« بسمه تعالي »
 -1مشخصات فردي :

نام  :جالل

نام خانوادگی :مسلمان یزدي

تاریخ تولد1355/1/26 :

وضعیت تاهل :متاهل

وضعیت نظام وظیفه  :پایان
خدمت

تلفن همراه 09121691515 :

JalalMosalman@yahoo.com

پست الکترونیکی:

مدرس دانشگاه ،سخنران و نویسنده

 -2سوابق تحصيلي :

مدت تحصیل

نام واحد آموزشی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

DBA

مدیریت عالی کسب وکار

عمومی

97

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

89

92

کارشناسی

زبان انگلیسی

ادبیات

74

79

دانشگاه آزاد اسالمی

دیپلم

ریاضی

ریاضی فیزیک

71

74

دبیرستان دهخدا

از

تا
98

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشگاه آزاد اسالمی

 -3سوابق کاري:

نام سازمان  /شرکت

مدت همکاري
از

تا

سمت

نوع
همکاري

رایفرکامپیوتر

78

83

مدیرعامل

تمام وقت

موسسه فرهنگی رایفر

83

96

موسس و مدیرعامل

تمام وقت

فرهنگسراي آفرینش

89

92

موسس

تمام وقت

مدرسه عالی مدیریت

93

93

مدبر مجموعه

تمام وقت

بازار مبل کوروش

93

93

مشاور توسعه بازار

نیمه وقت

94

94

مشاور توسعه بازار -مدیر منطقه

تمام وقت

کلکسیون فرش کوروش

95

95

مدیر بازرگانی و توسعه

تمام وقت

مرکز آموزش زبانهاي خارجی دانشگاه آزاد

96

96

نماینده مدیریت

تمام وقت

مرکز تخصصی آموزشهاي نوین

97

98

مدیریت

تمام وقت

دپارتمان مدیریت مرکزESDCدانشگاه تهران

97

98

مدیریت

نیمه وقت

مرکز آموزش زبانهاي خارجی دانشگاه آزاد اسالمی کرج

97

98

مدیریت

نیمه وقت

فروشگاه زنجیره اي تاک وابسته به
شرکت تعاونی بانک انصار

 -4سوابق کاري پاره وقت /مشاور :
نام سازمان  /شرکت

مدت همکاري
از

مجله موفقیت

83

نوع

سمت

تا
هم

همکاري

نمایندگی البرز

اکنون

پاره وقت
پاره وقت

موسسه ذهن برتر

81

88

نمایندگی البرز

موسسه پدیده فکر

83

92

نمایندگی البرز

84

88

نمایندگی البرز

83

85

مشاور فرهنگی و اجتماعی

پاره وقت

83

83

خبرنگار

پاره وقت

86

88

نمایندگی استان البرز

پاره وقت

آزمون هاي گاج

86

86

معاون روابط عمومی

تمام وقت

چندین شرکت تجاري

94

96

مشاور مدیرعامل

پاره وقت

97

97

نماینده استان البرز

پاره وقت

96

96

مشاور مدیرعامل

پاره وقت

موسسه راه کمال
روزنامه ایران
سازمان ملی جوانان
غرب استان تهران
باشگاه خبرنگاران جوان
توسعه مدارس کارآمد
کشور

توسعه مهارتهاي مهندسی
دانشگاه تهران
هولدینگ آرمان

پاره وقت
پاره وقت
پاره وقت

 -5دوره هاي آموزشی داخلی:
نام دوره

ردیف

مؤسسه گواهي دهنده
گواهی از مؤسسه کار و تامین اجتماعی

1

دوره کسب و کار

2

یکصد ساعت دوره در رابطه با انواع بیمه نامه

معرفی به مرکز آموزش از طرف بیمه سامان

3

دوره تیپ شناسی  MBTIو مشاوره تحصیلی

گواهی از موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

4

سمینار بین المللی مدیریت زمان

گواهی از دانشکده کار آفرینی

5

سمینار مدیریت چرخه بهره وري

گواهی از مرکز آموزش پرداگستر

6

دوره رازهاي ارتباط و فروش

گواهی از مؤسسه موفقیت

7

دوره مهارتهاي ارتباطی

گواهی از مؤسسه موفقیت

8

سمینار بین المللی مدیریت زمان ،استرس و حافظه

گواهی از دانشگاه تهران

9

دوره کاربردي فنون مشاوره (تخصصی روانشناسی)

