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 :مشخصات فردي -1

 
 

  1360 :متولد                                          حسين صبورطينتامير نام و نام خانوادگی:

 WWW.Sabourtinat.irوب سایت: 

                          ail.comSaboor222@Gm :پست الکترونيکی

                    z_gen@کانال تلگرامی : 

4a0280bb-saboortinat-hosein-www.linkedin.com/in/amir: Linkedin 

 

 مشخصات تحصيلي:

 دكترا كارشناسی ارشد رشناسیكا 

عنوان 

 رشته 

مهندسی صنايع 

دانشگاه علم و صنعت 

 (83تا  79)

 ( EMBAمديريت اجرايی )

 (87تا  85) دانشگاه علم و صنعت 

 فارغ التحصيلی 1ورودی و  10رتبه  

 دکترای مديريت 

 )منابع انسانی(

 دانشگاه تهران 

 ( 96فارغ التحصيل بهمن ) 

 رساله
مديريت طراحی مدل 

 بحران در صنعت

طراحی مدل مديريت تغيير با 

 رويکرد همراستايی مولفه ها

طراحی مدل بومی سنجش 

 مراوده استراتژيک

 

 )به ترتيب زماني(  و مشاوره اجرایي سوابق

 عنوان

  98ز مرداد ا-BCG از برنامه استراتژيک شرکت گاز استان سمنان به نمايندگیمدير پروژه :  

  98ه تيرما – BCGبه نمايندگی از رکت ليزينگ ايرانيان ش " EFQM جايزه : همکار پروژه 

  98 ادخرد تا  97ی د -در شرکت بهساز کاشانه تهران  "ارزيابی عملکرد کارکنان " مدير پروژه: 

فه ای به نمايندگی از دفتر صالحيت حر "مدل شايستگی صنعت گردشگری طراحی" مدير پروژه 

 97 -ه جامع علمی کاربردیدانشگا

عه گروه شرکت ساخت تجهيزات سپاهان )تابدر  "کارکنان عملکرد ارزيابی نظام" مدير پروژه 

   97و  96سالهای  – BCGبه نمايندگی از شرکت  مپنا(

به نمايندگی از دکتر  "کشرکت مهندسی آب و خا"راتژی استعارضه يابی و تدوين  پروژه همکار 

http://www.sabourtinat.ir/
mailto:Saboor222@Gmail.com
http://www.linkedin.com/in/amir-hosein-saboortinat-4a0280bb
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   96 –کاوه محمد سيروس عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی اميرکبير

 96تا شهریور  95از دی ماه  –بنياد رودكی  مدیر طرح و برنامه

   1395مهر تا  1393از مهر  –گروه بهمن  و مشاور منابع انسانی مدیر برنامه ریزی استراتژیک

  92شركت بهين گستر گيتی از مهرماه  دیر پروژه های استراتژی و منابع انسانیم

 تندگويان   شهيد پتروشيمی برنامه ريزی استراتژيک مدير پروژه 

 شرکت سيم و کابل عصر رفسنجان  عارضه يابی مدير پروژه 

 مديريت استراتژيک شرکت سپاهان باطری   مدير پروژه 

امه ه برن)تابعه سازمان اقتصادی کوثر( در حوز گذاری كشاورزی كوثر شركت سرمایه مشاور مدیرعامل

 1392بان تا اسفند آ -ريزی راهبردی و عملياتی

 (:92ر تا تي 89شرکت ايران ترانسفو )تير منابع انسانی استراتژی و مشاور  اداره كارشناس ارشد

 (Frost)ناظر شرکت پروژه تحقيقات بازار آسيای ميانه  مدير 

 (عتیاز مديرعامل وقت سازمان مديريت صن روژه کانون ارزيابی مديران )تقديرنامهمدير پ 

)تابعه  "شرکت حفاری نفت و گاز پرشيا "(Business Planطرح کسب و کار )تدوين   قائم مقام پروژه

 92تا خرداد  91آبان  -سازمان اويک(  

 ( 1388)آبان تا اسفند " ت بهداشتمعاونت توسعه مديريت وزار"مديريت فرايندهای  مشاور پروژه:

افزاری  شرکت نرم به نمايندگی از "(IGMCشرکت مديريت شبکه برق ايران ) ITاستراتژی  مدیر پروژه

 (1388گلستان )آبان تا اسفند 

ازی و نوس تابعه سازمان گسترش "شرکت توسعه صنايع خودرو در  سيستمها و روشها كارشناس ارشد

