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-  
 با هدف  رررهده مدف او ندمدی  دفدردتی ق ررتطداب رد و ب دره قری ق تعدالی ردا  ا  هدای            33102ثبت  ه شرکت تعالی گستر به شمار

عددا ر  لقلتددی ق م،ماددیر ر  شرددد،  ژدداقرهر زددوقهجر   ددم ه ق رتددرر باتییدده بددر تددمر  ت ،،ددی     تملیددفی ق مددف اتی ر

  غا نممله ررت. 1387کارشنارا ر  ژاقرر  ق رراتیف  جربر فعالیت ممل ررر  رال 

  
ندده رررهدده مددف او  ژدداقرهر   ددم ه ق زددوقهج لر   ی    

کده بداقر رثدرب ج     ررتطررر ریستم ای  دفدردتی بده نیدمی   

 بمل  زیاله را ی  ن ا لر را  ا  ها فررگیر شمل.
 

لرعراده رررهده مدف او ق ربهررهدای     را  انی زیژدتا  ق ردر  ف   

  ژاقر  فدردت لر ر و  لی ق  ن طه ری

 
 هاشردک رشف ق تمرعه را  ا 

A Partner For Organizations Growth And Development 

  
 ژتری  فرری ق زار گمدی  

 زادبنفی به رامل رمالق حرفه ری 

 ت ،ص گرردی 

 
  رر دابی ق تمرعه رهبرر 

 یتعالی را  ان 

 فدردت ق ب بمل فرردنفها  

 فدردت  نابع رنسانی  

 برنا ه ردهی ررتررتودک 

 نفری انادع ق ب ره قری   

 فدردتی شررحی ق تمرعه نرم رفهرر  

 م ه ق تمرنمنفرا ی   

  تمرد   شفه لر   ینه ت ،،ی  دفدردت عمدم ی   تأدیف االحیت

تم دمری  های رنسانی ردارت  فدردت ق رر اده عاقنت تمرعه  

 (کژمر ردهی برنا ه ق  فدردت را  ا  1 رتبه)

  ی ییمف او رنفمر ات تیاالح نا هیگمرهلررری 

  عضم ررمی رنجمی  ژاقرر   فدردت ردرر 

  عددال  لر لررری زرقرندده فنددی ق   نفرددی ر  رددا  ا  اددنادع ق 

 های  فدردت ق ب بمل کیفیت   ینه ریستا

  ژاقر همیار )قرتف االحیت( شرکت نمرا ی انادع ردرر  
 

 
   کژمر  ژاقره ر  را  ا   فدردت ق برنا ه ردهی 1رحرر  رتبه 

  یییمف او رنفمر ات تیاالح  4رحرر  رتبه 

 90ق  89 های قرحف نممنه فنی ق   نفری رال 

  94ر92ر91قرحف برگهدفه فنی ق   نفری رال 

  91 ژاقر تطفدر شفه لر رقلیی همادج ب ج رال ت لر رال 
 

 
 را  ا  لر   ینه  ژاقره ر   م ه ق ررتطررر ریستم ای  فدردتی شا ل: 100زرقژه لر  350رنجام بیج ر  

 

   زرقژه لر حم ه تعالی را  انی   110رنجام بیج ر 

   (را یر راالح ق ب بمل فرردنفها فل ) ها فدردت فرردنفلر حم ه زرقژه  60رنجام بیج ر 

   برنا ه ردهی ررتررتودک ق  فدردت عملیرلزرقژه لر حم ه  25رنجام بیج ر 

   زرقژه لر حم ه  نابع رنسانی   80رنجام بیج ر 

  زرقژه لر حم ه رر دابی ق تمرعه رهبرر  15 رنجام بیج ر 

   زرقژه لر حم ه نرم رفهررهای  فدردتی 30بیج ر 

TaaliGostar Co.
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 شرکت تعالی گستر با ب ره گیری ر   ت ،،یی تمرنمنف مف او ذدل رر رررهه  ی لهف:
 حم ه تعالی را  ا  .1

  ژاقره ت ت مملرر دابی بر رراس  فل تعالی را  انی EFQM 

   ر مح گمرهینا هر تطفدرنا ده ق   ژاقره ت ت لردافت تادهه  لی تعالی را  انی ردرر(
 تنفدس(

