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 نخستین آکادمی هیبریدی 

 کوچینگ ، روانشناسی شخصیت و مدیریت کاربردی 

 اناری د جواد مرتضویسی         
  بیزینس کوچینگ مدرسبیزینس کوچ و          

 پژوهشگر و راهبر توسعه  : عملگرایی / بهره وری / کسب و کار          
 

 

 .1041توسعه مربیگیری حامی اندیش هموسس رئیس هیات مدیرهو  بنیانگذار

 .1831شرکت توسعه کسب و کار هومانو رئیس هیات مدیره  بنیانگذار

 . 1831عضو هیات مدیره استارتاپ چترسان

 مختلف مدیریتی : یسازمان سرآمد در حوزه ها 14در  یتجربه همکار                                               

 و خدمات . ت واردات، تولید ، صادرا ی، منابع انسان R&D فروش ،تینگ و مارک

 . مدرس تخصصی بیزینس کوچینگبیزینس کوچ و 

  .کاربردی مدرس تخصصی دوره های کسب و کار و مدیریت 

 .بهره وری فردی و سازمانی ،پژوهشگر و مربی توسعه عملگرایی 

   .نفر ساعت ( 444.31)مختلف ی ها شیهماآموزش و   یکشور و مدرس  سخنران

  .وزشی ، مدیریتی و اجراییآم : سال تجربه کار  22

  .رانیمد و افراد یبرا و مشاوره کوچینگنفر ساعت ارائه  04441از  شیب

 .و مشاوره خدمات آموزش تیفیفراوان به سبب ک یها رنامهیمفتخر به اخذ تقد

 سال . 11طی ، کارخانجات و کسب و کارها عصنایرهبران و مدیران  ارشد مشاور
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 یوابق تحصیلی و آموزشـس

  DBA & MBA کار و کسب حرفه ای مدیریت دکترایمَستر و 

 کالج مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد  POST DBAدانشجوی 

 دانشگاه تهراندانشکده روانشناسی  (BUSINESS COACHING) دانشجوی بیزینس کوچینگ   

 مشهد فردوسی الکترونیک از دانشگاه مهندسی لیسانس

 ی شخصیت و دهها مهارت و دانش کاربردی دیگر در زمینه توسعه فرد و سازماندانش آموخته کوچینگ و روانشناس

و پروژه های مشاوره ای انجام شده یاز دوره های آموزش یعدادت

 
 

 قائمشهر با همکاری خانه سبز اندیشان موفق کارگاه آموزشی اسرار فروش و بازاریابی موفق  1

 ای پرسنل شرکت گسترش صنایعبر دوره آموزشی اسرار فروش و بازاریابی موفق  2

 الکترونیک مرو

 مشهد

 مشهد برای پرسنل بازاریابی ماهنامه امواج برتر دوره آموزشی بازاریابی حرفه ایی  3

دوره آموزشی راهکارهای توسعه کسب و کار   4

 با بیزینس کوچینگ

برای مدیران شرکت گسترش صنایع 

 الکترونیک مرو

 مشهد

 مشهد موسسه توان یابانجهت  آموزش مبانی کارآفرینی  5

 قوچان با همکاری موسسه توان یابان آموزش مبانی کارآفرینی  6

جهت مسئولین دفاتر کارخانجات بزرگ  آموزش اصول مسئول دفتری پیشرفته  7

 مشهد

 مشهد

جهت مدیران کسب و کارهای آزاد و  اموزش مدیریت  کسب و کارهای  آزاد  8

 فروشگاههای بزرگ

 مشهد

وزشی مهندسی ذهن و کارگاههای آم  9

 تکنولوژی فکر

 تهران در موسسه راه موفقیت

ارتقاء سیستم و آموزش ارائه خدمات مشاوره   11

 مدیریت بازاریابی و فروش

 تهران جهت موسسه فکر فردا

 رفسنجان جهت گروه تولیدی صنعتی تکنو پخت ارائه خدمات مشاوره مهندسی مجدد  11

ارائه خدمات مشاوره مدیریت موفق بر   12

 کارکنان

 تهران جهت شرکت تکنو صنعت توس

 کاشان جهت کشت و صنعت پسته گر کاشان ارائه خدمات مشاوره توسعه کسب وکار  13
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جهت ماهنامه تخصصی مهندسی برق  ارائه خدمات مشاوره تعالی سازمانی  14

 امواج برتر

 مشهد

 هرانت جهت بسته بندی و پخش خشکبار رضا ارائه خدمات مشاوره توسعه کسب وکار  15

ارائه خدمات مشاوره مدیریت موفق بر   16

 کارکنان

 تهران جهت شرکت نگین پژواک

 مشهد جهت شرکت مشهد فورجینگ ارائه خدمات مشاوره تعالی سازمانی  17

ارایه خدمات مشاوره تدوین سیستمهای   18

 کیفیت و ومدیریت دانش

 مشهد جهت شرکت صنایع الکترونیک مرو

کسب و کار  توسعه شرکتدوره عمومی  ر دمینگبرگزاری دوره آموزه های دکت  19

 هومان

 مشهد

برگزاری دوره مدیریت بر کارکنان از خوب به   21

 عالی

دوره عمومی شرکت توسعه کسب و کار 

 هومان

 مشهد

دوره عمومی شرکت توسعه کسب و کار  برگزاری دوره مدیریت زمان  21

 هومان

 مشهد

توسعه کسب و کار  دوره عمومی شرکت برگزاری دوره تعالی سازمانی  22

 هومان

 مشهد

دوره عمومی شرکت توسعه کسب و کار  برگزاری دوره مهندسی مجدد سازمان  23

 هومان

 مشهد

دوره عمومی شرکت توسعه کسب و کار  برگزاری دوره روانشناسی فروش  24

 هومان

 مشهد

دوره عمومی شرکت توسعه کسب و کار  برگزاری دوره اصول بازاریابی برای ویزیتوری  25

 مانهو

 مشهد

دوره عمومی شرکت توسعه کسب و کار  برگزاری دوره مهندسی فروش  26

 هومان

 مشهد

برگزاری دوره راهکارهای عملی وفادار سازی   27

 کارکنان

دوره عمومی شرکت توسعه کسب و کار 

 هومان

 مشهد

برگزاری دوره جذب بهترین کارکنان با   28

 استخدام اثر بخش

 دوره عمومی شرکت توسعه کسب و کار

 هومان

 مشهد

دوره عمومی شرکت توسعه کسب و کار  برگزاری دوره وفادار سازی مشتریان  29

 هومان

 مشهد

دوره عمومی شرکت توسعه کسب و کار   S5SUPERبرگزاری دوره   31

 هومان

 مشهد

چگونه در شغل خود   برگزاری سمینار  31

 بدرخشید

دوره عمومی شرکت توسعه کسب و کار 

 هومان

 مشهد

نار وفادار سازی مشتریان به برگزاری سمی  32

 همراه دکتر صحت

 مشهد سالن اجتماعات بیمه کارآفرین

برگزاری سمینار اصول و فنون مکاتبات اداری   33

 دکتر صحت به همراه

 مشهد سالن اجتماعات آریو  مصلی نژاد
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برگزاری سمینار اصول و فنون مذاکرات اثر   34

دکتر  به همراهبخش در فضای کسب وکار 

 صحت

 مشهد اجتماعات آریو  مصلی نژادسالن 

برگزاری ورکشاپ های متعدد بیزینس   35

 کوچینگ

 مشهد شرکت حامی اندیش

 

گروه صنعتی یزد پیچ ، پارس پرچ ، کف  کوچ برندینگ  36

 آذین

 یزد

 کشور به سفارش سازمانهای مختلف و دهها آموزش مشابه  37
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 آنها را داشته امسازمانهایی که افتخار ارائه خدمت به 
 

 آبریزان)قهرمان نوید (

 شار یآت

 آدنيس

 صنعت آدنيس

 نيرو رسان شرق آذرنگ

 پارس آذین

 گاز آران

 توس)شهربابانا( نیآرد

 صنعت نیآرد

 طوس( ی)تحول چاشنايآرش

 بارون توس ایآر

 وسکارتن فرد ایآر

 تك آس

 انيرانیگستر ا آسا

 )مشهد بهروز(آسانا

 یس یان ا آسانسور

 آرد آسه

 استاندارد ومينيآلوم

 سازه شرق آویژ

 پرداز شرق یتیآ

 آیسودا

 برنج فروشان هیاتحاد

 یخودرو سوار هیاتحاد

 و کشباف کویفروشندگان تر هیاتحاد

 شرق یميش اترک

 پارس تابلو الکترو

 پردازان ایده

 چاشنی ایران

 اعتماد یبازرگان نگهبان ایمنی

 تجارت ماندگار راتا یبازرگان

 كيشهرزاد الکترون یبازرگان

 اعتماد بازرگانی

 ایروانی بازرگانی

 کيميا بازرگانی

 صنعت باالن

 ملت بانك

 بتاوار

 وحيد برق

 بوتان

 سازان طوس نهيبه

 انيس مهيب

 آسيا بيمه

 ایران بيمه

 کارآفرین بيمه

 کنترل ایپو پارس

 پارس پرچ

 گستر پخش

 گسترسمت جنوب پخش

 پارس تیه کر دیپد

 تيپرم

 سازان شقایق شرق پالستيك

 تم یپل

 آذین تك

 توس تکالن

 آراکس توس

 سازه نیراو توس

  راه توس

 صنایع هوشمند احد توسعه

 بنر پاسارگارد نيثم

 و اکسيژن ایران ) الکترود رضا( جوش

 استان فارس یمدرسه ساز جهاد

 توس جهادتحقيقات

 خراسان چاپخانه

 فوالد مشهد چدن

 نوشان چشمه

 و صنعت خراسان چوب

 خراسان انيو نقل راه حمل

 رضوی خميرمایه

 فرم توس خوش

 خوشگوار

 خوشنام

 شرق نیدو دشت

 هیرياوقاف و امور خ یندگینما دفتر

 ثامن

 ساز شرق نهیراز

 تك سرو صنعت رایان

 پاداش رب

 صوت بهار رسا
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 خودرو شرق كیالکتر

 ایپو تمیالگور

 ورزش الوان

 یگلمحمد انتشارات

 پودرشيرمولتی

 خشت خراسان پوالد

 خراسان غاتيتبل

 گراف هیسا یغاتيتبل

 نيراست شانینو اند تجارت

 اعتبار ثامن یتعاون

 ترانس )الکتروپژواک( رضا

 و لعاب مارال رنگ

 مشهد رنگرزی

 گسترتوس روشن

 فلز توس زانیر

 نيشابور زاگرس

 نیخاک قا نیزر

 انخراس زشك

 مشهد زمزم

 یا انهیرا ینظام صنف سازمان

 ینظام مهندس سازمان

 ن یساز

 پيرشا سردخانه

 سجاد دارو

 توس رويسرون

 گذاری و توسعه شهری توس گستر سرمایه

 منيسول

 و کابل مشهد سيم

 شرق سيمان

 خاوران سيميای

 گستر نور شعاع

 نمونه استان شن

 بخير صبح

 بتن صدر

 توس صفا

 ربسته بندی فخ صنایع

 هيدروليك هنری صنایع

 رایانه طلوع

 آوری گاز توس فن

 افروز فوالد

 توس حجت فوالد

 ابرار یابیکار

 نيصنعت نگ کاال

 پوشاک( ) توليدیانيک

 مشهد کارتن

 بهره وری توس کاوشگران

 و صنعت خرم کشت

 صنعت بارثاوا کنترل

 کامپيوتر کوروش

 راه کوشان

 کيمياشرق

 گاز گرمان

 چينی مقصود گروه

 بهساز یصنعت گروه

 صنعتی آسيا گروه

 خراسان گلچکان

 گلشادمشهد

 افروغ المپ

 آذرخش خراسان لعاب

 خودرو رانیا نگیزيل

 صنعت شرق مارپيچ

 سيماس

 ندهیکارسازان آ یواعتبار یمال موسسه

 مشهد مهرآوند

 چاشنی مهراد

 مهساتوس

 توس نیمشاورسامان آفر یمهندس

 توس اشتات مشاور نيمهندس

 مشاور جوش گسترتوس نيمهندس

 مشاور مهتاب ثامن نيمهندس

مشاوره طرح و توسعه راه  نيمهندس

 تايآناه

 مشاور فرادید کيهان مهندسين

 موکت کف آذین

 شرق یآرا نقش

 بارثاوا نگرش

 یانرژ قیعا نینو

 زعفران نوین

 سرام نوین

 نيان الکترونيك 

 گستران سناباد وب

 نگين بجنورد هتل

 نيرو ایشهم

 یزد پيچ

 نامی

 قشر یکدانه
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 نادر عرقيات

  یو قد س رضو عمران

 و مسکن سازان منطقه شرق عمران

 های گوشتی فریمان فراورده

 (ی)دانیچاشن فرخوان

 زمرد مشهد فرش

 نگين فرش

 جستجو فروزش

 

 تجاری پروما مجتمع

 فوالد خراسان مجتمع

 كيالکترون مرو

 نرم افزار محك مشاور

 فورجينگ مشهد

 برتر معيارسازه

 مکاترونيك

آستان  یخدمات مشاوره ا موسسه

 قدس

طع کردن آموزش در بحران های اقتصادی مانند ق

 خاموش کردن چراغ در زمان شدت گرفتن تاریکی

  هنگام رانندگی است.

کاتلر_ليپيف#  
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  توسعه و مدیر دپارتمان مارکتینگ  موسسه در حال حاضر رئیس هیات مدیره  
 کیانحامی اندیش مربیگری 

کار  دپارتمان آموزش و مشاوره شرکت توسعه کسب و  ریمدیس هیات مدیره و ئر 
 هو مان 

  هیذمنابع تغ کننده دیتول نیکنترل کیفیت شرکت نیان الكترونیك )بزرگتر مدیر 

 کشور( یابراتخم

 شرکت نیان الكترونیك  دیتول سرپرست  

 خدمات پس از فروش شرکت نیان الكترونیك ریمد 

 شرکت نیان الكترونیك.(   R&D تحقیق و توسعه ) ریمد 

 كیالكترون انیفروش شرکت نبازاریابی  ریمد 

 انینشرکت و فروش خدمات مهندسی در دست  دیکل یواحد پروژه ها ریمد 
 كیالكترون

 و رزین  صادر کننده رنگ نیشرق )بزرگتر یمیک شاتر شرکت یمعاون بازرگان 
 (رانیا

کشور(در   UPSکننده  دیتول نیخدمات پس از فروش شرکت فاراتل )بزرگتر ریمد 
 شمال شرق.

 )تهران(. تیمسئول ماهنامه راه موفق ریمد نیجانش 

 )تهران( تیموسسه راه موفق R&D ریمد 

 و توسعه خراسان قیانجمن مراکز تحق ریبد 

 شورای سردبیری و نویسندگان ماهنامه تخصصی امواج برترعضو  

استان در حوزه شرکت مطرح  5از  یكیعامل شرکت آس تك ) ریمقام مد مئقا 
 ( یآسانسور و پله برق

پنل در شرق  چیکننده ساندو دیتول نیبارون )بزرگتر ایواحد تدارکات شرکت آر ریدم 
 کشور (

 SPIRALکننده  دیشرکت تول نیمصنعت )دو چیعامل شرکت مارپ ریمد نیجانش 

DUCT  ) در کشور 

 مدیر بازرگانی و معاون مدیر عامل در شرکت سرای آسان و  شتابدهنده سانبا پالس   

 و..... 

 

 

1441بازنگری آذر   
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 سازمانیپستهای 


