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پروفایل
متولد سال  1359در تهران هستند؛ در حال حاضر در شرکت طراحی و مهندسی
صنایع انرژی ) (EIEDبه عنوان مدیر منابع انسانی و توسعه کارکنان فعال هستند.

تحصیالت
• کارشناسی مهندسی صنایع (تکنولوژی صنعتی) دانشگاه علم و صنعت ایران

تجربیات کاری
•
•
•
•

مدیر منابع انسانی و توسعه کارکنان شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی ()EIED
مدیر کیفیت صنایع ریخته گری آلومینیوم پرس ()ALPIN
مشاور سیستم های مدیریت کیفیت شرکت مشاوره پیشران صنعت
مشاور و مدرس شرکت PMPiran

مهارتهای حرفهای (خودارزیابی)
مدیریت پروژه
مدیریت تیم
مذاکرات تجاری
هوش هیجانی

noori_amirali@yahoo.com
www.pmpiran.com
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بهبود فرآیندها
مسئولیتپذیری
منتورینگ
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شرح سوابق کاری
از بهمن ماه  1387تاکنون مدیر منابع انسانی و توسعه کارکنان شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
(: )EIED
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی ،یکی از بزرگترین شرکتهای  EPCدر حوزه صنایع نفت ،گاز و
پتروشیمی است  EIED.یکی از شرکت های گروه ( OIECمهندسی و ساختمان صنایع نفت) می باشد که
در ابتدا (حدود  20سال قبل) در حوزه مهندسی شروع به کار نموده ولی به تدریج به عنوان EPC
 Contractorفعال شده است.
مسئولیت ها :
پیشنهاد سیاست ها و خط مشی های کلی منابع انسانی سازمان
برنامه ریزی نیروی انسانی
کارمند یابی
انتخاب کارکنان
به کار گماری
ارزیابی و طراحی مشاغل  /طراحی ساختار سازمانی
آموزش و توسعه
مدیریت عملکرد
جبران خدمات
نگهداشت کارکنان
روابط کار
توانایی ها و دستاوردهای مهم :
انتخاب دستاوردهای مهم از دوره کاری به عنوان مدیریت منابع انسانی در  EIEDبسیار سخت است.
آنچه اکنون در ذهنم بسیار پررنگ است :
مهارت مدیریت منابع انسانی از سطح کالن تا سطح عملیاتی
رفع تعارض و کمک به حل بحران های سازمانی و بحران های بین کارکنان
استفاده مستمر از منابع به روز بین المللی مانند منابع ( SHRMانجمن منابع انسانی آمریکا) و سایر
منابع معتبر
مصاحبه های استخدامی با بیش از  500نفر در طول دوره مدیریت منابع انسانی
مهارت استفاده از روش  MBTIبرای تیپ شناسی
تمرکز بر روش های سنجش رضایت کارکنان و دلبستگی شغلی( )Engagementبه ویژه پس از پروژه
مشترك با سازمان مدیریت صنعتی
تسلط بر نظام حقوق و دستمزد و آشنایی با مدل هایی مانند Hayو Mercer
احیاء فرآیند خاتمه خدمت در شرکت به ویژه از طریق مصاحبه های خاتمه خدمت
())Termination Interview
تسلط کامل بر قانون کار و شناخت خالءهای معمول سازمان های ایرانی در این حوزه
تجربه مستمر عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان و دریافت نکات کلیدی بهره مندی بیشتر سازمان
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شرح سوابق کاری
از اردیبهشت ماه  1383تا بهمن ماه  1387مدیر کیفیت صنایع ریخته گری آلومینیوم پرس (: )ALPIN
صنایع ریخته گری آلومینیوم پرس ،یکی از قدیمی ترین قطعه سازان ایرانی است که با استفاده از
روش ریخته گری تحت فشار( )Diecastسال ها قبل اقدام به تولید قطعات آلومینیومی خودرو می

