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 "بسمه تعالی "

 رزومه کاری

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 تحصیالت

 مقطع تحصیلی رشته محل تحصیل رکسال اخذ مد

1396  
ی خانه برنامه ریزی عصب -تهران

 کالمی ایران 

 عصبی کالمی. شناسیروان 

 رتباطیاو  مهارت های فردی
 یربم                

 کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه عالمه نایینی 1393

عترتدانشگاه  1400  ارشدسی کارشنا روانشناسی 

 ب موفقیت با چشمان بازکتاویسنده ن

 

 برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره  درتوانایی 

 عنوان کارگاه
مدت زمان 

 )ساعت(
 هاسرفصل

 دوره استاندارد 

NLPریزی عصبی کالمی()برنامه 

 های زندگیمهارت

60  

نفس و عزت-تغییر باور-ارتباط مؤثر-تغییر مثبت –یادگیری 

کنترل -کنترل فوبیا-رسالتکشف-ذهنکنترل-خالقیت-نفسبهاعتماد

 الگو برداری از افراد موفق-استرس و اضطراب

 متعادل زندگی هنر

 سازی()خودشناسی تا خود
30 

تعادل هر  -گانه 9شناسایی نقاط قوت و ضعف تیپ های شخصیتی 

 رشد هر تیپ شخصیتی -تیپ شخصیتی

 مدیریت استراتژیک مغز
3 

تغییر رفتار با  –تغییر سیستم عصبی مغز  -پذیری عصبی مغزانعطاف

 توجه به عملکرد مغز و ...

 یادگیری-نگرش-شد و ایستاطرز فکر ر 12 فکر توانگرانه

 عزت نفس و اعتماد به نفس
12-10 

شود ومواردی که باعث مواردی که باعث کاهش عرت نفس ما می

پذیرش -پذیریمسئولیت-شود: خود پذیرینفس ما میافزایش عزت

 گوی درونی و ...وگفت-هدف گذاری صحیح –خویشتن 

 اصول برنامه ریزی و هدف گذاری
8-6 

گذاری باید رعایت کنیم. مواردی که قبل از هدف-بع هدفموانع و منا

 نگرش صحیح به هدف و ...

بیان رویایی و  -شخصیت شناسی مخاطب -مدیریت ترس از سخنرانی 20-22 فن بیان و سخنرانی

 قنبریان نائینی گی:نام خانواد وحید نام:

 متاهل وضعیت تاهل:

 

 پایان  وضعیت نظام وظیفه:

 09125481672تلفن همراه: 37775613تلفن : 

 فردی و ارتباطیمدرس مهارت های 
Master&Trainer of NLP 

 

وبسایت:  
www.ghanbarianroshd.com 

 

:ایمیل

ghanbarianroshd@gmail.com 
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 اصول سخنرانی

 هدایت -همدلی-همگامی–های شخصیتی شناخت تیپ 4-6 ارتباط مؤثر

 مهارت های زندگی
12-10 

-ارتباط مؤثر-گیریتصمیم-هدفگذاری-نفسبهس و اعتمادعزت نف

 سازیخودشناسی و خود

 رفع تنبلی و اهمال کاری-ارتباطات-نظم فردی 8-10 سبک زندگی

 های رسیدن به رضایت درونیعزت نفس و راه 6-8 زندگی شاد

 ها و اولویت بندی شناخت ارزش 4-6 یتصمیم گیر

 مؤثرارتباط برقراری  4-6 اصول متقاعد سازی

 تمرین های تقویت حافظه-ّهای تمرکزتمرین-تمرین های تندخوانی 16 تندخوانی و تقویت حافظه

 ّهای مدیریت زمان و تمرکز و انرژیتکنیک 6-8 مدیریت زمان و تمرکز و انرژی

 تعادلرسیدن به -شخصیت شناسی –نفس بهاعتماد 4-6 رفع خجولی و کم رویی

به تعبیق انداختن رفع اهمال کاری و 

 و افزایش عملکرد کارها
 گرایی و ...دوری از کمال-تکنیک های کنترل ذهن-عملکرد مغز 8-6

 

 آورند:های آموزشی بدست میمزایایی که افراد با شرکت در کارگاه

 های خود.شناخت خود و توانایی

 نگرش صحیح در زندگی.

 ّهای نامطلوب.ها و رفتارتغییر باور

 خوانی برای مطالعه با لذت.ّها تنددن مهارتبدست آور

 رسیدن به مهارت خوشناسی و خودسازی برای داشتن زندگی متعادل.

 نفس.ّهای افزایش عزترسیدن به احساس خوشبختی با آموختن مهارت

 ّهای مختلف زندگی.داشتن فکر رشد باور و موفقیت در زمینه

 ّهای زندگی()برکت دادن به زمانهای روزانهافزایش کارایی و عملکرد در کار

 های واهی )فوبیا( و وسواستوانایی کنترل ذهن در استرس و اضطراب و ترس

 فق در رسیدن به موفقیت های شخصی و شغلیالگو برداری از افراد مو

 تسلط بر احساسات و افکار برای زندگی مطلوب

 توانایی اجرای بیانی و سخنرانی جذاب
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 تجارب کاری

 محل شرکت سمت نام ارگان ورهعنوان د

عزت نفس و اعتماد 

به نفس در کار، 

 خانواده و جامعه

 

 سازمان میراث فرهنگی

 

 نایین -اصفهان  مربی

 نایین -اصفهان  مربی دوره( 3(سازمان هالل احمر //

 نایین -اصفهان  مربی سازمان جهاد کشاورزی //

 نایین -اصفهان  مربی فرهنگ سرای نیستانی //

 اصفهان – اصفهان مربی بهسازان آموزشگاه //

 انارک -اصفهان  مربی فرارگاه خاتم االنبیا سپاه //

اصول برنامه ریزی و 

هدف گذاری برای 

 رسیدن به خواسته ها

 

 سازمان هالل احمر

 

 نایین -اصفهان  مربی

 نایین -اصفهان  مربی سالن شهدای بسیج //

 نایین -هان اصف مربی دانشگاه عالمه نایینی //

 نایین -اصفهان  مربی فرهنگ سرای شهرداری نایین //

 نایین -اصفهان  مربی دوره( 3هالل احمر نایین) فن بیان و سخنوری

 اصفهان -اصفهان  مربی دوره( 2آموزشگاه بهسازان) فن بیان و سخنوری

 نایین -اصفهان  مربی دوره( 2هالل احمر نایین) NLPدوره مقدماتی 

 اصفهان -اصفهان  مربی دوره( 5آموزشگاه بهسازان) NLPدوره مقدماتی 

 اصفهان -اصفهان  مربی خانه جوانان اصفهان NLPدوره مقدماتی 

 اصفهان -اصفهان  مربی آموزشگاه بهسازان NLPدوره مهندسی 

 NLPدوره مقدماتی 
 مرکز توانمندی

 دانشگاه آزاد نجف آباد 
 اصفهان -اصفهان  مربی

 NLPه مهندسی دور
 مرکز توانمندی

 دانشگاه آزاد نجف آباد 
 اصفهان -اصفهان  مربی

خودشناسی تا 

 خودسازی
 اصفهان -اصفهان  مربی آموزشگاه بهسازان

خودشناسی تا 

 خودسازی
 نایین -اصفهان  مربی هالل احمر نایین

خودشناسی تا 

 خودسازی
 اصفهان -اصفهان  مربی دوره( 4مرکز مشاوره مهر)

دشناسی تا خو

 خودسازی
 اصفهان -اصفهان  مربی خانه جوانان اصفهان

خودشناسی تا 

 خودسازی
 مبارکه -اصفهان  مربی مرکز مشاوره آوای زندگی

خودشناسی تا 

 خودسازی
 اصفهان -اصفهان  مربی مرکز مشاوره درچه

 فهاناص -اصفهان  مربی مرکز توانمندیخودشناسی تا 
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 دانشگاه آزاد نجف آباد  خودسازی

 اصفهان -اصفهان  مربی آموزشگاه سبحان خودشناسی 

همایش شخصیت 

 شناسی فرزندان
 نایین -اصفهان  سخنران -مربی  دانشگاه علمی و کاربردی 

 اصفهان -اصفهان  مربی مدرسه اقتصاد اصول ارتباط مؤثر

تمرکز  -مدیریت زمان

 و انرژی
 نایین -اصفهان  مربی هالل احمر نایین

تمرکز  -زمانمدیریت 

 و انرژی
 اصفهان -اصفهان  مربی آموزشگاه بهسازان

تمرکز  -مدیریت زمان

 و انرژی
 نایین -اصفهان  مربی مدرسه سما)دانشگاه آزاد(

سمینار رفع تنبلی و 

 اهمال کاری
 نایین -اصفهان  سخنران-مربی  سالن امام خمینی )ره(

رفع تنبلی و اهمال 

 کاری
 اصفهان -اصفهان  مربی آموزشگاه بهسازان

تقویت حافظه و تند 

 خوانی
 اصفهان -اصفهان  مربی آموزشگاه بهسازان

تقویت حافظه و تند 

 خوانی
 نایین -اصفهان  مربی آموزشگاه کویر سبز

تقویت حافظه و تند 

 خوانی
 مبارکه -اصفهان  مربی فرهنگ سرا شهرستان مبارکه

مدیریت زمان تمرکز 

 و انرژی
 نایین -اصفهان  مربی ه آزاد(مدرسه سما)دانشگا

تقویت حافظه و تند 

 خوانی
 نایین -اصفهان  مربی مدرسه سما)دانشگاه آزاد(

تقویت حافظه و تند 

 خوانی

با همکاری خیریه امام حسن 

 دوره( 2مجتبی ع )
 دیزیچه -اصفهان  مربی

تقویت حافظه و تند 

 خوانی

با همکاری دانشگاه غیر انتفاعی  

 عالمه نایینی
 نایین -اصفهان  بی مر

سمینار شکستن مرز  

 های مطالعه

با همکاری خیریه امام حسن 

 دوره( 2مجتبی ع  )
 دیزیچه -اصفهان  سخنران  -مربی 

سمینار شکستن مرز 

 های مطالعه

با همکاری دانشگاه علمی و  

 کاربردی
 نایین -اصفهان  سخنران -مربی 

سمینار شکستن مرز 

 های مطالعه

انشگاه علوم قرآنی با همکاری د 

 میبد
 میبد-یزد  سخنران -مربی 

کنترل ذهن و قانون 

 جذب با متد سیلوا
 نایین -اصفهان  مربی دانشگاه علمی و کاربردی 

ّهای توسعه وبینار

 فردی 
 و ... عملگرایی –های زندگی مهارت –انگیزه افزایش  –افزایش عملکرد  -رازهای موفقیت -موضوعبا 
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 دیگر فعالیت ها

 .comghanbarianroshdwww.به آدرس :    آکادمی توانگری وبسایت فرهنگی آموزشی  مدیر

 مستر و ترینر روانشناسی عصبی، کالمی

 .و خدمات آموزشی حرفه ای در زمینه های فرهنگی نرم مربی حق التدریس سازمان فنی و

 دانش آمورخته شخصیت شناسی نه گانه اینیاگرام

 دانش آموخته متد سیلوا 

 دانش آموخته طب سنتی 

 پژوهشگر در ضمینه ارتباطات و مهارت های فردی

 برگزار کننده سمینار و همایش در زمینه مهارت های فردی و ارتباطی سخنران و

 

 توضیحات

در  از طرف سازمان فنی و حرفه ای با امکان صدور گواهی نامه، دوره های آموزشی برگزاریآمادگی خود برای  مجموعهاین 

 .بحضور اعالم می نماید فوقزمینه های 

 ،جهت هماهنگیو  هفته زود تر اعالم فرمایید 2ارگاه آموزشی حداقل مند است در صورت درخواست برگزاری کخواهش 

 تا با تداخل با دیگر کارگاه ها روبرو نشود . تماس حاصل نمایید،
م   .comhanbarianroshdgwww.به آدرس  آکادمی توانگریبرای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به وبسایت مجموعه 

 رمایید.مراجعه ف    /naahid.ghanbarivwww.instagram.com  همچنین آدرس صفحه اینستاگرام به آدرس 

 .باشیم کوشا عالیه اهداف پیشبرد در سازنده های همکاری با بتوانیم  امیدواریم

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ghanbarianroshd.com/
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