سوابق تحصیلی و تجربی
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

علی اکبر ایزدی خواه
رزومه
مدرس و مشاور مديريتي ،سازماني و منابع انساني
مؤسس بستر آموزش الكترونيكي سعدوفا
داراي گواهينامه مديريت منابع انساني پيشرفته از
موسسه  JCCPژاپن
رئيس طرح و توسعه سرمايه هاي انساني شركت
پااليش نفت تهران
مشاور منابع انساني شركت هاي دانش بنيان
كريدور رياست جمهوري

دانشگاه :دانشگاه تهران
1393- 1395

کارشناسی مهندسی صنایع
دانشگاه :دانشگاه پیام نور تهران
1386-1389

گواهينامه مديريت منابع انساني پيشرفته از كشور ژاپن
شركتJAPAN COOPERATION CENTER PETROLEUM :

2019
)Course program on Advanced Human Resource Management (HRM
(JCCP) June-July,2019

 25سال تجربه فعالیت در واحدهای عملیاتی و منابع انسانی
شرکت پاالیش نفت تهران
از سال 1377

بیش از  10سال سابقه مشاوره و تدریس در حوزه هاي سازمانی،
مدیریتی و منابع انسانی

دوره ها و گواهینامهها

ارزياب  EFQMو كانون هاي ارزيابي و توسعه
مدرس اتاق بازرگاني تهران

مجموعه دوره هاي"مديريت منابع انساني پيشرفته" در شركت JCCP

ژاپن به مدت  21روز و  120ساعت شامل:
”-“Advanced Human Resource Management

کانالهاي ارتباطی

09912001477

- Japanese – style Human Resource Management
- Leadership
- Team Management by rational Thinking.
- Training Program Development.
)IN “Japan Cooperation Center Petroleum”(18June – 5July 2019

دوره هاي ارتقاء دانش و مهارت اساتيد صنعت نفت:
- Train The Trainer

a.a.ezadikhah@gmail.com

- Coaching for Trainers
- Train Creative Trainer
- Coaching

aliakbar_izadikhah

- Body Language and Communicative Skills

روش ها و فنون تدريس
تکنیکها و مهارتهای تدریس موثر آنالين (تربيت مدرس دیجیتال)
Linkedin.com/in/ali-izadi-178612a8

1

سوابق فعاليت اجرايي
ارزیاب کانون ارزیابی و توسعه
مجموعه مدیرپدیا

مشاور منابع انساني شركت های دانش بنيان كريدور رياست جمهوري
مدرس موسسه آموزش و توسعه منابع انساني اتاق بازرگاني تهران
عضو انجمن مدرسان داخلي
شركت پااليش نفت تهران.

عضو تيم استقرار مديريت استراتژيك و

EFQM

شركت پااليش نفت تهران.

عضو كميته راهبري مديريت دانش و عضو انجمن مهندسان دانش
شركت پااليش نفت تهران.

دبير كميته هاي مديريت ريسك ،مديريت تغيير ،نظام پيشنهادات
مديريت توسعه سرمايه هاي انساني شركت پااليش نفت تهران.

عضو تيم تدوين مديريت استراتژيك
مديريت توسعه سرمايه هاي انساني شركت پااليش نفت تهران.

تدر يس و خدمات مشاوره اي:
طرح و برنامه ريزي نیروی انسانی
- Job Analysis & Job Description – Hay Group methodology.
- Job Evaluation – Hay Group Methodology
- Salary Structures – Hay Group Methodology

آناليز شغل و تدوين شناسنامه مشاغل براساس متدولوژي هاي:
- Hay Group Methodology
 نظام جامع سازماندهي و ارزشيابي مشاغل صنعت نفت -الگوي محتوايي شبكه شغلي مركز آمار وزارت كار اياالت متحده ) (o*net

ارزشيابي و گريدبندي مشاغل براساس روش هاي:
(نظام طبقه بندي مشاغل سمتهاي وزارت نفت) - HAY
- Jacob, Mercer, G.G.S
 -طرح طبقه بندي مشاغل وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

تدوين نظام حقوق و دستمزد براساس مدل هاي بروز
تدوين نظام شايستگي

امور سازماني و مديريت منابع انساني
دوره تحليل محيطي و مديريت استراتژيك
دوره مديريت استراتژيك منابع انساني
دوره تدوين برنامه استراتژيك توسعه فردي)(IDSP
دوره مديريت ريسك منابع انساني )( Human Resource Risk Management
دوره مديريت استعداد )(Talent Management
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دوره مديريت عملكرد )(Performance Management
دوره مربيگري ) (Coaching & Mentoring Course

دوره ارتباط موثر و آداب معاشرت سازماني
دوره مديريت دانش
دوره اصول مكاتبات اداري و فن گزارش نويسي
دوره كار تيمي )(Team Working

دوره مديريت زمان
دوره اصول مديريت و مباني سازمان
دوره اصول تصميم گيري ،تكنيكهاي خالقيت و حل خالق مسئله
دوره اصول سرپرستي و پرورش مهارتهاي سرپرستي
دوره پرورش كارمندان
دوره مديريت رفتار شهروندي و فرهنگ سازماني
دوره آشنايي با مقررات اداري صنعت نفت
دوره اصول روانشناسي صنعتي و بهبود روابط در محيط كار
دوره تكريم ارباب رجوع و همكاران
دوره آشنايي با قانون كار جمهوري اسالمي ايران

پروژه ها:
طراحی سیستم پلتفرمی آموزش الکترونیکی و مربی گری کسب و
کارهای کوچک و متوسط
سعدوفا
در حال انجام

ارزياب کانون ارزیابی توسعه (مدیرپدیا)
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت رمیس
تیر و آذر 1400

طراحی ساختار سازمانی (کریدور)
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت آرسینا
زمستان 1400

جذب و توسعه سرمایه های انسانی (کریدور)
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت مهندسی ژتوپرداز پارس
پاییز و زمستان 1400

آموزش مدیران ارشد (دوره های کاربردی)
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت نوراموتورز
زمستان 1400

برگزاري دوره هاي تخصصي منابع انساني
کارفرما  /درخواست کننده :
شركت پااليش نفت تهران
آموزش مركزي شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پااليش و پخش فرآورده
خطوط لوله و مخابرات )استانهاي تهران ،مركزي ،مازندران و خوزستان)
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شركت گاز استان گلستان
شركت مگا موتور (خودرویی)
پتروشيمي غدير – ماهشهر
شرکت برق منطقه اي اصفهان
ايرانسل
موسسه آموزش و توسعه منابع انساني اتاق بازرگاني تهران

راديو اينترنتي Mediana-app.com
ا ارایه مشاوره منابع انساني به شرکتهای دانش بنیان رياست جمهوري
(بیش از  30شرکت):
آرسینارسانه شهرپرتو تک سامانهرکسان پارسیاننوین پارسیان پاژندمهندسی ژئو پرداز پارسآریا سامانه یکتا نوین-هیرو نگار پارس
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