 ISO/TS16949 گواهينامه همکاری در اخذ ( و1388ا مهر )خرداد ت صنايع ايران

 (: 1388تا خرداد  1383)تير   سيروس(کاوه محمد شرکت مبنا )مديرعامل:دکتر در  مدیر پروژه ها

 ( 1387-1386شرکت ملی حفاری ايران ) کاستراتژيبرنامه "مدير پروژه: 

 سازمان آب و برق خوزستان کاستراتژيپروژه: برنامه  مدير 

 (1384و  1383) گاهپ -صنايع شير ايران ارزيابی عملکرد شرکت پروژه:  کارهم 

نفت و گاز ( 1385-1384کارشناس پروژه های استراتژی و تعالی شرکت های: خدمات کشاورزی ) 

 (1384( شرکت سهامی الياف )1384 - 1383) تامين وابسته به شستا

 (1381) -آموزندگان دانش موسسه آموزشیدر  مشاور تحصيلی

 

 :)در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي(سوابق تدریس 

 عنوان

 عضو كادر اساتيد : 

  دوره های برای  )مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه تهراندانشکده مدیریتDBA –  گرايش

 ( MBA.ORGWWW.POST)( مديريت استراتژيک

  الناموسسه  WWW.ELENACENTER.COM  

 ( کاربردی)مرکز آموزشهای  تهران اقتصاد دانشگاه 

http://www.postmba.org/
http://www.elenacenter.com/
http://www.elenacenter.com/
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  موسسه مطالعات انرژی دانشگاه تهران  

 ن موسسه آموزش عالی ازاد انديشه معي 

  موسسه آموزش عالی آزاد بهار 

 مدرسه عالی کسب و کار ماهان  

  موسسهTBS )علوم و فنون تهران( 

 ز آموزشهای اتاق بازرگانی ايران مرک  

 ( 97ل )استاد برگزیده منابع انسانی سا و مشاورين منابع انسانی انجمن صنفی مديران 

  استاد برگزیده –( در دوره توانمندسازی مديران 93تا  91گروه بهمن )سالهای  

 )88-89نيمسال اول  -دانشکده مديريت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب )سما 

  89تا  84طی سالهای  –تدريسياری در دانشگاه صنعتی اميرکبير  

 دروس تدریس شده: 

 (تژیجاری سازی استراتژی، کنترل استرامديريت استراتژيک )شامل: تدوين استراتژی،  

 و مگاترندها آينده پژوهی  

 مديريت تحول   

 مديريت منابع انسانی پيشرفته 

 مديريت رفتار سازمانی پيشرفته  

 )در سطح سازمانی و فردی(  مديريت عملکرد 

 استراتژی منابع انسانی 

 سازماندهی و رهبری 

 مفاهيم بازاريابی 

 پرسونال برندينگ و استراتژی ديجيتال مارکتينگ 

 مديريت فرايندها 

 تعالی سازمانی  

 خالقيت و نوآوری 

 استارت آپ ها  

 عارضه يابی سازمانی  

 صنعت مشاوره مديريت  

 

 

  :  در صنعت آموزشي سمينارهاي ارائه

 محل ارائه/توضيحات عنوان

 دينگ شخصی اعضاء هيات علمی: برنسمينار
  98ير ت -دانشگاه تربيت مدرس

 )به دعوت آقای دکتر حسن زاده( 

  98مرداد  –شهرداری مشهد  "شهرداری ها نظام مديريت عملکرد" سمينار:

  98رداد خ -اتاق بازرگانی گرگان "بازاريابی و فروش نوين"سمينار: 
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 98رديبهشت ا -اتاق بازرگانی جيرفت  "نقش استارت آپ ها در رونق کسب و کار "سمينار: 

 98 روردينف-شرکت فوالد سنگان BCGبه نمايندگی شرکت  "مديريت استراتژيک"سمينار: 

 97سفند ا -موسسه آموزش معين "پرسونال برندينگ در بستر ديجيتال" : سمينار

  97دی  -اتاق بازرگانی خرمشهر "ب رجوع و صيانت از حقوق شهروندیتکريم اربا": سمينار 

 97آبان ماه – شرکت مشاوره مديريت تدبير  "عالی سازمانیآشنايی با مدل ت": سمينار 

 97آذر  –منابع انسانی ماهان و انجمن مدرسه   "Manage up" : سمينار

  97آذرماه  -(MBAمدرسه ماهان )دوره  ( MBA Online) مگاترندها : سمينار

 ( از طرف موسسه بهار 97پاکشو )شهريور  "مديريت سينرژيک": سمينار 

  97تيرماه  -گلرنگشرکت  "مگاترندها ": سمينار 

 (KPIsشاخصهای کليدی عملکرد ): سمينار 
در جمع مديران  BCGبه نمايندگی از 

 97 تير -بانکداری الکترونيک بانک آينده

 "نظام مديريت عملکرد سازمانی و فردی" : سمينار 
در جمع   BCGبه نمايندگی از شرکت 

 1396 -مديران شرکت داروپخش 

  1395ه آذرما BCG- 1به نمايندگی از  )ابرروندها(  MegaTrends : سمينار

 "بهر اکانون ارزيابی و توسعه مديران سيم و کابل " : نارسمي
در جمع مديران شرکت مشاوران تعالی سازان 

