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اطالعات فرد ي
 وضعيت تاهل :متاهل
 محل و سال تولد :تهران 1356
 نام پدر :عباس
سوابق تحصيل ي
 دارای مدرک سطح يک کوچينگ
 دوره MBA
 کارشناسی ارشد مهندسی مکانيک" ،طراحی کاربردی"
 کارشناسی مهندسی مکانيک جامدات
 ديپلم رياضی فيزيک

1394-1395 FCA
سازمان مديريت صنعتی 1387-1386
دانشکده فنی دانشگاه تهران 1381-1379
دانشگاه صنعتی شريف 1378-1374
دبيرستان البرز1374-1370

سوابق حرفه ا ي تجرب ي
 هفتهنامه گلآقا :طنزپرداز ()1376-1374
 مدير دفتر فعاليتهای دانشجويی دانشکده مهندسی مکانيک)1379-1377( :
 پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی :طراح و معاون پروژه ()1384-1379
 وبالگنويس با دو وبالگ طنز ،دارای نشان برترين وبالگ پرشينبالگ در سال )1388-1383( 1385
 کارآفرين ،بنيانگذار و مدير عامل شرکت پيشتازان توسعه صنعت ايليا :دارای يک ثبت اختراع ،بيش از
 230تجهيز و سيستم در حال کار در سراسر کشور (رزومه شرکت بنا به درخواست ،به صورت مجزا
ارسال میگردد-1381( ).اکنون)
 کوچ حرفهای Executive Coach ،Life Coach :با بيش از  480ساعت سابقه کوچينگ و
برگزاری وبينار "همدلی در کوچينگ" و "انواع کوچينگ سازمانی و نقش همدلی" و کارگاههای
مشترک (کافه کوچينگ ،کافه فيلم کوچينگ ،جانشينپروری و کوچينگ و منتورينگ ،مهارتهای پايه
کوچينگ ،مذاکره کوچينگی ،مدير در نقش کوچ ،مديريت زمان با رويکرد کوچينگ ،مربیگری در
مديريت عملکرد کارکنان ،تغيير نگرش در مديريت تحول ،منتورينگ ،کوچينگ گروهی تابآوری و
استرس) در توانير ،ايرانخودرو ،کارن ،پاشکار ،وادا ،مدرسه اشتغال دانشگاه صنعتی شريف ،رايتل،
سازمان بهزيستی استان تهران ،مگاموتور ،شرکت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران ،شرکت قطارهای
مسافرتی رجا ،ديجیکاال ،باميلو ،انرژی اتمی ،شرکت در اولين نمايشگاه توسعه کسب و کار و دريافت
نشان غرفه برتر (-1395اکنون)
 رييس هيات مديره و يکی از بنيانگذاران کانون يادگيری فردا (کيفکو) :يکی از اولين سازمانهای ايرانی
جهت ارائه خدمات کوچينگ ،منتورينگ و مهارتآموزی (-1395اکنون)