 عارضه دابی ق تفقدی برنا ه تمرعه را  ا  بر  بنای رلگمی تعالی را  انی 

 حم ه برنا ه ردهی ررتررتودک .2
  شررحی ق  ررتطررر نظام  فدردت ررتررتودک را  ا 
 ها با  فل  نظام تاری را ی ررتررتویBSC 

 رر دابی ق تمرعه رهبرر  .3
  شادستگی رهبرر تفقدی  فل 

  لرته شادستگی های رهبرر  360رر دابی 
  تفقدی برنا ه تمرعه رهبرر 
 رر دابی ربک رهبری 

  رترری کانم  رر دابی رهبرر 

 حم ه  فدردت ق ب بمل فر دنفی .4
 ررتطررر نظام  فدردت فر دنف 
 را ی ق ب بمل فر دنفهای را  ا  شنارادیر  فل 

  گیری ق ب بمل عملیرل رنفر هتعردف شامص های فر دنف به  نظمر 

 نفری  جفل فر دنفها   

 حم ه  فدردت  نابع رنسانی .5
 ژاقره ت ت ررتطررر رلگمی تعالی  نابع را  انی  
 برنا ه ردهی ررتررتودک  نابع رنسانی 

  شررحی نظام  فدردت عملیرل کارکنا 

  شررحی نظام رنجج ق ب بمل رضادتمنفی کارکنا 

 عملیرل )کاررنه( شررحی نظام زرلرمت  بتنی بر 

 شررحی نظام بر قرل نیرقی رنسانی 

 شررحی ق زیاله را ی نظام زیژن الها 

  شررحی نظام زیژرفت شغلی کارکنا 

 قری   نفری انادع ق ب ره .6
 ررتطررر چرمه ب ره قری 
 ( 5شررحی ق ررتطررر نظام  رررتگی  یی  کارS) 

 شررحی نظام  فدردت لرنج 

  فدردتیشررحی ق تمرعه نرم رفهررهای  .7

  با تاب -  مثر ر  کارکنا  یعملیرل ق قفرلرن یابدرا انه رر 

  ررهبرل -رهفر  ق رقفر او را  ا   جدزارا انه تاری را ی ق 

 لرشبمرل - نفعا  یذ ردکارکنا  ق را یتمنفدرنجج رضا لرشبمرل 

 یمف او رفاه یابدرر  را انه 
   لرشبمرل زادج -را انه زادج عملیرل فر دنفها ق قرحفهای را  ا 

 )لرشبمرل رنجج رضادتمنفی ذدنفعا  ) ژتردا  ر کارکنا  ر تا یی کننفگا   ق  سئملیی تا عه 

   م ه .8

 نمادف. های  در  ی لر ررف،لهای   م شی  برگهرری لقرهگیری ر   فررا   جرب رقفرم به  ه شرکت تعالی گستر با ب ر

 فدردت  نابع رنسانی  

  را  انی شنادی با رلگمهای تعالی 

  تمرعه  فدرر 

  رنگیهه ق للبستگی کارکنا 

   برنا ه ردهی ررتررتودک 

 تربیت رر داب 

 فدردت عملیرل  

 نظام های  ژارکتی 

 های حل  ساله  ارو 

 نظام  رررتگی  یی  کار  
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 تمرل رلیمانی

  فدرعا ل ق عضم هیئت  فدره

 تمرل رعیفی

 رهیس هیئت  فدره ق  فدر رترردی

 رمانه  رتضمی

 عضم هیئت  فدره
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 را  ا  های   در جممعه ق ررو نفت

 حم ه ب ره برلرری نفت ق گا :
 شرکت ب ره برلرری نفت ق گا   رگرس تنمبی .1

 شرکت ب ره برلرری نفت ق گا  شرق .2

 های نفتی:فر قرلهق زاالدج حم ه ز ج 

شرکت ز ج ق زاالدج فر قرله های نفتی  ن طه  .3

 مرررا 

 :گا  حم ه زاالدج

 شرکت  جتمع گا  زارس تنمبی .4

  جتمع گا  زارس تنمبی 1زاالدژگاه  .5

  جتمع گا  زارس تنمبی 2زاالدژگاه  .6

  جتمع گا  زارس تنمبی 3زاالدژگاه  .7

  جتمع گا  زارس تنمبی 4زاالدژگاه  .8

  جتمع گا  زارس تنمبی 5زاالدژگاه  .9

  جتمع گا  زارس تنمبی 6زاالدژگاه  .10

  جتمع گا  زارس تنمبی 7زاالدژگاه  .11

  جتمع گا  زارس تنمبی 8زاالدژگاه  .12

  جتمع گا  زارس تنمبی 9زاالدژگاه  .13

 نورلشرکت زاالدج گا  ش یف هاشمی .14

 شرکت زاالدج گا  ردالم .15

 شرکت زاالدج گا  فجرتا .16

 شرکت زاالدج گا  زارریا  .17

 حم ه رنتطال گا :

