
 

 

 

 

 

 محبوبه مظاهري

 و واتساپ 90217757779شماره تماس: 

 bekargomari@gmail.com: ايميل

 coaching.ir-.jobhttp://www تيسا

 job.coachingاينستاگرام 

 

 فعال در زمينه:   

 

 : فردي و گروهی براي سازمان ها*برگزاري جلسات 

 / كوچينگ سازمانی/ كوچينگ مدیران  كوچينگ مسير شغلی-

 / مشاور جذب و استخدام / مربيگري رشد و تحول فرديمنابع انسانیمنتورینگ 

 * برگزاري كارگاه و سمينار

 

 تدریس حضوري و مجازي مسلط به زبان انگيسی براي
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 تحصيالت و سابقه کار

 

 از سازمان مدیریت صنعتی كارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانیHRM- 

  سطح اول روانشناسی تيوري انتخابدوره 

  سطح سوم روانشناسی تحليل رفتار متقابلدوره 

  4931-4931 -زبانان سطح یک كوچينگ در آكادمی كوچينگ فارسی 

 به زبان انگليسی – 4933-4931 -آكادمی در سنگاپور  زسطح یک و دو كوچينگ تحول در كوچ مستر 

  تاكنون 4931جلسه كوچينگ از سال ساعت 0022برگزاري بيش از 

 

 44 ) سال سابقه كار در واحد منابع انسانی سازمانهاي مختلف ) تمام وقت 

 7  انسانی، مشاور جذب و استخدام، كوچينگ فردي و سازمانی ) پاره وقت (سال سابقه كار در منتورینگ منابع 

 

  كشور سنگاپور از كوچينگ آكادمیبيزینس پارتنر- august 2019-october 2021 

 يه پرتالمشاور جذب و استخدام در شركت ترك April to Jun2021 

 در كشور بلژیک كوچينگ پی آي همکاري با آكادمی- Jan to april2022 

 در كشور انگليس كانسن همکار پژوهشی در موسسه مشاوره وكوچينگ- Jan to July2022 

  ترک وي آي پی مشاور چذب و استخدام در شركت بين المللیMay to July2022. 

  
 

 4122-منتورینگ سازمانی راهنماي اجرایی و كتاب 4937-آشنایی با كوچينگ نويسنده: کتاب       

  برترمقاله دو داراي 

ی كنفرانس بين الملل براساس نقش منتورینگ در توانمندسازي كاركنان در هفدهمين منتورینگ سازمانیطراحی مدل *

 4122آبان – و حکمرانی هوشمند منابع انسانی توسعه منابع انسانی

سی نقش منتورینگ در رفع موانع ذهنی و افزایش اثرگزاري آموزش سازمانی در نهمين كنفرانس ملی آموزش و توسعه *برر

 4122ماه دي  –سرمایه انسانی 

 

   كوچينگ مسير شغلیمهارت هاي ضروري براي  "كتابهاي مترجم *   

 كوچينگ زندگی -آموزش تيم كاريكوچينگ و   -راهنماي كوچينگ براي مدیران  -   

 منتورینگ سازمانیراهنماي عملی  – مایندست كوچينگ-كوچينگ مدیران اجرایی -راهنماي كوچينگ زندگی  
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 جلسات منتورينگ سازمانی

 

 ساعت 91 شركت الوبيز

 ساعت 01 شركت آبتين

 ساعت 01 شركت راهکار گستران

 ساعت 93 شركت تركيه پرتال

 ساعت 11 موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس

 ساعت 40 شركت آرسين )دریم فارم كانادایی (

 ساعت 3 ت تام روان كار ) توتال فرانسه (شرك

 ساعت 3 شركت سایت مرجع سفرهاي ایران

 ساعت 3 شركت ایکار

 ساعت 3 شركت آتی نگر ارم

 ساعت 42 دیجيکاال

 منتورينگ سازمانیکارگاه 

 

 ساعت 40 داريبانک عالی مركز آموزش

 ساعت 47 بانک تجارت

 ساعت 40 دولتی كشوري مركز آموزش تدبيرگران براي مدیران

 

 کارگاه مهارت کوچينگ براي مديران

  

 ساعت 40 داريبانک عالی مركز آموزش

 ساعت 40 خالق ریاست جمهوريمركز آموزش شركتهاي 

 ساعت 40 انجمن مدیران صنایع

 ساعت 43 سازمان بورسمركز آموزش 

 ساعت 40 وزارت فناوري ارتباطات و اطالعات

 ساعت 3 دولتی كشوري مركز آموزش تدبيرگران براي مدیران

 ساعت 93 مركز آموزش دولتی براي مدیران دولتی كل كشور

 ساعت 40 بانک ایران زمين  

 ساعت 01 مركز همایشهاي آموزش دولتی براي مدیران ارشد دولتی

 ساعت 3 ماهان عالی موسسه آموزش

 ساعت40 مركز مشاوره ماهان

 ساعت 01 مجتمع فنی تهران
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 ساعت 01 ت تام روان كار ) توتال فرانسه (شرك

 ساعت 1 دوره برندسازي 

 ساعت 01 جهاد دانشگاهیاشتغال مركز 

 ساعت 1 اشتغال شهرداري تهرانمركز 

 ساعت 0 مركز اشتغال اتاق بازرگانی

 ساعت 0 انجمن روانشناسان

 ساعت3 شركت الوبيز

 

 با رويکرد کوچينگ کارگاه مربيگري تيم کاري

 

