
 

 

 

 

 

 سید جواد مرتضوی 
 توسعه فردی و کسب وکار هدف با  بیزینس کوچینگ مدرس

   شناسی شخصیت +  گترکیبی کوچیناولین آکادمی بنیانگذار هم 

 

 

 توسعه مربیگیری حامی اندیش هموسس بنیانگذار و رئیس هیات مدیره 

 ، فروش ،   تی ریمد یسازمان سرآمد در حوزه ها 10در  یتجربه همکار

  یو توسعه ، منابع انسان  قیتحق

 مدرس تخصصی بیزینس کوچینگ 

 مدرس تخصصی دوره های کسب و کار و مدیریت  

 پژوهشگر و مربی توسعه عملگرایی و بهره وری فردی و سازمانی 

 کسب و کار   حوزه مختلف دری ها  شیهما یسخنران کشور 

 سال تجربه کار آموزشی ، مدیریتی و اجرایی    21

   رانیمد و  افراد یبرا و مشاوره   ینفر ساعت ارائه خدمات آموزش 5.000از  شیب

 ی خدمات آموزش ت یف یفراوان به سبب ک یها رنامهیمفتخر به اخذ تقد 

 ، کارخانجات و کسب و کارها عی صنا ارشد مشاور

 

 وابق تحصیلی و آموزشیـس

 ((DBA کار و کسب  حرفه ای مدیریت دکترای

 دانشجوی حرفه ای بیزینس کوچینگ دانشگاه تهران

 مشهد فردوسی الکترونیک از دانشگاه  مهندسی لیسانس

 



 

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

 
 

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

براي پرسنل شرکت گسترش صنایع ا   دوره آموزشی اسرار فروش و بازاریابی موفق    2

 لكترونيك مرو

 مشهد 

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

براي مدیران شرکت گسترش صنایع   دوره آموزشی راهكارهاي توسعه کسب و کار    4

 الكترونيك مرو

 مشهد 

 مشهد  جهت موسسه توان یابان آموزش مبانی کارآفرینی  5

 قوچان با همكاري موسسه توان یابان  آموزش مبانی کارآفرینی  6

جهت مسئولين دفاتر کارخانجات بزرگ   آموزش اصول مسئول دفتري پيشرفته   7

 مشهد  

 مشهد 

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

 فروشگاههاي بزرگ 

 مشهد 

 تهران در موسسه راه موفقيت کارگاههاي آموزشی مهندسی ذهن و تكنولوژي فكر  9

مشاوره ارتقاء سيستم مدیریت  ارائه خدمات    10

 بازاریابی و فروش

 تهران جهت موسسه فكر فردا

رفسنجا  جهت گروه توليدي صنعتی تكنو پخت   ارائه خدمات مشاوره مهندسی مجدد   11

 ن

 تهران جهت شرکت تكنو صنعت توس ارائه خدمات مشاوره مدیریت موفق بر کارکنان   12

 کاشان  جهت کشت و صنعت پسته گر کاشان ارائه خدمات مشاوره توسعه کسب وکار   13

جهت ماهنامه تخصصی مهندسی برق امواج  ارائه خدمات مشاوره تعالی سازمانی    14

 برتر

 مشهد 

 تهران جهت بسته بندي و پخش خشكبار رضا ارائه خدمات مشاوره توسعه کسب وکار   15

 تهران جهت شرکت نگين پژواک ارائه خدمات مشاوره مدیریت موفق بر کارکنان   16

  جهت شرکت مشهد فورجينگ ارائه خدمات مشاوره تعالی سازمانی    17

ارایه خدمات مشاوره تدوین سيستمهاي کيفيت و   18

 ومدیریت دانش  

  جهت شرکت صنایع الكترونيك مرو

 مشهد   شرکت کسب و کار هومان   برگزاري دوره آموزه هاي دکتر دمينگ   19

 مشهد   شرکت کسب و کار هومان   برگزاري دوره مدیریت بر کارکنان از خوب به عالی    20

 مشهد   شرکت کسب و کار هومان   برگزاري دوره مدیریت زمان   21

 مشهد   شرکت کسب و کار هومان   برگزاري دوره تعالی سازمانی     22

 مشهد   شرکت کسب و کار هومان   برگزاري دوره مهندسی مجدد سازمان    23

 مشهد   شرکت کسب و کار هومان   برگزاري دوره روانشناسی فروش   24

 مشهد   شرکت کسب و کار هومان   برگزاري دوره اصول بازاریابی براي ویزیتوري    25

 مشهد   شرکت کسب و کار هومان   برگزاري دوره مهندسی فروش   26

برگزاري دوره راهكارهاي عملی وفادار سازي   27

 کارکنان  

 مشهد   شرکت کسب و کار هومان  



 