(BECG )– 9  94اسفند 

 94رداد م -سالن کنفرانس شرکت مپنا "بلوغ فرايندهای منابع انسانی": کارگاه 

مديريت استراتژيک و شاخص های کليدی  : روزه 3کارگاه 

 ت حفاری ( در صنعKPIعملکرد )

ديران م -سالن کنفرانس دانشگاه اميرکبير

 1393روردين ف --شرکت حفاری شمال

 1392سفند ا -تندگويان پتروشيمی شرکت  "مديريت استراتژيک"سمينار: 

 92بهمن  30 -حفاری شمالشرکت  ( KPIشاخصهای کليدی عملکرد) سمينار

 92بهمن  7 -الشرکت حفاری شم  "(SFOسازمان استراتژی محور )" سمينار

 92بهمن  6 -پتروشيمی مرواريدشرکت   (SFOسازمان استراتژی محور ) سمينار

سخنرانی در پانل: داشبورد مديريت، رويکردی نوين در 

 اجرای استراتژی های شرکت  

 -يازدهمين کنفرانس بين المللی مديريت

  92ی ماه د -تهران سالن همايشهای رازی

 ازی استراتژی سخنرانی در پانل: جاری س

 )مشترکا با آقای دکتر کاوه محمد سيروس( 

تهران  -دهمين کنفرانس بين المللی مديريت

 91دی  -سال رازی

 عضو هيات علمی پانل تخصصی اجرای استراتژی
 11-9 -دهمين کنفرانس بين المللی مديريت

 الن رازی(س -)تهران 91دی ماه 

 "مديريت تکنولوژی" سمينار سه روزه
 وسعه ارتباطات زيرساختشرکت ت

 (1390)آبان و آذر 

 "مديريت استراتژيک و ارزيابی عملکرد"سمينار: 
 شرکت توسعه ارتباطات زيرساخت

 (1390)مرداد و شهريور 

 " با مدلهای بلوغ بازاريابیعارضه يابی "سمينار  
 4و  1389اسفند  8 -شرکت ايران ترانسفو

 الن همايشهاس -1390ارديبهشت 
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 87 بانآ-شرکت نورد و توليد قطعات فوالدی  "سيستم ارزيابی عملکرد استراتژيک" سمينار:

 (1384دفتر مرکزی توزيع داروپخش )خرداد   "مدل های مديريتی شرکت های هلدينگ"سمينار: 

 (1384رداد خ -شرکت پگاه )جفرود  "استراتژی و تعالی سازمانی"سمينار: 

 1386ارديبهشت  -شرکت ملی حفاری "ريزی تلفيقیبرنامه " سمينار:

  1387ذرماه آ -شرکت ملی حفاری ايران  "OMP3مدل بلوغ سازمانی مديريت پروژه " سمينار:

 

 : ویدئوهاي آموزشي( (توليد محتوا  

 ده( )کارت فردی، مشاغل استراتژيک، مدل الماس، مراوبسته ویدئویی اجرای استراتژی  

 (Z، نسل ، نقشه استراتژی، مگاترندHRاستراتژی وین و كنترل )بسته ویدئویی تد 

 (مدل کسب و کار، کانون های ارزيابی، مديريت بر مديربسته ویدئویی كسب و كار ) 

 (کرد و ..عمل رفتار سازمانی، مدل بلوغ منابع انسانی، ارزيابیبسته ویدئویی منابع انسانی ) 

 

 :و مقاالت اتتاليف

 محل ارائه/توضيحات عنوان

 1398 -انتشارات نماد انديشه "گین الملل از ديدگاه ميان فرهنمديريت بي" : کتابتاليف 

ين, مدل استراتژيک مبنا, نقشه راهنمای تدو" تاليف کتاب: 

 "اجرا و ارزيابی برنامه های استراتژی

 87-انتشارات دانشگاه صنعتی اميرکبير

 مشترکا با دکتر کاوه محمد سيروس

 بين المللی کتاب: استانداردهای ملی وتنظيم مشارکت در 

 TC260منابع انسانی 

نويسندگان: آقای پروفسور آرين قلی پور، 

 سرکار خانم دکتر ندا محمد اسماعيلی 

معرفی الگوی کاربردی برنامه ريزی " تاليف کتاب:

