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:دانش آموخته و مدرس در حوزه های 

،(WHO)مهارت های زندگی مطابق با سازمان بهداشت جهانی 
فنون مذاکره ، هدف گذاری ، فروش تخصصی ، زبان بدن ،

، (MBTI-NEO-Enneagram)مدیریت پرسنل ، شخصیت شناسی 

تکنیک های بستن قرار داد ، رفع خجولی ، تحلیل امضا ، عزت نفس ، 

،(CRM)خود شناسی ، اعتماد به نفس ، مدیریت ارتباطات با مشتری 

بازاریابی در نمایشگاه ، مدیریت موثر تیم فروش ، بازاریابی تلفنی ،

برند سازی شخصی و شخصیتی ، عالقه یابی ، چگونگی استخدام نیرو ،

چگونگی تبدیل ایده به کسب و کار ، برقراری روابط موثر انسانی ، 

نقاشی ،جذابیت، تحلیل اصالح باور ها ، تحلیل فیلم در راستای رشد فردی ، رموز 

انتقاد پذیری ، مدیریت برگزاری سمینار و همایش ، فن بیان و روابط عمومی ،

...و(ACT)اصول بازاریابی ، روانشناسی فروش ، اصول موفقیت ، مبانی روانشناسی



:سوابق کاری به عنوان مدرس و مشاور 
مشاور معاونت پرستاری بیمارستان نمازی در راستای آشنا سازی -

.سوپروایزر ها و مدیران بیمارستان با کوچینگ
(با مرکزیت انگلستان. ) برگزاری وبینار با موضوع کوچینگ در سطح اروپا-
.سمینار در شهر شیراز در حوزه کوچینگ8سخنران و برگزارکننده -
(معاونت اداره ی ورزش و جوانان . ) برگزاری معارفه کوچینگ در خانه جوان-
.سمینار در حوزه های متفاوت تدریس و آموزش10مدیر اجرایی بیش از -
... مدرس هدف گذاری ، برنامه ریزی ، فروش تخصصی ، رهبری ، مدیریت و -

.در شرکت بازاریابی پنبه ریز
... آموزش هدف گذاری ، برنامه ریزی ، مدیریت مالی ، مدیریت زمان و-

.به صورت خصوصی در تهران و قم 
.کارگاه تخصصی در شهر شیراز در حوزه کوچینگ50برگزارکننده و مربی بیش از -
.برگزاری دوره های کوچینگ به صورت مجازی در سطح ایران-



:سوابق کاری به عنوان مدرس و مشاور 
.تدریس نکات کوچینگ به صورت تخصصی ویژه مدرسین -
.مشاور در حوزه فروش و آموزش پرسنل-
.مشاور در حوزه برگزاری سمینار و همایش-
.مشاور و سازنده بازی های روانشناختی در زمینه کوچینگ-
به صورتBusiness Coachو  Life Coachبرگزاری کالس های -

،Life Coachساعت تدریس در زمینه 1500بیش از . ) خصوصی و عمومی
(Business Coachساعت تدریس در زمینه 700بیش از 

.بدنکارگاه زبان برگزاری -
.برگزاری کارگاه فنون مذاکره-
.و اعتماد به نفسرفع خجولی برگزاری کارگاه -
.برگزاری کارگاه عبور از ترس ها-
...وبرگزاری کارگاه صفر تا صد مدیریت روابط-