درباره ي من
از سال  1394با ورود به آکادمی  FCAکه تاييديه سازمان  ICFرا دارد ،مشغول به آموزش ديدن سطح يک
کوچينگ شدم و از ارديبهشت  1395به عنوان کوچ تحول فردی ( )Life Coachفعاليت حرفهای خودم را
شروع کردم و با اجرای دو وبينار بين دانشجويان  FCAدرشهريور و آبان  1395به گسترهی فعاليت خود
افزودم.
عملگرايی ،همدلی ،شوخطبعی ،در لحظه بودن ،مسووليتپذيری ،دوستی ،يکتايی ،خالقيت ،عشق به ايران و
آرامش از ارزشهای بنيادی من است .به دليل ارزشها و عالقهام به کار تيمی از زمان دانشجويی به سرعت وارد
فعاليتهای فوق برنامه شدم .اولين تابلوی فرهنگی دانشکده را تحت عنوان "ايست" به کمک يک تيم راهاندازی
کردم که بعدتر نام آن به "واحه" تبديل شد .سپس مدير دفتر فعاليتهای دانشجويی دانشکده مهندسی مکانيک
شدم .اولين دوره انتخابی شورای فعاليتهای دانشجويی نيز در همان دوران توسط من و دوستانم اجرا شد.
همزمان با تحصيالت کارشناسی ارشد ،در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی به عنوان طراح استخدام شدم و
در بيش از پانزده تست عملياتی شرکت داشتم و در سال آخر حضور در جهاد ،فرمانده ميدان بودم.
در همين زمان ،شرکت پيشتازان توسعه صنعت ايليا را با تشويق همسرم تاسيس کردم و اولين ميکروفيدر
غنیسازی را به عنوان اولين پروژهی شرکت ،به کمک دو شريک ديگرم ،طراحی کرده و ساخته و راهاندازی
کرديم .با افزايش پروژههای شرکت ،از سال  1384بر روی فعاليت در شرکت متمرکز شدم .شرکت
پيشتازانتوسعهصنعت ايليا تنها شرکت موجود در ايران است که  15سال سابقهی کار با مواد پودری دارد .يک
ثبت اختراع و تعداد زيادی سيستم که برای اولين بار توسط مهندسان ايرانی طراحی و ساخته شده ،محصول اين
پانزده سال فعاليت است و البته تربيت نيروی انسانی ماهر ،حرفهای و با انگيزش باال از اهداف جنبی من در
شرکت بوده است( .يکی از نيروهای آموزش ديده در شرکت در حال حاضر شرکتی با گردش مالی باال و موفقيت
چشمگير دارد).
به دليل حوزه خاص فعاليت شرکت ،هر سال تکنولوژی يا ايدهی جديدی در شرکت طراحی ،تست و عملياتی
شده که بر حوزهی محصوالت و راهحلهای ممکن برای مشتريان افزوده و در عمل سبب ادامه حيات شرکت
شده است.
برای شناخت دو جانبه و ارزيابی موضوع مراجع ،جلسهی اول من ،آزمايشی است .عموماً جلسات من ،به دليل

همدلی و اعتماد دوجانبه ،عمق میگيرد .عالقه اصلی من به کوچينگ در دو موضوع نهفته است :ايمان به وجود
راه حل در درون هر فرد و همراهی کوچ با مراجع تا رسيدن به هدف.
برای گسترش فعاليتهايم در اين حوزه نوين ،به همراه شرکايم آقايان کامران فرنيان و حسين گائينی اقدام به
خلق سازمانی جهت ارائه خدمات در حوزه کوچينگ ،منتورينگ و کارگاههای خاص با رويکرد مهارتآموزی
کرديم که در مدت زمانی کمتر از يک سال ،مورد استقبال مراجعان و کسب و کارهای کوچک و متوسط و
سازمانهای دولتی قرار گرفته است.
توصيه نامه ها (با مجوز مراجعان)
 )1مريم کيانی ،کارشناس ارشد مهندسی نرمافزار ،برنامهنويس ،کوچ رشد و تحول فردی
جلسات کوچينگ کوچ من ،آقای افشين محمد ،ويژگی خاص و منحصر به فرد دارد :ايشان عالقه بسيار به کمک
و پيشرفت سريع مراجع خود را دارند .همراه و همدل خوبی برای مراجعين خود هستند .در آن زمان برای شخص
من ،کار کردن با انسانی با چنين ويژگیهای برجستهای يک ارزش بزرگ محسوب میشد.
من اسم و روش کوچينگ آقای محمد را کوچينگ با گامهای بزرگ میگذارم؛ چرا که در جلساتشان آرام آرام
بزرگنمايیهای ذهنی مراجع و سختی کار از بين میرود و همه چيز را آنطور که هست میبيند و با واقعيت
موجودش روبرو میشود .ايشان به مراجع خود کمک میکنند تا از بزرگنمايی و سخت کردن و سخت نگاه
کردن امور دست برداشته و سريع دست به عمل بزند .من اين ويژگی خاص جلسات ايشان را حاصل تجربه و نگاه
درست و عميق ايشان به زندگی میدانم .با اين اوصاف مراجع به راحتی و با سرعت باال به سمت هدفی که
میخواهد ،پرتاب میشود.
از طرفی ديگر آقای محمد را استاد ايجاد چالشهای نو میدانم ،چالشهايی که مراجع را به حرکت انداخته و به
او کمک میکنند تا فرصتهايی که همواره در اطرافش وجود داشته و هرگز آنها را نمیديده ،ببيند و در لحظه از
آنها استفاده نمايد.
از نظر من اگر خواهان تغييرات بزرگ و ايجاد فرصتهای جديد هستيد و در خود آمادگی اين تغييرات و جهش
را می بينيد ،افشين محمد گزينه بسيار مناسبی برای ايجاد گامهای بزرگ در زندگی شخصی و حرفهای شما
هستند.