  "استراتژيک فناوری اطالعات با معماری سازمانی

انتشارات مرکز آموزش و تحقيقات صنعتی 

 88-ايران

اپ چ - "مديريت توسعه و تغيير" :کتاب مشارکت در ترجمه

 هفتم نوشته کامينگز و وورلی  
 انتشارات ساپکو )مشترکا با دکتر برارپور(

 آينده سيستم های مديريت عملکرد نيروی انسانی )مطالعه

موردی: کارت متوازن فردی شرکت مهندسی ساخت و 

 تجهيزات سپاهان مپنا( 

چهارمين کنفرانس ملی مديريت کسب و 

گاه تهران )دانش -98تير  8 –ار و بازرگانیک

  و سيويليکا  ISCمايه در ن -شهيد بهشتی(

آينده نگری در طراحی مدل بومی سنجش مراوده  مقاله

 استراتژيک

 

 -)علمی نشريه آينده پژوهی مديريت

 1396، بهمن پژوهشی(

Letter of acceptance of the article and 
: A Articleof July).   th7presentation (Receipt on 1

conceptual framework for “Tehran knowledge 
city ”“Extracting urgent knowledge needs for 

each knowledge cluster to realize the concept” 

Knowledge City World Summit 
(KCWS 2016) - Vienna Austria- 12-
13 October 2016 by Knowledge 

management Austria (KMA( 

بی بکارگيری مدل بلوغ بازاريابی به منظور ارزيا"مقاله: 

 "فرايندهای بازاريابی شرکت ايران ترانسفو

اريابی پژوهشی تحقيقات باز -مجله علمی

 1390ابستان ت -ماره دومش -سال اول
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 "الگوی مراوده استراتژی"مقاله: 
 –دهمين کنفرانس بين المللی مديريت 

 )مشترک با خانم جاللی(  1393پاييز 
ROAD TO EXCELLENCE: A PRACTICAL 

FRAMEWORK FOR GUIDNG LOCAL 

ORGANIZATIONS TOWARD SUSTAINABLE 

EXCELLENCE 

SAIIE 2013 Conference  

 مقايسه تطبيقی مدلهای تدوين استراتژی"مقاله برگزيده 

 " "منابع انسانی

هشتمين کنفرانس بين المللی مديريت 

 -همايشهای رازی تهران، سالن -استراتژيک

 1390مهرماه  20و  19

 "فوانسارائه مقاله  عارضه يابی بازاريابی در شرکت ايران تر

 

