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 )اتکنون ۰۷۳۱ الس از) سوابق فعالیت اهی استادمنصورهمایونی ژناد 

 (۱۱۷۰)شماره ثبت: سالم اندیشان خالق  ؤسسهمیس هیأت مدیره و مدیر مسئول ئر

 بطورخالصه:

 (سطح ملی)در سازمانیفردی و  توان افزاییکوتاه مدت و بلند مدت در راستای  کارگاه های آموزشیربی طراح و مالف( 

 کتاب جلد۴ نویسنده ر، همچنیندر مطبوعات رسمی کشو کاربردی-علمینده مقاالت نویسب( 

  ...، اصفهان ودی صدا و سیما در تهرانو تولی برنامه های زنده کارشناس علمی ج(

 (نفر ۰۰۶۳ یجمعیتسقف  در سالن های سخنرانی تا)هموطنان کشور عموم برای  و انگیزشی یسخنران آموزشد( 
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 ایي در استانمشاوره، تحقیق و پژوهش و انجام پروژه هاي اجر سمینار، (،Workshopالف( اجراي كارگاه هاي آموزشي )

 و ... بلوچستان و سیستانكهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاري،  خوزستان، گلستان، فارس، هاي تهران، اصفهان،

 گلستان باحضوراعضاء منتخب ازکل کشورتهران و دراستان اجرا و جوانانارت ورزش ووزبه  "طرح ملی"ارایه( 1

، ، اصفهان، اردبیلتهران، ایرانکشاورزی و معادن صنایع، اق بازرگانی،اتدانشگاه  و ارایه آنها در تخصصیدوره چندین طراحی ( 2

 (همایش های بین المللی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران سالندر) طح ملیدر س سمیناراجرای 

 

شرکت نفت اصفهان،  ،درتهرانبه آنها و مراکز وابسته  ملی نفت ایرانمدیریت توسعه منابع انسانی شرکت اکز صنعتی ازجمله : ( مر3

ت آب و برقپروفیل سپاهان، شرکفوالدمبارکه اصفهان، پاالیشگاه نفت سپاهان، ذوب آهن، 

 وا وزارتخانه ه شهرستان ها و استانتعدادی از ، مدیران و مسئولین استانداری، فرمانداری و شهرداران برنامه ریزی کشور ازمان مدیریت وس( ۴

 شرکت دخانیات تهرانیران و معاونین ارشد ( مد5                  اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی

 (شرکت مادیران)شرکت ماشین سازی اداری ایران وپرسنل، معاونین یران( مد6

 (، استان چهارمحال بختیاری و ...خانه مدیراناستان اصفهان) سازمان مدیریت صنعتی (7

 و اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها  و مراکز بهداشتی و درمانی همچنین اساتید سای بیمارستانهارؤ( 8

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Feccim.com%2F&ei=hxFpVP3tHNDlaNedgaAM&usg=AFQjCNFBEqnAVqVpby7NK9kCL5lkovP7Mg&sig2=ok20uZ6NqMkjRh51hXyNFA&bvm=bv.79142246,d.d2s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Feccim.com%2F&ei=hxFpVP3tHNDlaNedgaAM&usg=AFQjCNFBEqnAVqVpby7NK9kCL5lkovP7Mg&sig2=ok20uZ6NqMkjRh51hXyNFA&bvm=bv.79142246,d.d2s
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رکه، ف آباد، مباای آزاد نجصنعتی، علوم پزشكی و دولتی اصفهان و دانشگاه هشهیدبهشتی، دولتی  از جمله: دانشگاه های ها جراء در دانشگاها( 9

 ن اصفهانسازمان آموزش فنی و حرفه ای استادارای مجوز  یران مسئول مجتمع هایمد( 10    ...نائین، میبد، شهرکرد، مجلسی و 

    ...سازان و  از جمله دندانپزشكان و دندان نجمن های مختلفا( 11

 : سازمان تأمین اجتماعی و مراکز بیمه خدمات درمانیاز جملهراکز اداری م( 13          شرکت واحد اتوبوسرانی ران و پرسنلمدی( 12

 

 ( فرهنگسراها و سرای محله های تجریش، اباذر و ...15         سپاهانفوالدمبارکه فوتبال  تیم و اعضای مربیان( مدیران و 1۴

ا هسته هی از دتعداین همچن ،)ازجمله استان گلستان و...( اداره کل آموزش و پرورش استان ها یران ارشد، معاونین، معلمان ومشاورانمد (16

 موزان بطورین و دانش آالده و، همچنین برنامه های ویژ)ازجمله استان چهارمحال بختیاری و...( مراکز مشاوره و مدارس وابسته به آموزش و پرورشو

 )دراستان اصفهان و ...( جداگانه

 : ، فرهنگي و اجتماعي در مطبوعات رسمي كشور از جملهب( چاپ متون علمي

 .. .احیاء فوالد و،بانك مسكن، آرامش برتر، خانواده مثبت، (از جمله ماهنامه شادکامی و موفقیت ماهنامه ها:( 2 راز دوهفته نامه ها:( 1

 ... ایران، جام جم، کیهان، نسل فردا، گلشن مهر و :روزنامه ها( ۴ ...خانواده و : اطالعات علمی، مشاورمجله ها( 3

 عمومی استان اصفهان، عصر اندیشه: نشریه خبری انجمن فرهنگی روابط نشریه ها( 6 ی و...صدا، تندر، آتشكار، وال :هفته نامه ها( 5

 از جمله :درجایگاه كارشناس علمي ن و ... ج( حضور در برنامه هاي زنده و تولیدي صدا و سیماي تهران، اصفها

 اصفهان بخیر بحص برنامه فرهنگی -علمی مباحث( 3       علمی مجله برنامه کارشناسی بحث (2         تهران در شب برنامه زنده( 1

 :نفر ۳۶۰۰جمعیت تاهموطنان كشور در سالن هاي سخنراني عموم د( سخنراني آموزشي و انگیزشي براي 

 تئاترهافی آمو ن(له مجموعه فرهنگی باغ نوراصفهاازجم)نامه های آموزشی بصورت سخنرانی درسالن های سخنرانی سربسته و روبازاجرای بر
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