 گا  ردرر  رنتطالشرکت  .18

 عملیاو رنتطال گا  4 ن طه  .19

 عملیاو رنتطال گا  2 ن طه  .20

 حم ه تم دع گا :

 شرکت گا  ررتا  ت رر  .21

 شرکت گا  ررتا  مرررا  رضمی .22

 شرکت گا  ررتا  مرررا  شمالی .23

 رمنا شرکت گا  ررتا   .24

 شرکت گا  ررتا   ا نفرر  .25

 شرکت گا  ررتا  فارس .26

 حم ه زترقشیمی:

 زترقشیمی ش یف تنفگمدا شرکت  .27

 شرکت زترقشیمی زارس .28

 

  جممعه ق ررو نیرقرا  ا  های  در 
 شرکت برق  ن طه ری مرررا  .29

 شرکت  فدردت  نابع  ب ردرر  .30

 شرکت تم دع نیرقی برق  ژ ف .31

 شرکت  ب  ن طه ری مرررا  رضمی .32

 شرکت  ب ق فاضالب  ژ ف .33

 شرکت  فدردت تملیف برق نیا .34

 

یق ش ررا  ررهق ررو را  ا  های  در  جممعه   

 رلرره کل رره  هی مرررا  .35

 رنطالب ررال ی مرررا  رضمیبنیال  سیی  .36

 گستر گذرری تمرعه ش ری تمس شرکت رر اده .37

 شرق گذرری  سیی شمال شرکت رر اده .38

  جتمع فرهنگی ق تمردستی  بالگرر  .39

 

 را  ا  های  در  جممعه ق ررو کژمر

 ش رلرری ت رر  )را  ا   دبا را ی( .40

 ررتانفرری مرررا  رضمی .41

 شرکت ب ره برلرری ق ار ش ری  ژ ف ق حم ه .42

  فدردت زوقهج ق تمرعه ش رلرری  ژ ف .43

 

ق ررو انعتر  عف ر تجارورا  ا  های  در  جممعه   

  جتمع فمالل مرررا  رضمی .44

 ردرر  مملرق مرررا  .45

 شرکت ریما  قاهی .46

 شرکت رلیتردک مملرق شرق .47

 شرکت رلماس کارر  .48

 شرکت حمل ق نطل بیی رلمللی ریرقل شبیه .49

 شرکت زترقانعت تنمب .50

 

ق ررو فرهنگ ق ررشالرا  ا  های  در  جممعه   

 را  ا  تبلیغاو ررال ی .51

  مرسه فرهنگی ق هنری مرررا  .52

 
  رتا  قفس رضمیرا  ا  های  در  جممعه 

 شرکت فناقری رشالعاو ق ررتباشاو رضمی .53

 شرکت فر قرله های غذردی رضمی .54

 شرکت انابع غذردی رضمی )نا  قفس رضمی( .55

 
ق ررو لفاعرا  ا  های  در  جممعه   

 مرررا   -شرکت فرقشگاه های  نجیره ری رتیا .56

 

ت ال کژاقر یرا  ا  های  در  جممعه ق ررو   

 ت ال کژاقر ی مرررا  رضمیرا  ا   .57
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 لرنژگاه هار  عاقنت ها ق لرنژیفه ها -را  ا  های  در  جممعه ق ررو ب فرشت ق لر ا  

