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اطالعات فردي
 وضعیت تاهل :مجرد
 محل و سال تولد :سال  - 1366کاشان
 نام پدر :علیمحمد

سوابق تحصيلي
 سطح یک کوچینگ
 آشنایی با اختالالت روانی و مصاحبهی بالینی
 آموزش مهارتهای زندگی به کودکان از طریق بازی

1396- FCA
مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 1396
موسسه سرمشق 1396 -

 شخصیتشناسی

موسسه بنرای 1395 -

 مدیریت فنی دفاتر گردشگری

موسسه آتالند – 1395

 دوره آموزش کسب و کار (استارتاپویکند)
 دوره یکساله فیلمسازی

دانشگاه صنعتی اصفهان 1392 -
انجمن سینمای جوانان ایران – 1387

 دوره فیلمنامه نویسی و بازیگردانی

حوزه هنری 1387 -

 جامعهپذیری با رویکرد مشارکتی

وزارت علوم 1386 -

 کارشناسی مرمت آثار تاریخی
 دیپلم علوم تجربی

دانشگاه زابل 1385 -1390
دبیرستان امام خمینی  -کاشان 1383

سوابق حرفه اي تجربي
 سهامدار و مدیر مارگتینگ و شبکههای اجتماعی کانون یادگیری فردا
 برگزار کننده کارگاههای مهارتآموزی در کانون یادگیری فردا
 کوچ حرفهای با بیش از  300ساعت سابقه کوچینگ (از سال )1395












مربی تربیتی کودکان در دبستان بادبادک تهران در سال تحصیلی 1397 -1396
پروژه رضایت شغلی کارکنان  -موسسه مبتکران 1396
دهیار در بخشداری مرکزی کاشان 1395
تکنسین فنی کارخانجات ریسندگی خاطره کاشان 1394
دستیار کارگردان تئاتر سعادت لرزان ،مردمان تیرهروز – مقام برتر تئاتر دانشجویی کشور 1393
پیمانکار مرمت سرای سنتی عامریها – کاشان1394
مرمتگر مدرسه غیاثیه خرگرد شهرستان خاف 1390
عضو گروه تئاتر دفتر نهاد رهبری دانشگاه هنر اصفهان 1389
مرمتگر مسجد جامع نطنز ،امامزاده هارونیه اصفهان 1389
ساخت پروژههای فیلم کوتاه در انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر اصفهان 1389
پروژه عکاسی دانشگاهی 1388برای معاونت فرهنگی دانشگاه زابل

درباره ي من
در سن بیست و هفت سالگی ،پس از گذراندن دوران تحصیالت دانشگاهی و خدمت سربازی ،شروع به فعالیت
حرفهای در زمینههای فنی و مدیریت روستایی کردم .اما در این تجارب همواره شاهد خآل یک سیستم کارآمد
بودم .چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی؛ همچنین به دلیل آنکه خودم رشته دوران دبیرستان و دانشگاه
را به صورت تصادفی و بدون عالقه انتخاب کرده بودم ،در هر دو صنف دولتی و خصوصی حضور انسانهایی که به
صورت تصادفی مسیر تحصیلی و شغلی خود را انتخاب کرده بودند ،برای من پررنگ بود.
مجموع این دغدغهها باعث شد با هدف کشف ماموریت شخصیم در زندگی ،مدتی را به مطالعه و خودشناسی
بگذرانم .پس از این دوره با کوچینگ آشنا شدم و در دورههای تربیت کوچ حرفهای شرت کردم و همینطور از
حضور یک کوچ حرفهای برای مسیر زندگیم بهرهمند شدم.

