ایمیل های شرکت کنندگان "ششمین همایش ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان" به ترتیب "پست سازمانی"
سازمان/شرکت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

Email
nikfar_mehdi@yahoo.com

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

مهدی نیکفر

---

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

منصور یزدان نظری

تکنسین برنامه ریزی

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

احمد نادعلی

دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

الهام شهو

دفتر بهبود و تحول سازمانی

edu.eepdc@chmail.ir
a.nadeali7692@gmail.com
shahou1393@gmail.com

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

فائزه فربد

رئیس آموزش

farbod.faezeh@gmail.com

بانک پارسیان

مهناز عارفی منفرد

رئیس اداره برنامه ریزی آموزش

شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

هوشنگ عباس فام

رئیس اداره برنامه ریزی استراتژیک

ناجا

علیرضا سلیمان میگونی

رئیس اداره پژوهش

شرکت نورد و لوله اهواز

مرتضی اوجی

رئیس اداره کارگزینی

مجلس شورای اسالمی

عباسعلی رباط جزی

رئیس اداری

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

ابراهیم کاظمی

رئیس تحقیقات نیروی انسانی

درمان تامین اجتماعی استان بوشهر

غالمحسین جمالی

رئیس حراست

شرکت فاتح صنعت کیمیا

علی ملکی

رئیس دفتر مدیر عامل

دانشگاه الزهرا

زینت زارع

رئیس گروه ارزیابی

شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

رضا وکیلی

رئیس گروه مدیریت دانش

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

مجید حسین جانی

رئیس گروه مدیریت عملکرد

شرکت پرشیا خودرو

فاطمه فرزانه

رئیس منابع انسانی

مجتمع مس سرچشمه

مهدی عظیمی نژاد

سرپرست آزمون و ارزشیابی

شرکت پاالیش نفت جی

سیدمهدی سادات نجفی

سرپرست مدیریت منابع انسانی و اداری

شرکت نیکوتن پوش

محمد مهرابی

عضو هیئت مدیره
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yazdan.jungfu@yahoo.com

arefimonfared@yahoo.com
abbasfam@airport.ir
eng_arsm@yahoo.com
oji@arpcosteel.com
mortezaoji@yahoo.com
ab.robatjazi@gmail.com
e.kazemi@msc.ir
hj1981@yahoo.com
maleki@fatehsanat.com
z.zare@alzahra.ac.ir
z.zare352@yahoo.com
revakili@airport.ir
mhossinjany@gmail.com
fatemeh.farzaneh@persiakhodro.ir
azimi_mehdi@nicico.com
m.sadatnajafi@jeyoil.com
smsadatnajafi@gmail.com
mmehrabmhrr1999@gmail.com

ایمیل های شرکت کنندگان "ششمین همایش ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان" به ترتیب "پست سازمانی"
سازمان/شرکت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

Email
s.amin_razzavi@yahoo.com

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ،بافق

سیدامین رضوی

مدیر آموزش و پژوهش

شرکت نیکوتن پوش

محمدنقی یاقوتی قراملک

مدیر اداری و مالی

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه اله االعظم

دکتر محمد محمدیان

مدیر ارزشیابی

dr.mohammadian@icloud.com

شرکت فرآورده های لبنی رامک

آیدا ولی پور

مدیر استراتژی

aida.valipoor@ramakdairy.com

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

فواد مرادی

مدیر امور اداری

بانک ایران زمین

علی فتاحی

مدیر امور سرمایه انسانی و آموزش

fmoradi@abrii.ac.ir
foadmoradi1@gmail.com
foadmoradi@yahoo.com
ali.f260@yahoo.com