 هالرنژیفه

  ژ فلرنژگاه علمم زهشیی لرنژیفه ب فرشت  .58

 لرنژگاه علمم زهشیی  ژ فلرنژیفه زررتاری ق  ا ادی  .59

 لرنژگاه علمم زهشیی  ژ فلرنژیفه زهشیی  .60

 لرنژگاه علمم زهشیی  ژ فلرنژیفه زیررزهشیی  .61

 لرنژگاه علمم زهشیی  ژ فلرنژیفه لررقرا ی  .62

 لرنژگاه علمم زهشیی  ژ فلرنژیفه لنفرنپهشیی  .63

حم ه  )قرحف حسابفرریلرنژگاه علمم زهشیی  ژ ف  .64

 ردارت(

 ها عاقنت

  عاقنت   م شی لرنژگاه علمم زهشیی  ژ ف .65

  عاقنت ب فرشتی لرنژگاه علمم زهشیی  ژ ف .66

  عاقنت زوقهژی لرنژگاه علمم زهشیی  ژ ف .67

  عاقنت تمرعه لرنژگاه علمم زهشیی  ژ ف .68

  عاقنت لرنژجمدی لرنژگاه علمم زهشیی  ژ ف .69

  عاقنت لر ا  لرنژگاه علمم زهشیی  ژ ف .70

  عاقنت غذر ق لررق لرنژگاه علمم زهشیی  ژ ف .71

 بیماررتان ا

 بیماررتا  ر یر رلمم نیی )ع( رمنا  .72

 بیماررتا  ش یف ب ژتی دارمج .73

   رده دهل بیماررتا  فاشمه رلههرر )س( .74

 بیماررتا  ر ام رضا )ع(  ژ ف .75

 )عج(  ژ ف بیماررتا  قاها .76

 بیماررتا  ش یف هاشمی نورل  ژ ف .77

  ژ ف بیماررتا  شالطانی .78

  ژ ف بیماررتا  ربی رینا .79

  ژ ف بیماررتا  رم رلبنیی .80

  ژ ف بیماررتا  لکتر شیخ .81

  ژ ف بیماررتا  رمرنو شالطانی .82

  ژ ف بیماررتا  شردعتی .83

  ژ ف بیماررتا  ش یف کا یاب .84

 بیماررتا  ش فرب قمچا  .85

 بیماررتا  ش یف  فرس کاشمر .86

 بیماررتا  لطما  حییا ررمس .87

 چا بیماررتا   مری بی تعفر قم .88

 بیماررتا  قلی ع،ر برلریی .89

 بیماررتا  لطما  حییا ررمس .90

 ب می ممر  22بیماررتا   .91

 بیماررتا  ربمرلفضل کاشمر .92

 بیماررتا  ر ام ممینی لرگه .93

 بیماررتا  ر ام ممینی فردما  .94

 بیماررتا  ثا ی رالهمه چنارر  .95

 بیماررتا  چژا ماتا رالنبیاب .96

 بیماررتا  ماتا رالنبیاب تادبال .97

 رجالده تربت تامبیماررتا   .98

 

   های ب فرشت شبیه

  ژ ف 1 رکه ب فرشت شماره  .99

  ژ ف  2 رکه ب فرشت شماره  .100

  ژ ف 3 رکه ب فرشت شماره  .101

  رکه ب فرشت ثا ی .102

 شبیه ب فرشت چنارر  .103

 شبیه  ب فرشت شرقبه شانفده .104

 شبیه ب فرشت برلریی .105

 شبیه ب فرشت تادبال .106

 شبیه ب فرشت ت ت تلگه .107

 شبیه ب فرشت تربت تام .108

 شبیه ب فرشت چنارر  .109

 شبیه ب فرشت ملیل  بال .110

 شبیه ب فرشت ممر  .111

 شبیه ب فرشت لرگه .112

 شبیه ب فرشت رشت مرر .113

 شبیه ب فرشت  رقه .114

 شبیه ب فرشت ررمس .115

 شبیه ب فرشت شرقبه شانفده .116

 شبیه ب فرشت فردما  .117

 شبیه ب فرشت قمچا  .118

 شبیه ب فرشت کاشمر .119

 شبیه ب فرشت کالو .120

 شبیه ب فرشت  ژ ف .121

 ه قالوشبیه ب فرشت   .122

 شبیه ب فرشت ق لر ا  لرگه .123
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 جواد سليماني نام: 

 منابع انسانی(  مدیریت دکتری مدیریت )گرایش :ليتحصيرشته 

  تعالی سازمانی منابع انسانی و عامل و مدیر حوزهمدیر سمت:

 تجربيات:
  

 20 زمينه استقرار سيستمهای مدیریتیدر مشاور  و سال سابقه فعاليت 

  انسانی و توسعه مدیرانمشاور در حوزه منابع 

  تعالی سازمانی ملی ارزیاب ارشد جایزه و تعالی سازمانیمشاور و مدرس 
 

 جواد سعيدي نام:  

 ، کارشناسی ارشد مدیریت اجراییمهندسی صنایع کارشناس :ليتحصيرشته 

 فرآینداستراتژی و حوزه مدیر رئيس هيئت مدیره و  سمت:

 زمينه استقرار سيستمهای مدیریتیدر مشاور  و سال سابقه فعاليت  19 تجربيات:

 مدیریت استراتژی و داشبوردهای مدیریتیحوزه  مشاور 

 هاو طراحی سيستمحوزه مدیریت و بهبود فرآیندها و مدرس مشاور 

 ارزیاب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی 
 

 مانه مرتضويسسيده  نام: 

 مدیریت کارشناس ارشد مدیریت، دکتری :ليتحصيرشته 

 عضو هيئت مدیره و مشاور حوزه آموزش سمت:

 زمينه استقرار سيستمهای مدیریتیدر مشاور  و سال سابقه فعاليت  13  تجربيات:
 

 

 سابقه کار)سال( نوع همکاری مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

وقت تمام کارشناس مدیریت بازرگانی سپنتا امان الهی 1  15 
وقت تمام کارشناس اقتصاد مرضیه راهداری 2  10 
وقت تمام کارشناسی صنایع مهدی باقریان 3  7 
قمری علی محمد 4 وقت تمام کارشناس ارشد صنایع   6 
  6 تمام وقت کارشناسی ریاضی کاربردی مینا سعیدی 5
وقت تمام کارشناسی صنایع علی افشاری صفوی 6  2 
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 گواهینامهو پیاده سازی مدل تعالی سازمانی سطح آموزش 
 (1397) منطقه خراسانشرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی  .1
 (1396) شرکت گاز استان خراسان رضوی .2

 (1392آب منطقه ای خراسان رضوی ) .3
 (1392) آبادگران رفاهی و توریستی مجتمع .4
 (1391جهاد کشاورزی خراسان رضوی ) .5
 (1391) بیمارستان امام رضا)ع( .6
 (1390)عملیات انتقال گاز  4منطقه  .7

 (1388شرق ) شمال مسكن گذاری سرمایه شرکت .8
 (1388) مشهد نژاد هاشمیشهید  بیمارستان .9

 تقدیرنامهو پیاده سازی مدل تعالی سازمانی سطوح آموزش 
 (1398) انیگاز پارس شیشرکت پاال .10

 (1398) یخراسان جنوباستان شرکت گاز  .11

 (1398) شرکت گاز استان گلستان .12

 (1398) شرکت گاز استان کردستان .13

 (1398)عملیات انتقال گاز  4منطقه  .14

 (1398) پاالیش گاز پارسیانشرکت  .15

 (1397)عملیات انتقال گاز  4منطقه  .16

 (1397عملیات انتقال گاز ) 2منطقه  .17
 (1397)شرکت گاز استان خراسان رضوی  .18

 (1397)شرکت گاز خراسان شمالی  .19

 (1396شرکت پاالیش گاز فجر جم ) .20

 (1396اداره کل راه آهن خراسان ) .21
 (1395) مشهد یقطار شهر یشرکت بهره بردار .22
 (1395آب منطقه ای خراسان رضوی ) .23
 (1394) مشهد یقطار شهر یشرکت بهره بردار .24
 (1392جهاد کشاورزی خراسان رضوی ) .25
 (1391) ای اتكا )مشهد(شرکت فروشگاه های زنجیره .26
 (1391گاز ) انتقال عملیات 4 منطقه .27
 (1390شرق ) شمال مسكن گذاری سرمایه شرکت .28
 (1389)شرق  گذاری مسكن شمال شرکت سرمایه .29
 (1387نكا ) برق تولید مدیریت شرکت .30

 تندیسو پیاده سازی مدل تعالی سازمانی سطوح آموزش 
 (1400شرکت صنایع غذایی رضوی )نان قدس رضوی( ) .31

 (1398) المیگاز ا شیشرکت پاال .32

 (1398شرکت گاز استان خراسان رضوی ) .33

 (1398)عملیات انتقال گاز  4منطقه  .34

 (1397)شرکت گاز استان سمنان  .35

 (1393شرکت گاز استان مازندران ) .36

 (1392نژاد )شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی .37
 (1391جهاد کشاورزی خراسان رضوی ) .38
 (1389شرکت مدیریت تولید برق نكا ) .39
 (1387) ایران خودرو خراسان .40

 سازمانی آموزش و مشاوره جهت خودارزیابی بر مبنای مدل تعالی
 (1398) شرکت گاز استان گلستان .41

