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 مشخصات فردي :-1

  خرم آبادي اصغر محمدي نام و نام خانوادگی:
 6531تاریخ تولد: 

 سال 20: سابقه کار

 و همراه پست الکترونیک-2

 

io.psychologist@yahoo.com 
  19621108620تلفن همراه:

 : و مجوزها مدارج علمی و تحصیلی-3

 ادامه دارد(-6598)انشگاه تهراند دانشجوی دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار 

 (6581-6589) ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناسی 

 (6513-6519)کارشناسی روانشناسی صنعتی سازمانی،دانشگاه اصفهان 

در حوزه روانشناسی  0111به شماره نظام روانشناسی و مشاوره  تخصصی سازمان دارای پروانه 
 صنعتی/سازمانی

 کانونهای ارزیابی و توسعه از دانشگاه تهرانارشد  یاب دارای گواهینامه ارز 

 منابع انسانی دانشگاه تهران 50111گواهینامه آموزشی استاندارد دارای  
 

 :توانمندیهاي شغلی-4
-روانشناسههی صههنعتی ارایههه  خههدماو آموزشی،مشههاوره ای و تیقیقههاتی در زمینههه هههای تخصصههی         - 

 مهدیریت مملرهردو   و تجزیهه و تیلیهم مشها م    - مشاوره شهللی -جذب و گزینش نیروی انسانی )سازمانی
 (مدیریت آموزش

(مطهاب  بها مهدل    Assessment & Development Centerطراحی مراکز ارزیهابی و توسهعه کارکنهان)    -  
 (Competency Modelشایستگی)

نفهر در صهنایع و سهازمانهای مختله  از     2311  )ارزیابی بهیش از  (HR Assessorارزیاب منابع انسانی) -

 مملررد و...( طری  برنامه های جذب و گزینش،ارتقا  و جانمایی شللی،ارزیابی
  در ایران Behavior Based Safety(BBS )ایمنی رفتاری) استقرار سیستم  متخصص طراحی و اولین -
 ISO61163مشاوره در حوزه مدیریت آموزش و پیاده سازی استاندارد آموزشی -
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 سوابق شغلی و اجرایی :-5
)اولین شرکت خصوصی 6583تا  6581مدیر مامم وموسس شرکت مشاور صنعت نورد فارس از سال  

  ایران( خدماو مهندسی ،مشاوره ای روانشناسی صنعتی وسازمانی در

 (82-85مدیر مرکز آموزش مهارتهای رفتاری وتوسعه منابع انسانی وابسته به جهاد دانشگاهی فارس) 
روانشناسی کار/روانشناسی تبلیلاو وبازاریابی/مسوول مدیر گروه و موسس پنج دوره کوتاه مدو  

 (6585-6582در جهاد دانشگاهی فارس)طاو دفتر/منشی پزشران/کمرهای اولیه ارتبا

 (6581-6580مضو هیاو مدیره شرکت تیلیم گران و فن آوران صنعتی و معدن) 

 (6595تا6596مشاور و روانشناس صنعتی گروه کارخانجاو شیشه اردکان) 

 (6590ا ت 6592))پامیدکو(گندله سازی اردکان مشاور و روانشناس صنعتی شرکت 

 (6595مشاور و روانشناس صنعتی گروه خودروسازی سایپا کاشان) 

 (6595-6596رئیس آموزش گروه کارخانجاو شیشه اردکان) 

 (6595مدیر منابع انسانی شرکت شرق سازه کویر) 

 (6590رئیس جذب و استخدام و آموزش منابع انسانی شرکت مدرن کا ذ ) 

 (6590د باف )ارزیاب استخدامی و تناسب شللی شرکت فوال 

 (6598تا 6593آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت آهن و فوالد ارفع) کارشناس 

 (6011-6598شرکت آهن و فوالد ارفع)برنامه ریزی و تامین منابع انسانی  کارشناس  

 :سوابق آموزشی- 6
                                          

 ی نام درس یا دوره آموزش میم تدریس   مدو 

 
دی
ر

 

 6 روانشناسی صنعتی/سازمانی جهاد دانشگاهی فارس دوترم

 2 روانشناسی مصرف کننده جهاد دانشگاهی فارس دوترم

 5 روانشناسی تبلیلاو و بازاریابی جهاد دانشگاهی فارس دوترم

 0 روانشناسی مهندسی)ارگونومی( جهاد دانشگاهی فارس دوترم

 جهاد دانشگاهی فارس دوترم
 (OBزمانی) رفتار سا
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 1 مهارتهای رفتاری جهاد دانشگاهی فارس دوترم

