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 متولد سال ۱۳۶۹ هستم. با بیش از ده سال سابقه تحصیل و تدریس که رسالت خود را گسرتش آموزش در سطح

 کشور عزیزمان می دانم و امیدوارم با باال بردن سطوح آموزش های مهم و اساسی، کمک کنیم تا دنیای بهرتی برای

زندگی داشته باشیم



تجربیات شغلی
موسس تیم خدمات مجازی ژاژک

نویسنده کتاب "تربهای ارتباطی"(در دست چاپ)

سخرنانی در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

ریزی، برنامه  فردی،  بهبود  درسی،  محوریت  با   تدریس 

هدف گذاری و... بالغ بر 2500 ساعت

شهر فرهنگی  موسسات  در  مربی  عنوان  به   فعالیت 

دامغان به مدت 4 سال

مشاوره بهبود فردی بالغ بر 2000 نفر ساعت

mr-alizadeh.comموسس و مدیر وبسایت آموزشی  

 ارائه آموزش های رایگان از طریق پیج محمدرضا علیزاده

با بیش از سی هزار دنبال کننده

 برگزاری بیش از 70 اردوی سیاحتی و زیارتی ویژه جوانان

mr-alizadeh.com

mr-alizadeh1

mr_alizadeh1



فرد مدرس در ابتدا با مشاهده نیاز مخاطب، برای پاسخ به نیاز مخاطب تصمیم به ارائه محتوا می گیرد.۱

 سپس با مطالعه منابع کلیدی شامل دوره، کتاب، سخ¥انی و... از اساتید مطرح ایران و جهان در این موضوع،

علم الزم را جهت ارائه به مخاطب کسب می ¨اید.0

در ادامه با بومی سازی، محتوا را مناسب با گروه هدف شخصی سازی ¨وده.1

 در مرحله بعدی با توا¨ندی ای که در زمینه طراحی آموزشی دارد روند محتوا را بر اساس کارکرد یادگیری مغز

طراحی می ¨اید تا مخاطب آموزشی شیرین و جذاب را تجربه کند.1

 در مرحله آخر مدرس این محتوای طراحی شده را با اسالیدهای کمکی استاندارد و حرفه ای، با تکیه به مهارت

سخنوری خود تحویل مخاطب می دهد.1

 از این رو باید دقت داشت؛ یک «مدرس» با یک «متخصص حرفه ای یا دانشمند» تفاوت بنیادین دارند. یک

مدرس، خروجی سالها فعالیت یک متخصص و دانشمند را گرفته و با زبانی شیرین تحویل مخاطب می دهد.1

 مثال خانم کارول دوک زح¹ت بیست ساله خود در زمینه اهمیت طرز فکر را در یک کتاب برای عموم منترش

 کرده است. یک مدرس با استفاده از کتاب و مقاالت ایشان دوره ای طراحی می کند که احت¹ال خانم دوک نتواند

 با این شیوه خروجی زح¹ت خود را بیان کند. یک مدرس در واقع گزارشگِر جریانهای علمی، به زبان ساده شده

است. به همین جهت مدرس ها می توانند در موضوعات متنوع به ارائه خدمت بپردازند.1

توضیحاتی در مورد شغل مدرس



مجري گري حرفه اي
مهارت ارائه

فن بیان در مذاکره
 مهارت سخنرانی

تکنیک هاي سخنرانی
سخنرانی بداهه

سخنرانی آسانسوري
ترس از سخنرانی
مدیریت لهجه

شناخت و ترك کالم متجاوزانه
تکنیک شروع سخنرانی

حوزه مهارت های کالمی

مهارت همدلی
ارتباط موثر والدین با فرزند
ارتباط موثر فرزند با والدین

ارتباط موثر زوجین
مهارت گفتگوي موثر
مهارت انتقاد کردن

حل تعارض و اختالفات
مدیریت روابط آسیب زا
شبکه سازي موفقیت

حوزه ارتباطات

مهارت طراحی آموزشی به روش ادی

مهارت ساخت اسالید های فوق حرفه ای آموزشی مطابق با پژوهش های روز در علم نوروسانس

(brain base learning)مهارت سخ¥انی نوین با توجه به یادگیری مغز محور

تدریس در موضوعات زیر

مهارت ها
ADDIE



روش تدریس حرفه اي
آموزش مغز محور

حوزه تدریس
سواد مالی خانواده

پول و نحوه افزایش درآمد
کسب درآمد دالري

حوزه مدیریت مالی

حوزه سازمانی

مدیریت راهبرانه
منابع انسانی

(مهارت استخدام و راهبري کارمندان)

