
 

 

 

  شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی

  دبیر گروه مدیریت رزومه 

  

  :مشخصات فردي

  دلسیناء پیمان :نام و نام خانوادگی

  :تحصیلی سوابق

 اقتصادواجتماعی دیپلم   
 گیالن دانشگاه از دولتی مدیریت لیسانس   
 شهید بهشتی ازدانشگاه دولتی مدیریت لیسانس فوق  

  :اجرائی سوابق

 تاکنون 80 سال از ایران صادرات توسعه بانک پیشنهادهاي نظام دایره رئیس.  
 تاکنون 80 سال از انسانی علوم وکتب متون بررسی شوراي مدیریت دبیرگروه.  
 87 تا 82 سال از ایران صادرات توسعه بانک کارکنان مصرف تعاونی شرکت بازرس.  
 88 سال از ایران صادرات توسعه بانک کارکنان مصرف تعاونی عامل ومدیر مدیره هئیت عضو 

  .تاکنون

  :پژوهشی سوابق

 موجود وضع وتحلیل بررسی«جهت ودارائی اموراقتصادي وزارت اموراقتصادي پژوهشکده با همکاري 
  .1379 درسال»آن کردن بهینه جهت پیشنهادهاي وارائه انسانی نیروي ریزي برنامه نظام



 اجراء جهت جهادکشاورزي وزارت وروشهاي تشکیالت اداره انسانی نیروي مطالعات گروه با همکاري 
 درسال» جهادسازندگی انسانی نیروي وکیفی کمی ترکیب وتحلیل وتجزیه بررسی«پژوهشی طرح

1379.  
 اجراء جهت ایران پتروشیمی صنایع ملی شرکت انسانی منابع وتوسعه پژوهش کل بااداره همکاري 

 ملی درشرکت مدیریت وپرورش جانشینی ریزي برنامه الگوي وتدوین طراحی« پژوهشی طرح
  .1380درسال» ایران پتروشیمی صنایع

 انسانی نیروي ریزي برنامه نظام موجود وضع وتحلیل بررسی:موضوع ارشدبا کارشناسی نامه پایان 
  .ایران ملی دربانک آن کردن بهینه درجهت پیشنهادهاي وارائه

 توسعه پیک درخبرنامه شده چاپ»ایران صادرات توسعه بانک پیشنهادها نظام با آشنایی« گزارش 
  .1381سال آذرودي تاریخ به ایران صادرات توسعه بانک

 به ایران صادرات توسعه بانک توسعه پیک درخبرنامه شده چاپ»  پیشنهادها نظام فرایند« مقاله 
  .1383 سال آذرودي تاریخ

 نویسی نامه پایان رویکرد با درمدیریت تحقیق روش«درسی جزوه وتنظیم تهیه«.  
 درمدیریت آن آماروکاربرد«درسی جزوه وتنظیم تهیه«.  
 خرد اقتصاد«درسی جزوه وتنظیم تهیه«.  
 کالن اقتصاد« درسی جزوه وتنظیم تهیه«.  
 ومدیریت سازمان« درسی جزوه وتنظیم تهیه«.  
 رفتارسازمانی مدیریت«درسی جزوه وتنظیم تهیه«.  
 گذاري مشی خط وفرایند استراتژیک مدیریت«درسی جزوه وتنظیم تهیه«.  
 پور عباس عباس نوشته "پیشرفته انسانی منابع مدیریت" کتاب وبررسی نقد مقاله تهیه.  
 انسانی وعلوم متون بررسی شوراي "مدیریت وسوم ،دوم اول نقدنامه "وتنظیم تدوین .  

  

  

 