 (1390) عملیات انتقال گاز 4منطقه  .42
 (1389) دانشگاه علوم پزشكی مشهد معاونت دانشجویی فرهنگی .43
 (1389) دانشگاه علوم پزشكی مشهد معاونت پژوهشی .44
 (1389) دانشگاه علوم پزشكی مشهد معاونت آموزشی .45
 (1389) دانشگاه علوم پزشكی مشهد معاونت توسعه مدیریت .46
 (1389) دانشگاه علوم پزشكی مشهد معاونت درمان .47

 (1389) دانشگاه علوم پزشكی مشهد معاونت بهداشتی .48
 (1389) دانشگاه علوم پزشكی مشهد معاونت غذا و دارو .49
 (1389)  دانشگاه علوم پزشكی مشهد دانشكده دندانپزشكی .50
 (1389) دانشگاه علوم پزشكی مشهددانشكده پرستاری و مامایی  .51
 (1389) دانشگاه علوم پزشكی مشهددانشكده پیراپزشكی  .52
 (1389) دانشگاه علوم پزشكی مشهددانشكده پزشكی  .53
 (1389) دانشگاه علوم پزشكی مشهددانشكده داروسازی  .54
 (1389) دانشگاه علوم پزشكی مشهددانشكده بهداشت  .55
 (1389) بیمارستان امید .56
 (1389) بیمارستان خاتم االنبیاء .57
 (1389) بیمارستان قائم .58
   (1389) مشهد بیمارستان امام رضا )ع( .59
 (1389) ارستان شریعتیبیم .60
 (1389) بیمارستان طالقانی .61
 (1389) بیمارستان ابن سینا .62
 (1389) بیمارستان دکتر شیخ .63
 (1389) بیمارستان شهید کامیاب .64
 (1389) بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد .65
 (1389) بیمارستان ام البنین .66
 (1389) کاشمر ابوالفضل بیمارستان .67
 (1389) کاشمر شهید مدرس بیمارستان .68
 (1389) تربت جام سجادیه بیمارستان .69
 (1389) بردسكن ولی عصربیمارستان  .70
 (1389) چناران ثامن االئمه بیمارستان .71
 (1389) تایباد خاتم النبیاء بیمارستان .72
 (1389) درگز امام خمینی بیمارستان .73
 (1389) فریمان امام خمینی بیمارستان .74
 (1389) سرخس شهریور 17 بیمارستان .75
 (1389) خواف بهمن 22 بیمارستان .76
 (1389) قوچان موسی بن جعفر بیمارستان .77
 (1389) قوچان شهداء بیمارستان .78
 (1389) شبكه بهداشت مشهد .79
 (1389) 1مرکز بهداشت مشهد  .80
 (1389) 2مرکز بهداشت مشهد  .81
 (1389) 3مرکز بهداشت مشهد  .82
 (1389) مرکز بهداشت ثامن .83

 (1389) شبكه بهداشت کاشمر .84
 (1389) شبكه بهداشت تربت جام .85
 (1389) شبكه بهداشت بردسكن .86
 (1389) شبكه بهداشت چناران .87
 (1389) شبكه بهداشت زاوه .88
 (1389) شبكه بهداشت طرقبه شاندیز .89
 (1389) شبكه بهداشت تایباد .90
 (1389) شبكه بهداشت درگز .91
 (1389) شبكه بهداشت خلیل آباد .92
 (1389) شبكه بهداشت کالت .93
 (1389) شبكه بهداشت فریمان .94
 (1389) جلگهشبكه بهداشت تخت  .95
 (1389) شبكه بهداشت سرخس .96
 (1389) شبكه بهداشت خواف .97
 (1389) شبكه بهداشت رشتخوار .98
 (1389) شبكه بهداشت مه والت .99

 (1389) شبكه بهداشت قوچان .100

 (1389) دانشگاه علوم پزشكی مشهد .101
 (1389) بیمارستان شهید بهشتی یاسوج .102
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 (1389) مجتمع فرهنگی و توریستی آبادگران .103
 (1388) امیر المومنین )ع( سمنانبیمارستان  .104
 (1388) شرکت سیمان قائن .105

 (1387) شرکت مدیریت تولید برق نكا .106

 (1387) ایران خودرو خراسان .107
 گستر گذاری توسعه شهری توس شرکت سرمایه .108

 انسانی منابع تعالی آموزش و استقرار مدل
 (1393) شرق شمال مسكن گذاری سرمایه شرکت .109

 (1389) گاز انتقال عملیات 4منطقه .110

 (1380) شرق خودرو الكتریک شرکت .111

 

