
مدرس و مشاور توانمندسازی فـردی

شماره شناسنامه : 511        نام پدر : محمد        تاريخ تولد : 63        وضعیت تاهل : متاهل             

دوره پیشنهادی جهت تدريس  : 
• روش ارائه موثر با استفاده از نرم افزار ها ) تنها مدرس تخصصی اين دوره در کشور (

• مديريت ارتباطات اثر بخش با استفاده از مدل جهانی ديسک
• فروش حضوری و فروش تلفنی با استفاده از مدل جهانی ديسک

• مديريت زمان و استفاده از فرصت
• مديريت روابط عمومی و تبلیغات
• ويژگی های مدير دفاتر حرفه ای

• کار تیمی بر مبنای بازی با استفاده از مدل جهانی ديسک
• آموزش نرم افزارهای گرافیکی ويژه مدرسین

• مديريت هدف و جادوی هدف گذاری
• توانمند سازی افراد در سازمان ها

• مبانی حقوق شهروندی و شهر نشینی
• تغییر نگرش برگرفته از سريال فرار از زندان

سوابق تدريس و مشاوره  : 
• مدرس مدرسه کارآفرينی پرواک از سال 95

• مدرس کلینیک کسب و کار ايرانیان از سال 95
• مدرس دوره تخصصی روش تدريس با استفاده از نرم افزارها از سال 95

• مدرس دوره های توانمندسازی فردی در سازمان ها و موسسات از سال 95
• مدرس دوره های فروش از طريق مدل جهانی ديسک DISC از سال 95

• مدرس دوره های ارتباط موثر از طريق مدل جهانی ديسک DISC از سال 95
• مدرس دوره های ICDL از سال 92

• مدرس مدرسه کسب و کار ماهان
• مدرس و مربی مرکز تسهیل گری و توانمندسازی استان البرز از سال 94

• مدرس و مربی رويداد همفکر از سال 94

همکاری با سازمان ها ، شرکت ها  : 

0912 263 89 65

محمد صـالح منصورزعـیم

سوابق تحصیلی : 
) DBA (دکترای مديريت کسب و کار

کارشناسی ارشد مديريت -دانشگاه آزاد اسالمی             
کارشناسی مهندسی عمران -دانشگاه آزاد اسالمی 



مهارت های فــردی  : 

الف ( آشنايی و تسلط به نرم افزار های :
Adobe Photoshop •

Adobe illustrator •
Adobe InDesign •
Microsoft office •

Prezi •
AutoCAD •

Camtasia •
ConvertXtoDVD •

Ultraiso •
Jobshare •

Wondershare video •
Xminde •

Eximious soft gif •
Stadio corelvideo •

Focusky •

ب ( ديگر
• کارشناس ورزشی در صدا و سیما جمهوری اسالمی ايران

• مربی شطرنج فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ايران
• مديريت و اجرای همايش و سمینارهای مختلف

• مديريت پروژه های مبتنی بر وب وطراحی وب سايت
• طراحی جداول ورزشی

• مدير هنری روزنامه، ويژه نامه
• طراحی لوگو، بورشور و کاتالوگ

• طراحی و صفحه بندی کتاب 
• عضو انجمن خوشنويسان ايران

• تدوين و مونتاژ فیلم

دوره های تخصصی آموزش ديده   : 
• دوره تخصصی فروش )60 ساعت( 

• دوره مديريت ذهن )16 ساعت (
• دوره فنون مذاکره )30 ساعت( 

•  دوره مديريت زمان  )16 ساعت(
• دوره مهارت های ارتباطی از طريق مدل جهانی ديسک )48 ساعت (

• دوره مديريت انتخاب و تصمیم گیری )8 ساعت(
• دوره بازاريابی و متدهای تبلیغات )32 ساعت( 

• دوره روش تدريس )48 ساعت( 
• دوره مديريت کارآفرينی )16 ساعت(

• دوره MBA  )240 ساعت( 
• دوره مهارت های 7 گانه کامپیوتر )140 ساعت(

• دوره کوتاه مدت مديريت عصبی کالمی   NLP )8 ساعت(
• دوره کوتاه مدت مديريت هدف و هدف گذاری موثر )8 ساعت(

• دوره زبان بدن و ارتباط غیرکالمی )8 ساعت( 
• دوره مديريت انگیزش در کار )8 ساعت( 

• دوره جذب سرمايه گذاری پايدار در شهر ها )8 ساعت(
• دوره شیوه های ارتباطی و ارتباط موثر )8 ساعت( 



همايش های برگزار شده  : 

سمینارها و همايش اجرا شده به عنوان مدير اجرايی : 
• دبیر آی تی و مشاور مدير اجرايی جشن بزرگ يکصد سال فوتبال در ايران - سال 88
• برگزار کننده و مدير اجرايی اولین همايش تفکر خالق ، ارتباط موثر در کرج - سال 91

• برگزار کننده و مدير اجرايی همايش مديريت ذهن ، تحول فردی در کرج - سال 91
• برگزار کننده و مدير اجرايی همايش مديريت انتخاب ، مبانی موفقیت در کرج  - سال 91

• برگزار کننده همايش تکنیک های مدرن فروش در کرج - سال 91
• برگزار کننده و مدير اجرايی همايش فنون مذاکره تلفنی در کرج- سال 92

• برگزار کننده همايش توانمند سازی فردی در کرج - سال 92
• برگزار کننده و مدير اجرايی همايش مديريت هدف ، مديريت تغییر در کرج - سال 92

