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سانشراک ناونعب  ینامزاس  تیلاعف  هقباس  زا 17  شیب 

دنمناوت چوک  یکناب / متسیس  یرابتعا  یلام و  دشرا 

لماع ریدم  ینامزاس /  یدرف و  هعسوت  سردم  یزاس و 

روبص ، رگن ،  عقاو  شیدنا و  تبثم  هاگآ / چوک  هسسوم 

عفر یارب  نارگید  هب  کمک  قشاع  الاب و  یمومع  طباور 

اه هغدغد  اهشلاچ و 

coach.agah

atefehghorbanidk@gmail.com

(+۹۸)۹۳۹۱۵۲۱۴۰۰

۰۲۱-۲۲۳۴۶۸۰۰

یدیشمج نابایخ  دابآ  تداعس  نارهت ،

منبش نابایخ  مکی )  نابایخ  )

یرادباسح یسانشراک 

یتلود ناردنزام  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

ناردنزام

لاس ۱۳۷۹ یدورو 

یتعنص تیریدم  دشرا  یسانشراک 

زربلا رهم  هسسوم  هاگشناد : / هسسوم

لاس ۱۳۹۵ یدورو 

یکناب متسیس  یرابتعا  یلام و  سانشراک 

نارهت

ریت ۱۳۸۴ زا  یراکمه  زاغآ 

ینامزاس یدرف و  هعسوت  سردم  چوک و 

رسنلیرف

نارهت

زا ۱۳۹۷ یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

لماعریدم

هاگآ چوک  هسسوم 

زا ۱۳۹۷ یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

چوک روتنم 

 ( ینابر رتکد   ) نادیو هعومجم 

نارهت

دنفسا ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 

چوک روتنم 

یرومیت ناهام  هسسوم 

نارهت

نمهب ۱۴۰۰ رهم ۱۳۹۹  -

گنیچوک یللملا  نیب  کردم 

ناتسلگنا  FCA یمداکآ هسسوم :

۱۳۹۷

سالک %1 رتسم  کردم 

اداناک  NORTHSUCCESS هسسوم :

۱۳۹۹

یداتسا هسردم 

رفن کی  زا  رتشیب  هعومجم  هسسوم :

۱۳۹۸

هرکاذم نونف  رثوم ،  طابترا  یدرف ،  هعسوت 

یتعنص تیریدم  نامزاس  هسسوم :

۱۳۹۲

هیامرس رازاب  زا  یلام  نیمأت  شیامه 

ناریا هربخ ی  نارادباسح  نمجنا  هسسوم :

۱۳۹۸

ینابرق هفطاع 

ینامزاس یدرف و  هعسوت  سردم  چوک و 

۱۳۶۰/۶/۳۰ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

سامت تاعالطا 

یعامتجا هکبش 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

 ، گنیچوک یاهرانیبو  اه و  هاگراک  یرازگرب 

یدرف هعسوت 

گنیروتنم هرواشم و  گنیچوک و  تاسلج  هیارا 

یدرف و گنیچوک  تاسلج  یرازگرب 

ینامزاس یهورگ و 

یدرف هعسوت  یاههاگراک  اهرانیبو و  یرازگرب 

گنیچوک یاه  تراهم  و 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

https://instagram.com/coach.agah


ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

هژورپ تیریدم 

یزکرم کناب  هسسوم :

۱۳۹۷

الاک صیخرت  یکرمگ و  روما  نوناق 

یزکرم کناب  هسسوم :

۱۳۹۶

نایرتشم یجنسرابتعا 

یزکرم کناب  هسسوم :

۱۳۹۴

سنانیاف رد  یرابتعا  ثحابم  اب  ییانشآ 

یزکرم کناب  هسسوم :

۱۳۹۴

یسیون شرازگ  شراگن و  نییآ 

یزکرم کناب  هسسوم :

۱۳۹۴

تراجت قوقح 

یزکرم کناب  هسسوم :

۱۳۹۴

نامز تیریدم 

یزکرم کناب  هسسوم :

۱۳۹۳

یراذگ هیامرس   تیریدم 

یزکرم کناب  هسسوم :

۱۳۹۳

ناجیه تیریدم 

یتعنص تیریدم  نامزاس  هسسوم :

۱۳۹۲

CRM یرادم یرتشم 

یتعنص تیریدم  نامزاس  هسسوم :

۱۳۹۲

گنیچوک یا  هفرح  راک  بسک و 

نادیو هسسوم :

۱۴۰۰

نابز

اه تراهم 

لسکا رازفا  مرن 

80%