 1 روانشناسی ممومی جهاد دانشگاهی فارس دوترم

 8 روانشناسی پزشری جهاد دانشگاهی فارس دوترم

 9 روانشناسی  ممومی شرکت گاز استان یزد سامت 68

 سامت 23

 
 61 بهداشت روانی در مییط کار شرکت مجتمع  گاز پارس جنوبی

 66 ممومی روانشناسی  دانشگاه ملوم پزشری شهید صدوقی یک ترم

 62 بهداشت روانی  دانشگاه ملوم پزشری  یک ترم

 65 روانشناسی صنعتی پتروشیمی جم سامت 61

 60 (BBSایمنی رفتاری) مرکز بهداشت حرفه ای اردکان سامت2

 ترم 1
دانشگاه ملوم پزشری شهید صدوقی 

 یزد
 63 روانشناسی صنعتی
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 سوابق پژوهشی- 7

 

 

 

 

 

 

 

 ردی  منوان  میم فعالیت و سال

 (6519)مجتمع صنعتی سیمان فارس
بررسی ومقایسه برارگیری اصول روانشناسی مهندسی)ارگونومی( در 

 کاهش مخاطراو حرفه ای و افزایش سطح رضایت شللی
6 

 (6583) شهرداری شیراز          

 

ه سازی آن از دیدگاه بررسی وضعیت ارایه خدماو ممومی وبهین

 شهروندان شیرازی
2 

 (6583شرکت برق منطقه ای فارس)

بررسی استرس شللی وارتباط آن با سالمت روان وخشنودی شللی در کارکنهان  

 شرکت برق منطقه ای فارس
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 6580-شیراز

 
 0  در شهر شیراز اجتمامی حمایت چندبعدی مقیاس وهنجاریابی نرم

شرکت تولیدی الستیک 

 (6580بریجستون()دنا)

تیقیقاو بازار میصوالو شرکت تولیدی الستیک دناو پیشنهاد راه 

 اندازی سیستم مدیریت روابط با مشتری
3 

 1 مارضه یابی منابع انسانی شرکت صنایع بسته بندی فارس (6583شرکت صنایع بسته بندی فارس)

 (6589شرکت برق منطقه ای یزد)
ثیر آن در افزایش بهره وری در بررسی موامم انگیزش کارکنان و تا

 شرکت برق منطقه ای یزد
1 

 (6580شرکت مرفان هنر شیراز)
انتخاب و گزینش پرسنم مورد نیاز شرکت تبلیلاتی مرفان هنر 

 شیراز
8 

6596 

 شرکت مشاوره ای کیفیت پرداز

مارضه یابی منابع انسانی در شرکتهای کاشی و سرامیک کیمیا 

 سرام،نوآوران و یاس سرام
9 

6589 
بررسی رابطه رفتارهای ضد تولید ،مدالت سازمانی و تعارضاو 

 تیقیقاتی-سازمانی در یک سازمان آموزشی
61 

 باف 

6592 
 66 استقرار سیستم ایمنی رفتاری در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

 62 استقرار سیستم ایمنی رفتاری در شرکت پتروشیمی کرمانشاه  6595

 65 تفاوتی سازمانی در شرکت توزیع برق استان یزدطراحی سنجه بی   6595
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 سوابق مشاوره اي:-8

 

 :سوابق تالیف،ترجمه و مقاله-9

سال 

 انتشار
 نوع انتشار موضوع مقاله یا کتاب  نام نشریه / همایش 

 
دی
ر

 

6586 
فصلنامه بهینه دانشگاه شیراز،شماره 

 3و0
 6 مقاله خدماو مشاوره روان شناسی کار

 سمینار آسیب شناسی اجتمامی وخانواده 6580
 ،استرس مالی وسالمت روانی دربررسی اثراو متقابم رضایت زناشویی 

 شیراز زوجین بهنجار شهر 
 2 مقاله

 5 مقاله بررسی حمایت اجتمامی در بین افراد نوروتیک وسالم در شهر شیراز سمینار آسیب شناسی اجتمامی وخانواده 6580

 0 کتاب (BBSایمنی  مبتنی بر رفتار) انتشاراو چاپ میعاد 6591

 یت ترافیکچهارمین همایش ملی مدیر 6591
پیاده سازی سیستم جامع روانشناسی رانندگی و 

 ترافیک)اثربخش ترین راهکار کاهش حوادث جاده ای(
 

 3 مقاله

 