 ارزیابی و توسعه سبك رهبری مدیران سازمان
 (1398عملیات انتقال گاز ) 4منطقه  .112

 (1398) شرکت گاز استان گلستان .113

 (1397عملیات انتقال گاز ) 4منطقه  .114

 (1396) خراسان فوالد مجتمع .115
 (1396) شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی .116
 (1395) خراسان فوالد مجتمع .117

 (1393) توزیع نیروی برق مشهدشرکت  .118

 و جانشین پروری تدوین مدل شایستگی رهبران/ مدیران
 (1398) شرکت گاز استان گلستان .119

 (1393) مجتمع فوالد خراسان .120
 (1393) ای خراسان رضویشرکت آب منطقه .121
 (1393) شرکت توزیع نیروی برق مشهد .122

 (1393جانشین پروری ) -مجتمع فوالد خراسان .123

 انتقال گازعملیات  4منطقه  .124

 پتروشیمی شهید تندگویان .125

 طراحی نظام پیشرفت شغلی
 مجتمع فوالد خراسان .126

 توسعه رهبرانهای تخصصی کارگاه
 کارگاه خالقیت و نوآوری -شرکت آب و فاضالب مشهد  .127
 کارگاه حل مساله -شرکت آب و فاضالب مشهد  .128
 کارگاه حل مسأله -نیروگاه فردوسی  .129
 PDPکارگاه توسعه برنامه ریزی فردی  -شرکت سیرود شبكه  .130

 کارگاه بهینه کاوی  -شرکت های پاالیش گاز کشور  .131

 

 

بهباود  هاای پاایو و   آموزش، طراحی، مدلسازی، تدوین شاخص

 فرآیندها

 (1401شهرداری شاندیز ) .132
 (1401شرکت پاالیش گاز ایالم ) .133

 (1400شرکت گاز استان فارس ) .134

 (1400شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق ) .135

 (1400سازمان مرکزی ) –آستان قدس رضوی  .136

 (1400غذایی رضوی )نان قدس رضوی( )شرکت صنایع  .137

 (1399) یخراسان رضو یشرکت برق منطقه ا .138

 (1398بازنگری فرآیندها ) - پتروشیمی شهید تندگویان .139

 (1398بهبود فرآیند تامین سازمان مرکزی ) - یآستان قدس رضو .140

 (1397)شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  .141

 (1397) (یساز بایتهران )سازمان ز یشهردار .142

 (1396) شرکت گاز استان خراسان رضوی .143

 (1396)شرکت گاز استان خراسان شمالی  .144

 (1395) شرکت آب منطقه ای خراسان .145

 (1395) مشهد یقطار شهر یشرکت بهره بردار .146
 فرآینهد  یهابی و بهبهود  عارضهه  -شرکت پاالیش گاز شههید هاشهمی نهژاد    .147

 (1395) خودکفایی مدیریت
 (1395) شرکت انتقال گاز ایران .148

 (1394) شرکت انتقال گاز ایران .149

 مطالعات و پهژوهش فرآیند  – مدیریت پژوهش و توسعه شهرداری مشهد .150
(1393) 

 (1393) شرکت مجتمع فوالد خراسان .151
 (1393) پتروشیمی شهید تندگویان .152

 (1392) خودکفایی مدیریت فرآیند تدوین -مجتمع گاز پارس جنوبی .153

 (1392منابع انسانی ) مدیریت فرآیند تدوین -مجتمع گاز پارس جنوبی .154
 (1392) شرکت حمل و نقل بین المللی سیرود شبكه .155
 (1391) استانداری خراسان رضوی .156
 (1391) عملیات انتقال گاز 4منطقه .157

 (1391)معاونت غذا و دارو  - دانشگاه علوم پزشكی مشهد .158
 (1391)معاونت درمان  - دانشگاه علوم پزشكی مشهد .159
 (1390معاونت توسعه مدیریت و منابع ) -دانشگاه علوم پزشكی مشهد  .160
 (1390واحد حسابداری حوزه ریاست ) -دانشگاه علوم پزشكی مشهد  .161

