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 مختصر :  بیوگرافی
  تهران  1360فروردین  3تولد م 

 دکترای مدیریت منابع انسانی استراتژیک از دانشگاه تهران  

 )گرایش استراتژی( دانشگاه علم و صنعت  MBAکارشناسی ارشد  

 ساعت ویدئو، پادکست و..( 200تولید محتوای چندرسانه ای )بیش از  

مدیران در  (استراتژی و منابع انسانی کوچینگ )هفده سال سابقه مشاوره و  

 سازمان و شرکت در صنایع مختلف  30بیش از 

 مدیر اسبق استراتژیک و روابط بین الملل گروه بهمن، بنیاد رودکی و .. 

 و..( MAZDA,HITACHIهمکاری های بین المللی )شرکتهای  

 برترین دانشگاه ها و موسسات آموزشی DBAو  MBAمدرس دوره   

 صنایع مختلف  ورکشاپ تخصصی در 150برگزاری بیش از  

 : فروشگاه محصوالت آموزشی  خالق رما )رویای مسیر ارغوانی( 

عنوان مقاله و حضور در  50عنوان کتاب، بیش از  4مولف و مترجم   

 کنفرانس های مختلف داخلی و خارجی 

 "مشاور و مدرس منابع انسانی استراتژیک " دکتر امیرحسین صبورطینت" رزومه کاری

artnerPusiness BHR   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :تحصیالت

o  : خروجی 1ه ( رتب1395دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران )سال فارغ التحصیلی 

o ( فوق لیسانس مدیریت استراتژیک از دانشگاه علم و صنعتMBA Strategy سال )1387 

o  (1383تا  1379لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت )از 

 

 : (فده سال بیمهاجرایی )ه سوابقبرخی 

o  دیریتم( صنعت: مشاوره 1388تا  1383مدیر مهندسی شرکت مدیریت و برنامه ریزی مبنا )از 

o  ات برق( صنعت: تجهیز1392تا  1388کارشناس ارشد طرح و برنامه شرکت ایران ترانسفو )از 

o  درو ( صنعت: خو1395تا  1392مدیر استراتژی و مشاور روابط بین الملل گروه بهمن )از 

o  ( صنعت : هنر 1396مدیر طرح و برنامه بنیاد رودکی )سال 

o  دیریتم( صنعت: مشاوره 1399تا  1397مدیر پروژه در شرکت مشاوران سرآمد کسب و کار )از 

Amirhossein-sabourtinat 

Amirhossein_sabour 

(+98) 9214349842 

Saboor222@gmail.com 

ROMAPACKS 
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 بین الملل :سوابق  برخی

o  نماینده کارفرما )گروه بهمن( در تهیه بیزنس پلن های مشترک باMAZDA  وHITACHI 

o  نماینده کارفرما )بنیاد رودکی( در قرارداد اعزام گروه ارکستر سمفونیک بهRavenna  ایتالیا 

o  نماینده کارفرما )ایران ترانسفو( در پروژه تحقیقات بازار صنعت برق باFrost & Sullivan 

o  همکاری با( انجمن مدیریت دانش اتریشKMAو دریافت مدرک بین المللی مدیریت دا )نش 

 

 به ترتیب از آخر  (HRپروژه های مشاوره )استراتژی و اهم 

o  1400نیمه اول سال  –مشاور منابع انسانی هلدینگ دانش بنیان گرین وب 

  1400نیمه اول سال  –مشاور منابع انسانی هلدینگ پارس پندار نهاد  

  1400با شتابدهنده ها )ابر زندگی، ژرفا( از نیمه دوم کوچینگ یزنس ی در بهمکارشروع   

  1399از  –مرکز مشاوره مدیریت ماهان  درمشاوران  کادرعضو  

  1399-انوان صنعت نفت با همکاری گروه صنعتی آریاناطرح استعدادیابی بهمکاری در 

 لمللیمکاری با مجتمع بین اهمکاری در طرح استعدادیابی مدیران پتروشیمی خلیج فارس )ه 

  1399تهران و شرکت رهاوران فنون پتروشیمی( در سال 

 گاز  شرکت استراتژی و تعالی سازمانی گروه مشاوران سرآمد کسب و کار )همکاری در پروژه های

 99ا ت 96 –گروه مپنا(  STSشرکت تجهیزات سپاهان و پروژه مدیریت عملکرد  استان سمنان،

 1397تا  1396 –ه استراتژیک و عملیاتی شرکت پتروشیمی تندگویان مدیر پروژه برنام  

  1395 –مدیر پروژه مدیریت عملکرد شرکت سپاهان باتری  

  1394:  شرکت سیم و کابل عصر رفسنجانمدیر پروژه عارضه یابی و بهبود  

 1393 -مشاور مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 

 زارت ودیریت معاونت توسعه مام مدیریت فرایندهای منابع انسانی در همکاری در پروژه طراحی نظ