گواهی از جهاد دانشگاهی( واحد تهران)

10

دوره تربیت مدرس مهارتهاي زندگی(تخصصی روانشناسی )

گواهی از جهاد دانشگاهی ( واحد تهران)

11

مدیریت حرفه اي در آموزش

12

دوره کاربردي خانواده درمانی و زوج درمانی(تخصصی روانشناسی )

13

مجمع جهانی مدیریت (ایران)

گواهی از دانشگاه تهران
گواهی از جهاد دانشگاهی( واحد تهران)
گواهی از اساتید دوره و موسسه سیلور

14

مجمع جهانی تبلیغات(ایران)

گواهی از اساتید دوره و اتاق صنایع و معادن تهران

15

مدیریت رضایتمندي مشتریان

گواهی از موسسه برگزار کننده

16

بیش ازسیصد ساعت آموزش بهداشت روانی در محیط کار و خانواده

17

دوره هاي متنوع مذاکره  ،تبلیغات و...

18

دوره ویژه بیمه عمر

بیمه عمر کارآفرین

19

دوره نمایندگی بیمه

بیمه سامان

20

دوره تربیت مدرس مهارتهاي زندگی(تخصصی روانشناسی )

گواهی از موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

21

دوره دانستنی هاي پیش از ازدواج

گواهی از موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

22

دوره تحلیل نقاشی کودک

گواهی از موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

23

دوره اینیاگرام

گواهی از موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

24

دوره تربیت مدرس الگوي رفتاري دیسک

25

پنجمین کنفرانس جهانی مدیریت

26

مربی گري مهارتهاي زندگی نوجوانان

27

مقدماتی ارزیاب منابع انسانی مدل 34000

28

بازاریابی باتکنولوژي TRIZ

29

مربی گري مهارتهاي فرزندپروري کودک و نوجوان

موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

30

مربی گري فرزند پروري آهنگ رشد پیشرفته

موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

31

تربیت مشاور شغلی و تحصیلی

دکتر مجد  ،دکتر کیهان نیا  ،دکتر سیدا  ،دکتر حیدري  ،دکتر آزادي و..
موسسات داخلی

دانشگاه فنی دانشگاه تهران
موسسه متخصصین
گواهی از موسسه روانشناسی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ثروت آفرینان

موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،سازمان مشاوره

 -6دوره هاي آموزشی خارجی:
ردیف

مؤسسه گواهي دهنده

نام دوره

گواهی از نیس سرت آلمان

1

سمینار بین المللی فروش و فروشنده موفق

2

سمینار بین المللی خالقیت در کار

3

سیستم مدیریت فردي)(Personal Management System

4

سمینار بین المللی فروش  ،مشتري مداري  ،تکنیکهاي ارتباط مؤثر

گواهی از مؤسسه آرچر انگلیس

5

سمینار بین المللی فروش شبکه اي

گواهی از مؤسسه فیرست کوچ

6

دوره خدمات ثبت مالکیتهاي فکري

سازمان جهانی مالکیتهاي فکريWIPO

گواهی از باب هویی
گواهی از آکادمی بین المللی BRSآمریکا

 -7حضور در صدا و سیما:
موضوع

شبکه

نام برنامه

زبان بدن و تاثیرگذاري در دیگران

شبکه (5تهران)

یک فنجان آرامش

ارتباط والدین با نوجوانان

شبکه (5تهران)

یک فنجان آرامش

تشریفات و رفتار مناسب

شبکه (5تهران)

یک فنجان آرامش

تحول و توانمند سازي فردي

شبکه (5تهران)

یک فنجان آرامش

تاثیر زبان بدن در جلسات

شبکه (5تهران)

یک فنجان آرامش

تحول و توانمند سازي فردي

شبکه آموزش

باز باران(پخش زنده)

ارتباط موثر و ...

