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2015 تا کنون. مدیر اجرایی و عضو هیئت علمی برنامه گواهینامه بین المللی کوچینگ انتخاب در سطح 	 

پایه، سازمانی و زندگی، در موسسه کوچینگ و راه بری رای مانا.

2013-2019. برگزاری دوره های مدیریت راه برانه برای شرکت های: آتیه روشن، بانک سامان، ساوال بهشهر،  	 

بایر پارسیان، کوبل دارو، پرداخت الکترونیک کیش، دبیرستان پسرانه رشد

2005 تا کنون. بیش از 3500 ساعت برگزاری کارگاه . طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی توسعه شایستگی 	 

های راه بری )در الیه های خود، دیگران و سازمان( با موضوعات: راه بری و اثربخشی شخصی، شیوه های 

راه بری، تحلیل مسئله،  نگرش، سبک زندگی متعادل، رفتار مسئوالنه، مهارت های عمومی مدیریت و 

2017. مربی موسسه بین المللی ویلیام گلسر	 

2016. مربی موسسه PSI a&dc  انگلستان )در حوزه ارزیابی سرمایه های انسانی(	 

2009. مربی موسسه بین المللی آموزشی Cegos فرانسه )در حوزه توسعه راه بری در سازمان ها(	 

ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

92-1390. کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی. دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات مرکزی	 

84-1382. دوره حرفه ای مدیریت اجرایی. سازمان مدیریت صنعتی تهران	 

74-1370. کارشناسی مهندسی معدن )استخراج(. دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب	 

بین 	  موسسه  از  برانه  راه  مدیریت  و  درمانی  واقعیت  انتخاب،  تئوری  پایه  دوره   مربی  گواهینامه   .2018

المللی ویلیام گلسر زیر نظر دکتر علی صاحبی و عاطفه سلطانی فر. 

2018. گواهینامه مشاوره پیش از ازدواج از موسسه واقعیت درمانی ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی.	 

المللی 	  بین  موسسه  از  رنو،  شرکت  برای  بری،  راه  توسعه  المللی  بین  دوره  تدریس  گواهینامه   .2018

آموزشی Cegos  فرانسه.

2017. گواهینامه بین المللی کوچینگ زندگی "Life coaching" از Academy of Choice- آمریکا.	 

از موسسه 	  برانه  راه  انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت  2017. گواهینامه مربی دوره های عملی تئوری 

بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر جودی هتسویل و دکتر علی صاحبی. 

2017. گواهینامه مشاوره زوج درمانی از موسسه واقعیت درمانی ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی.	 

ارزیاب و طراحی و مدیریت کانون های 	  المللی مربی بسته آموزشی مهارت های  2016. گواهینامه بین 

توسعه و ارزیابی از موسسه PSI a&dc  انگلستان.

2013. گواهینامه تفسیر پرسشنامه روانشناختی )NEO(از موسسه روانشناسی پارس، استرالیا، زیر نظر 	 

دکتر علی صاحبی.

2013. گواهینامه مربی دوره های مدیریت راه برانه از موسسه واقعیت درمانی ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی.	 

2012. گواهینامه بین المللی کوچینگ کسب و کار از موسسه  Frank Bresser Consulting ، آلمان.	 

2011. گواهینامه بین المللی کوچینگ کسب و کار از موسسه  Denkerfolg Intercultural، اتریش.	 

2009. گواهینامه تدریس دوره های مدیریت و راه بری، کوچینگ، حل مسئله و تصمیم گیری و برقراری 	 

ارتباط موثر از موسسه بین المللی آموزشی Cegos  فرانسه.

حـــــــــوزه 
فعـالیــت

تحصیالت

گواهینامه ها

کوچینگ فردی و سـازمانی/ توسـعه سـرمایه انسـانی در سـازمان/ مشـاوره مدیریت سـرمایه های انسـانی/ 

مشـاوره پیـش از ازدواج/ آمـوزش دوره های رسـمی پایه و عملـی تئوری انتخاب، واقعیـت درمانی و مدیریت 

راه برانـه/ آمـوزش شایسـتگی هـای راه بری و زندگـی به عموم
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2019. اجرای بخشی از همایش خرد راه بری دکتر علی صاحبی با موضوع کوچینگ و مدیریت راه برانه.	 

2017. دریافت لوح تقدیر از مشاور وزیر و مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت؛ بابت همکاری در پروژه 	 

ارزیابی وزارت  "شناسایی و توسعه مدیران شایسته و جوان وزارت نفت" و آموزش کادر کارشناسی مرکز 

نفت.

لوح 	  دریافت  و  سامان،  بانک  شعب  معاونین  و  مدیران  و  ستادی  مدیران  سمینار  در  سخنرانی   .2015

سپاس از مدیر عامل بانک سامان.

افتخارهــا

بپا خاستن برای انسانیت )چگونه مسئولیت پذیری موجب تغییرات شگرف در زندگی مي شود(  .    کوچینگ کتــاب هــا

زندگی )خودشکوفایی در سایه راه بری شخصی(.

تعارض  حل  مداری،  جرات  فردی،  میان  موثر  ارتباط  برقراری  های  مهارت  گیری،  تصمیم  و  مسئله  حل 

بازخورد و پیش نهاد، کارتیمی و گروهی، تیم سازی  ارائه  ارائه قدرتمند،  میان فردی، مذاکره میان فردی، 

)پایه و پیشرفته(، مدیریت راه برانه، اصول و مبانی کوچینگ، برنامه گواهینامه کوچینگ پایه و سازمانی، 

مهارت های مصاحبه شایستگی مدار، مهارت های ارزیاب، مدیریت کانون های توسعه برای سازمان های: 

نروژ،   Statoil آریا ساسول،  پتروشیمی  و  برنا، شرکت های نفت  آتیه  و  آتیه روشن  انسانی  مشاوره منابع 

ENI, Edison ایتالیا؛ گروه سیمانی هولسیم اسپندار؛ شرکت های دارویی Bayer, Novartis ، کوبل دارو، 

ُنوو نوردیسک، Astra Zeneca ؛ شرکت های مالِی بانک و بیمه سامان، پرداخت الکترونیک کیش؛ وزارت 

.Danone ،ساوال بهشهر، رنو پارس ، Carrefour ،فومن شیمی ، JTI, BAT نفت و شرکت های

2017. برگزاری مشترک کارگاه های راه بری شخصی، شیوه نگرش، مدیریت راه برانه، تعادل زندگی با دکتر علی 	 

صاحبی در برنامه بیشتر از یک نفر.

2018. عضو موسس و مدیر اجرایی موسسه کوچینگ و راه بری رای مانا	 

2018. رئیس هیئت مدیره شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن	 

2017-2009. مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن	 

2009-2005. مدیر ارشد منابع انسانی شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن 	 

2005-2000. مدیر تولید شرکت صنعتی دفتر کل کاال- ایران	 

2000-1998. مسئول تولید شرکت Brown the Bakers- انگلستان	 

یکپارچگی، پایداری، جرات مداری، امید، برنامه ریزی و سازماندهی، کارآمدی، تخیل، شوخ طبعی.توانمندی ها

مطالعــه، ترجمــه، نوشــتن، اســکی، فوتبــال، هنرهــای رزمــی، کــوه پیمایــی، طبیعــت گــردی، ســفر، خطاطــی، 	 
منبــت کاری، ســینما و موســیقی.  

عــــالیــــق