 1390: بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  اختار مدیریت مبنا به مدیریت دکتر سیروس )مدیر پروژه استراتژی و طراحی سشرکت مشاور

اتی در یو عمل پروژه عارضه یابی و استقرار نظام مدیریت استراتژیک آب و برق خوزستان، سازمان 

ب، شرکت آب منطقه ای غرو همکاری در پروژه های مدیریتی در شرکت ملی حفاری ایران، 

از  ین( :شرکت سهامی الیاف، شرکت صنایع شیر ایران، شرکت تکالن توس، شرکت نفت و گاز تام

  88تا  83

 

 تدریس و سمینارها 

  : عضو کادر اساتید( دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانWWW.POSTMBA.ORG) 
گرایش  MBAگرایش استراتژی با هدایت علمی دکتر مجتبی لشکربلوکی و  DBA)همکاری در 

  ریتیل با هدایت علمی دکتر علیرضا جلیلی(

 ( عضو کادر اساتید : موسسه آموزش عالی ازاد هفتادHaftadو دوره های مجازی )  دانشگاه

( با هدایت آقای دکتر جباری )و تدریس در حوزه های : مدیریت VLA.IRتهران )

 استراتژیک، رفتار سازمانی، منابع انسانی، برندینگ شخصی(   

http://www.postmba.org/
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 ( عضو کادر اساتید: مرکز مشاوره مدیریت ماهانMCC ،) مدرسه کسب و کار ماهان

(Mahan Business School و مرکز روانشناسی ماهان ) 

  : معضو کادر اساتید( درسه کسب و کار آریاناAryana Business School) 

 ( موسسه آموزش عالی آزاد بهارBahar Business School) 

  مرکز آموزشهای ضمن خدمت دانشگاه تهران 

  )دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران )مرکز آموزشهای کاربردی 

 موسسه آموزش عالی ازاد اندیشه معین 

 نمرکز آموزشهای اتاق بازرگانی ایرا 

 )مرکز آموزش مدیریت دولتی )ارزیاب حرفه ای  مدل شایستگی عمومی مدیران 

 ( موسسه مرزبان کیفیتIMQ) 

 شگاه شهید بهشتی )دپارتمان آموزشهای تخصصی( و دانشگاه صنعت آب و برق دان 

 موسسه مطالعات در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران 

  ( 97ال انسانی )استاد برگزیده منابع انسانی س انجمن صنفی مدیران و مشاوران منابع 

  )دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران غرب )سماء 

 

   در صنعت موزشی/بوت کمپ آی کارگاه هاسوابق اجرای رخی ب

 محل ارائه/توضیحات ورکشاپ/سمینار تخصصی/وبینار عنوان

 1400:  شرکت مهندسی اهتمام مهارت های نرم مدیران 

 1400ران آبفا کل کشور: مدی مهارتهای چهارگانه ترکیبی

 مدیر در نقش کوچ
(/پرفیوم و میزبانی از MCC) مرکز مشاوره ماهان

 99-مرکز بیزنس کوچینگ ایرانیان(مسیح جوادی )

 99توسعه مدیریت نفت )با همکاری آریانا( :  استراتژیکمدیریت 

 99دیران منابع انسانی شرکت تاپ: م منابع انسانی چابک

 99-هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مدیران  در صنعت نفت مدیریت استراتژیک 

 99-شرکت انتقال گاز استان خوزستان مدیریت تحول 

 99 –دانشگاه جامع شهرداری تهران  یمنابع انسانی و استراتژی در واحدهای روابط عموم

 99 -پتروشیمی مروارید  استراتژی های منابع انسانی 

  98بهمن  -ستاد توسعه فناوری نانو (Coachingمبانی و تکنیک های کوچینگ )

 98مستان ز -مرکز اموزش مدیریت دولتی  مدل شایستگی مدیران دولتی 

  98یر ت -دانشگاه تربیت مدرس برندینگ شخصی اعضاء هیات علمی

  98مرداد  –شهرداری مشهد  "نظام مدیریت عملکرد شهرداری ها"

  98رداد خ -ق بازرگانی گرگاناتا "بازاریابی و فروش نوین"سمینار: 

 98ردیبهشت ا -اتاق بازرگانی جیرفت  "نقش استارت آپ ها در کسب و کار "سمینار: 

 98روردین ف-شرکت فوالد سنگان  "مدیریت استراتژیک"سمینار: 

 97سفند ا -موسسه آموزش معین "پرسونال برندینگ در بستر دیجیتال"سمینار:  
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  97ی د -اتاق بازرگانی خرمشهر "نت از حقوق شهروندیتکریم ارباب رجوع و صیا"

