
    
 

 

 

 پریسا احمدی منش 
 

 و کوچینگMBTI  تخصصی شخصیت شناسی مربی

 مشاور  و مدرسحرفه ای ،   کُوچ

 توسعه فردی ، شغلی ، سازمانی ،منابع انسانی  توانمندسازیی در حوزه

   عضو بنیاد کوچ های حرفه ای  ایران

 
 

 

 

 اهم فعالیت ها
 

 18  سال سابقه کار آموزشی ، مدیریتی و اجرایی 

  ساعت تجربه ارائه خدمات آموزش  -نفر ۳۵۰۰بیش از 

 اهبرای افراد، مدیران و سازمان

شهرداری مشهد ، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ، مرکز آموزش نظیر 

 و ...، بیمه آسیا بازرگانی خراسان، شرکت تولیدی صنعتی خودرویی ریزان فلز 

 

 شخصیت شناسی  تخصصی کارگاه آموزشی ۳۰  برگزاری بیش ازMBTI 

 

  استارتاپ ها مدیران و  ،افراد  ینگ برای کوچجلسه  ۵۵۰بیش از 

 

 در حوزه کوچینگ و   ها و سمینارهای مختلفسخنران همایشMBTI    

در دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه آرمان ، دانشگاه خاوران ، دانشگاه 

  اقبال الهوری ، شتابدهنده گرین تک و ...
 

 



    
 

 

 عناوین و پست های سازمانی 
 

  مدیرعامل وموسس شرکت توسعه کسب وکار هومان 

 ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به صاحبان کسب و کار 

 به سبب رضایت از کیفیت باالی خدمات ارائه شده  سازمانها و کارخانجات مطرح استان خراسانمفتخر به دریافت تقدیرنامه های متعدد از مدیران 

  98-9۵کارآفرینی سانباپالس  –مدیر شتابدهنده استارتاپی 

    98-97فراسان  آموزشی و مدیر مجموعه     

 94-9۰ "احداث تاسیسات انتقال نیرو  "اتانیر برق / مدیر پستهای فشارقوی شرکت  

 بالغ بر دهها میلیارد تومان  EPCاز طریق مناقصات  احداثدر بخش های طراحی ، تامین تجهیزات، پیمانکاری واجرای پروژه های بزرگ 

  86-82مدیر پروژه و مدیر مناقصات شرکت اتانیر  

  82-81کارشناس کالیبراسیون و تضمین کیفیت -فن ژنراتور 

 

 سوابق تحصیلی و آموزشی
 

 کار و کسب عالی حرفه ای مدیریت دکترای DBA)) 

 حرفه ای دانش آموخته کوچینگ 

 مرکز آموزش کوچینگ فراکوچ / وزارت صنعت، معدن و تجارت

  سطح پیشرفته  کوچینگدانش آموخته 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 دوره کارشناسی ارشد روانشناسی 

 دانشگاه دولتی گرگان 

 مشهد فردوسی الکترونیک از دانشگاه مهندسی لیسانس 

 1381سال  معدل دوم فارغ التحصیل با رتبه 
 

   



    
 

 

 تقدیرنامه هابرخی 
  ) شرکت تولیدی صنعتی ریزان فلز ) تولید قطعات خودرو 

 بابت برگزاری دوره آموزشی شخصیت شناسی برای مدیران ارشد مجموعه

  شرکت بازگانی بامشکی 

 بابت ارایه آموزش شخصیت شناسی و خدمات کوچینگ 

 اکسپو استارتاپ ایران نمایشگاه/  رضوی خراسان کارآفرینان کانون 

 در رویداد گپ آموزش/ ارائه  ایرانیان سانآ سرای شرکت 

 آفرینی فن رویداد در ها استاتاپ کوچ /منتظری دانشگاه 

 سازمانی کوچینگ خدمات/  آکام داده دایان شرکت 

 شغلی مسیر و کوچینگ همایش/ برگزاری  خاوران دانشگاه 

 سازمانی کوچینگ خدمات / شهر صمیم سایه شرکت 

  آجر / استارتاپ باغبوموان شیپ / استارتاپ های استارتاپ 

 بابت خدمات کوچینگ سازمانی 

  تقدیرنامه از مدیران سازمان ها و واحدهای صنعتی بابت ارائه خدمات  50و بیش از

 مشاوره ای شرکت توسعه کسب وکار هومان :  –آموزشی 

 شرکت آدنیس 

 شرکت گلچکان زمانی 

 اترک شیمی 

 صنایع غذائی تحول چاشنی توس( آرشیا( 

 الکتروپژواک گروه صنعتی 

 تولیدی قهرمان نوبد توس 

 ایمنی نگهبان 

 روشن گستر توس 

 رایان تک سرو صنعت 

 صنایع هوشمند احد 

 چدن فوالد مشهد 

 چشمه نوشان خراسان 

 ریزان فلز طوس 

  زاگرس خیام 

 گشتا صنعت  

 