• برگزار کننده و مدير اجرايی همايش مديريت مدرن در يک دقیقه در کرج - سال 92
• مدير اجرايی همايش های بانک مهر اقتصاد استان البرز - سال 92

• مدير اجرايی همايش حجاب و عفاف، اداره کل تامین اجتماعی استان البرز  - سال 92
• برگزار کننده و مدير اجرايی همايش زبان بدن و ارتباط غیر کالمی در کرج - سال 92

• دبیر اجرايی همايش فروش مدرن در شرکت کی دابلیو سی - سال 92
• دبیر اجرايی همايش مذاکرات تلفنی برای فروش بیشت در شرکت کی دابلیو سی - سال 92

• برگزار کننده و مدير اجرايی همايش قدرت درونی و توانمندی فردی - سال 93
• مدير اجرايی همايش مديريت در خانواده - سال 93

• مدير اجرايی همايش ارتباطات اثر بخش در خانواده با استفاده از مدل جهانی ديسک - سال 94
• برگزار کننده و مدير اجرايی همايش انگیزش در کارکنان شهرداری کرج - سال 94

• برگزار کننده و مدير اجرايی همايش توانمندسازی بانوان در کارکنان شهرداری کرج - سال 94
• برگزار کننده و مدير اجرايی همايش اخالق حرفه ای در کارکنان شهرداری کرج - سال 94

• مدير اجرايی همايش بهترين مامان و بابای دنیا درکرج - سال 94

دوره های آموزشی اجرا شده : 

دوره های آموزشی اجرا شده به عنوان برگزار کننده و مدرس : 
• کارگاه آموزشی کار تیمی ، بانک مسکن

• کارگاه آموزشی کار گروهی ،اداره کل تامین اجتماعی استان البرز  
• کارگاه آموزشی کار تیمی برای نوجوانان،مدرسه پرواک 

• کارگاه آموزشی کار تیمی و روحیه همکاری ،بسیج دانش آموزی
• کارگاه آموزشی مشارکت و ايجاد انگیزه همکاری ،کمیته امداد امام خمینی)ره(

• کارگاه آموزشی کار تیمی از طريق مدل جهانی ديسک،شرکت هوشمند افزار
• کارگاه آموزشی کار تیمی از طريق مدل جهانی ديسک،مجموعه خانه ايرانی

• کارگاه آموزشی اساليدسازی حرفه ای ، ويژه مدرسین، بانک پارسیان
• کارگاه آموزشی روش ارائه مدرن ويژه مديران، مدرسه کسب و کار ماهان

• کارگاه آموزشی ويژگی های مديران روابط عمومی، بانک مهر اقتصاد
• کارگاه آموزشی ارتباط موثر با مدل جهانی ديسک ، مرکز توانمندسازی کرج

• کارگاه آموزشی حقوق شهروندی ، شرکت نفت
• کارگاه آموزشی ارتباط موثر از طريق ديسک ،شرکت راهبر آموت 

• کارگاه آموزشی جادوی هدفگذاری ،شرکت راهبر آموت 
• کارگاه آموزشی ارتباطات اثر بخش  ، سازمان مديريت پسماند
• کارگاه آموزشی ارتباط موثر از طريق ديسک ،استانداری البرز 

• کارگاه آموزشی  مدل جهانی ديسک،دانشگاه علمی و کاربردی کرج 
• کارگاه آموزشی  ارائه مدرن و حرفه ای ،کلینیک کسب و کار سینا



تقدير نامه برگزاری کارگاه های آموزشی  : 

• تقدير نامه از جهاد دانشگاهی استان هرمزگان
• تقدير نامه از شرکت کی دابلیو سی سوئد

• تقدير نامه از شهرداری کرج
• تقدير نامه از اداره کل تامین اجتماعی استان البرز

• تقدير نامه از شرکت پیام آسايش پايدار
• تقدير نامه از مهد و پیش دبستانی آرشین

• تقدير نامه از ريیس مرکز پژوهش شورای اسالمی شهر کرج
• تقدير نامه از ريیس محترم شواری اسالمی شهر کرج

• تقدير نامه از اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان البرز

تالیفات و ترجمه :

•  فوتبال زيبا - 1384 
•  لیونل مسی ستاره آرژانتینی - 1390

•  تازه های مديريت شهری - 1395
•  نقش استارتاپ ها در مديريت شهری ) در حال تالیف (

•  فرار از زندان ) در حال تالیف (
•  چگونه ارائه حرفه ای داشته باشیم؟ ) در حال تالیف (

تقدير نامه های فردی  : 

• تقدير نامه از آقای مهندس کاويانی عضو و ريیس مرکز پژوهش شورای شهر کرج
• تقدير نامه از آقای دکتر کولیوند نماينده کرج در مجلس شورای اسالمی

• تقدير نامه از استاندار محترم البرز
• تقدير نامه از مدير کل اداره ورزش و جوانان استان البرز

• تقدير نامه از ريیس هیات عالی نظارت بر انتخابات 92 استان البرز
• سه تقدير نامه از آقای اکبريان نماينده کرج در مجلس شورای اسالمی

افتــخارات : 

• جوان برتر استان البرز در سال 92 
• کسب دو مدال نقره و برنز مسابقات شطرنج دانشجويان دانشگاه آزاد کشور

• جوانترين نويسنده کتاب ورزشی در کشور

سمینار ،همايش و کارگاه آموزشی  : 
• مدير اجرايی و دبیر علمی بیش از 80 رويداد ، همايش و کارگاه های آموزشی در استان و کشور 

www.msmz.ir info@msmz.ir 09122638965