برگزاري دوره جذب بهترین کارکنان با استخدام اثر    28

 بخش  

 مشهد   شرکت کسب و کار هومان  

 مشهد   شرکت کسب و کار هومان   برگزاري دوره وفادار سازي مشتریان    29

 مشهد   شرکت کسب و کار هومان     s5برگزاري دوره سوپر    30

 مشهد   شرکت کسب و کار هومان   چگونه در شغل خود بدرخشيد    برگزاري سمينار   31

برگزاري سمينار وفادار سازي مشتریان به همراه   32

 دکتر صحت 

 مشهد  سالن اجتماعات بيمه کارآفرین

برگزاري سمينار اصول و فنون مكاتبات اداري   33

 توسط دکتر صحت   

 مشهد   سالن اجتماعات آریو  مصلی نژاد 

برگزاري سمينار اصول و فنون مذاکرات اثر بخش    34

 در فضاي کسب وکار  توسط دکتر صحت   

 مشهد   سالن اجتماعات آریو  مصلی نژاد 

  در محل مشتریان  و ده ها دوره آموزشی دیگر به سفارش مشتریان   35

 

 

 

 

 



 

 برندها و مشاغل که از خدمات مشاوره و آموزش من استفاده کرده اند برخی 

 ا ترتیب حروف الفببه 

 
 

 آبریزان)قهرمان نوید ( 

 شار   یآت

 آدنیس

 صنعت   آدنیس

 نیرو رسان شرق   آذرنگ

 پارس  آذین

 گاز   آران

 توس)شهربابانا(   نیآرد

 صنعت   نیآرد

 طوس(   ی)تحول چاشنایآرش

 بارون توس   ایآر

 کارتن فردوس   ایآر

 تک   آس

 انی رانی گستر ا  آسا

 )مشهد بهروز(آسانا

 یس  ی ان ا  آسانسور

 آرد  آسه

 استاندارد  ومینیآلوم 

 سازه شرق  آویژ 

 پرداز شرق  یتیآ

 آیسودا 

 برنج فروشان   هیاتحاد

 ی خودرو سوار  هیاتحاد

و   کو یفروشندگان تر  هیاتحاد

 کشباف 

 شرق   یمی ش  اترک

 پارس تابلو   الکترو

 خودرو شرق  کیالکتر

 ایپو  تمیالگور

 ورزش  الوان

 ی گلمحمد  انتشارات

 پردازان  ایده

 چاشنی  ایران

 اعتماد یبازرگان  نگهبان  ایمنی

 تجارت ماندگار راتا   یبازرگان

 کیشهرزاد الکترون  یبازرگان

 اعتماد  بازرگانی

 ایروانی   بازرگانی

 کیمیا   بازرگانی

 صنعت   باالن

 ملت  بانک

 بتاوار 

 وحید  برق

 بوتان

 سازان طوس  نهیبه

 نا یس  مهیب

 آسیا   بیمه

 ایران   بیمه

 کارآفرین   بیمه

 کنترل   ا یپو  پارس

 گستر   پخش

 گسترسمت جنوب  پخش

 پارس تیه کر  دیپد

 ت یپرم 

 سازان شقایق شرق  پالستیک

 تم   یپل

 پودرشیرمولتی 

 خشت خراسان   پوالد

 خراسان   غاتیتبل

 گراف   ه یسا  یغاتیتبل

 ن یراست  شانینو اند  تجارت

 اعتبار ثامن  یتعاون

 آذین   تک

 توس  تکالن

 آراکس   توس

 سازه  نیراو  توس

  راه  توس

 صنایع هوشمند احد   توسعه

 بنر پاسارگارد  ن یثم

و اکسیژن ایران ) الکترود    جوش

 رضا(

 استان فارس  یمدرسه ساز  جهاد

 توس   جهادتحقیقات

 خراسان   چاپخانه

 فوالد مشهد  چدن

 نوشان   چشمه

 و صنعت خراسان   چوب

 خراسان   انیو نقل راه  حمل

 رضوی   خمیرمایه 

 فرم توس   خوش

 خوشگوار 

 خوشنام

 شرق  نیدو  دشت

اوقاف و امور  یندگینما  دفتر

 ثامن   هیریخ

 ساز شرق  نهیراز

 تک سرو صنعت   رایان

 پاداش  رب

 صوت بهار  رسا

 ترانس )الکتروپژواک(  رضا

 و لعاب مارال   رنگ

 مشهد  رنگرزی

 گسترتوس   روشن



 