 97آبان ماه –شرکت مشاوره مدیریت تدبیر   "آشنایی با مدل تعالی سازمانی"سمینار : 

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

  97ه آذرما -(MBAمدرسه ماهان )دوره  ( MBA Onlineسمینار:  مگاترندها )

 (97و )شهریور پاکش "مدیریت سینرژیک"سمینار : 

  97ماه تیر -شرکت گلرنگ "مگاترندها "سمینار : 

 97تیر  -بانک آینده (KPIsسمینار : شاخصهای کلیدی عملکرد )

 1396 –شرکت داروپخش   "نظام مدیریت عملکرد سازمانی و فردی"سمینار :  

  1395آذرماه  BCG- 1به نمایندگی از  )ابرروندها(  MegaTrendsسمینار:  

 94اسفند  9 –( BECGمشاوران تعالی سازان ) " کانون ارزیابی و توسعه مدیران سیم و کابل ابهر"

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

 1393روردین ف --مدیران شرکت حفاری شمال ( صنعت حفاری KPIشاخص های عملکرد )

 1392سفند ا -شرکت پتروشیمی تندگویان  "مدیریت استراتژیک"سمینار: 

 92بهمن  30 -شرکت حفاری شمال ( KPIسمینار شاخصهای کلیدی عملکرد)

 92بهمن  7 -شرکت حفاری شمال  "(SFOسازمان استراتژی محور )"سمینار 

 92بهمن  6 -مرواریدشرکت پتروشیمی   (SFOسمینار سازمان استراتژی محور )

  92دی ماه -یریتمدیازدهمین کنفرانس  در اجرای استراتژی هاداشبورد مدیریت، رویکردی 

 91دی  -دهمین کنفرانس مدیریت سخنرانی در پانل: جاری سازی استراتژی 

 91 دی ماه-دهمین کنفرانس مدیریت عضو هیات علمی پانل تخصصی اجرای استراتژی

 (1390) شرکت توسعه ارتباطات زیرساخت "دیریت تکنولوژیم"سمینار سه روزه 

 (1390)شرکت توسعه ارتباطات زیرساخت "مدیریت استراتژیک و ارزیابی عملکرد"سمینار: 

  1389سفند ا -شرکت ایران ترانسفو "عارضه یابی با مدلهای بلوغ بازاریابی "سمینار  

 87بان آ-شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی  "سیستم ارزیابی عملکرد استراتژیک"سمینار: 

 (1384دفتر مرکزی توزیع داروپخش )خرداد   "مدل های مدیریتی شرکت های هلدینگ"سمینار: 

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

 1386ردیبهشت ا -شرکت ملی حفاری "ریزی تلفیقیبرنامه "سمینار: 

  1387ذرماه آ -شرکت ملی حفاری   "OMP3لوغ سازمانی مدیریت پروژه مدل ب"

 
 

 کتب و مقاالت:

 محل ارائه/توضیحات عنوان

 1399 -انتشارات نماد اندیشه قرن نو، راه نو: چهل سالگی"تالیف کتاب: 

 1398 -انتشارات نماد اندیشه "مدیریت بین الملل : دیدگاه میان فرهنگی"تالیف کتاب:  

  به ریاست دکتر آرین قلی پور  TC260کت در کتاب: استانداردهای منابع انسانی مشار

 انتشارات ساپکو )مشترکا با دکتر برارپور( امینگز و وورلی  ک - "مدیریت تغییر"مشارکت در کتاب: 
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 )مولف: دکتر سیروس( انتشارات امیرکبیر مبنا مشارکت در کتاب: مدل مدیریت استراتژیک 

 صنعتی ایران  مرکز اموزش و تحقیقات ت کتاب: برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطالعا مشارکت در

ه آینده سیستم های مدیریت عملکرد نیروی انسانی )مطالع

 ( STSموردی: کارت متوازن فردی شرکت 

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کار 

گاه شهید تهران )دانش -98تیر  8 –و بازرگانی

 و سیویلیکا   ISCیه در نما -بهشتی(

مقاله آینده نگری در طراحی مدل بومی سنجش مراوده 

 استراتژیک

 -نشریه آینده پژوهی مدیریت )علمی

 1396پژوهشی(، بهمن 

Letter of acceptance of the article and 
of July).   thpresentation (Receipt on 17

Article: A 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( 

ی به منظور ارزیاببکارگیری مدل بلوغ بازاریابی "مقاله: 

 "فرایندهای بازاریابی شرکت ایران ترانسفو

قات بازاریابی پژوهشی تحقی -مجله علمی

 1390ابستان ت -ماره دومش -سال اول

 "الگوی مراوده استراتژی"مقاله: 
پاییز  –دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 

