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 آموزشی تجربیات 
 موسس و مدیر مجموعه آموزشی فرزند سبز •

 مدیر سایت فرزند سبز؛ یکی از پر مخاطب ترین سایت های آموزش سواد رسانه  •

 کشوربرتر کوچ تعدادی از مدرسین و سخنرانان   •

 نفر  3500مشاور و مدرس مهارت های زندگی با رسانه به بیش از  •

 مدرس باشگاه کسب و کار متفاوت باشید  •

 مدرس مجموعه آموزشی موج مثبت ایرانیان  •

 مدرس مجموعه آموزشی کارن  •

 مدرس مجموعه آموزشی بیشتر از یک نفر  •

 جمهوری اسالمی ایرانمدرس رسمی هالل احمر  •

 

 کتاب ها و مقاله ها 
 کتاب بندبازی در فضای مجازینویسنده  •

 نویسنده کتاب والدین حقیقی، فرزندان مجازی •

 ( بازی کالسی برای درس انگلیسی  40)نویسنده مقدمه کتاب کالس من  •

  ۷ درمجله ارتباطات پویا آذر   با چشمان باز زندگی کنیدنویسنده مقاله  •

  ۷ درمجله ارتباطات پویا فروردین  نوروز دیجیتال مبارک نویسنده مقاله •

 

 مقاالت خارجی 
• Evaluating the Role of Brand Ambassadors in Social Media 

https://www.magiran.com/paper/1915686
https://www.magiran.com/paper/1970180
https://www.magiran.com/paper/1970180
https://www.magiran.com/paper/1970180


 

 

 
 حضوری نرانی ها و کارگاه های سخ

  ۷ مهر ماه  یک حال خوب در عصر شبکه های اجتماعی •

دی ماه   باشگاه متفاوط باشید -کارگاه سواالت طالیی با موضوع مسوولیت پذیری  •

 ۷  

  ۷ اسفند ماه   افزایش انگیزهکارگاه ارتباط موثر با فرزند با موضوع  •

  ۷ اسفند ماه  کارگاه تحول در زندگی با سواالت طالیی •

  ۷ تیر ماه  باشگاه متفاوط باشید -کالس خداحافظی با توهم دانش   •

  ۷ مرداد ماه  دوره نوجوان قهرمان -کارگاه ارتباط موثر با فرزند  •

  ۷ مرداد  موسسه آموزشی کارن -کالس آموزشی اسالید سازی و ارائه محتوا  •

  ۷ مرداد  موسسه آموزشی کارن -کالس آموزشی مقاله نویسی  •



 

 

  ۷ مهرماه  دانشگاه علوم پزشکی یزد -کالس آموزشی فرزندان و فضای مجازی  •

  ۷ آبان  کالس تکنیک های اسالیدسازی حرفه ای •

  ۷ دی ماه  دانشگاه علوم پزشکی یزد -دوره آموزش سواد رسانه ای  •

  ۷ دوره آموزشی همدالنه بهمن ماه  - کارگاه یک جرعه آگاهی  •

 

 آموزش های آنالین 
 آموزش تصویری ادراک، کلید جادویی ارتباط •

 آموزش صوتی تربیت جنسی فرزند  •

 (برای اولین بار در کشور) آموزش تصویری خداحافظی با توهم دانش •

 (برای اولین بار در کشور) معاشرت در فضای مجازیآموزش تصویری آداب  •

  ۷ اساتید و مدرسان اسفند  ویژه نتیکتآموزش  •

 99آموزش پاسخ به انتقادات در شبکه های اجتماعی فروردین  •



 

 

 99اردیبهشت  (شناخت شایعه)ی سمینار آنالین شکستن قفل های زودباور •

 مهارت های ارتباطی نوجوانانبرگزاری دوره های فن بیان، اعتماد به نفس و  •

 


