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 ۰8/11/13۵۲تولد : 

 وضعیت تاهل : متاهل 

  وضعیت نظام وظیفه : پایان خدمت

 

 سوابق تحصیلی :

  مدرس بین المللی در حوزهNLP  (Neuro Linguistic Programing   ) (ریزی برنامه 

 ( کالمی عصبی

از   IN NLP Academyدانشگاه و انجمن بین الملليو بین المللی ازبا مدرک رسمی 

 کشورآلمان

  کارشناس ارشد در حوزهNLP  (Neuro Linguistic Programing   ) (ریزی برنامه 

 ( کالمی عصبی

از   IN NLP Academyاز دانشگاه و انجمن بین الملليبا مدرک رسمی و بین المللی 

 کشورآلمان

 ر در حوزه کارشناس و پرکتیشنNLP  (Neuro Linguistic Programing   ) (برنامه 

 ( کالمی عصبی ریزی

 از کشورسوئیس  IA NLP Academyانجمن بین الملليبا مدرک رسمی و بین المللی از 

mailto:silani.h@gmail.com


  كارشناس در حوزهCoaching  مربي گري ( و(System Coach  با )كوچ سیستمیك (

متافرم بین الملل (METAFORUM International)مدرك رسمي و بین المللي از 

 كشور آلمان

  كارشناس در حوزهCoaching  مربي گري( با مدرك رسمي و بین المللي از(

 انجمن بین المللي كوچینگ 

  (ICI – International Association of Coaching)اروپا 

 جهاني  و مدل ابزار ه ازكارشناس حوزه  رفتار شناسي با استفادDISC  با

 سمي از دانشگاه تهرانمدرك ر

 دانش آموخته MBA   گرایشmarketing از(MAHAN Business School) 

  لیسانس مدیریت صنعتی 

 ( دارای مدرک استاندارد کیفیت ازUnited Registrar of Systems در زمینه مربی )

 انگلستان  URSگری و آموزش از موسسه 

 انه توانگری طوبی  در دارای مدرک پایان دوره شخصیت شناسی پیشرفته از خ

 (MBTI)مركز جهاني   CPPبا استاندارد بین المللی از   MBTIزمینه 

دوره ها و كارگاه ها و مجموعه هایي كه اینجانب به عنوان مدرس و مربي، 

 داشته ام. با آنها را افتخار همكاري 

  برگزاري دوره و كارگاه هاي آموزشي در زمینه هاي ارتباط موثر، شخصیت

 ي و تیپ شناسي شناس

استاتید  براي (NLP) برنامه ریزي عصبي كالمي  هدف گذاري،فن بیان و سخنوري،،

 (رشته هاي مرتبطروانشناسي و سایر  –دانشگاه در حوزه هاي )پزشكي 

  برگزاري كارگاه مدیریت تغییر در سطح مدیران ارشد در شركت معظم

 تهران –داروسازي تماد 

 و فروش با استفاده از مدل جهاني  برگزاري دوره بازاریابيDISC   در شركت

 پخش دارویي آدورا طب

  برگزاري دوره مهارتهاي ارتباطي و كاهش تعارض درسطوح مدیران ارشد در

 هلدینگ انتخاب  )برند اسنوا (

  برگزاري، مصاحبه جهت جذب و استخدام بر اساس الگوهاي رفتاري مناسب هر

 شغل در سازمان شیالت ایران

  برگزاري دوره اصول ارتباطات و ارتباط موثر در سطح مدیران ارشد جهاد

 دانشگاه صنعتي اصفهان

 یكرد مذاكرات  براي فرمانداران در برگزاري دوره ارتباطات با رو

 استانداري اصفهان 

  برگزاری دوره ارتباط موثر با استفاده از مدل جهانیDISC در راه آهن شرق



 ازمانایران برای مدیران ارشد س

  برگزاری دوره ارتباط موثر با استفاده از مدل جهانیDISC   در شرکت الکل

 در شهر اهوازرازی 

  برگزاري سمینار آموزشي با عنوان نقش برنامه ریزي عصبي كالمي(NLP)  در

 استان خراسان جنوبي –موفقیت شغلي 

  كارگاه آموزشي در زمینه برنامه ریزي عصبي كالمي  8برگزاري(NLP) در 

 ایران NLPآكادمي بین المللي 

  برگزاري كارگاه شخصیت شناسي و تیپ شناسي با ابزارMBTI  با همكار هتل

 اصفهان -آسمان 

  1برگزاري كارگاه شخصیت شناسي براي مجموعه پویش  و+  

  كارگاه هدف گذاري در آكادمي بین المللي  11برگزاريNLP  مجموعه و

 تهران - مطالعه شریف و ارتباط نو

 تهران-رگزاري كارگاه فن بیان و سخنوري در مجموعه پویش و راز تحول ب 

  مشاور آموزشي(Coaching)  دوره آكادمي مدرسان مجموعه مطالعه شریف - 

 تهران

 ، براي جمعي از  برگزاري دوره ارتباط موثر با رویكرد یادگیري صحیح

  خراسان جنوبي –آموزشي مربیان 

 اي آموزشي در رابطه با مباحثي همچون برگزاري كارگاه ها و سمیناره

 برنامه ریزي عصبي و كالمي ارتباط موثر،

(NLP)  ،تیپ شناسي و شخصیت شناسي با رویكردهاي  فن بیان و سخنوري، ، هدف گذاري

 سازماني و زندگي شخصي

 .........و 

 توانمندی ها :

  آموزش دوره هایNLP  ز مقدماتی ان ال پی (  ا –) برنامه ریزی عصبی کالمی

 تا سطح پیشرفته به صورت 

 آکادمیک، طبق استاندارد های جهانی و بین المللی

  آموزش دوره هايCoaching با متد هاي مختلف 

 شخصی كوچ و مشاوره(Personal Coaching  )فکری مشاوره و (Mental Coaching ) 

 از استفاده با  شناسی شخصیت و شناسي تیپ زمینه در روانشناسی های آموزش 

 DISCو  MBTI ابزار

  آموزش دوره هاي بازاریابي و فروش با استفاده از ابزار و مدل جهاني

DISC 



 هاي  آموزش دوره هاي مهارت هاي ارتباطي با رویكرد اصول و فنون مذاكره

 تجاري

  آموزش تخصصی درزمینه هدف گذاری به روش علمی و مطابق با استانداردهای

 بین المللی 

  ایجاد تغییر در انواع سطوح، شخصی و سازمانی مدیریت وآموزش در زمینه 

 آموزش در زمینه ارتباطات و بخصوص ارتباط موثر 

  پیشرفته تا مقدماتی از بیان فن و سخنرانی آموزش 

 آموزش مهارتهای زندگی 

 کتاب :

 BF637م/ 8س 13۹۵/۹انتشارات تعالی،  تهران:سیالنی، حسین، شاه کلید کامیابی،

 مقاالت :

عنوان مقاله در زمنیه هاي )تیپ هاي شخصیتي، برنامه ریزي  ۴۰نده بیش از نویس

 (، قدرت(NLPعصبي كالمي 

 كالم، هدفگذاري، رشد فردي و ...... 

 وب سایت:

 ertebateno.comمدیر و صاحب امتیاز وب سایت آموزشی 

 

 

 

 

 با آرزوي خدماتي شایسته

 حسین سیالني

 

 


