ایمیل های شرکت کنندگان "هشتمین دوره آموزشی آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی" به ترتیب "پست سازمانی"
سازمان/شرکت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

Email
m.mollaei@ut.ac.ir

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم

مصطفی مالئی

رئیس

شرکت سیمان ممتازان کرمان

سارا عسگری

رئیس آموزش و مدیریت عملکرد

بانک کشاورزی

عبداله سلیمانی

رئیس اداره رفاه و سالمت کارکنان

بانک کشاورزی

مسعود علیاری

رئیس اداره کل

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

علی حریزاوی

رئیس بهبود روابط کار و امور اجتماعی

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

ابراهیم کاظمی

رئیس تحقیقات نیروی انسانی

سازمان تامین اجتماعی

مجتبی امامی

رئیس گروه مدیریت کیفیت

شرکت برفاب

نیلوفر تقیان

رئیس منابع انسانی

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ،بافق

عباس اشرفی

رئیس کارگزینی

bn.abas@yahoo.com

شرکت داروسازی البرز دارو

محمدمهدی زرکشان

رئیس کارگزینی

mm.zarkeshan@yahoo.com

درمان تامین اجتماعی استان بوشهر

خشایار وطن خواه

سرپرست بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تهرانپارس

امین هاشمی پور

مدیر

شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی

جالل قوامی

مدیر اداری و منابع انسانی

مجتمع مس سرچشمه

پیمان ابروان

مدیر امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی

موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی سیدرضا احمدپور

sara_asgary@yahoo.com
@@@38066@@@@@-@@@@.
msd-aliyari@gmail.com
harizaviali95@gmail.com
E.Kazemi@msc.ir
mojtabaemami@gmail.com
taghian@barfab-co.ir

yari137@yahoo.com
amin_hashemi58@yahoo.com

مدیر امور پژوهشی و برنامه ریزی

j.ghavami51@gmail.com
abravan@nicico.com
sr_ahmadpour@yahoo.com

خوزستان
peyman.behravan@yahoo.com

شرکت گروه صنعتی سپاهان

پیمان بهروان

مدیر توسعه منابع انسانی و رئیس مرکز آموزش

شرکت برق منطقه ای اصفهان

حسین غالمعلی همدانیان

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

شرکت پایا پلیمر دانا

فرید شمس

مدیر عامل

شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان

حسن عباسی

مدیر منابع انسانی

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

حسن آرامی پارچه باف

مدیر منابع انسانی

habbasi1645@yahoo.com
hassan.abbasi@takglass.com
aramihasan@yahoo.com

بیمارستان مهراد

سیده فاطمه میرنیازی

مدیر منابع انسانی

smirniazi@gmail.com
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gh_hamedanian@yahoo.com
farid.shams@paya-polymer.com

ایمیل های شرکت کنندگان "هشتمین دوره آموزشی آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی" به ترتیب "پست سازمانی"
سازمان/شرکت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

شرکت سیمان ممتازان کرمان

حمیدرضا ایرانمنش

مدیر کارخانه

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

حسن مظاهری

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

بانک کشاورزی

شهرام ذاکری

معاون اداره آموزش و توسعه مهارت ها

بانک کشاورزی

وحید کثیری

معاون اداره کل

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

علی بشیری گودرزی

معاون اداره کل امور اداری

موسسه اعتباری ملل

مهدی ابهری

معاون اداری و منابع انسانی

موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی کورش طاهرخانی

معاون تحقیقات کشاورزی

Email
iranmanesh1974@gmail.com
factory.manager@momtazancement.com
mazaherih@hotmail.com
shahram.saiibe@yahoo.com
v-kasiri@agribank.com
ali.bashiri@gmail.com
abhari@askariye.ir
abhari.mehdi@gmail.com
taherkhani.kourosh@gmail.com

خوزستان
karami@tic.ir

شرکت ارتباطات زیرساخت

اکبر کرمی

معاون دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات

مجتمع مس سرچشمه

محسن ارسالن

معاون منابع انسانی

صندوق بیمه کشاورزی

محمد جاللوند

واحد آموزش

بانک کشاورزی

خلیل نوری

کارشناس اداره کل سازمان و بهبود فرآیندها

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مجتبی عسگری

کارشناس امور اداری

mojtaba20pea@gmail.com

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

امید صالحی

کارشناس امور اداری

o.salehi@msc.ir

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ،بافق

محسن ابراهیمی

کارشناس تشکیالت

mohsenicioc54@gmail.com

شرکت ارتباطات سیار ایران ،همراه اول

اعظم صادقی

کارشناس جذب و استخدام

az.sadeghi@mci.ir

سازمان تامین اجتماعی

آصفه مستاجران گورتانی

کارشناس متخصص آموزش

asefeh.1355.mostajeran@gmail.com

سازمان تامین اجتماعی

جعفر منوچهر

کارشناس متخصص اقتصاد بیمه و برنامه ریزی

درمان تامین اجتماعی استان زنجان

محمدرضا آهنگری

کارشناس متخصص امور اداری

بانک کشاورزی

محمد رضایی

کارشناس مسئول

mo.rezaei@agri-bank.com

بانک کشاورزی

لیال دولتخواه

کارشناس مسئول هماهنگی مراکز آموزشی

dolatkhah@agri-bank.com
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arsalan@nicico.com
mohammad.jalalvand@gmail.com
kh-nori@agri-bank.com

jefmanouch@yahoo.com
mrrahangar.56@yahoo.com

