ایمیل های شرکت کنندگان "دوره آموزشی توسعه مدیریت آموزش" به ترتیب "پست سازمانی"
سازمان/شرکت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

Email
ali_moosavi118@outlook.com

نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،نهاجا

سیدعلی اصغر موسوی

برنامه ریز آموزش

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ،هما

مصطفی دانش

رئیس آموزش عمومی

شرکت سیمان ممتازان کرمان

سارا عسگری

رئیس آموزش و مدیریت عملکرد

بانک کشاورزی

محمدتقی جمشیدی

رئیس اداره آموزش و توسعه مهارت ها

mt1377@gmail.com

مجتمع مس سرچشمه

مجید فریدنی

رئیس برنامه ریزی آموزشی

faridni@nicico.com

شرکت البراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده ،سینره ظاهره علی اصفهانی

رئیس توسعه و آموزش منابع انسانی

m-danesh@iranair.com
09127058631ddddddd.ddd
sara_asgary@yahoo.com

aliesfahani.hrm@tezlabs.com
marsul295@gmail.com

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

رسول چاوشینی

رئیس گروه آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

درمان تامین اجتماعی استان ایالم

صبیه نورمرادی

رئیس و کارشناس ارشد آمار و اطالعات

درمان تامین اجتماعی استان زنجان

مژگان ولی زاده بهروز

رئیس و کارشناس ارشد آموزش

موسسه اعتباری ملل

امیر افشارپی

سرپرست دفتر اداره آموزش

درمان تامین اجتماعی استان زنجان

شیوا سربیون

سوپروایزر آموزش

ssorbiun@gmail.com

درمان تامین اجتماعی استان زنجان

سیده سوده امینی

سوپروایزر آموزش

aminisoodeh@yahoo.com

نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،نهاجا

امیرحسین مقدسی

طراح آموزشی

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ،هما

شهریار عمرانی

مدرس آموزش عملیات پرواز

omrani@iranair.com

مجتمع مس سرچشمه

پیمان ابروان

مدیر امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی

abravan@nicico.com

نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،نهاجا

محمد رحمتی

مدیر سازمان و ارزیابی نیروی انسانی

گروه صنایع غذایی حق شناس ،سنجابک

سمیرا حق شناس

مدیر کارخانه

samiraha66k@gmail.com

شرکت سیمان ممتازان کرمان

حمیدرضا ایرانمنش

مدیر کارخانه

نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،نهاجا

مسلم پیری زمانه

مسئول پژوهشکده

iranmanesh1974@gmail.com
factory.manager@momtazancement.com
moslempiri62@yahoo.com

بانک کشاورزی

شهرام ذاکری

معاون اداره آموزش و توسعه مهارت ها

بانک کشاورزی

وحید کثیری

معاون اداره کل
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sabihe.normoradi@tamin.ir
valizadeh26@yahoo.com
amirafsharpey@gmail.com

a.h.moghadasi4667@gmail.com

siamak4977@gmail.com

shahram.saiibee@yahoo.com
v-kasiri@agribank.com

ایمیل های شرکت کنندگان "دوره آموزشی توسعه مدیریت آموزش" به ترتیب "پست سازمانی"
سازمان/شرکت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

Email
abhari@askariye.ir
abhari.mehdi@gmail.com
arsalan@nicico.com

موسسه اعتباری ملل

مهدی ابهری

معاون اداری و منابع انسانی

مجتمع مس سرچشمه

محسن ارسالن

معاون منابع انسانی

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ،هما

میثم کریمی

معلم هواپیما

شرکت فوالد هرمزگان جنوب

احد عامری سیاهویی

کارشناس آموزش

ahadameri66@yahoo.com

شرکت فوالد هرمزگان جنوب

علی اصغر کاظمی

کارشناس آموزش

kaliasghar22@gmail.com

مجتمع مس سرچشمه

یاسر خدادادی راویز

کارشناس برنامه ریزی

khodadadi_ya@nicico.com

مجتمع مس سرچشمه

اسماعیل محسنی پور

کارشناس برنامه ریزی

e.mohsenipour@gmai.com

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

سعیده مزیدی

کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی

موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی سیدمحمد افقه

کارشناس مسئول آموزش

meysam.karimi@iranair.com

mzd99@yahoo.com
m.afghah@gmail.com

خوزستان
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سایه خدابخشی

کارشناس مسئول آموزش

بانک کشاورزی

لیال دولت خواه

کارشناس مسئول هماهنگی مراکز آموزشی
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s.khodabakhshi@kpic.ir
dolatkhah@agri-bank.com