 )2اميرحسين قاضی ،کارشناس مرمت آثار تاريخی ،کوچ رشد و تحول فردی
در زمانی که تعهدات ناخودآگاه ،پای من را بسته بود و انرژی من را به شدت میگرفت ،افشين محمد ،کوچ من،
کنجکاوانه اليههای سخت و زيرين من را مورد جستجو قرار داد و من را تا رسيدن به راه حل ،مشايعت کرد.
او میداند به دنبال چه چيزی بگردد و چگونه به مراجع خود کمک کند .او با حس عميق خود آن قدر میکاود تا
باالخره بيابد .او با همراهی و همدلی ذاتی خود ،بستر امنی را برای رسيدن مراجع به پاسخهايش فراهم میکند.

 )3حسين گايينی ،دکترای  ،DBAمشاور مديريت دانش و مربی مهارتهای نرم
بسيار خوشحالم که فرصتی طاليی پيش آمد تا افشين محمد به عنوان يک کوچ حرفهای ،در چند جلسه
کوچينگ به من در شفاف سازی چشمانداز و تصميمگيری درست و پيشروی در مسير توسعه حرفهای خودم،
کمک کند.
افشين ،انگيزه بخش است؛ گوشی شنوا دارد و با همدلی عالی ،يک همراه خوب در اين مسير است و با بهرهگيری
هنرمندانه از مهارتهای يک کوچ حرفهای ،به ويژه با پرسشهای قدرتمند ،جلسات کوچينگ را به فضايی يگانه
برای شفاف سازی ذهن مراجع تبديل میکند.
به دوستان قوياً شرکت در جلسات کوچينگ افشين را پيشنهاد میکنم.

 )4ناهيد بوداغی ،کارشناس آزمايشگاه ،کوچ حرفهای
با اين انتظار که بتوانم هدفمندی و برنامهريزی زندگیام را احيا کنم و در کنار آن روحيه و انگيزهام نيز حفظ
شود ،از کوچينگ بهره جستم و با توجه به شناختی که از کوچ افشين محمد داشتم ،پروسه کوچينگ را در
جهت رسيدن به اين هدف شروع کردم.
ايشان بسيار فراتر از انتظار من عمل کردند .با توجه به کلمات ،گفتار و رفتار من ،کوچکترين روزنهای را کشف
میکرد و با سوالهايی که مرا به فکر و تکاپو میانداخت ،به شناختی از خودم نائل آمدم که بدون او امکان
نداشت .اين شناخت ،راههای بسيار عالی برای برنامهها و اهداف زندگیام گشود .دقت بسيار زياد به تمام گفتهها
و برنامههای من ،سوالهای بسيار مهم و کليدی که مرا با ابعاد جديدی از روحيه خودم آشنا میکرد و از همه

