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 سصٚٔٝ ػیذ ٟٔذی حؼیٙی

 ) ٔذسع ٚ ٔـاٚس دس حٛصٜ فشٚؽ ، تاصاسیاتی ٚ وؼة ٚ واس (
Business coach/ life coach 
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 ػٛاتك تحصیّی ٚ آٔٛصؿی:

 
  ٝدا٘ؾ آٔٛختMBA  ٖ1183اص دا٘ـىذٜ عّْٛ، تحمیمات ٚ فٙاٚسی تٟشا  

  ٜدا٘ؾ آٔٛختٝ دٚسMini MBA  ٖ1183  اص ٔذسػٝ وؼة ٚ واس إِٓا 

  ٜدوتشای ٔذیشیت حشفٝ ای وؼة ٚ واسداسای ٔذسن دٚس (DBA) 

 ٖدا٘ؾ آٔٛختٝ دٚسٜ تخصصی یىؼاِٝ ٘ٛاتغ فشٚؽ دس تٟشا 

 ٖعضٛ ا٘جٕٗ ٘ٛاتغ فشٚؽ ایشا 

 ٚ ٛٔـاٚس واٖ٘ٛ واسآفشیٙاٖ اػتاٖ فاسع عض 

 ٖعضٛ ا٘جٕٗ اػتاداٖ ٔٛفك تٟشا 

 )عضٛ ا٘جٕٗ عّٕی تیضیٙغ وٛچیًٙ تٟشاٖ )ٔشتیاٖ وؼة ٚ واس 

 ٜٞای ص٘ذٌی ٞای پیـشفتٝ سٚا٘ـٙاػی فشٚؽ ٚ ٟٔاست ٔذسع ٚ ٔـاٚس دٚس 

 ٔذسع دٚسٜ تخصصی ػیؼتٓ ػاصی وؼة ٚ واس 

 ٔذسع ٔٙتخة اتاق اصٙاف اػتاٖ فاسع 

 تٙیاٍ٘زاس ا٘جٕٗ تیضیٙغ وٛچیًٙ اػتاٖ فاسع 

  تٙیاٍ٘زاس الیف وٛچیًٙ اػتاٖ فاسع 
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 ٌٛاٞیٙأٝ ٞای تخصصی :

 
  اصَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزاوشات دؿٛاسDifficult Negotiation)) 

 ٝٞای ٔیّیٛ٘ش  ایی واػة دٚسٜ فٛق حشف(Millionaire Businessman)  

  ٖصتاٖ تذ(Body Language)  

  سٚا٘ـٙاػی فشٚؽ(Psychology of sales) 

  ٔـتشی ٔذاسی(Customer Orientation) 

  ٜٛسفع خجِٛی ٚ ا٘تمادپزیشی تٝ ؿیETL 

  فٖٙٛ پیـشفتٝ استثاط تا ٔـتشی(Customer Relationship) 

 ٞای تش٘ذػاصی دس وؼة ٚ واس  اصَٛ ٚ سٚؽBranding)) 

  ٖٔذسن تخصصی ٟٔٙذػی فشٚؽ اص خا٘ٝ صٙعت ٚ ٔعذ 

 جأع ٔذیشیت تاصاسیاتی ٚ تٛػعٝ تاصاس )تاصاسػاصاٖ/پشٚیض دسٌی(دٚس ٜ 

 )تىٙیه ٞای فشصت یاتی ٚ ٔـتشی یاتی دس تاصاس ایشاٖ )تاصاسػاصاٖ/پشٚیض دسٌی 

 )ٕٞایؾ چـٓ ا٘ذاص التصاد ایشاٖ ٚ جٟاٖ )تاصاسػاصاٖ/پشٚیض دسٌی 

 )ٔذیشیت تش٘ذػاصی ؿخصی )تاصاسػاصاٖ/ٔحؼٗ ایّچی 

 ی )تاصاسػاصاٖ/ٔحؼٗ ایّچی(دٚسٜ تش٘ذػاصی ؿخص 

 )ٕٞایؾ چـٓ ا٘ذاص التصاد ایشاٖ ٚ جٟاٖ )تاصاسػاصاٖ/پشٚیض دسٌی 

 )دٚسٜ سٚا٘ـٙاػی استثاط تا ٔـتشی )تاصاسػاصاٖ/پشٚیض دسٌی 

 )ُدٚسٜ ػأا٘ذٞی ٘یشٚٞای فشٚؽ )تاصاسػاصاٖ/ اوثشی اص 

 ٖپشٚیض دسٌی(سٞثشی ٚ ٔذیشیت ٔٙاتع ا٘ؼا٘ی ٘یشٚٞای تاصاسیاتی ٚ فشٚؽ )تاصاسػاصا / 

 )ٖدٚسٜ تحمیمات تاصاس )تاصاسػاصاٖ/ چیت ػاص ٚ ػشفشاصیا 
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 )ایجاد اٍ٘یضٜ دس ٘یشٚٞای فشٚؽ ٚ تاصاسیاتی )تاصاسػاصاٖ/ اتٛاِعالیی 