 ساعت41 شركت آبتين

 ساعت3  شركت راهکارگستران

 ساعت01 مركز آموزش شركتهاي خالق ریاست جمهوري 

 ساعت 40 سازمان بورس 

 ساعت3 وزارت فناوري ارتباطات و اطالعات 

 ساعت 92 دولتی كشوري مركز آموزش تدبيرگران براي مدیران

 ساعت 41 مركز آموزش دولتی براي مدیران دولتی كل كشور

 ساعت1 مدیران دولتی استان سمنان

 ساعت1 مدیران دولتی استان بندرعباس

 ساعت1 مدیران دولتی استان اصفهان

 ساعت 41 شتابدهنده دیموند

 ساعت0 استارتاپ ویکند مركز نوآوري و شکوفایی

 ساعت1  مركز اشتغال شهرداري تهران

 ساعت1 دانشگاه اميركبير

 ساعت1 مدرسه استارتاپی فراز

 ساعت1 شتابدهنده كارو

 

 کارگاه مديريت عملکرد بر مبناي هدف

 

 ساعت0 شركتهاي خالق ریاست جمهوري

 ساعت3 آبان ارقام پارسموسسه 
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 با رويکرد کوچينگ کارگاه مديريت استرس

 

 ساعت1 شركتهاي خالق ریاست جمهوري

 ساعت41 مركز آموزش دولتی براي مدیران دولتی كل كشور 

 ساعت3 مركز آموزش رجا

 

 کارگاه مديريت بر خود و توانمندسازي فردي

 

 ساعت 1 شركتهاي خالق ریاست جمهوري

 ساعت3 فناوري اطالعات و ارتباطاتوزارت 

 ساعت 43 انجمن فرهنگی ایرانيان تركيه

 

 طراحی مسير شغلی

 

 در حال برگزاري مدرسه اشتغال دانشگاه تربيت مدرس

 ساعت 3 طرح توانمندسازي صدف براي دانشجویان

 ساعت 3 مدرسه اشتغال شریف

 ساعت 3 دانشگاه عالمه طبابایی 

 ساعت 3 دانشگاه صنعتی شریف 

 ساعت 3 دانشگاه پيام نور

 ساعت 3 دانشگاه علم و فرهنگ

 
 

 طراحی مسير کسب و کار

 

 ساعت 0 مركز آموزش اتاق تعاون

 ساعت3 وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات
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 مهارت هاي کاريابی

 

 ساعت 0 شركت بازار كار

 ساعت 0 نمایشگاه جابکس

 ساعت 0 نمایشگاه كار دانشگاه تهران

 ساعت3 شركت نوربين

 ساعت0 شركت الوبيز

 

 

 همکاري هاساير 

 

  نی دانشگاه شریفیدر مركز كارآفریک سال منتور شغلی 

  37-33در دو نمایشگاه جابکس سال  -مشاور شركت مركز كارایران 

  ساعت93-اصول سرپرستی به صورت خصوصی و كارگاهیتدریس مدیریت منابع انسانی و 

 یک ترم تحصيلی-تدریس درس منابع انسانی در دانشگاه مهر البرز دانشگاه تهران 

 چندین شركت، مشاور وزیر كار و مشاور وزیر جهاد كشاورزيكوچينگ با مدیرعامل فردي جلسات  برگزاري 

  شخصیدفترساعته كوچينگ مسير شغلی و كارگاه مهارت هاي كاریابی در دو كارگاه  11برگزاري 

  و آنالین شخصیدر دفترسال  سهدر طول خصوصی  جلسه كوچينگ هزار0برگزاري 

 

 مربی کار تيمی و منتور منابع انسانی در استارت اپ ويکندها:

 رویداد استارت اپ ویکند معلمان در دانشگاه عالمه طبابایی 

  دانشگاه زنجاندر رویداد استارت اپ ویکند 

  دبيرستان هاي نمونه دولتی اسالم شهرتينوتک در رویداد استارت اپ ویکند 

 رویداد استارتاپی مدرسه فراز 

 رویداد استارت اپ ویکند هوافضا در دانشگاه اميركبير 

 رویداد استارت اپ ویکند امنيت سایبري در دانشگاه كرج 

 شد در مركز جهاد دانشگاهی رویداد استارت اپی ر 

 رویداد استارت اپی شهر رویایی در صندوق نوآوري و شکوفایی 

 رویداد كارآفرینانه اكوسيستم ليبتچ 
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 کارگاه هايی که براي سازمانها برگزار می شود:ليست 

  منتورینگ سازمانیكارگاه 

  مهارت هاي كوچينگ براي مدیرانكارگاه 

  توسعه فردي و شغلی كاركنانكارگاه مهارت هاي كوچينگ براي 

 كارگاه مربی گري در مدیریت عملکرد كاركنان و جانشين پروري 

 تيم كاري كارگاه مربيگري 

 كارگاه آموزش مدیریت منابع انسانی براي مدیران 

 با رویکرد كوچينگ مدیریت برخود -مدیریت تعارض -مدیریت استرس هاي كارگاه 

  و نقش آن در كاهش تعارضات سازمانیبازخورد موثر و گوش دادن فعال كارگاه 

 جلسات فردي و گروهی منتورینگ 

 جلسات فردي و گروهی كوچينگ 

 

 مشارکت در  برنامه هاي 

 برنامه تلویزیونی پایش -برنامه تلویزیونی وقت كار –رادیو اقتصاد  –رادیو فرهنگ  –همکاري با: رادیو سالمت 

 فعال انجمن صنفی مدیران منابع انسانیعضو  –عضو فعال انجمن مدیریت منابع انسانی 

 عضو چپتر كوچينگ ایران -عضو فدراسيون بين المللی كوچينگ

 روزنامه آسيا –در: روزنامه بازاركار  مستمر چاپ مقاله

 سخنرانی با موضوع توانمندسازي بانوان در اجالس وب فارسی


