
 
 : دانشگاهی تحصیالت

  مدیریت کسب و کاردکترای  DBA(5935-5931) دانشگاه صنایع و معادن ایران -/ با گرایش استراتژیک 

 کارشناسی ارشد مدیریت اجراییGeneral MBA)/)– ( 5931-5931) صنعتی مدیریت سازمان 

 (5931 -5931)تهران / ته آزاد واحد علوم وتحقیقادانشگا –(کشاورزی)کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 

 :(9911تا مرداد ماه  -سال22) شغلی تجربه

 (   5933تاسیس )کار آرابن و توسعه کسب گروه مدیره و رییس هیات موسس؛ )5935تاسیس)شرکت آرانو  عامل موسس و مدیر 

 در صنایع مختلف، کوچک و متوسط در سازمانهای عمدتا  ؛مجری و همکار در پروژه های توسعه کسب و کار ، منتور،مشاور

درب و پنجره ویستا بست، نفت شهر کتاب مرکزی تهران، قبیل  یا همکار پروژه؛ ازحضوری جلسه  تک های بلندمدت و صورت پروژهب
آکادمی ، زعفران سحرخیز، لوازم خانگی پارس، ZTC زنگنه زبان آموزشگاه ،PSN رژ سنتر، قطعات یدکی ایران بهران، رفاه

اتحادیه تولیدکنندگان ، نمانگر، فصلنامه روانشناسی مدیریت و بازار، آوران ارتباطات پالیز فنانگلستان، FCA کوچینگ فارسی زبانان 

، اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران، بنیاد مستضعفان، ان مبلمان ایرانو صادرکنندگ

 .سال گذشته 59 در طول...و   ، سازمان مدیریت صنعتیشرکت سامان ایده خاور میانه

 نمایشگاه  91در بیش از  فدر صنایع مختل ؛نمایشگاهی برگزاری مستقیم صفر تا صد، اجرا، مدیریت پروژه و مشاوره

خدمات   مرکز فن بازار ملی ایران، شبکه مجموعه های آرانو، نمانگر،در )  کارگاه آموزشی 511و بیش از ایراندر  المللی و همایش بین
، ن قزوینای استا سازمان نظام صنفی رایانهجمهوری، تراست استانبول ترکیه،  ریاست شکوفایی   و  بومرنگ، صندوق نوآوری  نوآوری 

 3نمایندگی همچنین و ( شریف صنعتی شریف، دانشکده کارافرینی دانشگاه صنعتی همراه دانشگاه افزوده تلفن آزمایشگاه خدمات ارزش

 .سال گذشته 51در طول تجاری  نام و اعزام هیات در ثبت ،ارمنستان و ازایران در چین، ابوظبی، ترکیه المللی خارج نمایشگاه بین

 مواد غذایی، خودرو، گاز، لوازم خانگی، روباتیک و :  و شناخت کاربردی دارم فوقآنها تجربه همکاری در موارد  صنایعی که در

، موبایل، هیبریدیی و وسایل نقلیه برقو دوچرخه، فوالد و متالورژی،  موتورسیکلت، مبلمان، گیاهان دارویی اتوماسیون، برق،
معماری و دکوراسیون داخلی،  ،پلیکیشناهای سرمایشی و گرمایشی،  و سیستم ، ، تاسیساتمحصوالت و سیستم های هوشمند

 .دارو و پزشکیچوب،  ،کامپیوتر و فناوری اطالعات

  دانشگاه معادن، و در سازمان مدیریت صنعتی، دانشگاه صنایع  ؛مدرس دوره های مختلف مدیریتی و کارافرینیطراح و
 .سال گذشته 59در طول  ...لی ماهان، آموزشگاه مهرپویان و سه آموزش عاموس، فاران  انتفاعی مجازیغیر

 :کوچینگ تجربه 
  ای کوچینگ حرفهساعته  921دورهProfessional Certified Coach)//(PCC آکادمی کوچینگ فارسی زبانان ؛ 

FCA ( 5933-5933)ارزیابی نهایی  پایان دوره و در مرحله -انگلستان 

 کار کوچینگ، کوچینگ گروهی، تلفیق  و متعدد مرتبط با کوچینگ، کوچینگ برای مدیران، کسب های شرکت در سمینارها و کارگاه
 (5933-5933)توسعه فردیبیزینس و کوچینگ با مفاهیم مختلف 

 ن بین المللی کوچینگوفدراسی در برگزار شده توسط چپتر ایران)  کار کوچینگ و سخنران در وبینار کسب ICFحضور ؛ با  
 (33خرداد22 -یری و بهاره گوهرینتیمور ممشترک 

 مدیران ارشد سازمانهاکوچینگ فردی و گروهی برای  بارویکرد ؛ای لیدرشیپه و تسهیلگری کارگاه ، تدریسبرگزاری وبینار 

  211 بیش از مراجع بصورت حقیقی و حقوقی؛ شامل 01با بیش از  کوچینگجلسه ساعت  088مجموعا حدود تجربه انجام 

ماه 50ساعت کوچینگ گروهی، طی  11ساعت الیف کوچینگ و  511ساعت لیدر شیپ کوچینگ،  911نگ، ساعت بیزینس کوچی
 .همکاری ها همچنان ادامه دارداین و بسیاری از ، 33مردادتا  ، گذشته

 :صنایع با افراد و در حوزه کوچینگبرای همکاری  ها مندی  عالقه
  جا مورد عالقه من است و هر ،های تولیدی و خدماتی ای مختلف سازمانتمام واحدههمکاری با در بیزینس و لیدرشیپ کوچینگ؛

 همان ،ترین بخش مورد عالقه من جذاب ها موثر باشد،بهره وری و کارامدی برای اشخاص و سازماندر افزایش من،  دانش و تجربهکه 
 . هستم ل و تغییرو معتقد به تعام های مدیریتی برای کارکردن با افراد دارای پست حرفه ای کوچمن  .است

 فریبا خاک زاد: خانوادگی نام و نام

 لیدرشیپ و بیزینس  :کوچینگ گرایش

 PCCامتحان  سازی مدارک برای آمادهدر حال 

http://cando-consultants.com/component/k2/item/220-prs
http://cando-consultants.com/component/k2/item/219-skh