 

 

 



    
 

 

 هابرخی سخنرانی ها و ارائه 
 

  کارگاه آموزشی شخصیت شناسی برای کارکنان و مدیران 

 مرکز نوآوری مشهد/ شهرداری

  کارگاه آموزشی شخصیت شناسی / فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی

 دانش آموزی / مرکز آموزش بازرگانی

 همایش شخصیت شناسی / کمیسیون آموزش اتحادیه امالک مشهد 

 / شهرداری مشهد همایش شخصیت شناسی / فرهنگسرای ترافیک 

 اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی /همایش شخصیت شناسی 

  دوره آموزشی شخصیت شناسی جامع 17برگزاری  

  شخصیت شناسی "کارگاه آموزشیMBTI "  درون سازمانی 

 رضایی-در گروه بازرگانی برق بامشکی

 در مجموعه تولیدی آسانسور آس تک

 و .... در مجموعه صنعتی تولیدی ریزان فلز 

 همایش کوچینگ به دعوت هلدینگ دانش بنیان آریانا 

  کوچینگ و نقش آن در موفقیت کسب وکارها  "کارگاه آموزشی"  

 در مرکز آموزش فنی حرفه ای مشهد

  در شتابدهنده گرین تک "کوچیگ برای استارتاپ ها  "همایش 

  دانشگاه  "کوچینگ و نقش آن در موفقیت دانشجویان "همایش

 خاوران 

 همایش کوچینگ دانشگاه فردوسی 

  دانشگاه  "کوچینگ و نقش آن در موفقیت دانشجویان "ورکشاپ

 رمانآ

  فراکوچنمایشگاه بین المللی مشهد/  "کوچینگ چیست"ورکشاپ 

  در نمایشگاه بین المللی  "تبدیل ایده به کسب وکار  "ورکشاپ

 مشهد/ شتابدهنده سانباپالس

  در دانشگاه خیام" آفرینی از خودشناسی تا کار "همایش 

  در شتابدهنده  "استارتاپ ها در فضای مجازی  "ورکشاپ

 سانباپالس

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

  دانشگاه منتظری " پیش به سوی کارآفرینی"همایش 

 دانشگاه مشهد  8کارآفرینی در -سلسله سمینارهای استارتاپی

 ، سما ، خیام ، سجاد ، منتظری ومشهدآزاد ردوسی ، )دانشگاه  ف

 امام رضا ع و ...(

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 هستم . پریسا احمدی منش من  

 آموخته ها و تجربیات زیر ، زمینه ساز موفقیت من در حیطه شغلی ام گردیده است :

   کوچینگو مدیریت  ، مهندسیکسب دانش در سه حوزه متفاوت 

   که زمینه ساز تجربه کار با طیف وسیعی از افراد ، مشتریان ،  سازمان های مختلفسال فعالیت در   18تجربه

 مدیران ، صنعت گران ، کارآفرینان و استارتاپ ها گردید

   بعالوه تالش و پشتکار ، عالقه به پیشرفت وانگیزه  باال 

از افراد تقدیرنامه  ۵۰اخذ بالغ بر که کسب موفقیت های چشمگیر در هر حوزه را رقم زد که بعنوان نمونه میتوان به 

 و مدیران شرکت های بنام ، اشاره کرد ...

در من گردیده است ، منجر به درک موقعیت های  موارد فوق همه و همه منجر به ایجاد یک دید وسیع و همه جانبه

و چالش ها ومسائل مختلف آنها  ..... و اکنون این آموخته فردی و سازمانی  ، منجر به درک افراد ، مدیران و شاغلین 

  MBTIو شخصیت شناسی  ابزار قدرتمند کوچینگدو  ها و تجربیات ، زمینه ساز کمک به افراد گردیده است  با 

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