 ْدٚسٜ ٘ٛاتغ ایٙؼتاٌشا 

  دٚسٜ صتاٖ ؿٙاػی عصثی neuro linguistique      ٌٝٛاٞی ٘أٝ تییٗ إِّّیی ٔٛػؼیbody & mind)  

conception ( 

  دٚسٜ تش٘ذػاصی تجاسیcommercial branding 

  ٜدٚسnlp ٖٔشوض تٛػعٝ آٔٛصؽ ٞای ٘ٛیٗ ایشا 

 

 : ٚ اجشایی حشفٝ اییػٛاتك 

 
    ٞیای وؼیة ٚ ویاس ٚ     ٔذیشٔجٕٛعٝ آٔٛصؿی ٔؼیشوٕاَ دس ؿٟش ؿیشاص )آٔٛصؽ تخصصیی فیشٚؽ، ٟٔیاست

 ٞای ص٘ذٌی  ٟٔاست

  ؿیشاص، ٔشاغیٝ )آرستایجیاٖ ؿیشلی( ٚ    دٚسٜ ٘ٛاتغ فشٚؽ )دٚسٜ آٔٛصؿی یىؼاِٝ( دس ؿٟش  30تشٌضاسی ٔٛفك

تا وٖٙٛ ٚ پشٚسؽ تیؾ اص صذٞا ٘فیش ٘اتهیٝ فیشٚؽ دس ػی        1332اص ػاَ  ػیشجاٖ )دٚ دٚسٜ دس ػیشجاٖ(

 وـٛس. 

  دٚسٜ دْٚ دس ػیشجاٖ(.دٚسٜ تخصصی ػیؼتٓ ػاصی وؼة ٚ واس دس ؿیشاص ٚ ػیشجاٖ  15تشٌضاسی( 

     ٘فیش اص   1111تشٌضاسوٙٙذٜ تیؾ اص یىصذ واسٌاٜ آٔٛصؿی ٔذیشیت فشٚؽ تٝ صٛست تخصصیی تیشای تییؾ اص

 1180تا  1183واسآفشیٙاٖ، ٔذیشاٖ ٚ صاحثیٗ وؼة ٚ واس ٚ فشٚؿٙذٌاٖ ؿٟش ؿیشاص تیٗ ػاِٟای 

 ٜٞذفٍیزاسی   -ٞا واسٌاٜ آٔٛصؿی ٘یٓ سٚصٜ تا ٔٛضٛعات تخصصیی اص جّٕیٝ سٚا٘ـٙاػیی فیشٚؽ     تشٌضاسی د

ً ٚ... جٟت ٔذیشاٖ ٚ واسآفشیٙاٖ، ٔذیشاٖ ٚ صاحثیٗ وؼة ٚ واس  ً ٚ پشػٙاَ تش٘ذیٙ ،تاصاسیاتی تّفٙی، تش٘ذیٙ

 . 1331تا  1332ٞای  ٚ فشٚؿٙذٌاٖ تیٗ ػاَ
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  جّؼٝ آٔٛصؿی طی )دٚٔاٜ( ؿخصیت ؿٙاػی ٚ فشٚؽ ٚیظٜ ٞٙشٔٙذاٖ صٙایع دػتی دس اداسٜ ویُ   6تشٌضاسی

 36تاتؼتاٖ  -اػتاٖ فاسع فشًٞٙ ٚ اسؿاد اػالٔی

  36تیشٔاٜ  -واسٌاٜ آٔٛصؿی تخصصی أالن ٚ ػاختٕاٖ ػاصی ٚیظٜ أالن داساٖ ٚ ا٘ثٜٛ ػاصاٖ 6تشٌضاسی 

 36ٔشدادٔاٜ  -ػخٙشاٖ ٌشدٕٞایی ػاص٘ذٌاٖ ٚ ٔعٕاساٖ ػاختٕاٖ ٞای ٔاسوذاس دس ؿیشاص 

 