مهمتر و اساسیتر ،اعتمادی بود که در بستری از عدم قضاوت به وجود آمد و ايشان با گوش شنوای بسيار
نکتهسنج و به دنبال آن سوالهای خوب و قدرتمند به من در مسير رسيدن به هدف ياری میرساندند .در اين
مسير زوايای جديدی از زندگی برايم باز شد و در کليه موارد و مسائلی که حتی بسيار شخصی و درونی هستند،
با ديدگاهی بهتر و بدون آزار درونی و گرفتاری فکری ،میتوانم مسائل را تحليل کنم و پذيرا باشم .پذيرش خود و
واقعيتهای زندگی و مخصوصا گذشته و اشتباهات انجام شده توسط خود و ديگران از مهمترين دستاوردهای من
با کوچم بود که در نهايت منجر به ايجاد تغييرات پايدار پيشبرنده شده است .به تمام کسانی که به دنبال تغيير
و پيشرفت میباشند ،همکاری با ايشان را توصيه میکنم.
 )5مسعود محمدیپور ،کارشناس ارشد مهندسی صنايع ،مدير توسعه منابع شرکت فناوران جهان گستر
بهعنوان فردی که دورههای خودشناسی و مردمشناسی را در حدود  15سال پيش گذرانده ،تصور نمیکردم
افشين محمد بتواند کمکی به روند زندگیام بکند .با مسائلی از ديد خودم کامالً مبهم و سردرگُم وارد جلسات
شدم .دقت نظر ،تعمق ،گوش شنوا و استخراج نقطه يا نقاطی که بعدها متوجه شدم نام آنها مانع هست ،روندی
حيرتآور داشت .جلسه سوم متصور بودم به ارزشمندترين مانع زندگیام رسيدهام و ممکن است جلسات بعدیام
تقريباً خالی از نتيجه باشد!
ولی اينطور نشد! از جلسه چهارم تا پايان جلسات ،هر جلسه ،مانعی عميقتر ،با هيجانی بهمراتب بيشتر ،کشف و
استخراج میشد! امروز که فکر میکنم ،مانند چيزی شبيه به کاهو ،هر چه جلسات پيش میرفت ،به اليههايی
پنهانتر ،نور نخورده و بسيار جذابتر دسترسی پيدا میشد.
افشين محمد قطعاً چيزی فراتر از يک کوچ است .بهرهگيری از مطالعات گسترده در بسياری زمينهها ،ايشان را به
فردی چندبعدی تبديل کرده است .تخصص ويژه ايشان ،بهرهمندی از تکنيکهای پيشرفته همدلی و شکار عقاب
گونۀ موانع است.
بدون ترديد تداوم جلسات کوچينگ با ايشان چيزی شبيه چرخه دمينگ را در کسب وکار و حوزه خانواده رقم
میزند .به همۀ کسانی که احساس میکنند دانش و مهارت الزم را برای زندگی دارند ،توصيه میکنم با ايشان
يک دوره کوچينگ را تجربه کنند تا دريابند چه زوايای روشنی از قصور و تقصير در زندگی روزمره دارند.
 )6سميرا معتمديان ،مهندس کامپيوتر (نرم افزار) ،شرکت اکسير
من با نگرش بسته و ديد منفی وارد اين جلسات شدم ،چون هميشه احساس میکردم مشاورهی ديگران میتواند
تاثير مثبتی روی تصميمات من بگذارد و هميشه دنبال يک مشاور بودم ولی در جلساتی کوتاه با افشين محمد به