مدیریت تبلیغات
ارتباط موثر در محل کار

مهارت سخنرانی ویژه مدیران
مبانی مشتري مداري

اصول بازاریابی
شبکه سازي فوق حرفه اي

اصول مذاکره
 مدل کسب و کار و بررسی

همیشگی آن

هدف گذاري
تصمیم گیري
حل مسئله

شناخت و تقویت اراده
شناخت و تقویت انگیزه

ساخت عادت هاي موثر و مفید 
طرز تفکر رشد ایستا

(بر اساس تحقیقات خانم کارل دوك)

(mindfulness)ذهن آگاهی 
مدیریت خشم

رفع تنبلی و اهمال کاري
مهارت یادگیرنده حرفه اي

خالقیت و ارتقا آن

حوزه مهارت های زندگی



تقدیر به عنوان جوان ¨ونه استانی توسط استاندار محرتم

گواهینامه ها و تقدیرها



دوره اول تئوری انتخاب از موسسه بین املللی ویلیام گلرس



دوره مفاتیح الجهاد۱ در دانشگاه امام صادق زیر نظر شورایعالی انقالب فرهنگی



دوره مفاتیح الجهاد ۲ در دانشگاه امام صادق زیر نظر شورایعالی انقالب فرهنگی



MPTدوره مسرتی کورس (تربیت مدرس) از             اتریش



دوره بلند مدت مدرسه استادی / دوره تربیت مدرس



دوره جامع پول

دوره جامع برگزاری وبینار



پکیج سبک زندگی قدرÊند شامل ۲۱ دوره

دوره طرز فکر



دوره جامع کسب درآمد دالری

 دوره معجزه بازی/ شیوه تربیت فرزند



دوره شهامت/ رفع خجالت و کم حرفی و کم رویی

سمینار معجون روابط خانوادگی



دوره ارتباط موثر

دوره سخ¥انی آسانسوری



دوره شناخت رسالت و معنا در زندگی و کسب و کار

دوره مهارت های متقاعد سازی و ترغیب



دوره راهن¹یان سواد فضای مجازی سازمان رساج

دوره چطور یادگیرنده حرفه ای باشیم؟



سایر آموزشها
دوره شبکه سازی

دوره ک¹ل گرایی

دوره تندخوانی پالس

وبینار فرسودگی تا بالندگی

دوره ازدواج ساÕ و موفق

دوره شناخت علم و شبه علم

دوره اکسیر

دوره خودشناسی

دوره تفکر نقاد

دوره برداشت اولیه

دوره جذابیت

دوره گفتگوهای رسنوشت ساز

دوره کاریزماتیک

دوره کاریزمای کل¹ت

دوره توسعه مالی

سمینار انگیزه

دوره ذهن آگاهی و مدیتیشن

سمینار هدف گذاری پیرشفته

وبینار زندگی جدید

مینی دوره پول

دوره ادیت با موبایل

دوره ادمین فروش

دوره نخبگان اینستاگرام

کارگاه وی آی پی شهامت/ تعیین حد و مرز در روابط

نرم افزار نقشه ذهنی و رسم مایندمپ

سمینار بهرتین سیستم های آموزشی دنیا چگونه کار می کنند؟

دوره آموزش فروش مهارت های کاربردی الزم

دوره ساخت اسالید و پاورپوینت سازی حرفه ای

دوره حل مسئله و افزایش خالقیت

سمینار قانون 5ثانیه/ ساده ترین روش برای ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی

دوره هدف گذاری حرفه ای

وبینار بازی بینهایت/ قوانین نانوشته در کسب و کار و زندگی

مینی دوره خجالت و کمرویی

وبینار جان سخت/راهکارهای دوام آوردن در رشایط سخت

دوره جعبه ابزار ساخت ارتباطات فوق حرفه ای

دوره صحبت در جمع، سخنوری و فن بیان

دوره حال خوب مال خوب

وب سمینار هوش مدیریتی با سخ¥انی دن کالرک

دوره چگونه یادگیرنده حرفه ای باشیم؟

دوره آموزشی گلدن الیف استایل

دوره جامع هوش رسمایه گذاری پالس

دوره اکسپلور پالس(آموزش ایسنتاگرام)

دوره استوری حرفه ای(آموزش اینستاگرام)

دوره ذهنیت ثروÊندان کارآفرین

دوره کامل آموزش وردپرس فارسی و کار با وردپرس

و چند صد کتاب و پادکست و...1


