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 :یکار سوابق و تهایفعال
 

 ،و توسعه فردی نفساعتمادبه مدرس و سخنران مربی 

   الیف کوچ 

 و...مهاباد، بوشهرکرمان،ارومیه،تبریز،تهران،(یآموزش سمیناردهها   اجرای ) 

  رفع خجولی، کم حرفی و کمرویی اعتماد به نفس،دوره  22برگزاری 

 با مقدمه کایل کمبل ) کارآفریننفس جادوی اعتمادبه کتاب نویسنده(  

  اصل یادگیری سریع و آسان 41نویسنده کتاب الکترونیکی 

  نفسکپسول اعتمادبه 1نویسنده کتاب الکترونیکی 

 عزت نفس و،نفسمقاله آموزشی در زمینه اعتمادبه 422 بیش از نویسنده.. 

 غیرحضوری آموزشی دوره چندین تدارک 

  طراح آموزشی 

 ( عزت نفس، اعتماد به نفس، مهارتهای ارتباطیطراح دوره الیف پالس )...و  

  به زبان انگلیسی و حرفه ای کاملتسلط 

 .....و 

 

 



  های برگزار شده عکس تعدادی از برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه ارومیه  نفساعتمادبهسمینار 

 (71مهرماه )



 
  شهرستان دانشگاه آزاد نفساعتمادبهسمینار 

 ( 71 آبان ماه بوکان) 

 

 
 شهرستان  دانشگاه میعاد نفساعتمادبهسمینار خودباوری و 

 ( 71 تیرماه مهاباد) 



 
 کارآفرینیکارگاه استارت آپ اجتماعی توانمندسازی و 

 ( 71 تیرماهاستانداری شهرستان ارومیه ) 
 

 
 ( 71 مردادماه) مهاباد شهرستان کارگاه رفع خجولی 



 
 دیل کارنگی  یابیدوستو جلسه نقد کتاب آیین  مؤثرسمینار ارتباط 

 (71تیرماه  مهاباد) کوین ذهنی معلولین نگهداری مرکز از حمایت با

 

 

 

 رفع ترس صحبت از جمع تور دو روزه اعتماد به نفس، رفع خجولی و

 ( 71 تهران شهریورماه ) 



 

 کارگاه جامع هدفگذاری 

  ( 71 مهاباد اسفند ماه) 

 

 

روزه افزایش اعتماد به نفس، خودباوری رفع خجولی و مدیریت  کارگاه دو
 استرس 

 ( 79 ماهکرمان مرداد ) 



 

 کارگاه رایگان افزایش اعتماد به نفس و خودباوری

 ( 79ماه بوکان تیر ) 

 

 

کارگاه رایگان افزایش اعتماد به نفس و خودباوری برای کودکان بی سرپرست 
 ( 79 ماه مهر مهاباد) خانه امین



 

 دانشگاه روانشناسی تهران

 ( 79 مرداد ماه)
 

 

 کارگاه افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی 

 ( 79 ماهمرداد  مهاباد)



 

 ل برندینگانمدرسین پرسبرای  ، تمرکز و انرژیمدیریت زمانیک روزه دوره 

 (79) آذر ماه  دانشگاه الزهرا تهران

 

 

 کارگاه یک روزه اعتماد به نفس و رفع خجولی دانشگاه ارومیه 

 ( 79 ماه آذر )



 

 

 

 دوره  تربیت مدرس 

 (79ماه  دی ) دانشگاه الزهرا تهران



 

 کارگاه یک روزه مهارتهای ارتباطی فوق حرفه ای برای مدیران

 ( 79 ستانداری ارومیه خردادا )

 

 

  ( 79 خرداد)  تبریز دوره الیف پالس



 
  تبریز سمینار اعتماد به نفس

 (79خرداد هتل صدرا )

 

 
 سمینار موفقیت و تحول فردی ارومیه



 
 ( 79دی ماه ) زه اعتماد به نفس دانشگاه ارومیهرگاه نیم روکا

 

 
 کارگاه دوره جامع اعتماد به نفس ) پیشرفته (

   ( 79 بهمن ماه)



  

 ....ادامه دارههمچنان و تا ابد  دادن و عشق من به آموزش

 

 
 

 جیم ران:

 یادگیری سرآغاز سعادت است

                             یادگیری سرآغاز ثروت است 

 یادگیری سرآغاز خوشبختی است 

 با یادگیری راه معجزه باز می شود


