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  درباره من  

پرتالش و   یو فرد   دیجد  یها و کسب تجربه  یریادگیمند به  عالقه  ،یقو  یتیریو مد  یارتباط  یهابا داشتن مهارت  تیریآموخته مددانش

 ، یشغل  ریآموزش و مس  یزیربرنامه   نهیهستم. من به شغل در زم  و جامعه  انیدر خود، اطراف  یرشد و توسعه فرد  نهیمند در زمدغدغه

 .حوزه هستم نیخود به دنبال رشد در ا  یاحرفه ریمندم و در مسها عالقهمرتبط به آن  ییاجرا رجذب و استخدام و امو

 و ابزارها  هامهارت 

گری و انتخاب رزومه  غربال •

مناسبب بر اسباس شبرایط 

 احراز شغل

تشببب یل پرونده اسبببتخدامی و  •

اطمینبان از ت میبل مسبببتنبدات  

 پرونده پرسنلی کارکنان 

تسبلط بر انوا  ماباحبه شبغلی و اجرای   •

 های آنهات نیک

آشنایی فرایندهای  •

 منابع انسانی

هبای  ریزی ماببباحببهبرنبامبه •

 تخاایعمومی و  

ادامبه   • تنظیم قرارداد  پیگیری و 

هم باری یبا قرارداد اسبببتخبدام  

 پرسنل

های اسببتخدامی و  آشببنایی با آزمون •

نحوه به کارگیری آنها در شبناسبایی و  

 گزینی منابع مختلف جذب نیروبه

آشببنایی با قوانین  •

تببامببیببن  و  کببار 

 اجتماعی

بر  • عملیبات جبذب  اجرای 

اسباس دسبتورامعمل جذب 

 و استخدام

ازی نتایج جلسببات  مسببتندسبب •

رسبببانی ببه ماببباحببه و اطال 

 متقاضیان

 MS Office • آشنایی با سیستم حقوق و مزایا •

 ایسوابق حرفه

  تاکنون 01/1397 – کارشناس جذب و استخدام

 ، تهرانوکار لینکاکسب

 تهیه و اجرای برنامه استخدام  •

 انجام وظایف اداری و نگهداری از سوابق قانونی •

 های مختلفمدیران جذب و استخدام برای تدوین شرح شغلی موقعیت هم اری با  •

 

  11/1396امی  04/1395 – کارشناس منابع انسانی

 تهران، شرکت شیمی دارو

 های آموزشیهم اری در تدوین برنامه •

 های بررسی عمل رد کارکنانتعیین شاخص •

 های تلفنیها و انجام مااحبهبررسی رزومه  •

 

 تحصیالت 

 06/1397امی  07/1395 –  (MBAوکار )مدیریت کسب ارشد  کارشناسی

  ، تهرانتهراندانشگاه 

 

 1394/ 06امی  1390/ 07 – نفتمهندسی کارشناسی 

 اهواز، نفتدانشگاه 

 

 های آموزشیدوره

  06/1396امی  04/1396 – منابع انسانیدوره 

 ، تهران مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

 

 ها زبان

 انگلیسی )پیشرفته(

 

 

 


