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کوچ زندگی ،کارشناس مدیریت بازرگانی

عضو هیات علمی و مربی دوره های عملی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

شماره تماس09981298441 :

شهر :تهران

اینستاگرام@alborz.manzouri :

از وقتـی خـودم را شـناختم موضـوع انسـان برایـم جـذاب بـود .از لحظـه مخالفـت خانـواده بـرای ورود به رشـته روانشناسـی تا زمانـی که من
را بـرای انتخـاب رشـته آزاد گذاشـتند و بـه دلیـل چنـد بعـدی بـودن رشـته مدیریـت بازرگانـی آن را انتخـاب کـردم .تـا مقطـع کارشناسـی به این
نتیجـه رسـیدم کـه مـی خواهـم در دنیـای واقعـی بیـرون از دانشـگاه بیامـوزم و ثمره ای هم داشـته باشـم .در همین مسـیر االن ایـن دید را
دارم کـه از هـر چیـزی بیامـوزم و پیوسـته بیامـوزم و تغییـر کنـم و بیشـتر بیامـوزم کـه بیـش از آنچه فکـر می کنم آزاد هسـتم و تـا جایی که در
تـوان دارم آنچـه آموختـم را بسـط دهم.

تاریخ ویرایش ۱۳۹۸/6/۲۲:

www.thebetterchoice.ir

تحصیالت
حـــــــــوزه
فعـالیــت
عـضـویـــت در
مجامع علمی و
حـــرفـــــهای
گواهینامهها

◂ .1385-90کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

کوچینگ زندگی و توسعه شخصی؛ آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی به کودکان  3تا  6سال؛ آموزش در
حوزه راه بری شخصی؛ آموزش تئوری انتخاب ،واقعیت درمانی و مدیریت راه برانه؛ مشاوره تخصصی منابع انسانی

◂عضو هیئت علمی موسسه ویلیام گلسر ایران

◂ .2019گواهینامـــه مربـــی دوره هـــای عملـــی واقعیـــت درمانـــی ،تئـــوری انتخـــاب و مدیریـــت راهبرانـــه از
موسســـه بیـــن المللـــی ویلیام گلســـر زیـــر نظـــر علی صاحبـــی و عاطفـــه ســـلطانی فر.
◂ .2019گواهینامـــه حرفـــه ای کوچینگ زندگـــی – کوچینگ انتخاب از موسســـه کوچینگ و راه بـــری رای مانا
و موسســـه بین المللـــی  Academy of Choiceآمریکا زیر نظـــر علی صاحبی ،امیر پهلونـــژاد و نگار تبریزی.
◂ .2018گواهینامـــه واقعیـــت درمانی ،تئوری انتخـــاب و مدیریت راهبرانه از موسســـه بیـــن المللی ویلیام
گلســـر زیر نظر علـــی صاحبی و مربیان موسســـه.

ســابــقــــه و
تجـربه هــای
کــــــــــــــــاری

◂برگزاری  60ساعت آموزش غیر مستقیم برای کودکان در رده سنی پیش دبستان در زمینه تئوری انتخاب و
واقعیت درمانی در شهر تهران.
◂برگزاری بیش از  15ساعت کارگاه آموزشی عمومی در زمینه راه بری شخصی و مدیریت زندگی در شهر تهران.
◂برگزاری و همکاری در برگزای بیش از  90ساعت کارگاه های آموزشی در زمینه تیم سازی و مهارت های نرم
مدیریت نیروهای انسانی و همکاری در طراحی پروژه های تیم سازی در شهر تهران و اصفهان.
◂برگزاری بیش از  60ساعت کارگاه های آموزشی انطباق شغل و نحوه تکمیل پرسشنامه مطالعات بهینه
کاوی جبران خدمات و مزایا در شهر تهران.
◂برگزاری بیش از  20ساعت کارگاه آموزشی در زمینه تئوری انتخاب و کاربست آن در محیط کار و زندگی
شخصی در شهر تهران.

توانمنــدی

خالقیـت (ابتـکار و نـوآوری) ،عشـق بـه یادگیـری ،معنویـت (ایمـان و هـدف برتـر) ،ذهـن بـاز و پذیرنـده (خالی از
تعصـب ،تفکـر انتقـادی) ،مهربانـی و نـوع دوسـتی ،هـوش اجتماعـی و هـوش عاطفی

عــــالیــــق

◂کشــف مفاهیــم و عمــق دادن بــه آموختــه هایــم  .ورزش هــای رزمــی بــه ویــژه آی کــی دو و ای آی جوتســو .
فرهنــگ ژاپــن  .هنر  .مشــاهده آثار هنری  .موســیقی فالمنکو  .ســاز گیتار و دف  .دنبال کردن حس شــهود و
ماجراجویی .
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