شبکه سالمت

خانواده و سالمت

کارشناس فرهنگی و اجتماعی

رادیو

(پخش زنده)

کارشناس فرهنگی و اجتماعی

رادیو

(پخش زنده)

ارتباط موثر بر مبناي شخصیت شناسی

شبکه استانی قم

مهربانو(پخش زنده) 4 -برنامه

زبان بدن و تاثیرگذاري

شبکه استانی قم

مهربانو(پخش زنده)3 -برنامه

تکنیکهاي موفقیت

شبکه استانی قم

مهربانو(پخش زنده)3 -برنامه

توانمند سازي فردي – تحول

شبکه استانی قم

مهربانو(پخش زنده)3 -برنامه

مدل جهانی دیسک و الگوي رفتاري

شبکه استانی قم

مهربانو(پخش زنده)

مدل جهانی دیسک و الگوي رفتاري

شبکه استانی قم

مهربانو(پخش زنده)

مدل جهانی دیسک و الگوي رفتاري

شبکه استانی قم

مهربانو(پخش زنده)

مدل جهانی دیسک و الگوي رفتاري

شبکه استانی قم

مهربانو(پخش زنده)

افراد موفق و زبان بدن

شبکه استانی البرز

خونه زندگی3برنامه

تکنیکهاي موفقیت

شبکه استانی البرز

خونه زندگی 3برنامه

هدفگذاري و مدیریت زمان

شبکه استانی البرز

خونه زندگی  3برنامه

ارتباط موثر

شبکه استانی البرز

خونه زندگی  3برنامه

برنامه ریزي

شبکه استانی البرز

خونه زندگی  3برنامه

تیپ شناسی اینیاگرام

شبکه استانی البرز

خونه زندگی  3برنامه

 -8سخنرانی /تدریس در همایش ها و کارگاهها :
محل برگزاري

توضيحات

موضوع سخنراني

آب فا (سازمان آب و فاضالب استان البرز)

همایش

زبان بدن و تحلیل رفتار

کانون مهندسان ساختمان البرز

کارگاه

شخصیت شناسی و ارتباط موثر

کانون مهندسان ساختمان البرز

کارگاه

توانمند سازي فردي  /زبان بدن و تحلیل رفتار /جذابیت و نفوذ.../

مجتمع بیماري هاي خاص

 8سخنرانی در موضوعات ذکر شده

توانمند سازي فردي و مدیریت آینده

مجتمع آموزشی پژوهش

همایش

پردیس قلهک

کار مشترک با خانم دکتر فردوسی

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

کارگاه

زیر نظر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کارگاه

مجله موفقیت شعبه زعفرانیه

از ابتداي سال 94بیش از  20جلسه

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

کارگاه

توانمند سازي زنان و نقش و منزلت زن در سازمان

ارتباط موثر و تیپ شناسی
جذابیت و توانمندي
مدیریت کارگاه هاي آموزشی
کارگاههاي زبان بدن،تیپ شناسی ،مهارتهاي زندگی
جذابیت و توانمندي فردي

مذاکره و ارتباط موثر
زبان بدن
صمیمیت و تیپ شناسی
تاثیرگذاري بر مخاطب با استفاده از زبان بدن
خود مدیریتی و تحول فردي
ازدواج آگاهانه /تحول فردي/تیپ شناسی/تصمیم گیري.../
خود شکوفایی و خود مدیریتی
ازدواج آگاهانه /تحول فردي/تیپ شناسی/تصمیم گیري/کسب و
کار...

مدرسه عالی مدیریت

ویژه مدیران حراست مناطق شهرداري

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

سال 94

فرهنگسراي کوثر

 16سخنرانی در موضوعات ذکر شده

خانه فرهنگ

ویژه مدیران کل کشور آزمون هاي گاج

مجتمع آموزشی شهید کالنتري

 2سخنرانی

فرهنگسراي آرارات -تهران

 15سخنرانی

مجتمع آموزشی سالله

 12سخنرانی

موسسه روانشناسی نگاه نو

ده ها سخنرانی

تامین اجتماعی و شهرداري

بیش از هزار مخاطب

شهرداري کرج

مدیران روابط عمومی شهرداري

مدرسه عالی مدیریت

ده ها جلسه

آموزش و پرورش ناحیه  3سالن رشد

همایش

مدیریت تغییر در سال 94

خانه معلم شهرک غرب

همایش عمومی

ارتباط موثر و بهره وري نیروي انسانی

خراسان جنوبی – بیرجند

مدیران کل کشور هالل احمر

مجتمع آموزشی شهید غروي

همایش

ازدواج آگاهانه /تحول فردي /مهارتهاي زندگی .../MBTI،

موسسه آموزشی رایفر

صدها جلسه کارگاه

ازدواج آگاهانه /تحول فردي/تیپ شناسی/مهارتهاي زندگی

فرهنگسراي آفرینش

ده ها جلسه کارگاه

کانون استانی شهید فهمیده

همایش

دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

 8جلسه کارگاه

فروش و فروشنده موفق

فروشگاه تندیس

کارگاه

فروش و فروشنده موفق

بازار بزرگ مبل کوروش

دوره

اداره کل فنی و حرفه اي استان البرز

همایش

فروشگاههاي زنجیره اي شرکت تعاونی تاک

 8جلسه کارگاه آموزشی

ارتباط موثر در خانواده و توانمندي فردي
زبان بدن و ارتباط موثر
توسعه سازمانی /مذاکره /دوره هاي  /MBAبازاریابی و فروش
جذابیت و تحلیل افراد

