارآفرینی دانشگاه شهید چمران ، » توانمندسازي دانشجویان«ارایه دو نوبت کارگاه  .12

، مجلـه علمـی   » تاثیر درمانی بازي پینت بال بـر بـیش فعـالی در نوجوانـان     «نگارش مقاله بررسی  .13

 1388پژوهشی المپیک ، 

نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري هاي پژوهشی چندین پایانتجزیه و تحلیل آماري و تفسیر داده .14

 تاکنون 1385ی و مدیریت، شناسی و علوم آموزشی و تربیتهاي روانشناسی، جامعهدر زمینه

 1386، شرکت پلیمر کرمان ، » آسیب شناسی سازمانی« پژوهشی مجري طرح .15

، » تجهیزات کنتـرل تولیـد و کنتـرل کیفیـت آلتراسـونیک و گرویمتریـک      « تدوین پکیج آموزشی  .16

 1386شرکت پلیمر کرمان ، 

؛ ارائه شده به مـدیریت  »انیازسنجی آموزشی ایران خودرو؛ نقد و راهکاره«نگارش مقاله تحت عنوان  .17

 1386آموزش شرکت ایران خودرو؛ تهران، 

بررسی رابطه همدلی، مشارکت اجتماعی و عملکرد «طرح پژوهشی  و همکاري در اجراي طرح  ارائه .18

 1385 -86آموزش و پرورش استان یزد،  ؛»آموزان دختر دبیرستانهاي میبدتحصیلی دانش

وزارت آموزش  7، پرسش مهر »ذهبی و مهرورزي در ایرانهویت ملی و م«نگارش مقاله تحت عنوان  .19

 1385و پرورش؛ 

شـرکت ایـران خـودرو؛ تهـران،     در  همکار اصلی طرح پژوهشی نیاز سنجی آموزشی مشاغل موجـود  .20

1385 

تخصصـی مشـاغل    -همکار اصلی طرح پژوهشی تدوین استانداردهاي مهـارت وپودمانهـاي آموزشـی    .21

 1385دوم)؛   صنایع شیرایران(پگاه) (فاز اول و

هاي آموزشی مرکز آمـوزش مالـک اشـتر؛ نیـروي انتظـامی جمهـوري       سنجش اثربخشی کیفی دوره .22

 1383اسالمی ایران، 
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 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران؛ »رابطه نیازها و نظم سازمانی«نگارش مقاله تحت عنوان  .23

 1383، (مقاله برگزیده)

؛ دانشـگاه  کارشناسـی  نامهدر قالب پایان »رابطه خالقیت و سالمندي« و اجراي پژوهش مجري طرح .24

 1381شهید چمران اهواز، 

؛ دانشـگاه  »توصیف آماري مدیران مسئول و سـردبیران نشـریات دانشـجویی   «مجري طرح پژوهشی  .25

 1380، تهران (دومین جشنواره نشریات دانشجویی)

 

 هاي اجرایی:یتلفعا

 1393 -شعبه) تهران 14ور کارکنان بانک تجارت (مدیر طرح ارزیابی شایستگی مح .1

 1393 -مدیر طرح ارزیابی و پیمایش سازمانی کلینیک تخصصی به سیما  .2

 1393 -مدیر بخش روانشناسی صنعتی طرح استخدامی راه آهن جمهوري اسالمی ایران  .3

نی صاحب امتیاز و مسئول فنی مرکز مشاوره تخصصی مبنا (خدمات روانشناسی صنعتی و سـازما  .4

 1393تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران)، 

مصاحبه گر تخصصی بخش روانشناختی ، طرح استخدامی شرکت ملی مناطق نفـت خیـز شـرق     .5

 1392(خانگیران) ، 

 1392مصاحبه گر تخصصی بخش روانشناختی ، طرح استخدامی شرکت ملی حفاري ایران ،  .6

ی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ، مصاحبه گر تخصصی بخش روانشناختی ، طرح استخدام .7

