ایمیل های شرکت کنندگان "سمینار آموزشی مدیریت دانش" به ترتیب "پست سازمانی"
سازمان/شرکت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

شرکت پتروشیمی شازند

پیمان پژوهش فر

دبیر کمیته طرح طبقه بندی مشاغل

شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و

موسی عسگریان

رئیس آموزش و توسعه منابع انسانی

Email
p.pazhohesh@gmail.com
pazhoheshfar.p@arpc.ir
m.asgarian@irisaco.com

اتوماسیون ،ایریسا
mortezapahlevani2@gmail.com

شرکت نورد و لوله اهواز

مرتضی پهلوانی

رئیس اداره آموزش و توسعه منابع انسانی

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مهدی دهقان

رئیس برنامه ریزی آموزش

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

ابراهیم کاظمی

رئیس تحقیقات نیروی انسانی

e.kazemi@msc.ir

شرکت پتروشیمی شازند

رضا احمدی

سرپرست برنامه ریزی آموزش

ahmadi.r@arpc.ir

شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن

مجتبی حسین پور

سرپرست طراحی

شرکت مجتمع فوالد خراسان

امید حامدحیدری

سرپرست مرکز تحقیقات منابع انسانی

نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،نهاجا

امیرحسین مقدسی

طراح آموزشی

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ،بافق

سیدامین رضوی

مدیر آموزش و پژوهش

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

رحیم بخش رامین

مدیر فناوری اطالعات و تحول اداری

نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،نهاجا

محمود غالمی

مدیر گروه آماد

شرکت فوالد هرمزگان جنوب

مرضیه حمیدی

مدیر مهندسی صنایع

مجتمع مس شهربابک

خالق حاج ابراهیمی

مسئول آموزش

مجتمع مس سرچشمه

فریده محمودی

مسئول ثبت و پیگیری پیشنهادات

نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،نهاجا

امیر خیمه گرد

مسئول مدیریت دانش

amirkheime@gmail.com

شرکت تولیدی و صنعتی خزر پالستیک

وحدت واحدی لنگرودی

مشاور مدیر عامل

vahedy2001@yahoo.com

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مسعود وطن دوست

نماینده مدیریت دانش

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

رضا سفیددشتی

واحد آموزش

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

حامد سرتکی

واحد آموزش
1

dehghan_mehdi@yahoo.com

mojtabahosseinpour@yahoo.com
omidheydary1354@gmail.com
a.h.moghadasi4667@gmail.com
s.amin_razzavi@yahoo.com
ramin.r@cfzo.ir
m.gholami@yahoo.com
hamidi@hosco.ir
m.hamidi1387@gmail.com
hajebrahimi_kh@nicico.com
mahmoodi_f@nicico.com

masoudvatandoust@gmail.com
iprco.training@gmail.com
rezasefiddashti@gmail.com
hamedsartaki@yahoo.com

ایمیل های شرکت کنندگان "سمینار آموزشی مدیریت دانش" به ترتیب "پست سازمانی"
سازمان/شرکت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

Email
abasparnian@yahoo.com

صنایع شهید شیرودی اصفهان

عباس پرنیان

واحد دانش

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

حسن صحابی

واحد منابع انسانی

شرکت پتروشیمی شازند

داود ترکمان

کارشناس ارشد برنامه ریزی

شرکت برق منطقه ای اصفهان

داود قاسمی

کارشناس پست برق

دانشگاه الزهرا

خدیجه عینی

کارشناس تحول

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کامران نجفی

کارشناس سازماندهی

k.najafi@msc.ir

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

نگار عرفانی

کارشناس مشارکت و تحول نظارتی

n.erfani@msc.ir

شرکت پتروشیمی مارون

محمدحسن موال هویزه

کارمند روابط کار
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h.sahabi@tpph.ir
david.torkaman@gmail.com
dghasemi107@gmail.com
aazad1364@yahoo.com

mmolah@mpc.ir