توانمند سازي و ارتباط موثر

خودمدیریتی و خودشکوفایی ،ثروت آفرینی
زبان بدن و تحلیل رفتار متقابل

اصول و مبانی توانمند سازي فردي
اصول و مبانی توانمند سازي فردي و توسعه سازمانی
زبان بدن و محبوبیت
زبان بدن با رویکرد قروشنده موفق
اخالق حرفه اي در محیط کار (مذاکره،شخصیت شناسی،زبان بدن و
ارتباطات)

متعلق به بانک انصار
مجله موفقیت – سالن همایش میرداماد

 1جلسه کارگاه

مخاطبین دانشگاه زرماکارون

 1جلسه کارگاه

سازمان ثبت اسناد استان البرز ویژه مدیران

4جلسه

شهرداري کرج ویژه بازرسان و حراست

4جلسه

زبان بدن و ارتباط موثر

دانشگاه گلدیران

1جلسه کارگاه

زبان بدن و ارتباط موثر

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

3جلسه کارگاه

زبان بدن و ارتباط موثر

برج میالد – تهران ویژه عموم

 1جلسه همایش

زبان بدن و ارتباط موثر

دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

یک همایش

موسسه روانشناسی تهران

کارگاه یک روزه

سالن همایش وزارت کشور

همایش نمایندگی آزمونهاي گاج

اخالق حرفه اي در محیط کار (مذاکره،شخصیت شناسی،زبان بدن و ارتباط موثر)

ارتباط موثر بر مبناي مدل جهانی دیسک
زبان بدن در فروش و مذاکره

مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی)

کارکنان منطقه 12شهرداري

2جلسه

مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی)

کارکنان منطقه 9شهرداري

2جلسه

مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی)

کارکنان سازمان میوه تره بار شهرداري

2جلسه

مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی)

کارکنان شرکت شهرسالم

2جلسه

مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی)

کارکنان منطقه 14شهرداري

2جلسه

مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی)

کارکنان منطقه 9شهرداري

2جلسه

مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی)

کارکنان پارکهاو فضاي سبز شهرداري تهران

2جلسه

مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی)

کارکنان برج میالد تهران

2جلسه

مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی)

عموم مردم منطقه21شهرداري

8جلسه

)مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی

ساختمان ادارات مرکزي شهرداري

1جلسه

)مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی

کارکنان شرکت مترو تهران

 2جلسه

)مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی

معاونت شهرسازي شهرداري تهران

2جلسه

)مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی

رفاه اجتماعی شهرداري

 1جلسه

موسسه فن بیان و سخنوري

بیش از 50جلسه

کارگاه مدلهاي شخصیتی اینیاگرام

موسسه احیا

یک روزه

کارگاه زبان بدن و ارتباطات

موسسه احیا

یک روزه

موسسه توسعه دانشگاه تهران

یک جلسه

مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی)

کارکنان منطقه 8شهرداري تهران

2جلسه

مدیریت منابع انسانی( ارتباط موثر و شخصیت شناسی)

سازمانهاي خصوصی

 10ها جلسه

آموزش جذب نیرو .بایدها و نبایدها

سازمانهاي خصوصی

 10ها جلسه

دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

2نیم روز

دبستان غروي

یک جلسه

کارگاه مبانی و ساختار سخنرانی حرفه اي

دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

2نیم روز

کارگاه مبانی و ساختار زبان بدن حرفه اي

دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

2نیم روز

کارگاه مبانی و ساختار سخنرانی حرفه اي

دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

یکروز 10ساعته

7؛10؛2؛13؛12،17؛1؛10،20میادین؛ا توبوسرانی

بیش از 30کارگاه

معاونین و مدیران شعب بانک ایران زمین

2کارگاه

مدیران و کارکنان شهرداري کرج

نیم روزه

اصول و مبانی سخنرانی

ویژه نوجوانان

 5جلسه

CRMمشتري مداري

شرکت نفت منظقه البرز

کارگاه یک روزه

همایش فن بیان؛زبان بدن و سخنرانی

فرهنگسراي کوثر/شهرداري کرج

یک جلسه

اینیاگرام و ارتباط موثر

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

نیم روز

اصول وفنون سخنرانی

کارگاه مدیریت کارگاه

کارگاه اصول سخنرانی
تیپ شناسی و مدیریت کالس

ارتباط موثرو مدیریت زمان مناطق مختلف تهران
مدیریت منابع انسانی( اخالق حرفه اي در بانکداري)
توانمند سازي فردي

ارتباط موثر و جذابیت

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

نیم روز

خالقیت وTRIZ

موسسه پرواک

4جلسه

اصول و مبانی سخنرانی حرفه اي

موسسه خورشید

 2نیم روز

ارتباط موثر و صمیمیت

فروشگاه شهروند /میدان آرژانتین

نیم روز

اصول و مبانی سخنرانی حرفه اي

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

یک روزه

الگوي رفتاري اینیاگرام

سازمان فرهنگی هنري شهرداري

یک جلسه

سازمان فرهنگی هنري شهرداري

دو جلسه

منطقه  17شهروندي

ده جلسه

اخالق حرفه اي در محیط کار

شرکت گاز

3جلسه

زبان بدن و تیپ شناسی

مجله موفقیت

 5جلسه

دانشگاه شهید بهشتی

یک جلسه

اخالق حرفه اي در محیط کار

بانک ایران زمین

 2روز

مدیریت زمان و تعارض کار و خانواده؛خشم؛ارتباط موثر

شهرداري تهران

دو جلسه

مدیریت زمان
مهارت کنترل خشم؛ارتباط موثر؛تیپ شناسی وفرزند پروري ...

زبان بدن و موفقیت

م3:؛16؛17؛مرکز؛7؛4؛واحد،
الگوهاي رفتاري و مدیریت ارتباطات

مرکز مشاوره دکتر نکویی

4جلسه

فروش و توسعه بازار

شرکت بین المللی آرمان

 4جلسه

ایرانیان موفق البرز

15جلسه

دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

9جلسه

حوزه هنري تهران

6جلسه

معاونت مالی شهرداري تهران

4جلسه

اصول و فنون سخنرانی حرفه اي و زبان بدن

پاالیشگاه جم عسلویه

2روز

سخنرانی حرفه اي

مدیران حوزه هنري

.......

فن بیان و سخنرانی

مدیران فرهنگسراهاي شهرداري کرج

نیم روز

شرکت اتوبوسرانی تهران

نیم روز

شرکت موتوسل

3روز آموزشی

تحول و توانمد سازي فردي
بهبود عملکرد و کیفیت زندگی
سخنرانی حرفه اي و بهبود عملکرد
ارتباط موثر

کنترل خشم
کارگاه فروش،مذاکره،زبان بدن،تیپ شناسی و منابع انسانی
کیفیت زندگی کاري

کارکنان شهرداري کرج

یک جلسه

کنترل خشم و استرس

کارکنان شهرداري کرج

یک جلسه

بازاریابی خدمات بانکی

مدیران غرب کشور بانک ایران زمین

نیم روز

اخالق حرفه اي

اداره کل تامین اجتماعی

نیم روز

فروش وشناخت مشتري

سالن داران رباط کریم

یک جلسه

مدیران غرب کشور بانک ایران زمین

نیم روز

خودشناسی و تحول فردي سازمانی

سازمان زندانها

یک روزه

حل مسئله و تصمیم گیري

سازمان زندانها

یک روزه

سازمان بهزیستی

دو روزه

مدیران و کارکنان شرکت گاز

دو روزه

خودآگاهی و توسعه فردي سازمانی

معاونت شهرسازي شهرداري تهران

یک جلسه

خودآگاهی و خودباوري

عموم مردم فرهنگسرامنطقه  17تهران

دو جلسه

کارکنان ایران ایر

نیم روز

بنیاد نخبگان

یک روز

روساي شعب بانک مسکن البرز

نیم روز

الگوهاي رفتاري دیسک،سخنرانی حرفه اي و..

