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 کارشناس منابع انسانی

 

 مشخصات حرفه ای:

 

ف منابع انسانی و اداری در شرکت تولیدی و خدمات مشاوره ای. کارایی باال، سازمان یافته و دوست مسلک. با دانش تخصصی در حوزه های مختل  

مسلط به مدل های رفتاری و تحلیل رفتار. و مهارت های تیمی .دارای تعهد کاری و حرفه ای   

.مسلط به زبان انگلیسی و فارسی، کوچینگ فردیرشد و توسعه افراد و جستجوی ارزش ها شخصی ، یادگیری د بهعالقمن  

  
 سوابق تخصصی:

 
 مصاحبه شغلی

 تجزیه و تحلیل شغل

 شرح شغل

 DISCمصاحبه رفتاری مبتنی بر 

 

 نگهداری سوابق و مدارک کارکنان

 آموزش و توسعه کارکنان

 کوچینگ کارکنان

pw karaار نرم افز

 

 سوابق

 

جهانی دهکده پوینده     

 تا کنون -1396مرداد  کارشناس منابع انسانی

 ل رزومه هاابررسی و بازنگری و غرب 

 انجام فرایند جذب و استخدام 

 مصاحبه رفتاری 

 تولید محتوا 

 تهیه الگوهای رفتاری و مدل شایستگی مشاغل 

 

 

 عظام() گروه قطعات خودرو   شرکت تولیدی پیستون ایران

 

 

 1388–1396 کارشناس حسابداری فروش

 محاسبه دوره وصول و مطالبات 

 تهیه گزارشات دوره وصول 

 تهیه مستندات و مدارک وسوابق واحد فروش 

 تهیه روش اجرایی فروش 

 صدور فاکتور فروش 

 تهیه اسناد فروش 

 
 

  
 

 پرشیا شیدک رایاشرکت 
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 1386–1387 کارشناس پشتیبانی سیستم ها

 پشتیبانی سیستم های کامپیوتری 

 رفع ایرادات نرم افزاری 

 نصب نرم افزارها 

 آموزش کار با سیستم ها به کاربران جدید 

 
 

:سوابق تحصیلی  

 

 1394 :کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 تهران جنوب | دانشگاه آزاد اسالمی

 

 1384 :کارشناسی ریاضی کاربردی

 تهران | دانشگاه شاهد

 
 

شی:دوره های آموز  

 

 ISO TS16949: توف نورد ,1390

موسسه بهار  ,1395  کوچینگ :

سازمان مدیریت صنعتی  ,1396  جذب و استخدام :

1397, آکادمی فارسی زبانان    کوچینگ :

 

 نرم افزار ها:

 

| Spssآفیس به برنامه های نرم افزار مایکروسافت  لطمس 

 
 مقاالت

 

 بررسی سطح مدیریت دانش در بخش برنامهریزی و تولید یک سازمان مادرتخصصی، کنفرانس مدیریت دانش)1393(

 

 عالقمندی ها

 

 مدرک دوره خوش انجمن خوشنویسان ایران 1395

 برگزاری دوره های خود شناسی در فرهنگسرای ملل 1395

 


