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مهدی منازاده هستم
از سال  1390طلبه حوزه علمیه هستم و از سال  1395ملبس به لباس روحانیت شده ام.
تجربه فعالیت های فرهنگی بسیاری از جمله برگزاری مراسم های مذهبی در سطح وسیع تا راه اندازی وبسایت های فرهنگی و
برگزاری  7دوره مسابقات کتابخوانی در  5استان کشور داشته ام.
تبلیغ در استان های خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،خوزستان ،مرکزی و قم رو در سابقه  7ساله حوزوی خود دارم.

از شهریور مـاه  1395مسیر مطالعات و آموزش هایم را جهت دار کردم
با توجه به این که از ابتدای مسیر طلبگی با اقشار مختلف مردم در ارتباط بودم ،بر خودم الزم دیدم که برای موثر بودن بین مردم،
عالوه بر مطالب حوزه ،باید آموزش های سبک زندگی را فرا بگیرم.

نیمه دوم سال  95رو با آموزش هایی
که در شهر قم برگزار میشد گذراندم
آموزش هایی همچون:
سواد رسانه ای
مدیریت مقدماتی
هدف گذاری
برنامه ریزی
فن بیان و ...
ولی سال  96را به صورت متفاوت گذراندم
با توجه با این نکته که در شهر قم ،چنین آموزش هایی
کمتر برگزار می شد ،از ابتدای سال  96تصمیم گرفتم
که با مراجعه به اساتید مرجع ،زمان آموزشی ام را در
تهران بگذرانم .در دوره های مختلفی شرکت کردم و
البته زمان ،حوصله و پول زیادی هزینه کردم تا
جدیدترین آموزش هایی را که در سطح کشور برگزار
میشد ،دریافت کنم.

داستان آموزش دیدن های من در
تهران به این گونه پیش رفت:
موسسه های آموزشی سطح باالیی در شهر تهران وجود داشت ،از این میان با
موسسه هایی از جمله ایمپکت ،مدیر سبز ،انتخاب برتر ،بیشتر از یک،
مطالعه شریف ،سخن سبز و  ...آموزش دیدن را شروع کردم.

آموزش هایی از قبیل:
سخنرانی و فن بیان
تجارت الکترونیک
کتاب نویسی پیشرفته
طراحی آموزشی
حل تعارض
متقاعد سازی
مدیریت خشم
فضای مجازی

مقاله نویسی
تندخوانی
مخاطب شناسی
آداب معاشرت
مدیریت کسب و کارمقدماتی
مشاوره
کوچینگ
و ...

و نکته مهمتر از آموزش هایی که دیدم ،مطالعه بیش از  60جلد کتاب یعنی
نزدیک به  700ساعت مطالعه بصورت متمرکز در حیطه روانشناسی موفقیت
و روانشناسی اجتماعی

و دست آورد های این آموزش ها ،در سال  97به زندگی من وارد شد
• تالیف کتاب :به زبان خوش
• تالیف کتاب الکترونیکی :هنر زور نگفتن

•

راه اندازی وبسایت آموزشی Menazade.com
)آموزش مهارت های بهبود فردی با رتبه زیر  400هزار جهان)

• دریافت گواهینامه آموزشی انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

• دریافت گواهینامه آموزشی مربی گری زندگی Coaching

• دریافت گواهینامه آموزشی بین المللی • The New Management

• دریافت گواهینامه آموزشی بین المللی موسسه  WGIانگلستان

•

دریافت گواهینامه آموزشی  Mastry courseاز موسسه IQSانگلستان
دریافت گواهینامه آموزشی دوره استادی از موسسه بیشتر از یک نفر

• برگزاری  9کارگاه و سمینار آموزشی در موضوعات

کنترل عادت

مدیریت خشم

رفع کامل گرایی منفی

مدیریت زمان

حل تعارض

رفع اهمالکاری

متقاعد سازی

خودشناسی

و ...

و امید دارم با عنایت خدای متعال بتوانم با ارائه استاندارد های باالی آموزشی،
بتوانم در راستای بهبود شرایط زندگی و ارتقای مهارت های نرم بین اقشار
مختلف مردم فعالیت هایی داشته باشم تا این گونه دِین خود را به انسانیت ادا

کنم.
بعنوان فردی که تمرکز زیادی بر آموزش دیدن و مهمتر از آن پیاده سازی
آموزش ها در زندگی دارم ،مطمئنم انتقال این آموزش ها با توجه به مهارت

طراحی آموزشی ،جزء مهمی از رسالت فردی من بعنوان یک انسان موثر در
دنیا است و استقبال میکنم از همکاری با هر موسسه علمی ،آموزشی ،خدماتی،
خیریه و هر موسسه ای که آموزش مطالب روز دنیا در آن اهمیت زیادی دارد.

خدا را شاکرم که در مسیر آموزش قرار گرفتم
و میتوانم با ارائه مطالب ،دنیا را جای بهتری برای زندگی کنم

مهدی منازاده اسفند 97

شما میتوانید جدیدترین آموزش ها در مورد هدف
گذاری را از طریق لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید:

مدرس :مهدی منازاده

Menazade.com/goals