تجربهی جلسات کوچینگ باعث شد تا آنچه که در پی آن هستم را شفافتر ببینم .یکی از مهمترین دستاوردهای
من در جلساتم تغییر محل زندگی و تغییر شغلم بود .در تابستان  1394به تهران نقل مکان کردم و زندگی تازه
خود را شروع کردم و یک قدم به تحقق ماموریت شخصی خود نزدیکتر شدم و با همکاری در دبستان بادبادک به
طور رسمی وارد زمینهی آموزش شدم و پس از شکلگیری کانون یادگیری فردا در زمستان  1394بخش بزرگی
از آرزوهای من محقق شد و من توانستم در دو مجموعه آموزشی و کوچینگ به فعالیت بپردازم؛ در موسسه بادبادک
به عنوان کوچ و مربی کودکان و در کانون یادگیری فردا به عنوان کوچ حرفهای و برگزار کننده کارگاههای
مهارتآموزی برای عموم.
برگزاری شانزده کافهکوچینگ (آموزش مهارتهای پایه کوچینگ) و بیش از  14عنوان کارگاه مهارتآموزی دیگر
با همکاری تسهیلگران این مجموعه و همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزشی از قبیل مدرسه اشتغال شریف،
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ،دانشگاه الزهرا و مجتمع آموزشی حضرت معصومه (س) باعث افزایش تجربه
من در برگزاری رویدادهای آموزشی شد.
اکنون من در آیندهای زندگی میکنم که روزی ،در دو یا سه سال پیش آرزوی آن را داشتم و جشمانداز من ساختن
مجتمع آموزشی بر اساس رویکردهای نوین آموزشی و مبتنی بر کوچینگ است.

توصيه نامه ها (با مجوز مراجعان)
 )1محمد تیموری – مهندس نرمافزار در شرکت کافهبازار
پیشرفت شخصی همیشه برای من یه اولویت بوده .اما استرسهای دنیای فعلی ،امکان تمرکز رو به آدم نمیده.
در چنین شرایطی داشتن کسی که از بیرون بتونه عاقالنه به موقعیت نگاه کنه و کمکت کنه که درستتر ببینیش
و کمتر تحت تاثیر موقعیت قرار بگیری ،واقعا استثناییه.
من امیرحسین قاضی رو کوچی میدونم که به آدم کمک میکنه موقعیتی رو که توش هست بهتر ادراک بکنه و
تصمیمات معقول و صحیحتری بگیره.

 )2مهسا کریمزاده – مدرس رفتارشناسی سازمانی
یکی از ویژگیهای منحصر به فرد آقای قاضی ،فهمیدن عمق احساس من بود .این خیلی فوقالعاده بود ،حتی گاها
احساساتی بود که خودم نمیشناختم ولی در ادامه جلسه کامال برام باز شد .شخصیت آرام و مصمم آقای قاضی

باعث شد که کامال احساس راحتی و آرامش به من القا بشه؛ ایشون به معنای واقعی کلمه حرفامو میشنیدند بدون
اینکه قضاوتم کنند و من بسیار ممنونشون هستم.

 )3مریم سادات هاشمی – کارشناس هواشناسی
طی  9ماهی که از حضور آقای قاضی به عنوان کوچ بهرهمند هستم ،به لحاظ اخالق حرفهای کامال با اصول کار
حرفهای مواجه بودم و ایشون به عنوان کوچ حرفهای و فردی اخالقمدار ،روند کار رو پیش بردند.
به لحاظ تخصص کاری ،کامال اثرگذار و مسلط ،تمامی صالحیتهای یک کوچ حرفهای رو به صورت ملموس در
ایشون دیده میشه .جلسات کامال اثرگذار ،واضح و ماندگار هستند .شوق و تعهد ایشون به کارشون یکی از دالیل
اثرگذاری ایشون هستش و همین مساله باعث رضایت قلبی و آرامش خاطر مراجعینشون هست.

 )4عبداله جعفری – پیمانکار
از پرسش و پاسخهایی که در جلسه میشد ،احساس کردم مشکالت بیشتر به دست خود آدم حل میشه و من نباید
منتظر معجزه نباشم .جلسه کوچینگ باعث شد یه خورده به خودم بیام و راهحل سادهای پیش پای من گذاشت؛
اینکه یه نفر صادقانه باهات حرف بزنه خیلی جذابه و البته اگه ادامه ندم دوباره ممکنه سردرگم بشم.

 )5گلزار رضوی – فیلمنامهنویس
حضور آقای قاضی در زندگی من جان تازهای در رگ و ریشه من ایجاد کرده .من بیشتر از یک سال از حضور
ایشون بهرهمند هستم و از روزی که دچار ناامیدی بودم تا االن که به دنبال به دست آوردن سیمرغ بلورین فیلم
فجر هستم ،به همراهی ایشون مسیری رو ترسیم کردم که هر روز از خلق اون لذت میبرم.