پنجمين کنفرانس بين المللی مديريت 

 -تهران -1390ماه تير 16و  15 -بازاريابی

 ن المللی رازیمرکز همايش های بي

ت باطاتوسعه مدل راهی به تعالی با رويکرد ارت"ارائه مقاله 

 "فرايندهای تخصصی

چهارمين کنفرانس بين المللی مديريت 

 الن رازیس -88يماه د -استراتژيک

 نظامنامه تعامالت و ارتباطات ارکان طرح"ارائه مقاله 

 "مديريت استراتژيک شرکت ملی حفاری ايران

س بين المللی مديريت سومين کنفران

تهران  -87ن ابا 20و  19 -استراتژيک

 سالن همايشهای رازی

معرفی چارچوبی برای عارضه يابی فرايند "ارائه مقاله 

 "بازاريابی واحدهای کسب و کار

 پنجمين کنفرانس بين المللی مديريت

 الن اجالس سرانس -هرانت -1386آذر 

يت عملی برای هدا راهی به تعالی: استراتژی"ارائه مقاله 

 "سازمان های ايرانی به سمت تعالی پايدار

دومييين کنفييرانس بييين المللييی مييديريت   

 1386آبان  23و  22 -استراتژيک )تهران

 "راهی به تعالی پايدار"انتشار مقاله 
زمستان  -فصلنامه جامعه مهندسين مشاور

1386 

هار ب -ه مهندسين مشاورفصلنامه جامع انتشار مقاله: نقشه استراتژی شرکتهای مادر
1386 

 وتبيين متدولوژی بومی طراحی نقشه اهداف "ارائه مقاله 

 "طالعه موردی: سازمان آب و برق خوزستانم -استراتژی

اولين کنفرانس بين المللی مديريت 

ای هتل سالن همايش ه-استراتژيک )تهران

 1385اسفند  6و  5المپيک( 

 "مدل راهی به تعالی"انتشار مقاله 
نشريه تخصصی مديريت )ويژه نامه خرداد و 

 (1385تير 

 ريزی استراتژيک صنعتی با مدلکاربرد برنامه" ارائه مقاله

 "مبنا

اولين کنفرانس ملی مديريت استراتژيک 

سالن  -1384مرداد  27 -)تبريز

 شيمی(های مجتمع پتروهمايش

 "نفعان سازمانیمدل تجزيه و تحليل ذی"ارائه مقاله 
مايش دانشجويی مهندسی ششمين ه

 صنايع )دانشگاه صنعتی اميرکبير(

 "پذيریانحصارزدايی و رقابت" ارائه مقاله
  نهمين همايش داخلی مهندسی صنايع

 1380 - )دانشگاه علم و صنعت ايران(

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.saiie.co.za%2Fassets%2Fsaiie26%2F2013%2FSAIIE%25202013%2520Conference%2520Proceedings.pdf&ei=9z3XVIjPCqyM7AbP6oDwAg&usg=AFQjCNGQ9tlSiA_Ggd0JplKclOk11iGUow&bvm=bv.85464276,d.ZGU
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فاکتورهای بحرانی موفقيت در مديريت  "انتشار مقاله 

  "استراتژيک
 28ماره ش -نشريه مصاف 

 "طراحی نقشه استراتژی شرکت های مادر" انتشار مقاله
 -سين مشاورپژوهشی مهند -فصلنامه علمی

 1386بهار 

طبقه بندی و معرفی سيستم های پاداش "انتشار مقاله

 "نيروی انسانی

ويژه نامه  -نشريه تخصصی انجمن مديريت

  1386مهر و آبان 

 83تا  80طی سالهای  دانشگاه علم و صنعت ايران WTOعضو تيم پژوهشی 

 

 عضویت در مجامع علمي 
 عضو انجمن صنفی مديران و مشاوران منابع انسانی ايران  

ملی و  : و مشارکت در تدوين استانداردهای TC260عضو کميته فنی مديريت منابع انسانی  

 30400 استانداردهایبين المللی حوزه منابع انسانی به رهبری پروفسور آرين قلی پور : 

 )استخدام( 30405)واژگان( و 

 و عضو انجمن بهينه کاوی ايران کارشناس رسمی بهينه کاوی  

 

 ها سایر مدارک/ دوره هاي آموزشي/ مهارت
 محل/موسسه عنوان مدرک

 34000حضور در دوره تربيت ارزياب جايزه منابع انسانی ايزو 
دانشکده مديريت دانشگاه تهران به رهبری 

 1396 -پروفسور آرين قلی پور 

  94معاون منابع انسانی گروه بهمن، مهرماه  تقديرنامه همکاری در جايزه تعالی منابع انسانی 

گواهينامه حضور در کنفرانس شناسايی فرصت های تجاری و 

 اقتصادی ايران و عراق 

مرکز همايش های بين المللی دانشگاه شهيد 

 1393زمستان  –بهشتی 

ه ی بامه:  طراحی مدل شايستگی و برگزاری کانون ارزيابتقديرن

 عنوان مدير پروژه کارفرما

 کارفرما: ايران ترانسفو

 مشاور: مديريت صنعتی

 گواهينامه حضور در دوره آموزشی

 "تربيت ارزياب جايزه تعالی منابع انسانی "
 91يرماه ت -انجمن مديريت منابع انسانی

 صصیگواهينامه شرکت در سمينار تخ

  "اجرای استراتژی"

 بيتا  -گروه پرتو

 1390اسفند  8 -سالن همايش هتل المپيک

 90مرداد  4و  3هتل گاجره/  حضور در تور مديريتی شاه کليدگواهينامه 

يک کارگاه آموزشی: برنامه ريزی استراتژ گواهينامه حضور در

 ساعتSRP (16 )منابع انسانی با متدولوژی 

 1389مرداد  17و  16

 جتمع فرهنگی فرشتهم

 دانشگاه تهران دوره آموزش کاربردی مديريت و حسابداری

و  27مدرک حضور در دومين کنفرانس ملی مديريت عملکرد )

 (1384ارديبهشت  28
 دانشگاه تهران

 شرکت ساپکو-ISO9000آشنايی با استاندارد مديريت کيفيت "مدرک: 
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2000 – 1380" 

 وزارت کار و امور اجتماعی ه رايانهآشنايی با مهارتهای پاي"مدرک 

 

 زبان انگليسي
 Detail Title رديف

1 Overall Band Score: 7  IELTS/Cabridge 
 

 پایان