 فلز توس  زانیر

 نیشابور   زاگرس

 ن ی خاک قا  نیزر

 خراسان  زشک

 مشهد زمزم

 ی ا   انهی را  ینظام صنف  سازمان

 ینظام مهندس  سازمان

 ن یساز

 پیرشا   سردخانه

 سجاد دارو

 توس   رویسرون

گذاری و توسعه شهری    سرمایه

 توس گستر 

 منیسول

 و کابل مشهد   سیم

 شرق  سیمان

 خاوران  سیمیای

 گستر نور  شعاع

 نمونه استان   شن

 بخیر   صبح

 بتن  صدر

 توس   صفا

 بسته بندی فخر   صنایع

 هیدرولیک هنری  صنایع

 رایانه   طلوع

 نادر   عرقیات

 ی و قد س رضو  عمران 

و مسکن سازان منطقه   عمران 

 شرق

 های گوشتی فریمان   فراورده

 (ی)دانیچاشن  فرخوان

 زمرد مشهد  فرش

 نگین   فرش

 جستجو  فروزش

 آوری گاز توس   فن

 افروز   فوالد

 توس حجت  فوالد

 ابرار   یابیکار

 ن یصنعت نگ  کاال

 ) تولیدی پوشاک( انیک

 مشهد   کارتن

 بهره وری توس   کاوشگران

 و صنعت خرم   کشت

 صنعت بارثاوا   کنترل

 کامپیوتر   کوروش

 راه  کوشان

 کیمیاشرق

 گاز  گرمان

 چینی مقصود   گروه

 بهساز  ی صنعت  گروه

 صنعتی آسیا   گروه

 خراسان   گلچکان

 گلشادمشهد

 افروغ   المپ

 آذرخش خراسان   لعاب

 خودرو  رانیا  نگیزیل

 صنعت شرق  مارپیچ

 س یماس

 تجاری پروما   مجتمع

 فوالد خراسان   مجتمع

 ک یالکترون مرو

 نرم افزار محک   مشاور

 فورجینگ  مشهد

 برتر   معیارسازه

 مکاترونیک 

آستان   ی خدمات مشاوره ا  موسسه

 قدس

کارسازان   یواعتبار  یمال  موسسه

 ندهیآ

 مشهد مهرآوند

 چاشنی   مهراد

 مهساتوس 

 ن یمشاورسامان آفر  یمهندس

 توس

 مشاور توس اشتات   نیمهندس

مشاور جوش   نیمهندس

 گسترتوس

 مشاور مهتاب ثامن   نیمهندس

مشاوره طرح و توسعه   نیمهندس

 تایراه آناه

 مشاور فرادید کیهان  مهندسین

 شرق   یآرا   نقش

 بارثاوا   نگرش

 ی انرژ  قیعا  نینو

 زعفران   نوین

 سرام   نوین

 گستران سناباد  وب

 نگین بجنورد   هتل

 نیرو   همایش

 نام ی

 شرق  یکدانه



 

 عناوین و پست های سازمانی 

 در حال حاضر رئیس هیات مدیره حامی اندیش  •

 دپارتمان  آموزش و مشاوره شرکت توسعه کسب و کار هو مان   ریمد •

 شرکت توسعه کسب و کار هو مان   رهیمد  اتیرییس ه •

 کشور(  یمخابرات  ه یکننده منابع تغذ  دیتول ن یسرپرست کنترل کیفیت شرکت نیان الکترونیک )بزرگتر •

 شرکت نیان الکترونیک   دیتول  PROSSESS OWNER  اونر  سس   پرو •

 خدمات پس از فروش شرکت نیان الکترونیک   ریمد نیجانش •

 شرکت نیان الکترونیک.  R&D  ریمد •

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

 )تهران(.  تیمسئول ماهنامه راه موفق ریمد نیجانش •

 )تهران(  تی موسسه راه موفق R&D  ریمد •

 کیالکترون  انی فروش شرکت ن  ریمد •

 ک یالکترون  انیدر دست شرکت ن  د یکل  یواحد پروژه ها  ریمد •

 (رانیصادر کننده رنگ ا  ن یشرق )بزرگتر  یمیشرکت اتر ک ش  یمعاون بازرگان •

 و توسعه خراسان   قیانجمن مراکز تحق  ریدب •

 ( یشرکت مطرح استان در حوزه آسانسور و پله برق  5از    ی کیعامل شرکت آس تک ) ریمقام مد مئقا •

 شرکت آس تک   ی منابع انسان ریو فروش و مد  یابیبازار  ریمد •

 پنل در شرق کشور (   چیکننده ساندو  دیتول  ن یبارون )بزرگتر  ای واحد تدارکات شرکت آر  ریمد •

 در کشور (   SPIRAL DUCTکننده    دیشرکت تول  ن یصنعت )دوم   چیعامل شرکت مارپ  ریمد نیجانش •

 