 (1390) بیمارستان قائم .162

 (1390) بیمارستان ابن سینا و حجازی .163

 (1390) خاتم االنبیاء بیمارستان چشم .164

 (1390) بیمارستان سوانح طالقانی .165

 (1390) بیمارستان دکتر شیخ .166

 (1390) ام البنینبیمارستان زنان  .167

 (1390) بیمارستان شهید هاشمی نژاد .168

 (1390) بیمارستان امید .169

   (1390) تایباد بیمارستان خاتم االنبیاء .170

 (1390) مشهد 3مرکز بهداشت شماره  .171

 (1390) مشهد 1مرکز بهداشت شماره  .172

 (1390) مرکز بهداشت ثامن .173

 (1390) شبكه طرقبه شاندیز .174

 (1390) دانشكده علوم پیراپزشكی .175

 (1390) دانشكده بهداشت .176

 (1390) دانشكده پرستاری و مامایی .177

 (1390معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكی مشهد ) .178

 (1390دانشگاه علوم پزشكی مشهد ) معاونت دانشجویی فرهنگی .179

 (1390) شبكه بهداشت و درمان درگز .180

 (1390) بیمارستان امام خمینی درگز .181

 (1390) شبكه بردسكن .182

 (1390) ردسكنبیمارستان ولی عصر ب .183

 (1390) چنارانبهداشت و درومان شبكه  .184

 (1390) بیمارستان ثامن االئمه چناران .185

 (1390) بیمارستان شهداء قوچان .186

 (1390) بیمارستان لقمان حكیم سرخس .187

 (1389) شرق گذاری مسكن شمال شرکت سرمایه .188
 (1389) شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد .189
 (1389) رضوی خراسان اسالمی انقالب مسكن بنیاد .190
 (1388) های غذایی رضویشرکت فرآورده .191
 (1388) شرکت مدیریت تولید برق نكا .192
 (1387) شرکت الماس کاران .193
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 مدیریت استراتژیك نظام استقرارمشاوره و آموزش جهت 
 (1400شرکت گاز استان فارس ) .194

 (1400شرکت عایق خودرو توس ) .195

 (1399شرکت پاالیش گاز ایالم ) .196

 (1398) شرکت گاز استان کردستان .197

 (1398) جنوبیگاز استان خراسان  شرکت .198

 (1397)معاونت پژوهشی  -دانشگاه علوم پزشكی مشهد  .199

 (1396)شرکت گاز استان خراسان شمالی  .200

 (1396) یگاز استان خراسان رضو شرکت .201

 (1396گاز فجر جم ) شیشرکت پاال .202

 (1396اداره کل راه آهن خراسان ) .203

 (1397اداره کل راه آهن خراسان ) .204

 (1397) گاز انتقال عملیات 2 منطقه .205
 (1396) بازنگری - خراسان ای منطقه آب شرکت .206
 OSMپیهاده سهازی نمهام     -مشههد  شرکت بهره برداری قطار شههری   .207

(1396) 
 (1395) نگهداری سیستم -خراسان ای منطقه آب شرکت .208
 (1393) خراسان ای منطقه آب شرکت .209

 (1391) نژاد هاشمی شهید گاز پاالیش شرکت .210
 (1391) استراتژی منابع انسانی – مشهد برق نیروی توزیع شرکت .211
 (1391) گاز انتقال عملیات 4 منطقه .212
 (1391) دارو و غذا معاونت - مشهد پزشكی علوم دانشگاه .213
 (1388) نكا برق تولید مدیریت شرکت .214

 ریزی استراتژیکارگاه آموزشی برنامه
 خراسان رضوی -شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتكا .215
 دکتر شیخ بیمارستان .216
 های مشهدبیمارستان .217
 دانشگاه علوم پزشكی مشهد .218

 عملکرد سازمان مدیریت نظام سازی پیاده و طراحی
 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی مشهد .219

 

 عملکرد کارکنان ارزیابی نظام سازی پیاده و طراحی
 شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی  .220

 موسسه فرهنگی و هنری خراسان .221
 شرق گذاری مسكن شمال شرکت سرمایه .222
 شهید هاشمی نژادبیمارستان  .223
 شرکت مجتمع فوالد خراسان .224
 بیمارستان فاطمه الزهرا )س( .225

 پتروشیمی شهید تندگویان .226

 طراحی نظام سنجو رضایت کارکنان
 (1399پارس )پتروشیمی شرکت  .227

 (1398)پتروشیمی شهید تندگویان .228

 (1397)پتروشیمی شهید تندگویان .229

 (1396)پتروشیمی شهید تندگویان .230

 (1395)پتروشیمی شهید تندگویان .231
 (1394شرکت مدیریت منابع آب ایران ) .232
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