نماید.
این شرکت خصوصی ،در کیلومتر  20جاده مخصوص کرج واقع بوده و در حدود  100نفر پرسنل دارد.
مسئول کیفیت (تضمین کیفیت  /کنترل کیفیت)
ساماندهی بخش کنترل کیفیت) (QCمبتنی بر سطوح مختلف بازرسی ابعادی ،بازرسی چشمی و بازرسی
ترکیب مواد منطبق بر جداول نمونه گیری و الزامات وقت خودروساز
راه اندازی آزمایشگاه شیمی تجزیه برای اطمینان از کیفیت مواد اولیه (شمش های آلیاژی) و نیز
محصوالت تولیدی
راه اندازی آزمایشگاه کوانتومتری پیشرفته (اسپکتروفتومتری) برای اطالع لحظه ای از کیفیت مواد
مدیریت اقدامات مربوط به تضمین کیفیت شامل طراحی سیستم ،تدوین روش های اجرایی و
دستورالعمل ها ،اجرای سیستم و ثبت سوابق
موفقیت در کسب گواهینامه  ISO/TS 16949و ISO9001
کسب گرید  Bقطعه سازی از مگاموتور
به صورت خالصه ،در آلومینیوم پرس در یک محیط کارگاهی تالش کردند که اصول کنترل کیفیت و
بعدتر تضمین کیفیت را به شکل واقعی (و نه ظاهری) به کمک همکارانم پایه گذاری کنند.
در مدت حضور در این شرکت ،روابط مستقیم فنی با نمایندگان خودروساز برقرار کرده و برای حل
مشکالت در خط تولید موتور پراید (مگاموتور) و خط تولید مورتور بنزهای دیزل (ایدم؛ تبریز) به صورت
مکرر حضور می یافتند.
مشاور سیستم های مدیریت کیفیت شرکت مشاوره پیشران صنعت از سال  1379تا : 1383
شرکت پیشران صنعت تهران مهر ،یک شرکت مشاوره سیستم های مدیریت است که از حدود  15سال
پیش در این حوزه فعال بوده است .استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ،مدیریت ایمنی ،مدیریت
زیست محیطی و نیز مشاوره های آسیب شناسی سازمانی از مهم ترین فعالیت های این شرکت است.
مشاور سیستم های مدیریت کیفیت
به صورت پاره وقت در دوره دانشجویی
در این شرکت به عنوان اولین محل کار ،با موضوعات حرفه ای عمومی و تخصصی مهندسی صنایع آشنا
شدم .در حدود  5شرکت مختلف در تیم پیاده سازی استانداردها حضور داشتم .از سال سوم حضور (
 ) 1382به تنهایی توانمندی مشاوره را پیدا کردم.
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PMPiran
مدیر عامل
شرکتتخصصی
توانمندیهای
در طی دوران اشتغال در کنفرانس ها ،سمینارها و دوره هاي آموزشی زیادي حضور داشته اند.
کنفرانس ها و سمینارها :
کنفرانس توسعه منابع انسانی (تقریبا هر سال)
کنفرانس مدیریت (تقریبا هرسال)
کنفرانس مدیریت دانش (تقریبا هرسال)
کنفرانس آموزش و توسعه منابع انسانی (  2بار)
دوره هاي آموزشی اخیر:
آمادگی آزمون بین المللی  PHRiآریانا1395 ،
دوره هاي مختلف تیپ شناسی شخصیت  MBTIدکتر علیرضا شیري ،مهندس پورصمیمی 1394 ،و 1393
سیستم حقوق و دستمزد MERCERمهندس پورصمیمی 1394
جایزه ملی تعالی منابع انسانی ،دکتر حافظی1394 ،
مهارتهاي ارتباطی ،دکتر علیرضا شیري 1393 ،
دوره قانون کار ،دکتر ظریفی آزاد1393 ،
گفتگوهاي دشوار ،مهندس محمدرضا شعبانعلی1392 ،
مدیریت آموزش بر اساس  ISO10015دکتر حافظی 1391
سایر دوره هاي آموزشی
دوره هاي مختلف در زمینه منابع انسانی ،قانون کار و موارد مرتبط
دوره هاي متعدد آموزشی در حوزه سیستم هاي مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی و ایمنی
دوره هاي متعدد ابزارهاي کنترل کیفیت
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