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

عبدالرزاق تخش

مدیر بازرسی ،نظارت و پاسخگویی به شکایات

شرکت تیپاکس اکسپرس پارس

نگار معتمدی

مدیر توسعه سرمایه های انسانی

motamedi.n@tipax.ir

شرکت کننده آزاد

محمد تاجیک احمدآباد

مدیر تولید

tajik1740@gmail.com

شرکت کناف ایران

سمانه تهرانی طریقت

مدیر حقوق و دستمزد

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

حسین صدری

مدیر دفتر توسعه مدیریت

شرکت برق منطقه ای غرب

اصغر صادقی

مدیر دفتر سازماندهی و بهبود روش ها

osqarsadeqi@yahoo.com

شرکت برق منطقه ای غرب

کیانوش امیری

مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

kianosh1347@gmail.com

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی

نادر امین

مدیر سرمایه انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران

n-amin@midhco.com
nader_amin@yahoo.com

خاورمیانه ،میدکو

timazsystemco@gmail.com

razagtakh376@gmail.com

tehrani.samaneh@knauf.ir
sadri_h85@yahoo.com

بانک مسکن

ابوالقاسم رحیمی انارکی

مدیر عامل

rahimi_49@bankmaskan.ir

شرکت اورند پیشرو

آرمان موسوی

مدیر عامل

a-mousavi@avrand.com

شرکت الیت دارو

پیمان حق پرست خدایی

مدیر مالی

شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه

ابراهیم شاه حسینی

مدیر منابع انسانی

p_haghparast@eliteco.ir
payman.7793@gmail.com
e.shahhosseini@refah.ir

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

علی بخارایی

مدیر منابع انسانی

ali.kashan.steel@gmail.com

شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه

احسان یاوری پیرا

مدیر منابع انسانی

ehsam.yavari@yahoo.com

شرکت صنایع الکترواپتیک صا ایران ،صاپا

سیدحامد صهری

مدیر منابع انسانی

hamed.sehr@gmail.com
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ایمیل های شرکت کنندگان "ششمین همایش ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان" به ترتیب "پست سازمانی"
سازمان/شرکت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

Email
bidhendimohamad@gmail.com

اداره تامین اجتماعی استان مرکزی

محمدرضا بیدهندی

مدیر کل

ناجا

مجید امینی فر

مدیر کل ارزیابی و سازماندهی

شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

رضا قربانی

مدیریت اداره برنامه ریزی ،ساماندهی و تامین نیروی انسانی

reza.ghorbani@airport.ir

دانشگاه فرهنگیان

اعظم رضایی

مسئول خوابگاه دانشجویی

marcan5147@yahoo.com

شرکت پاالیش نفت تبریز

مالحت اصالنی

مسئول سیستم های مدیریتی

شرکت پتروشیمی مارون

بهرام شهبازی

معاون برنامه ریزی و توسعه

شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

محمدرضا امامی

معاون توسعه مدیریت و منابع

شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

مجید معصومیان

معاون دفتر برنامه ریزی و مدیریت عملکرد

شرکت مهندسی ،نصب و نگهداری کارخانجات صنایع

محمدرضا حجاب

معاون سرمایه انسانی

پتروشیمی رامپکو

majid_aminifar@yahoo.com

mas.tbz@gmail.com
bshahbazi@mpc.ir
mrz.emami@yahoo.com
m.masoumian@airport.ir
m.hejab@rampcogroup.com
mohammadhejab78@gmail.com
rezaghanbary48@yahoo.com
rezaghnbari83@yahoo.com
sh66_araz@yahoo.com

اداره تامین اجتماعی استان مرکزی

حمیدرضا قنبری

معاون مدیر کل

مجلس شورای اسالمی

علیرضا مزینانی

معاون مدیر کل منابع انسانی

شرکت ایران خودرو

عبدالرضا لرستانی

کارشناس

دانشگاه الزهرا

زهره رضازاده

کارشناس ارزیابی

z.rezazadeh@alzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا

گالره خطیبی

کارشناس ارزیابی

g.khatibi@alzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا

مریم السادات مساعد

کارشناس ارزیابی

maryam.mosaed@ymail.com

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

فرزین کریمی

کارشناس ارشد برنامه ریزی و مطالعات منابع انسانی

farzinkarimi94@gmail.com

شهرداری بندرعباس

شقایق مشایخی نژاد

کارشناس بازرسی

sh.mashayekhi@ymail.com

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

ساسان اسماعیلی

کارشناس برنامه ریزی

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی

زهرا معینی کربکندی

کارشناس برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

rezalorestani@ymail.com

s.esmaeili@msc.ir
z-moeini@midhco.com

خاورمیانه ،میدکو
شرکت پتروشیمی امیرکبیر

رضا حسینی

کارشناس برنامه ریزی و مطالعات منابع انسانی

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

عباس عبادی

کارشناس سیستم ها و سرمایه انسانی
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hosseini.hrp@gmail.com
ebadi,iut@gmail.com

ایمیل های شرکت کنندگان "ششمین همایش ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان" به ترتیب "پست سازمانی"
سازمان/شرکت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

شیما کارازه

کارشناس مدیریت عملکرد

دانشگاه الزهرا

رقیه بختیاری

کارشناس مسئول ارزیابی

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صابر مرادی

کارشناس مسئول برنامه ریزی نیروی انسانی

شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

حمید خوش فکر

کارشناس مسئول تدوین استراتژی ها

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مهدی مقیمی

کارشناس منابع انسانی

4

Email
shima_karazeh@yahoo.com
r.bakhtiari@alzahra.ac.ir
saber53morady@yahoo.com
khoshfekr1053@gmail.com
mehdimoghimi2008@gmail.com