مجله موفقیت

چندین دوره

اصول سخنرانی حرفه اي

حوزه هنري تهران

دوره پیش رفته

اصول سخنرانی حرفه اي

شهرداري کرج

چندین دوره

مذاکره حرفه اي

کوچینگ عملکرد با رویکرد تسهیل گري کارآفرینی
میز خدمت

CRM
مدیریت زمان و برنامه ریزي
تشخیص و ارتباط موثر با مشتریان

سیستم توسعه فردي

دانشگاه علمی کاربردي

همایش

هوش هیجانی و...

بانک ایران زمین

چندین دوره

مذاکره و ارتباط موثر

شرکت آسانگار

چندین جلسه

اصول سخنرانی حرفه اي

دانشکده خبر

دوره

 -9عضویت ها
تاکنون:
عضو ارشد بنیاد سخنرانان حرفه اي ایران
عضو روابط عمومی و بازرگانی انجمن مدیریت ایران
عضو کارگروه توسعه رفاه اجتماعی فرمانداري شهرستان کرج
عضو کارگروه تخصصی فرمانداري در استان البرز
عضو اتاق فکر ریاست جمهوري در استان البرز
عضو انجمن آینده پژوهی ملی ایران

-10مهارتها و زبانهاي خارجي :
زبان خارجي

ميزان تسلط

انگلیسی

خوب

Office

خوب

 -11برخي از تقدیرنامه ها:
معاونت استانداري تهران و فرمانداري کرج
استاندار البرز
شهردار کرج
سازمان ملی جوانان (غرب استان تهران)
مدارس استعدادهاي درخشان
مشاور معاون استاندار تهران و فرماندارکرج
دبیر کمیته بانوان و جوانان شهرستان کرج
انجمن حمایت از بیماران هموفیلی
دانشگاه گلدیران
دانشگاه شاهد
مؤسسه موفقیت
موسسه پرواک شهرداري
موسسه مثبت اندیشان
مؤسسه پدیده فکر
حوزه هنري تهران
دانشگاه علمی کاربردي خانه کارگر
کلینیک کسب و کار ایرانیان
دههاسازمان و مؤسسه آموزشی و فرهنگی

 -12فهرست برخی از دوره هاي آموزشی تدریس شده:
سیستم مدیریت تحول فردي و سازمانی
دروس اختصاصی  MBAازجمله  :توسعه سازمانی,مدیریت منابع انسانی,رفتار سازمانی ,توسعه بازار,طراحی استراتژي هاي سازمانی و ...
طراحی سیستم برند سازي و توسعه برند
ارتباط موثر و مدیریت جلسات حرفه اي
طراحی استراتژیک و هدف گذاري
فنون مذاکره (بایدها و نبایدها در مذاکره)
ارتباط موثر برمبناي مدل 9گانه اینیاگرام
بهداشت روانی در محیط کار و خانواده
زبان بدن و تحلیل حرکات طرف مقابل
اخالق حرفه اي در محیط کار
رسم چرخه زندگی و مدیریت عمر
ارتباط موثر برمبناي مدل جهانی دیسکDISC
فروش و فروشنده موثر
بهره وري با رویکرد نیروي انسانی
مشتري مداري و CRM
اصول و مبانی سخنرانی حرفه اي
خالقیت و تریز تکنولوژي با رویکرد بازاریابی و فروش

 -13مهارت ها :
مشاوره شغلی و توسعه کسب و کار
مشاوره توانمندسازي فردي و خود مدیریتی
طراحی و اجراي سمینارهاي فرهنگی و آموزشی و تجاري
تدریس و سخنرانی
بررسی و راه اندازي کسب و کار
بررسی  ،عارضه یابی و طراحی رویکردهاي توسعه سازمان
استخدام افراد مناسب در سازمان با رویکرد شخصیت شناسی
توسعه فروش و برندسازي

 -14کتاب و مقاالت:
کتاب :مدیریت سرمایه هاي انسانی (انتخاب؛تصمیم گیري؛ارتباطات ) با رویکرد اینیاگرام؛سخنرانی حرفه اي (درحال چاپ)؛رشد فردي(درحال چاپ)
ارائه مقاالت متنوع  :ده ها مقاله در زمینه هاي خود مدیریتی و تحکیم بنیان خانواده؛زبان بدن .در مجله موفقیت  ،مجله راز ،روزنامه ایران و همشهري
،مجله شادکامی و موفقیت ،مجله ذهن برتر ،

