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 سوابق تحصيلي

 رشته تحصيلي سال اخذ مدرك نام واحد آموزشي کشور/ شهر 
مقطع 

 تحصيلي

 فوق ليسانس (MOTمديريت فناوری ) 1389 تدانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد علوم و تحقيقا ايران/ تهران

 عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:

 با رويكرد توسعه فناوري هاي كوچك و متوسطسازي مديريت دانش در بنگاهپيشنهاد چارچوبي جهت پياده

 

 مدارك تخصصي

 فرانسهاز کوچينگ ويز  PCCدر سطح اي مدرك کوچ حرفه .1

 مدرك جامع مديريت منابع انساني )سازمان مديريت صنعتي( .2

 (دانشگاه مونترال کانادا) کيمدرك تفكر استراتژ .3

 (آريانامدرك منتورينگ و کوچينگ ) .4
 

 سوابق مديريتي
 تا کنون( 1396) ري تهرانشهردا ريزي و آموزشريزي و ارزيابي عملكرد اداره کل برنامهمعاون برنامه .1

 (1396تا  1393بانک شهر ) یانسان یهاهيو توسعه سرما یابياداره ارز سيرئ .2

 (1393) رانيمد ینيو کارگز یابيعملکرد اداره کل ارزش تيريو مد یزيبرنامه ر ريمد .3

 (1392-93رئيس اداره ارزشيابی مديران شهرداری تهران ) .4

 (1390-91شهر )مدير آموزش و تعالی سازمانی شرکت خدمات اداری  .5
 

 سوابق کارشناسي
 (1396معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ) 3کارشناس متخصص  .1

 (1392تهران ) یادارات مستقل شهردار رانيمد یابيکانون ارز ابيارز .2
 (1391گانه شهرداری تهران ) 123ی ريزی ستاد ارزيابی بر نواحکارشناس مسؤول برنامه .3

 (1391-92تهران ) یشهردار یاداره کل منابع انسان 1 کارشناس متخصص .4

 (1387-89) شهرداری تهران ارشد طرح و توسعه شرکت خدمات اداری شهر کارشناس .5
 



 2 از 2 صفحه

 

 هاي تخصصيها و کارگروهعضويت در کميته

 برنامه پنچم شهر تهران  نيتدو يسازمان هيسرما تهيعضو کم .1

 شهرداری تهران یمعاونت توسعه منابع انسان یسازمان یمعمار یعضو شورا .2

 انسانی شهرداری تهراناطالعات معاونت توسعه منابع  یفناور یعضو شورا .3

 عضو کميته تخصصی معماری سازمانی سالمت شهرداری تهران .4

  عضو کميته تخصصی بررسی نظام پيشنهادهای شهرداری تهران .5

 

 مدير پروژه

 (1396-98تهران ) يشهردار يتوسعه منابع انسان يسند راهبرد نيپروژه تدو ريمد .1

 (1396-98گانه ) 22مناطق  یمنابع انسان یهامعاونت یاتيبرنامه عمل نيو ناظر پروژه تدو ريمد .2

 (1393-96و توسعه بانک شهر ) یابيکانون ارز ريمد .3

 (1392تهران ) یشهردار یتوسعه منابع انسان رانيمد یابيکانون ارز مدير .4
 

 تدريسسوابق 

 دوره آموزشی منتورينگ و کوچينگ .1

 (Manager As A Coachدوره آموزشی مدير در نقش کوچ ) .2

 مديريت استعدادها .3

 دوره آموزشی مديريت دانش .4

 دوره آموزشی رفتار سازمانی .5

 دوره آموزشی ارزيابی عملکرد کارکنان .6

 درجه 360دوره آموزشی ارزيابی  .7

 کاربرد اکسل در مديريت .8