  تشٌضاسی دٜ ٞا واسٌاٜ آٔٛصؿی تخصصی ػیؼتٓ ػاصی 

  ٜآٔٛصؿی دس اتاق اصٙاف ؿیشاص تا ٕٞىاسی واٖ٘ٛ واسآفشیٙاٖ اػتاٖ فاسعتشٌضاسی واسٌا 

   تشٌضاسی اِٚیٗ دٚسٜ ٞیپٙٛتیضْ اسیىؼٛ٘ی تا حضٛس دوتش وٛسٚؽ ٔعذِی)تٙیاٍ٘زاس ٞیپٙٛتیضْ اسیىؼیٛ٘ی دس

 39ایشاٖ( تا ٕٞىاسی ٔٛػؼٝ اٖ اَ پی ایشاٖ/ تیشٔاٜ 

  تشٌضاسی اِٚیٗ دٚسٜ جأع تش٘ذػاصی ؿخصی(Personal branding)  تا ٕٞىاسی ٔٛػؼٝ آٔٛصؿی عاِی ٔاد

 39دس جٙٛب وـٛس تا تذسیغ دوتش ٔحؼٗ ایّچی اص تٟشاٖ/ ٔشداد 

  ٖ39تشٌضاسی دٚسٜ وأُ ٚ جأع تىٙیه ٞای تثّیهات تا عٙٛاٖ ؿصت ٚ ٘ٝ چُٟ/ تٟاس ٚ تاتؼتا 

  ٖ39ٚ تٟاس  36تشٌضاسی دٚسٜ دٚ سٚصٜ جأع تاصاسیاتی تّفٙی/ صٔؼتا 

 ٙ1339ٙذٜ دٚسٜ فشٚؽ تخصصی ٚیظٜ پشػُٙ پخؾ داسٚیی صاٌشع/ ؿیشاص / تشٌضاس و 

  1331تشٌضاس وٙٙذٜ دٚسٜ فشٚؽ تخصصی ٚیظٜ پشػُٙ ؿشوت پیـٍأاٖ ػالٔت/ وشٔاٖ / تٟاس 

  /1331تشٌضاس وٙٙذٜ دٚسٜ فشٚؽ تخصصی ٚیظٜ پشػُٙ پخؾ داسٚیی صاٌشع/ تٛؿٟش 

 1331اسٚیی صاٌشع/ اصفٟاٖ/ تشٌضاس وٙٙذٜ دٚسٜ فشٚؽ تخصصی ٚیظٜ پشػُٙ پخؾ د 

  /1339تشٌضاس وٙٙذٜ دٚسٜ فشٚؽ تخصصی ٚیظٜ پشػُٙ پخؾ داسٚیی صاٌشع/ اٞٛاص 

   ٖتشٌضاس وٙٙذٜ دٚسٜ فشٚؽ تخصصی ٚیظٜ ؿشوت ٞای پخؾ ٔٛاد غزایی، تٟذاؿتی ٚ آسایـی ؿیشاص/ تاتؼیتا

31 
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     ،ٖداییا، ساییاٖ تیان     آٔٛصؽ فشٚؽ تخصصی ؿشوت ٞای پخؾ تؼتٙی ٔیٟٗ، آٔیادٜ ِزییز اِییت، اسغیٛا

 31فاسع/تاتؼتاٖ 

 )ْتشٌضاس وٙٙذٜ دٚسٜ ٘ٛاتغ ایٙؼتاٌشاْ )فشٚؽ دس ایٙؼتاٌشا 

  ٜآٔٛصؽ فشٚؽ دٚسmba  ٚdba /1331-1339ٔٛػؼٝ ٔاد/ ؿیشاص 

  ٜآٔٛصؽ فشٚؽ دٚسmba  ٚdba دس ٔٛػؼٝ آصاد خٛاسصٔی 

 /ٜ1339تشٌضاس وٙٙذٜ دٚسٜ آٔٛصؽ فشٚؽ ٔٛػؼٝ ٔاد دس آتاد 

 39ٚ تٟاس  36ٜ حشفٝ ای ٚ تخصصی ساٜ ٞای ٟ٘ایی وشدٖ فشٚؽ ٚ تؼتٗ لشاسداد/ صٔؼتاٖ تشٌضاسی واسٌا 

 وٛچ عّٕی تـىالت خا٘ٝ واسٌش اػتاٖ فاسع 

  وٛچ عّٕی ٚ ٔشتی وٕیتٝ یٌٛا اػتاٖ فاسع دس حٛصٜ وؼة ٚ واس 

 ٔذسع ٚ ٔـاٚس تاؿٍاٜ داساٖ یٌٛای اػتاٖ فاسع 

  ٔذسع دٚسٜ ٞایMBA/DBA 

  واٖ٘ٛ تضسي ٘ـاط دس ؿٟش ؿیشاصوٛچ عّٕی 

  ٖوٛچ عّٕی ٚ ٔـاٚس ا٘تخاتاتی تشخی اص وا٘ذیذای ؿٛسای ؿٟش )تٝ دِیُ ٔؼائُ ػیاػی، اص دسج ٘اْ ایٗ عضیضا

 ٔعزٚسیٓ(.