درحال 

 تالی  

 1 کتاب روانشناختی (روانشناسی جذب و استخدام)ارزیابی و مصاحبه  --------

may 21-

21 ,1001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 XII.European congress of 
 work and organizational psychology 

Grand Cevahir Hotel & 
Convention Center ,Istanbul 

– Turkey 

Personality type & burnout syndrome relationship  
amoung weaver  industries                  
in  Isfahan province 

 
 
 
 
 

 

 
abstract 
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 ردی  منوان  میم فعالیت و سال

 (82-85کارخانجاو مخابراتی راه دور)

 (6595تا  6596گروه کارخانجاو شیشه اردکان)

 (6590تا  6592گندله سازی اردکان) شرکت 

 (6595گروه خودروسازی سایپا کاشان)

 6 ان شناسی صنعتی وسازمانیمشاور رو

 (83تا  81شرکت مشاور صنعت نورد فارس)

 (81-83مرکز مشاوره قوی روح)

 (6591-6589مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی یزد)

 (6591دانشگاه آزاد اسالمی یزد)

 2 مشاور شللی وحرفه ای

 5 بیتبلیلاو وبازاریاروانشناسی  مشاور  (82-80موسسه فرهنگی وهنری دنا نور دانش)
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july 21-

12 ,1001 

international th11 

 congress of applied psychology-
Athens,Greece 

 
Personality type & burnout syndrome  amoung Fars 
Oil Industry 

 
 

abstract 
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july 21-

12 ,1001 

international th11 

 congress of applied psychology-
Athens,Greece 

 
Personality & Job satisfaction :An investigation of 
fars mines & industries organization 

 
 
 
 

abstract 
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 سوابق ارزیابی روانشناختی در برنامه هاي استخدامی/تناسب شغلی/ارزیابی عملکرد -10

 

 

 

 

 

 

 

 جوایز:-11
برنده ایده برتر)منوان ایده: راه اندازی مرکز تیقیقاو روانشناسی رانندگی و ترافیک( در طرح 
ملی ساماندهی ایده های جوان مربوط به حوزه مشاورین جوان ریاست جمهوری وسازمان ملی 

 (6581جوانان)
 
 
 

 

 میم فعالیت و سال منوان برنامه ردی 

 (6595-6596گروه کارخانجاو شیشه اردکان) جذب و استخدام/تناسب شللی 6

 (6595-6592-مجتمع گندله سازی اردکان)پامیدکو یابی مملرردتناسب شللی/ارز 2

 (6590شرکت مدرن کا ذ) جذب و استخدام/ تناسب شللی 5

 (6593-6590شرکت فوالد باف ) جذب و استخدام/ تناسب شللی 0

 (6593شرکت آب منطقه ای یزد) ((ACجذب و استخدام/تناسب شللی/کانون ارزیابی 3

 (6598شرکت گندله سازی مادکوش بندرمباس) (ACارزیابی) جذب و استخدام/کانون 1
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 وره هاي آموزشی گذرانده شده:د-12

 

 عضویت در انجمن هاي علمی و حرفه اي :-13

 

 مدو دوره میم برگزاری دوره منوان دوره

 یزد مجمع جهانی مدیریت 
 روز 2

 

 سامت 8 یزد 9116ایزو 

 سامت 8 یزد 60111ایزو 

 سامت 8  یزد OHSAS 68111ایزو 

 روز  6 یزد رویرردها و چالش های نوین در مدیریت منابع انسانی

 دو روز زدی 9111ممبزی داخلی ایزو 

 یک روز هتم داد-یزد اصول و فنون مصاحبه شللی با رویررد شایسته میور

 یک روز اصفهان 61163الزاماو استاندارد آموزشی 

 روز2 تهران مهندسی فرایند آموزش

 روز2 تهران 61163الزاماو استاندارد آموزشی 

 روز5 تهراندانشگاه  منابع انسانی50111استاندارد 

 روز1 شگاه تهراندان ( /سطح ارشدگواهینامه ارزیاب کانونهای ارزیابی )سطح پایه

 نوع مضویت میم مضویت نام مجمع ملمی یا حرفه ای

 انجمن ملمی مضو هیاو موسس دانشگاه اصفهان انجمن ملمی روانشناسی صنعتی و سازمانی 

 مادی                          تهران-انجمن روانشناسی ایران انجمن روانشناسی ایران

 مادی تهران شبره حامیان کار سالم

 مادی تهران شبره مشاوران سازمان مدیریت صنعتی

 مادی تهران انجمن ملمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

 (25561حقیقی)شماره مضویت: تهران سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران


