
 

 

 

 

 

 ا احمدی منشـپریس
 توسعه فردی و کسب وکارهدف با   ،و کوچینگ   شخصیت شناسی کشوری مدرس

  شناسی شخصیت + گترکیبی کوچیناولین آکادمی بنیانگذار 

 

 

 توسعه مربیگیری حامی اندیش هموسس بنیانگذار ومدیر عامل 

 MBTIنویسنده کتاب قدرت شخصیت شناسی 

 دوره( 36) بیش از   MBTI یشناس تیجامع شخص یدوره ها یتخصص یمرب

  کوچ تیو ترب نگیجامع کوچ یدوره ها یتخصص یمرب

 نگیکوچ نسیزی، ب رانیمد نگی، کوچ شرفتهیسطح پ نگیدانش آموخته کوچ

 یشناس تیو شخص نگیمختلف در حوزه کوچی ها شیهما یسخنران کشور

 سال تجربه کار آموزشی ، مدیریتی و اجرایی   20

  رانیمد و افراد یبرا ینفر ساعت ارائه خدمات آموزش 10.000از  شیب

 افراد ریو سا رانیمد یبرا نگیجلسه کوچ 1000از  شیب

 DBAکسب و کار  یحرفه ا یدکترا ،یارشد روانشناس یبرق،کارشناس یمهندس یکارشناس

 یخدمات آموزش تیفیفراوان به سبب ک یها رنامهیاخذ تقدمفتخر به 

 

 وابق تحصیلی و آموزشیـس

 ((DBA کار و کسب حرفه ای مدیریت دکترای

 گرگان دانشگاه دولتی  ازکارشناسی ارشد روانشناسی 

 مشهد فردوسی الکترونیک از دانشگاه مهندسی لیسانس

 



 

 یآموزش یشرکت کننده در دوره ها یبرندها  یبرخ برخی دوره های برگزار شده درون سازمانی 

 نیام ی آزادموسسه آموزش عال

 مشهد یدانشگاه فردوس

 شرکت تولیدی صنعتی ریزان فلز

 کمیته امداد خراسان جنوبی

 شهرداری مشهد و فرهنگسرای ترافیک

 مرکز آموزش بازرگانی خراسان

 یمشهد/ شهردار ینوآورمرکز 

 شرکت تولیدی آسانسور آس تک

 گروه بازرگانی برق بامشکی

 شرکت تولیدی صنعتی ریزان فلز

 ( آکادمی دانش آموزی ویموند)بیزینس اسکول ماهان

 خانه خالق و نوآوری محتوای دیجیتال آکادمی نیتک

 دانشگاه منتظری / دانشگاه خاوران

  یدانش آموز ینیو کارآفر یفرهنگستان نوآور

 گروه امالک و سرمایه گذاری خاتونی 

 گروه آموزشی و دبیرستان راهبرد

 مرکز آموزش فنی حرفه ای مشهد

 

 بیمه تعاون 

 کارخانه کاله

 نیان الکترونیک 

 دانشگاه علمی کاربردی شهر بابک

 ریزان فلز گروه صنعتی 

 سهند نواندیش

 رینگ سازی مشهد

 خالق یگروه راهبردهامدیرعامل 

 یاداره مطالعات اتوبوسران سیرئ

 و تحول سازمان یمسئول امور نوساز

 آسانبران عرش نهیشرکت آسانسور آد

 دانمارک/سکینشنال نوونوردد یمولت ییشرکت دارو

 بیمه پاسارگاد

 آکادمی زیبایی اسو

 مرکان

 شرکت گاز 

 شرکت فوالد

 
 

 



 

 ایش هاـرانی ها و همـبرخی سخن

 اتاق بازرگانی / رویداد قطب نمای مدیران آیندههمایش کوچینگ برای مدیران / 

 آموزش امالک مشهد اتحادیههمایش شخصیت شناسی / 

 همایش شخصیت شناسی / فرهنگسرای ترافیک / شهرداری مشهد

 همایش شخصیت شناسی/ اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

 هلدینگ دانش بنیان آریاناهمایش کوچینگ / 

 در شتابدهنده گرین تک "کوچیگ برای استارتاپ ها  "همایش 

 دانشگاه خاوران  "کوچینگ و نقش آن در موفقیت دانشجویان "همایش 

 همایش کوچینگ دانشگاه فردوسی مشهد

 در نمایشگاه بین المللی مشهد/ شتابدهنده سانباپالس "تبدیل ایده به کسب وکار  "ورکشاپ 

 در دانشگاه خیام "از خودشناسی تا کارآفرینی  "همایش 

 دانشگاه اقبال الهوری "کارآفرینی و تبدیل ایده به ثروت "همایش 

 دانشگاه منتظری  "پیش به سوی کارآفرینی"همایش 

 دانشگاه مشهد  8کارآفرینی در -سلسله سمینارهای استارتاپی

 



 

 پریسا احمدی منش شغلیزندگی داستان 

 

 1376در مدت تحصیل همواره جزو دانش آموزان ممتاز بودم . سال 

قبول شدم اما به دلیل وابستگی زیاد دانشگاه شربف مهندسی برق 

فردوسی مشهد به تحصیل به خانواده ، در همین رشته در دانشگاه 

ه ممتاز فارغ التحصیل شدم . حدود ده سال در بپرداخته و با رت

حوزه صنعت برق مشغول به فعالیت بودم و به عنوان یک فارغ 

التحصیل صفر کیلومتر وارد کار شدم و تا سمت مدیر کل پست های 

و مشغول شدن به فشار قوی شرکت اتانیر در مشهد پیش رفتم 

، سرآغاز عالقمندی من به حوزه مدیریت  انسانی مدیریت منابع

و توانمندسازی انسان ها شد . بعد از آن حدود حدود سه سال مدیر 

شتابدهنده استارتاپی بودم و در جهت ایجاد و رشد کسب و کارهای 

 نو آورانه همراه و حامی استارتاپ ها بودم .

 تحصیل ادامه و ها یادگیری و شغل  که است سال ده حدود االن

 توانمندسازی و خودشکوفایی و رشد به که است هایی حوزه در من

 ( مدیریت ، کوچینگ ، اسینروانش ارشد)  میشود مربوط انسان

 بنامهای قدرتمند ابزار ومهارت دو با ام زندگی مسیر  ادامه در

 این چقدر دریافتم و شدم آشنا کوچینگ و شناسی شخصیت

 و خودشناسی زمینه در ها انسان به تواند می الهی های دانش

 .کند کمک خودشکوفایی

 

 

 در این مسیر دریافتم 

 انـداستدهد و  یما رخ م رونیدر ب یزیشگفت انگ اتاتفاق میکن یمان اتکا م یکه به قدرت درون یزمان

 خودمان یقیو با شناخت حق میکه خودمان باش ردیگ یشکل م یما انسان ها زمان یمنحصر به فرد زندگ 

 .  ستین نیجز ا زین نشیآفر یینها تیچرا که غا میمان گام بردار یدر جهت کمال وجود 

 توان در جهت یاصالت م نیو پس از آن به پشتوانه ا استیاتفاق دن نیتر لیاص ستنیبودن و خود ز خود

  .خود گام برداشت یرشد و تعال 

 



 

 

دو علم  که  نیدر ا یشگفت نهمهیبخاطر ا

من  یایدر دن یادیات مثبت ز رییباعث تغ

 نهایعالقمند شدم تا ا شتریو ب شتریشد ،  ب

تا بدین طریق هم آموزش دهم  گرانیرا به د

رسالت خود را در این دنیا در حد کمال به 

 انجام رسانده باشم .

 

 تیو شخص نگیدارم کوچ مانیا 

 دهد رییرا تغ ایتواند دن یم یشناس

ی ایرا بلکه دن ما نه فقط  ،فقط من رانه 

 را ... ما

 

بطور خالصه معتقد هستم آموخته ها و 

 طهیساز رشد من در ح نهی، زم ریز اتیتجرب

 :   است دهیام گرد یشغل

 یحوزه متفاوت مهندس4کسب دانش در -1

 نگیو کوچ ی، روانشناس  تیری، مد

در سازمان ها  تیسال فعال  20تجربه  -2

 یعیوس فیساز تجربه کار با ط نهیکه زم

 نانیکارآفر ران،ی، مد انیاز افراد ، مشتر

 بودهو استارتاپ ها 

 شرفتیتالش و پشتکار ، عالقه به پ -3

 و خود انظباطی ،عملگراییباال  زهیانگ،

و  عیوس دید کی جادیفوق منجر به ا موارد

است ، منجر به  دهیهمه جانبه در من گرد

، منجر   یو سازمان یفرد یها تیدرک موقع

و چالش ها  نیو شاغل رانیبه درک افراد ، مد

آموخته  نیومسائل مختلف آنها  .... و اکنون ا

ساز کمک به افراد  نهی، زم اتیها و تجرب

 نگیبا  دو ابزار قدرتمند کوچ تااست  دهیگرد

بتوانند مساله ها  MBTI یشناس تیو شخص

آسانتر حل کنند ، خالق و نو آورتر  بهتر و را

، زیباترین روابط باشند و با کمترین تعارض 

 را خلق کنند .

 

 



 

  

 

 

توسعه مربیگری حامی  "با نام حقوقی  بنیانگذار اولین آکادمی ترکیبی شخصیت شناسی + کوچینگدر حال حاضر 

 و خدا را شاکرم که توانسته ام در این مسیر به افراد زیادی خدمت کنم .  هستم  "اندیش 

در حوزه کوچینگ و شخصیت شناسی بوده ام و خوشحالم که با این آموزش ها  دانشپذیر 1500بیش از تا کنون مدرس 

  و کارهای زیادی شوم و در مسیر رسالت خودم ،  گام موثری بردارم .توانسته ام منجر به بهتر شدن زندگی و کسب 

 .من شیفته رشد و پیشرفت مداوم هستم و همچنین شیفته کمک به دیگران جهت رشد و پیشرفت 

 

  
 



 

 

 پست های سازمانیعناوین و 

 شیاند یحامتوسعه مربیگری  بنیانگذار رعاملیمددر حال حاضر  •

   مدیر عامل سابق شرکت توسعه کسب و کار هومان  •

   98-95کارآفرینی سانباپالس  –مدیر سابق  شتابدهنده استارتاپی  •

  94-90 "احداث تاسیسات انتقال نیرو  "مدیر کل سابق پستهای فشارقوی شرکت برق مشهد / اتانیر •

  EPCاجرای پروژه های بزرگ در بخش های طراحی ، تامین تجهیزات، پیمانکاری واحداث از طریق مناقصات 

  86-81و مدیر مناقصات شرکت اتانیر ها مدیر سابق پروژه  •

 

 


