
یسانش شناد  تاعالطا و  ملع  دشرا  یسانشراک 
یجنس ملع  شیارگ :

یتلود نارهت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

1393 - 1390

یسانش شناد  تاعالطا و  ملع  یسانشراک 
يرادباتک شیارگ :

یتلود نارهت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

لاس 1386 يدورو 

۱۸.۳۹ لدعم : 

یدرف هعسوت  چوک 
( وکفیک  ) ادرف يریگدای  نوناک  داهن : / نامزاس

دنفسا 1397 زا  يراکمه  زاغآ 

اوتحم دیلوت  سانشراک 
الاکیجید تکرش :

رذآ 1396 نمهب 1394  -

اهدرواتسد فیاظو و 

یسیلگنا یسراف و  )پیات  یتکراشم هیحور   ) یمیتراک

دییات دروم  ( FCA  ) نانابز یسراف  گنیچوک  یللملا  نیب  یمداکآ  زا  کی  حطس  كردم  اب  يدرف  هعسوت  گنیچوک  هنیمز ي  رد  لاعف 

.یتاعالطا داوس  يزاسدنمناوتدوخ و  گنیتیار ، یپک  گنیدنرب ، ثحابم  هب  دنم  هقالع  انشآ و  ( . ICF  ) گنیچوک یناهج  نویساردف 

الاک یجید  تکرش  رد  هدش  ارجا  يزومآراک  هرود ي  نیلوا  تسرپرس  حارط و 

یجنگ اسهم 
1368/5/30 : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

mahsaganji@gmail.com 

(+98)9124863029 

نارهت  

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

رنه گنهرف و  هورگ  رد  اوتحم  دیلوت  سانشراک 

الاک یجید  رد  يزومآراک  هرود ي  نیلوا  تسرپرس 

هرود ي نیلوا  یشزومآ  جیکپ  زیر  همانرب  حارط و 

الاک یجید  تکرش  رد  يزومآراک 

نازومآراک اب  يدرف  گنیچوک  تاسلج  يرازگرب 

هاگشیامن همان ي  هژیو  راشتنا  هژورپ ي  رد  يراکمه 

راهب 1397 الاک ، یجید  تکرش  باتک 

 ) گم الاک  یجید  ياه  تشاددای  شراگن  رد  يراکمه 

سرتسد لباق  لگوگ  رد  ممان  وجتسج  اب  تالاقم  یخرب 

( دنتسه

.دوش یم  مهارف  همان  هیصوت  تساوخرد  تروص  رد 

اه تراهم 



يریذپ يراتساریوتیلوئسمودهعت  یگدنسیون و 

رثوم دونش  تفگ و  یشاقنسیردت 

ICDLرنه زاس و  تسد  ياهراک 

زکرمت تقد و  )مظن ، رتیار یپک  ) یتاغیلبت هدنسیون 

ندناوخ نتشونتراهم  يراتفگتراهم  يرادینشتراهم  تراهم 

یسیلگنا

گنیچوک کی  حطس 
(FCA  ) نانابز یسراف  گنیچوک  یللملا  نیب  یمداکآ  هسسوم :

نمهب 1397  : خیرات

رتکد یاقآ  بانج  سیردت  اب  گنیدنرب  لانسرپ  هرود ی 
مدقم دازرف 

نابآ 1398  : خیرات

هناحیر مناخ  راکرس  سیردت  اب  یزاس  دعاقتم  هرود ی 
یناحور

رذآ 1398  : خیرات

دنک یم   انشآ  گنیچوک  اب  ار  امش  یگداس  هب  هک  رادفرطرپ  شسرپ   10 یگدنز : یارب  گنیچوک 
1398 : خیرات

/cyfco.ir/coaching هطوبرم :  کنیل 

؟ مینک لیدبت  یلاع  هب  بوخ  زا  ار  یلغش  هبحاصم  تاسلج  هنوگچ 
1398 : خیرات

cyfco.ir/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa- هطوبرم :  کنیل 

/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c

ملع یراذگریثات  شجنس  یارب  ینیزگیاج  هتفخ : یابیز 
دادرخ 1393  : خیرات

یملع ياهدادنورب  یسانش  بیسآ  یبایشزرا و  : ملع شجنس  یلم  شیامه  نیلوا  رد 

اداناک روشک  یسدنهم  ملع  دیلوت  رب  یناریا  رگشهوژپ  نارجاهم  ریثأت 
ملع اشن  رشان :

نابز

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاقیقحت

http://cyfco.ir/coaching/
http://cyfco.ir/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C/


اهدرکیور اه و  بیسآ  یدانتسادوخ : هدیدپ  رب  یرورم 
رذآ 1392  : خیرات

لمع ات  ملع  زا  یجنس ، ملع  يدربراک  يرظن و  میهافم  شیامه  رد 

یشخبناوت یتسیزهب و  مولع  هاگشناد  یجنس  ملع  یبایشزرا و  دحاو  رد  تیلاعف 
یشخبناوت یتسیزهب و  مولع  هاگشناد  یجنس  ملع  دحاو  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

1393 : خیرات

بالقنا موس  ههد  رد  هاگشناد  یملع  دادنورب  هیهت  رد  نارهت  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  اب  یراکمه 
نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

1392 : خیرات

هداز دوواد  سوریس  یاقآ  بانج  تیریدم  هب  یزرواشک  داهج  ترازو  رد  اه  هناخباتک  ییاجباج  هژورپ  رد  تکرش 

سوریس یاقآ  بانج  تیریدم  اب  ییابطابط  همالع  یزکرم  هناخباتک  هعومجم  یزاس  هدامآ  هژورپ  رد  تکرش 
ییابطابط همالع  يزکرم  هناخباتک  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

هجراخ روما  ترازو  یصصخت  هناخباتک  رد  یزروراک  هام  3
1388 : خیرات

یزرواشک داهج  ترازو  یزکرم  هناخباتک  رد  یزروراک  هام  4
1390 : خیرات

یزرواشک داهج  یزکرم  هناخباتک  رد  راک  هام  3
1390 : خیرات

رد اهدرکیور " اه و  بیسآ  : یدانتسادوخ هدیدپ  رب  یرورم  " ناونع اب  هدیزگرب  هلاقم  یارب  سیدنت  همانریدقت و  بسک 
یرظن و میهافم  " ناونع اب  یناسر  عالطا  یرادباتک و  ییوجشناد  یملع و  یاه  نمجنا  هیداحتا  یرسارس  شیامه  نیمشش 

" لمع ات  ملع  زا  یجنس ، ملع  یدربراک 

دشرا عطقم  هب  دورو  تهج  ناشخرد  دادعتسا  قیرط  زا  یلوبق  یسانشراک و  عطقم  رد  مود  هبتر ی  رترب و  یوجشناد 

mahsa_ganji_

اه هژورپ 

تاراختفا

یعامتجا هکبش 

https://linkedin.com/in/mahsa_ganji_