 وٛچ عّٕی ٚ ٔـاٚس واٖ٘ٛ واسآفشیٙاٖ اػتاٖ فاسع 

 وٛچ عّٕی ٚتؼایت ؿیشاص تخفیف 

 وٛچ عّٕی ؿشوت پاسع تیشاصیغ 

 ٔالن وثیش )لذٚػی غشتی(وٛچ عّٕی ٔـاٚسیٗ ا 

 )ٔـاٚس ٌشٜٚ ا٘ثٜٛ ػاصاٖ ػاْ )سٞثش تاصاس 
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        ٔـاٚس ٔجٕٛعٝ فؼت فٛدٞای ص٘جیشٜ ای ایشاٖ تشٌش) تضسٌتیشیٗ ٔجٕٛعیٝ ص٘جییشٜ ای فؼیت فیٛد جٙیٛب

 وـٛس()سٞثش تاصاس(

  ػشیع ػیش )سٞثش تاصاس(ؿشوت ٔـاٚس 

 اثش فاخش ٚیذیٛیی تا ٔٛضٛعات:   10داسای 

اػت آثیاسؽ سا تیٝ صیٛست    تٝ دِیُ سٚی ٌشدا٘ی عٕٛٔی جأعٝ اص ٔ اِعٝ وتاب، تٟتش  ذ داسدحؼیٙی تاویٟٔذی 

 صٛتی ٚ تصٛیشی ٔٙتـش وٙذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 فشٚؽسٚا٘ـٙاػی 

چشخٝ عّٕی فشٚؽ 

ٞذفٍزاسی اصَٛ تیٓ ػاصی 

ػاختٕاٖ ػاصی ٚ فشٚؽ أالن 

لٛاعذ جزب ٔـتشی تا وٕتشیٗ ٞضیٙٝ تثّیهاتی 

لذست اعتٕاد 

جعثٝ ٟٔات فشٚؽ 

تؼتٗ لشاسداد 

69/40تثّیهات 

تاصاسیاتی تّفٙی 
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 ٞای : ٕٞىاسی دس تخؾ آٔٛصؽ ٚ ٔـاٚسٜ فشٚؽ ؿشوت

 

 39دس ٔٛػؼٝ آٔٛصؿی عاِی ٔاد/ تٟاس  ا٘جٕٗ ؿشوتٟای پخؾ اػتاٖ فاسع دٚسٜ سٚا٘ـٙاػی فشٚؽ پیـشفتٝ -