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

FRAMEWORK FOR GUIDNG LOCAL 

ORGANIZATIONS TOWARD 

SUSTAINABLE EXCELLENCE 

SAIIE 2013 Conference  

 " "مقایسه مدلهای تدوین استراتژی منابع انسانی"مقاله 
هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت 

 1390مهرماه  -زیرا همایشهای -استراتژیک

 "ونسفارائه مقاله  عارضه یابی بازاریابی در شرکت ایران ترا

 

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت 

 -تهران -1390ماه تیر 16و  15 -بازاریابی

 مرکز همایش های بین المللی رازی

 اطاتتوسعه مدل راهی به تعالی با رویکرد ارتب"ارائه مقاله 

 "فرایندهای تخصصی

مین کنفرانس بین المللی مدیریت چهار

 الن رازیس -88یماه د -استراتژیک

ت دیریمنظامنامه تعامالت و ارتباطات ارکان طرح "ارائه مقاله 

 "استراتژیک شرکت ملی حفاری ایران

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت 

تهران سالن  -87ن ابا 20و  19 -استراتژیک

 همایشهای رازی

یابی ازارچارچوبی برای عارضه یابی فرایند ب معرفی"ارائه مقاله 

 "واحدهای کسب و کار

 پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

 الن اجالس سرانس -هرانت -1386آذر 

ت راهی به تعالی: استراتژی عملی برای هدای"ارائه مقاله 

 "سازمان های ایرانی به سمت تعالی پایدار

دومييین کنفييرانس بييین المللييی مييدیریت 

 1386آبان  23و  22 -اتژیک )تهراناستر

 1386 -فصلنامه جامعه مهندسین مشاور "راهی به تعالی پایدار"انتشار مقاله 

 1386هار ب -فصلنامه جامعه مهندسین مشاور انتشار مقاله: نقشه استراتژی شرکتهای مادر

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت تبیین متدولوژی بومی طراحی نقشه اهداف و "مقاله 

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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استراتژیک )سالن همایش های هتل المپیک(  "ازمان آب و برق خوزستانمطالعه موردی: س -استراتژی

 1385اسفند  6و  5

 (1385نشریه مدیریت )ویژه خرداد و تیر  "مدل راهی به تعالی"مقاله 

 "ریزی استراتژیک صنعتی با مدل مبناکاربرد برنامه" مقاله
استراتژیک اولین کنفرانس ملی مدیریت 

 (1384مرداد  27 -)تبریز

 "نفعان سازمانیمدل تجزیه و تحلیل ذی"مقاله 
ششمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع 

 )دانشگاه صنعتی امیرکبیر(

 "پذیریانحصارزدایی و رقابت" مقاله
  نهمین همایش مهندسی صنایع

 1380 - )دانشگاه علم و صنعت ایران(

 28ماره ش -نشریه مصاف   "موفقیت در مدیریت استراتژیک فاکتورهای بحرانی "مقاله 

 1386هار ب -فصلنامه مهندسین مشاور "طراحی نقشه استراتژی شرکت های مادر"مقاله 

  1386یژه آبان و -نشریه انجمن مدیریت "سیستم های پاداش نیروی انسانیه بندی طبق"مقاله

 83تا  80طی سالهای  دانشگاه علم و صنعت ایران WTOعضو تیم پژوهشی 

 

  عضویت در مجامع علمی

 عضو انجمن صنفی مدیران و مشاوران منابع انسانی ایران  

 عضو انجمن علمی مدیریت دولتی ایران  

 عضو کانون نویسندگان خانه کتاب )سرای اهل قلم( 

 لی و بین: و مشارکت در تدوین استانداردهای م TC260عضو کمیته فنی مدیریت منابع انسانی  

 )استخدام( 30405)واژگان( و  30400المللی منابع انسانی به رهبری پروفسور آرین قلی پور : 

 

 سایر گواهینامه های حرفه ای
 محل/موسسه عنوان مدرک

 1399-مرکز آموزش مدیریت دولتی  ارزیاب حرفه ای مدل شایستگی مدیران دولتی

 1396 -روفسور آرین قلی پور پ 34000دوره تربیت ارزیاب جایزه منابع انسانی ایزو 

  94معاون منابع انسانی گروه بهمن، مهرماه  تقدیرنامه همکاری در جایزه تعالی منابع انسانی 

 1389 -سازمان مدیریت صنعتی   تقدیرنامه:  طراحی مدل شایستگی و برگزاری کانون ارزیابی

 91یرماه ت -بع انسانیانجمن مدیریت منا "تربیت ارزیاب جایزه تعالی منابع انسانی "

 شرکت ساپکو "ISO9000-2000 – 1380مدیریت کیفیت  "مدرک: 

 

 زبان انگلیسی

 Detail Title ردیف
1 Overall Band Score: 6.5 IELTS/Cabridge 

 پایان