عنوان يک کوچ ،ياد گرفتم که مشاور واقعی خود سميرا است ،که بايد خواستهها و نخواستههايش را بشناسد و
آنچه که به درست يا نادرست بودنش اعتقاد دارد را مديريت و کنترل کند.
متوجه شدم که نبايد هميشه پيرو جريان مسير رودخانه حرکت کنم و اجازه ندهم آب من را با خودش ببرد،
گاهی برای رسيدن به هدفم بايد خالف آن پيش بروم و يا از رودخانه خارج بشوم؛ که البته برای تقويت اين امر،
نياز به زمان گذاشتن بيشتر و کمک بيشتری از کوچم دارم.
 )7کوشا کاوه ،کارشناسی ارشد از کمبريج ،کارآفرين و سرمايهگزار
من از طريق يکی از دوستانم در جلسات کيفکو شرکت کردم و به نظرم کوچينگ روش خوبی برای درد و دل
کردن آزادانه با يک فرد غريبه رسيد .جايی که فرد خودش را باز کند و به رهايی درونی برسد .در آن مقطع بين
درمان و کوچينگ تفاوتی نمیديدم.
همچنين در آن مقطع از زندگی عالقه داشتم با يک فرد غريبه درباره ارزشها و عالقمندیهايم صحبت کنم .در
جلسه اول با افشين ،به نتايجی رسيدم که فکرش را نمیکردم .جلسه اول من را به شدت متحول کرد و به تداوم
جلسات متمايل شدم .عواملی که سبب شد اين اتفاق بيفتد حس همدلی و يکی شدن افشين با من بود و البته
گوش شنوای خوب .در آن برهه ارزشهای زندگی من تغيير کرده بود و تعريف موفقيت برايم گم شده بود.
تعريفهای قبلی خودم برايم کار نمیکرد و هدف زندگی من گم شده بود و به دنبال يک هدف بودم که من را به
جلو ببرد و صبح از خواب بيدارم کند .در جلسه اول به سرعت به اليههای درونی خودم نفوذ کردم ،اليههايی که
در خلوت و تفکر خودم به آنها نرسيده بود .مثل اين که عاليق من چيست؟ کدام واقعی و کدام غيرواقعی است؟
نقاط قوت من که سبب موفقيتم در زندگی شده بود ،با بازگو کردن داستان زندگی خودم دوباره کشف و ديده
شد ،نقاطی که از آنها غافل شده بودم.
بعد از جلسه اول متوجه شدم تمايل دارم جلسات را درباره ديدگاه خودم ،روابطم ،کارم ،هدفم و زندگی خودم
ادامه دهم .در جلسات بعدی افشين توانست اليههای مختلف وجودم که با هم در جنگ بودند را به من نشان
دهد و من اميد و شوق به ادامه دادن را در خودم پيدا کردم .هدف نهايی خودم که دوست دارم در زندگی به آن
برسم را پيدا کردم .اين جلسات برای من تقطه عطفی بود برای پيدا کردن راهی برای ادامه دادن.
به بقيه توصيه میکنم حتی اگر در برههای هستند که خودشان را میشناسند و منسجم پيش میروند ،برای
ديدن نقاط کور در ناخودآگاه خودشان و افزايش چند برابری شور و شوق زندگی و شکوفايی ،اين جلسات را
تجربه کنند.
 )8شيوا امين ،فارغالتحصيل دانشگاه صنعتی شريف
"برقراری ارتباط در فضايی صميمی و همدالنه همراه با پرسشهايی هدفمند ،همسو و مفيد که اين حس
اطمينان را به مراجع منتقل میکند که حرفها فهميده و درک شدهاند" از ويژگیهای منحصر به فرد جلسات