 39/ ٔشدادٔاٜ ؿشوت پخؾ صاٌشعدٚسٜ آٔٛصؽ ٚیظٜ ٚ تخصصی سٚا٘ـٙاػی فشٚؽ  -

 31آٔٛصؽ فشٚؽ ٚ تیٓ ػاصی ؿشوت پخؾ غزایی دیٙا ته )خّیج فاسع( /ػیشجاٖ/ تاتؼتاٖ -
 

 صاسع ٕ٘ایٙذٌی ٔشٚدؿت خٛدسٚ ایشاٖ _   (Zandonline.ir )ص٘ذآ٘الیٗ  ؿشوت  _

   تاصسٌا٘ی خٛدسٚ عشؿیا -   ٕٞایٖٛ ٕ٘ایٙذٌی ٔشٚدؿت خٛدسٚ ایشاٖ  _

 آٔٛدٜ ٔعٕاسی ٚ داخّی طشاحی ؿشوت  _   تصٛیشجٙٛب پاسع إِّّی تیٗ ؿشوت  _

 تعذ پٟٙاٖ ٔعٕاسی ؿشوت  _      پاسػیاٖ تیٕٝ  _

 فاسع اػتاٖ یٌٛای وٕیتٝ  _    آستاواٖ ٟٔٙذػی فٙی ؿشوت  _

 اِٛ٘ذ ٔاٞاٖ ؿشوت  _     آػایؾ ٔشوضی جاسٚی  _

 پٛس حؼٗ ٕ٘ایٙذٌی ِٚٛٚ خذٔاتی ؿشوت  _      آػیاته ایٙتش٘ت  _

 سیحا٘ی وـاٚسصی خذٔات ٔٛػؼٝ  _       ٚب پشػاْ ؿشوت _

 پاسػاٚسع ؿشوت _    تیـاپٛس ٟٔٙذػی فٙی ؿشوت  _

 ؿیشاص دس ٍٞضاٖ ٌشٜٚ ٕ٘ایٙذٌی  _     تخؾ چٟشٜ آٔٛصؿی ٌشٜٚ  _

 ؿشوت یذن تشیّش ٔشوضی -     ؿیشاص حافظ صثای ؿشوت  _

 جٙٛب دسب تٟشاٖ  _      واٖ٘ٛ تثّیهات پشٚا  -

 -ؿشوت تِٛیذی اْ دی اف چٙاس -  واسخا٘ٝ ٞفت ػتاسٜ )تِٛیذ ؿٛسیجات ٚ تشؿیجات( -

 أالن ٚ ػاختٕاٖ ػاصی ػشٔایٝ -               -واسخا٘ٝ ٔٛطاٖ/ تِٛیذ ؿٛیٙذٜ ٚ ٔٛاد تٟذاؿتی - 

 تـشیفات صذف / عاتذی -                                                   واسخا٘ٝ تِٛیذ آیٙٝ یالٛت   -
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 یشپخؾ آسایـی أ -ا٘ثٜٛ ػاصاٖ ػاْ                                                                     -

 ؿشوت پخؾ خـىثاس اِٛ٘ذی –      ؿشوت ایپىٛ )خا٘ٝ ٞٛؿٕٙذ ٚ ٕ٘ای چٛب تشٔٛٚد( ٚ... .  -

 ؿشوت غزایی دیالٔاست -واال پضؿىی ػاسٜ طة                                                           -

 ٚستیٗ ٔذاستؼتٝ ؿاٞیاٖد -فشٚؿٍاٜ تضسي ٔصاِ  ػاختٕا٘ی آتای                                  -

 ٌاِشی فشؽ ع ٛف ٘یا -ؿشوت پاالپاَ ) ػاخت اپّیىیـٗ(                                      -

 ؿشوت ا٘ثٜٛ ػاصاٖ آفتاب -ٔثّٕاٖ چٛتىذٜ ؿیشاص                                                          -

 ؿشوت آساپخؾ إِٓاٖ ؿیشاص -      ؿشوت آػا٘ؼٛسی ػشیع ػیش                                       -

 ؿشوت پخؾ پظٞاٖ -     ٌشٜٚ صذا ٚ تصٛیش طٙیٗ                                               -

 صْ خاٍ٘ی ؿیشاص، دٚتیِٛا -   فؼت فٛدٞای ص٘جیشٜ ای ایشاٖ تشٌش                               -

 آتّیٝ ٞٙشی ٔا٘ا -   ؿشوت پخؾ دیٛاسپٛؽ ٚ ػمف ٞای وارب صاسعی          -

 ٌشٜٚ آٔٛصؿی ایشاٖ ٟٔش -پخؾ ِٛاصْ اِىتشیىی پالد                                                 -

 عؼّٛیٝ–اتتىاس  MDFصٙایع واتیٙت  -ص٘ثٛسػتاٖ ٔحؼٗ )تِٛیذی عؼُ(                                    -

 ؿشوت واالی اِىتشٚ٘یه ٚ خذٔات فٙی رواٚت -اِىتشٚ٘یه،ایٙٛستش لائذی          -ٌشٜٚ اتٕاػیٖٛ صٙعتی -

 واسخا٘ٝ تِٛیذی ِٛاصْ ػیؼٕٛ٘ی ٚ چادسٞای ٔؼافشتی لذستی جٛ -
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 ایٙؼتاٌشاْ ِیٙه وا٘اَ تٍّشاْ،آپاسات ٚ 

 ػیذٟٔذی حؼیٙی 

 
@Seyedmehdi_hoseyni 

 

 آدسع ٚتؼایت ٔجٕٛعٝ ٔؼیشوٕاَ

  
www.Masirekamal.com 

 

   03190101011ٕٞشاٜ:   

 

 وا٘اَ ایٙؼتاٌشاْ:

 
Hoseyni.coach 

 

seyedmehdi_hoseyni 

 

  3ٔعاِی آتاد، سٚتشٚی پاسن ّٔت، ػاختٕاٖ طٛتی  -٘ـا٘ی: ؿیشاص

 4طثمٝ دْٚ ٚاحذ 
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