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  خانم محبوبه مظاهري

 05579252990شماره تماس: 

 bekargomari@gmail.com: ايميل

 coaching.ir-jobhttp://www تيسا

 job.coachingاينستاگرام 

 

 :  و سابقه کار تحصيالت

 ارشد مديريت منابع انساني   كارشناس *

 بين المللي * دوره سطح يك كوچينگ

 *دوره سطح يك تيوري انتخاب

 *دوره سطح سه تحليل رفتار متقابل  

 سال سابقه كار در واحد منابع انساني سازمان هاي مختلف دوازده *

 فردي و سازمانيپنج سال سابقه كار بعنوان مشاور و كوچ  *

  

 فعال در زمينه:    

 : و گروهي براي سازمان ها*برگزاري جلسات خصوصي 

 مديران / كوچينگ سازماني/ كوچينگ  رشد فرديكوچينگ / كوچينگ مسير شغلي-

 رشد و توسعه فرديگري منتورينگ منابع انساني / مربي

 * برگزاري كارگاه و سمينار     مشاور جذب و استخدام *

 

  "آشنايی با کوچينگ  "نويسنده کتاب 

 "مهارت هاي کوچينگ براي مديران  "و کتاب "مهارت هاي ضروري براي کوچينگ مسير شغلی  "مترجم کتاب 

 

 مشاور کسب و کار در راديو فرهنگ و  راديو سالمت

 در وزارت فناوري اطالعات فارسیاولين سخنران بانو در اجالس وب 
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 : الف( سازمانی

 کارگاه هايی که براي سازمانها برگزار می شود:

 سازمان * كارگاه مهارت هاي كوچينگ براي مديران

 ويژه كاركنان سازمان رشد و توسعه فردي * كارگاه مهارت هاي كوچينگ براي

 كارگاه مربي گري سازماني *

 كارگاه مربي گري كار تيمي سازماني *

 زندگي خود باشيدمربي * كارگاه 

 براي كارشناسان واحد منابع انساني كارگاه مديريت منابع انساني *

 كارگاه اصول سرپرستي*

  

 :ها فعاليت

 مرجع سفرهاي ايران سايت در شركت "منتورينگ منابع انساني 

 "در شركت آرسين ) دريم فارم كانادايي ( "منتورينگ منابع انساني 

 "در شركت تام روان كار ) توتال فرانسه ( "منتورينگ منابع انساني 

 در شركت تام روان كار ) توتال فرانسه ( "مهارت هاي كوچينگ براي مديران "برگزاري كارگاه 

  در شركت تام روان كار ) توتال فرانسه ( "رشد و توسعه فردي مهارت هاي كوچينگ براي"برگزاري كارگاه 

 شركت مفتاح رايانه افزاردر  "منتورينگ منابع انساني 

 موسسه حسابرسي آبان ارقام پارسدر  "منتورينگ منابع انساني 

  ماهان عالي در موسسه آموزش "شاوران كسب و كارمهارت هاي كوچينگ براي م"برگزاري كارگاه 

  در مجتمع فني تهران  " مهارت هاي كوچينگ براي مديران "برگزاري كارگاه 

  براي مركز اشتغال شهرداري تهران   " مهارت هاي كوچينگ براي مديران "برگزاري كارگاه 

  اد دانشگاهيمركز اشتغال جه  " مهارت هاي كوچينگ براي مديران "برگزاري كارگاه 

  در دوره برندسازي دكتر قيطوريان  " مهارت هاي كوچينگ براي مديران "برگزاري كارگاه 

  جهاد دانشگاهيرويش مركز  در"رشد و توسعه فردي  مهارت هاي كوچينگ براي"برگزاري كارگاه 

  در شهرداري تهران "مربي گري كار تيمي"برگزاري كارگاه 

  در شتابدهنده ديموند "مربي گري كار تيمي"كارگاه 

 "در مدرسه اشتغال شريف و مركز كارآفريني شريف به مدت يك سال و نيم "كوچ مسير شغلي 
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  به صورت خصوصي و كارگاهيو اصول سرپرستي تدريس مديريت منابع انساني 

 تدريس درس منابع انساني در دانشگاه مهر البرز دانشگاه تهران 

 چندين شركت، مشاور وزير كار و مشاور وزير جهاد كشاورزيكوچينگ با مديرعامل فردي جلسات  برگزاري 

  برگزاري چهار كارگاه كوچينگ مسير شغلي در دانشگاه عالمه طبابايي 

   برگزاري دو كارگاه كوچينگ مسير شغلي در دانشگاه پيام نور 

 برگزاري دو كارگاه كوچينگ مسير شغلي در دانشگاه علم و فرهنگ 

 ي كارگاه مربي گري كار تيمي در دانشگاه اميركبيربرگزار 

 برگزاري كارگاه ايده تا استارتاپ در مدرسه استارتاپي فراز 

 كارگاه مربي گري كار تيمي در شتابدهنده كارو 

 مشاور شركت مركز كارايران 

  كاريابي در دفتر كارگاه ساعته كوچينگ مسير شغلي و كارگاه مهارت هاي كوچينگ و كارگاه مهارت هاي 84برگزاري 

 برگزاري كارگاه رزومه نويسي در شركت بازار كار 

  در دفتردر طول دو سال برگزاري بيش از هزار جلسه كوچينگ خصوصي 

 

 

 

 : فردي کارگاه هايب(

 *دوره آموزشي مهارت هاي كاريابي شامل:

 كارگاه رزومه نويسي -

 كارگاه شبكه سازي شغلي -

 استخداميكارگاه موفقيت در مصاحبه  -

 *كارگاه تدوين رسالت فردي 

 *كارگاه طراحي مسير هدف گذاري

 شغلي*كارگاه طراحي مسير 

 *كارگاه خودشناسي با رويكرد تحليل رفتار متقابل   

 كارگاه ايده تا استارتاپ *

 كارگاه مربي گري كار تيمي*
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 مربی کار تيمی و منتور منابع انسانی در استارت اپ ويکندها:

  استارت اپ ويكند معلمان در دانشگاه عالمه طباباييرويداد 

  دانشگاه زنجاندر رويداد استارت اپ ويكند 

  دبيرستان هاي نمونه دولتي اسالم شهرتينوتك در رويداد استارت اپ ويكند 

 رويداد استارتاپي مدرسه فراز 

 رويداد استارت اپ ويكند هوافضا در دانشگاه اميركبير 

 امنيت سايبري در دانشگاه كرج رويداد استارت اپ ويكند 

  رويداد استارت اپي رشد در مركز جهاد دانشگاهي 

 رويداد استارت اپي شهر رويايي در صندوق نوآوري و شكوفايي 

 رويداد كارآفرينانه اكوسيستم ليبتچ 

 

 

 مشاور:برگزاري جلسات خصوصی  *

 /  طراحي مسير شغلي تيپ شناسي شخصيتي شغلي-

 كسب و كارمشاور مشاور شغلي// مشاور تحصيلي  -

 

 

 

 دوره آموزشی :  مهارت هاي کوچينگبرگزاري 

 منتور منابع انساني ( -مظاهري ) كوچ حرفه اي مدرس: خانم محبوبه 

 ساعت تدريس كارگاهي و جلسات كوچينگ فردي و گروهي   52مدت زمان دوره : 

 كارگاه در چهار روز شش ساعت برگزار مي شود و پشتيباني بعدي آن الين مي باشد.

 صدور گواهينامه از دانشگاه بين المللي نورث ورست

 وه و فيلم آموزشيهمراه با ارايه كتاب، جز

 


