خالصه مشخصات فردي و سوابق تحصيلي و تجربي
الف – مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي :حمیدرضا الچین

نام پدر :غالمرضا

وضعیت تاهل :متاهل

وضعیت نظام وظیفه:

زبان خارجي:

تاريخ و محل تولد:

معافیت تحصیلی

انگلیسی  -پیشرفته

 1375/2/30کرج

شماره تماس:

کد ملي:

ساکن :استان البرز-

09366673711

0311420818

شهرستان فردیس

ايمیلh.lachin@yahoo.com :

آدرس وبالگwww.hlachin.ir :

h.lachin713@gmail.com

پروفايل لینکدينHamidreza Lachin :

ب – حوزههاي مورد عالقه
 -1منابع انسانی
 -2رهبری و مدیریت
 -3برگزاری و مدیریت رویداد
 -4کارآفرینی

ج – سوابق تحصيلي :

مقطع تحصیلي

رشته و گرايش تحصیلي

محل تحصیل

معدل

سال

متوسطه

ریاضی و فیزیك

کرج – دبیرستان دهخدا

19/73

1389 - 1393

کارشناسی

مهندسی صنایع

تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران

17/29

1393 - 1397

کارشناسی ارشد

مدیریت مهندسی

تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران

-

ادامه دارد 1397 -

د – سوابق كاري :

محل کار

نوآوا

سمت

کارآموز واحد
منابع انساني

اهم فعالیتها
یادگیری و مشارکت در فعالیتهای زیر:
 -1سیستم های رتبه بندی شغلی مانند  GGSو Hay
 -2مدل ها و روندهای حقوق و دستمزد
 -3مدیریت عملکرد ،مدل سازی شایستگیها ،تعیین  KPIو OKR
 -4اصول کار تیمی ،تیم سازی و ارزیابی تیمی
 -5مدلهای کانونهای ارزیابی

مدت حضور

بهمن  1397تا
کنون

 -6فرآیند و مدلهای جذب و استخدام

دانشگاه علم و

برنامه ريزی و

صنعت ايران

برگزاری رويداد

 -1همایشها و گردهماییهای علمی مانند سلسله همایشهای طعم کارآفرینی و
سلسله نشستهای انتقال تجربه
 -2بازدیدهای علمی از کارخانجاتی مانند یونیلیور ایران ،ایران خودرو ،پارس خودرو،
مگاموتور و بهنوش
 -3کارگاههای آموزشی مانند آموزش مقدماتی اکسل و آموزش مقدماتی بورس

1

مهر  1395تا کنون

شرکت يونیلیور
ايران

IT & HR
ULIP

چهاردهمین
کنفرانس بین

مسئول کمیته

المللي مهندسي

دانشجويي

صنايع ايران
آموزشگاه زبان

مدرس زبان

نصیر

انگلیسي

Yurtici Kargo
Servis Co.

کارآموز بین
الملل

 -1کارآموزی در دپارتمانهای  HRو IT
 -2استقرار سیستم مدیریت یادگیری ( )LMSبا استفاده از پلتفرم Moodle
 -3همکاری در اجرای برنامههای  Employer Brandingدر دانشگاه علم و صنعت
ایران
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مسئول دبیرخانه دانشجویی
مدیریت گروه رسانه و وبسایت
مسئول امور بین الملل
مسئول تیم اجرایی دانشجویی
عضویت در کمیته رویداد کارآفرینی دورخیز
تولید محتوا

تیر الی اسفند 1396

 -1تدریس زبان انگلیسی سطوح بزرگساالن
 -2تدریس دورههای گرامر و مکالمه آزاد
-1
-2
-3
-4

تیر الی دی 1397

مهر  1395الی آذر
1396

کارآموزی بین الملل تحت برنامه کارآموزی  IAESTEدر شهر استانبول ترکیه
فعالیت در دپارتمانهای فناوری اطالعات و بین الملل
اجرای پروژههای تحلیل ،عارضه یابی ،باز طراحی و بهبود وبسایت و اپلیکیشنهای
شرکت
همکاری در تعریف تعرفه جدید خدمات بین المللی

تابستان 1396

ه -سوابق پژوهشي
مقاالت ارائه شده در سمينارها

عنوان مقاله

تاريخ ارائه

چالش های نوآوری تعاملي :مطالعه اکتشافي در

1396

انستیتو توربین گاز ايران

عنوان سمینار
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران

و  -دوره هاي آموزشي

نام دوره

مدت دوره

موسسه برگزارکننده

دارای گواهینامه

سال

تفکر مالي

 8ساعت

یونیلیور ایران

بلی

1397

 8ساعت

دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران

بلی

1396

چگونه استارتاپ خود را مديريت کنیم؟

 4ساعت

آکادمی کارآفرینی تهران

بلی

1396

تربیت مدرس زبان انگلیسي

 3ماه

آموزشگاه زبان نصیر

بلی

1395

اکسل مقدماتي

 16ساعت

دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی
صنایع دانشگاه علم و صنعت
ایران

خیر

کانون شناخت شايستگيهای دانشجويان
دانشگاه علم و صنعت ايران

2

1395

ز  -دانش نرمافزاري و كامپيوتري
 -1نرم افزار  :Excelگذراندن دوره های آموزشی  -تسلط مناسب
 -2نرم افزارهای  Wordو  :PowerPointآشنایی متوسط
 -3نرم افزار  :Visioآشنایی متوسط
 :Moodle -4تسلط مناسب

ح -افتخارات و جوایز
 -1جز  5کارآموز برتر دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران در تابستان 1396
 -2رتبه  957کنکور کارشناسی رشته ریاضی و فیزیك در منطقه 2
 -3رتبه  114کنکور کارشناسی زبانهای خارجه در منطقه 2

ط -ارجاع
دکتر محمدعلي شفیعا
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره تماس09121327677 :
ايمیلomidshafia@iust.ac.ir :

3

