
Arezo
MehranA R E Z O O  M E H R A N

---------------   آرزو مـــهــــران --------------

 @mehran.arezoo :شماره تماس: 09127262070       شهر: تهران         اینستاگرام 

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
سوپروایزر و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

تاریخ ویرایش :۱۳۹۸/۱2/22
www.thebetterchoice.ir

مـن آرزو مهـران، بـه ایـن دنیـا پـا نهـاده ام تا براسـاس ارزشـهای فـردی ام کـه عبارتنـد از خانـواده، زیبایی، رشـد و پیشـرفت، یادگیری مسـتمر و 

مهتریـن اصـل انسـانیت یعنـی مهربانـی و حمایـت از دیگـران، زندگـی سرشـار از شـادمانی و رضایـت درونـی را گـذران باشـم. در ایـن راسـتا از 

بهتریـن توانمندی هایـم کـه مهربانـی و سـخاوت، عشـق به یادگیـری، قدردانی و سپاسـگزاری، امید و خوش بینی به آینده و پشـتکار اسـت 

بهـره خواهـم گرفـت تـا شـاد و آرام باشـم و شـادی و آرامـش را بـه دیگـران مهـم زندگـی ام هـم هدیـه کنم. سـعی و تـاش روزانـه ام، زیبایی در 

گفتار،کـردار و پنـدارم در تمامـی نقشـهایم در زندگانـی اسـت تـا منجر به بهترین خودم بودن شـود. شـعار زندگیم این اسـت: اگر کسـی از من 

کمکـی بخواهـد یعنـی مـن هنـوز روی زمیـن ارزشـمندم....امید هیـچ معجزی ز مرده نیسـت زنـده باش....
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ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

1395-1397. کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد واحد رودهن 	 

MBA .1392-1390 منابع انسانی، موسسه علمی ماهان	 

1379-1383. کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد واحد رودهن 	 

2020. گواهینامـــه ســـوپروایزر دوره  پایـــه واقعیت درمانی، تئـــوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسســـه 	 

بیـــن المللی ویلیام گلســـر زیـــر نظر علی صاحبـــی و عاطفه ســـلطانی فر. 

2019. گواهینامــــــه حرفــــــه ای کوچینـــگ زندگــــــی – کوچینـــگ انتخـــاب از موسســــــه کوچینـــگ و راه بــــــری رای 	 

مانـــا و موسســــــه بیـــن المللــــــی Choice of Academy آمریـــکا زیـــر نظــــــر علـــی صاحبـــی، امیـــر پهلونــــــژاد 

ـــزی. ـــگار تبری و ن

2017. گواهینامه واقعیت درمانی، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی ویلیام گلسر. 	 

تحصیالت

گواهینامه ها

1398-1396. مدیر منابع انسانی شرکت خانه سام. 	 

1396-1392. مدیر تضمین کیفیت، مشاور و مدرس، شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن.	 

1392-1390. سرپرست منابع انسانی در شرکت مای. گلرنگ.	 

1390-1383. کارشناس ارشد منابع انسانی. شرکت فومن شیمی.	 

1396-1392. آموزش دوره های منابع انسانی، شرکت آتیه روشن.	 

1395. برگزاری کارگاه فرزندپروری در مهد طایع برای والدین.	 

کوچینگ فردی و سازمانی- مشاوره منابع انسانی- مدیریت نیروی انسانیتوانمنــدی

عشق به یادگیری - انعطاف پذیر- برقرارکننده ارتباط- مهربانی و سخاوت- کمک و حمایت دیگران

کوچینگ – تدریس- کوه نوردی- یوگا- کتاب- آموزش- خطاطی- موسیقی الیت	 

ترجمه کتاب Zen of the Group و Facilitation به همراه البرز منظوری	 

عــــالیــــق

کتاب ها

حـــــــــوزه 
مشاوره منابع انسانی به سازمان ها فعـالیــت

کوچینگ فردی و سازمانی 