1392 

 1392مشاور منابع انسانی و مدیریت ، شرکت رایان اندیشان فراز ،  .8

 1392مشاور استخدامی، شرکت رایان اندیشان فراز ،  .9

 1392مشاور منابع انسانی و مدیریت ، شرکت پارس اتوماسیون سراي ،  .10

 1392مشاور استخدامی شرکت توسع و تجارت لیزر سام،  .11

 - ۴ - 



 1392شاور استخدامی شرکت رایان اندیشان فراز ،م .12

 1392مشاور استخدامی شرکت مشاوره مهندسی طرح و کاوش ابنیه ، .13

 1392، هلدینگ سرمایه گذاري و ساخت تاژمشاور استخدامی  .14

 1392مشاور استخدامی تعاونی تولید کنندگان صنایع میخ ، .15

 تاکنون 1392مدیر عامل شرکت تدبیرکاران دانش صنعت (سهامی خاص)،  .16

 1391یزات ماد ، همشاور استخدامی ، تج .17

 1391مشاوره مدیریت منابع انسانی ، درنا شیمی حیدر ،  .18

 1391مجري پروژه تیم سازي و مشاور مدیریت فروش ، پارس تجهیز گاز ،  .19

 1391مشاور استخدامی ، شرکت راهیان پژواك نور ،  .20

 1391دیشان مهر ،مشاور مدیریت استراتژیک ، موسسه دانش بنیان روشن ان .21

 1390، کارگزاري بیمه پوششگر صنعت نیرو ،  تحقیق و توسعه کارشناس .22

 1390، گروه خدمات آموزشی راهیان پژواك نور ،  مدیر طرح و آموزش .23

فعـالی و کمبـود توجـه بـا رویکـرد      بال نوجوانان پسر مبتال به بیشمربیگري و هدایت تیم پینت .24

 1387، دانشگاه تربیت مدرس، درمانی، طرح پژوهشی رشته روانشناسی

 1386شرکت پارس تجهیز گاز؛ تهران ، تحقیق و توسعه مدیر .25

 1386همکار بخش روانشناختی طرح گزینش و استخدام؛ جهاد کشاورزي استان یزد ، تیر  .26

 1384صنعت ؛ تهران ،پیشرو مشاور امور منابع انسانی شرکت خدمات مهندسی  .27

 1386هاي اجتماعی شهرداري تهران، اردیبهشت ارائه مشاوره درمانی؛ اداره کل آسیب .28

انتظـامی جمهـوري   مرکز آموزش مالـک اشـتر، نیـروي    هاي اولیه، مربی بهداشت، امداد و کمک .29

 1382و  83اسالمی ایران، 

و  83انتظامی جمهـوري اسـالمی ایـران،    ارائه مشاوره درمانی؛ مرکز آموزش مالک اشتر، نیروي  .30

1382 
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 1380و  81؛ دانشگاه شهید چمران اهواز، »شامگاه«نامه مدیر مسئول و سردبیر ماه .31

 1378-81؛ دانشگاه شهید چمران اهواز، »شمس ا...«سردبیر نشریه  .32

 1379؛ دانشگاه شهید چمران اهواز، »لرفرهنگ «و » فرهنگ کرد«هاي دبیر جشنواره .33

 

 ها:ها و مهارتتوانایی

 انشناسیتشخیصی و ارائه مشاوره رو استخدامی،  انجام مصاحبه -1

 طراحی ، برنامه ریزي و اجراي مداخالت سازمانی در حوزه هاي منابع انسانی و بالندگی سازمانی  -2

 هاي علوم انسانی و مدیریتدر زمینه هاي پژوهشی اجراي پروژهریزي و تدوین، برنامه -3

 آموزشی هايها و پودمانطراحی پکیج -4

)، رفتار ومفهوم محور محورن (رویکرد دانشنوی هاي تدریس روانشناسی صنعتی و سازمانی، مدیریت -5

کننده، تعالی سـازمانی، اصـول مربیگـري و سرپرسـتی،     رفتار مصرفمهارت هاي رهبري ، سازمانی، 

 و ..... ، مهارت هاي ارتباطی ) تا مدیریت عالیرده سرپرستی  ازسنجش و مدیریت عملکرد (

 IWA2و  ISO 10015آشنایی با استاندارد آموزشی  -6

 SPSSافزار آماري با نرم آشنایی -7

 MS Projectافزار مدیریت پروژه آشنایی با نرم -8

 MS Office ) (Word, Excel, PowerPointافزارهاي آشنایی با نرم -9

 دوره هاي آموزشی

 1391گرایش بازار یابی ، موسسه مشاوران ،   MBAدوره مینی  .1

 1391دوره مدیریت استراتژیک ، انجمن مدیریت استراتژیک ایران ،  .2

 1389مدیریت کسب و کارهاي کوچک ، دانشگاه تربیت مدرس ،  .3

 1389مدیریت مالی ، دانشگاه تربیت مدرس،  .4

 1389پرورش خالقیت ، دانشگاه تربیت مدرس ،  .5
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 1388، دانشگاه شهید چمران اهواز ،  AMOS و SPSSکارگاه آموزشی نرم افزارهاي  .6
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