
 
 

 

 خانوادگی: منام و نا اکبر پنجه فوالدگران :ت عضویت درداوطلب ت مدیرهیئه

 رشته کارشناسی: امور اداری و استخدامی :سال شروع کارشناسی 7831

 :سال اخذ مدرک 7811
)مدیریت  فوق لیسانس مهندسی صنایع

 بهره وری(  و سیستم
 مدرک تحصیلی:

  

 مدیریتی، و ...سوابق اجرایی، علمی، 
 و اجرایی –مدیریتی –*دارای نیم قرن سابقه اجرایی در امور اداری و استخدامی الف:

 اصفهان-شرکت سهامی ذوب آهن ایران 7831الی 7837*از سال 
 در مدیریت های مختلف شرکت فوالدمبارکه اصفهان 7837الی 7831*از سال 
 ی مهندسی سیستمها واتوماسیون )ایریسا(درمدیریتهای شرکت بین الملل 7811الی 7837*از سال
 و..... تاکنون مشاور سازمانها وشرکتهای بزرگ صنعتی در زمینه آموزش سازماندهی منابع ونیروی کار طبقه بندی مشاغل 7811*از سال 

)مدیریت سیستم وبهره فوق لیسانس مهندسی صنایع –لیسانس فیریک حالت جامد کاربردی دانشگاه اصفهان –ب:*دیپلم ریاضی فیریک 
 و.......-*طی دورههای عالی مدیریت استراتزیک سازماندهی کار در ایتالیا -وری 
 تاکنون(7831مدیر مسیول انتشارات کوه نور)صاحب امتیاز نشر کتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سالج:*

 تاکنون( 7811کارفرمایان از سال قانون کار)نماینده  731*عضو هیاتهای حل اختالف موضوع ماده
 تاکنون وعضو  وارزیاب انجمن مدیریت سبز ایران{ 7831نسانی ایران )از سال *ارزیاب ارشد بنیاد توانمندسازی منابع ا

 -دودوره بازرس نظام صنفی رایانه استان اصفهان-ی یکدوره*عضو هییت مدیره کانون بازنشستگان شرکت فوالدمبارکه اصفهان
بیمه ومشاور در طراحی  واجرای ساختار های سازمانی جبران خدمت وطبقه بندی مشاغل  و فرایند های –کار -انین استخدامیمدرس قو*

 کسب وکار...
 شرکت فوالدمبارکه اصفهان .سوم  *تصدی مدیریتهای مختلف در رده دوم و 

 

 اهم دیدگاه ها و برنامه ها:
اتخاذ تدابیری که منجر به استفاده بیشتر وارزشمند تراز خدمات کارشناسی گردد بالخص برای *همکاری با سایر اعضای هییت مدیره در 

 حمایت وپشتیبانی کارشناسان ذیربطبا.رشته ها وگروههای که دارای ارجاع کار نیستند ویااز ارجاع کار کمتری برخوردارند
*تالش  درایجاد زمینه برخورداری کلیه همکاران در هر رشته و...از امکانات وتسهیالت و....بطور یکسان وقابل قبول با اتخاد تدابیر 

 وتصمیمات مقتضی در هییت مدیره 
ر شورایعالی در کسب *تالش در اتخاد تدابیری که منجر به تسهیل در امر کارشناسی گردد.با پیگیریهای الزم از طریق نمایندگان محترم د

وگروههای تعریف شده باتوجه به نیاز های جامعه وشرایط موجود در مجوزهای الزم واصالح ومرزبندی های شفاف در صالحیتهای هررشته 
 کشور.

ک تشکل فرایند هایی که باوروفلسفه وجودی سازمان کانون به خوبی به عنوان یباز تعریف و مطلوب متقابل*تالش در زمینه ایجاد رفتار
 .ودر نهایت حمایت قانونی و بی شایبه ای از کارشناس وامر کارشناسی بعمل ایدصنفی مورد قبول تمامی ذینفعان پذیرفته گردد

 
 
 
 
 

 
 