کوچينگ با آقای افشين محمد است.
کمک به درک اليههای عميق و درونی ذهن و تالش برای مبارزه با سطحینگریهای ذهنی ،بزرگترين دستاورد
من از جلسات کوچينگ با ايشان بود .من در جلسات کوچينگ با آقای محمد ياد گرفتم که با خودم صادق باشم
و نگاهی تحليلی به رفتارها و زندگيم داشته باشم .بزرگترين درسی که در طی اين دوره آموختم اين بود که
بسياری از ما انسانها ،برای باورهايی که فکر میکنيم درست هستند يک "بايد " در ذهن خود وضع میکنيم و
اما ذهن ،چه آسان رفتارهایمان را با آن "بايد ذهنی" همسو میکند ،تا آنجا که متوجه آسيبهايی که اين
"بايدها" به ما میزنند ،نيستيم .بايدهايی که گاه حتی توانايی پيروی از آنها را نداريم و تنها فشارهای بیپايه و
اساسی را در زندگی به ما وارد میکنند .در جلسات کوچينگ با آقای محمد ياد گرفتم بدون اين بايدهای ذهنی
میتوانم با استرس و فشار کمتری زندگی کنم و به سوی اهدافم گام بردارم.
اگر هنوز نمیدانيد بايدهايی که جلوی پيشرفت شما را میگيرند و زندگی را برایتان سختتر کرده چيست،
جلسات کوچينگ با آقای محمد را به شما پيشنهاد میکنم .بدون شک زندگی بدون اين بايدها ،سادهتر و
موفقيتآميزتر خواهد بود.
 )9فاطمه الری ،دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا ،دانشگاه صنعتی شريف
چيزی که من به عنوان ويژگیهای آقای محمد در دورهی چهار جلسهای کوچينگ مدرسه اشتغال شريف ديدم،
حس همدلی ،مهربانی ،قدرت درک باال ،پيگير ،يک دوست خوب و همچنين شوخ طبعی در جلسات بود.
اين ويژگیها سبب شد چيزهای با ارزشی از جلسات ياد بگيرم و بتوانم در بقيه مسير زندگی از آنها استفاده کنم.
من ياد گرفتم که گاهی نبايد به خودم سخت بگيرم و همواره میتوانم با ديد بهتر و استرس کمتر ،مسائل و
مشکالتم را حل کنم.
به نظر من اگر فردی بخواهد جلسات کوچينگ را برای پيشرفت خودش انتخاب کند ،آقای محمد میتواند
بهترين گزينهای باشد که به عنوان کوچ در کنار او قرار گرفته و در رسيدن به اهدافش او را کمک کند.
 )10اميرحسين مهربانفر ،کارآفرين و خالق وانيا (دوست طبيعت و کودک)
بارزترين مشخصه افشين محمد رعايت تماميت است .کمتر راهبر و کوچی با تعهد افشين به کالمش ديدهام .اين
تجربهی من با افشين در جلساتمان است .بسيار متعهد به اينکه چه میگويد و چطور میگويد و از مناظری
جديد و خالقانه و موثر به حل مسائل و شفاف ساختن مسير کمک می کند .بحث ديگر ،نگاه خردمندانه به حل
مساله است که بخشی از خردورزی را در من پرورش داد که بسيار مستعدش بودم.
افشين در کوچينگ رابطه هم عالوه بر کسب و کار ،بسيار بسيار توانمند است.

من معتقدم در زندگی ،همهی ما طی طريق میکنيم و حضور يک همراه بیتعصب و خردمند کمک میکند
سريعتر و شادتر موفق شويم .من مربيان بسياری داشتهام و ديدهام؛ و قطعاً افشين محمد ،کوچ و راهبر
توانمنديست که به دوستان توصيهاش میکنم.
 )11رضا باقری ،کارآفرين و رييس هيات مديره شرکت وادا
کوچينگ افشين به من کمک کرد تا نسبت به نقاط ضعف و مسووليتهای خودم خودآگاه شوم ،سهم جدی
خودم را در مشکالتی که در کسب و کار و خانواده داشتم ،بپذيرم و به راهحلهای درستی که میدانستم ولی
عمل نمیکردم ،تعهد عملی داشته باشم.
بر خالف تصور اوليه ،شناخت خود و کشف کردن پيچيدگیهای شخصيت ،نه مساله سادهای است و نه به تنهايی
ميسر است ،کمک يک کوچ باعث میشود اين اکتشاف راحتتر اتفاق بيافتد ،داليل و انگيزههای واقعی شناسايی
شوند و انسان خودش را راحتتر متعهد به عمل کردن کند.
بابت همه لطفی که در حق من شد ،از موسسه کانون يادگيری فردا و از افشين ،صميمانه سپاسگزارم و اميدوارم
همواره بتوانند کاربردهای کوچينگ را در زندگی واقعی توسعه بدهند.

