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سوابق تحصيل ي
 دارای مدرک سطح یک کوچينگ از FCA
 کارشناسی مدیریت گمرک از دانشکده علوم اقتصادی تهران

سوابق حرفهاي تجربي
•  17سال سابقه در صنعت خودرو ( 4سال در حوزه منابع انساني و رضايت شغلي)
• طرح برگزیده در سيزدهمين کنفرانس بين المللی مدیریت در حوزه انگيزه و رضایت شغلی سال 1384
•

همکاری با موسسه مبتکران در زمينه کوچينگ سازمانی و رضایت شغلی

• برگزاری بيش از 280ساعت جلسه کوچينگ
 دارای نشان قهرمانی استانی در رشته کشتی و آمادگی جسمانی
• عضو انجمن ادبی در سالهای  75تا80

کارگاههاي برگزار شده
 کارگاه چالشها و راهکارها با کوچينگ در اولين نمایشگاه بين المللی کسب و کار در تهران
 کارگاه "چرا تغيير؟"
 کارگاه کوچينگ و تحول

درباره ي من
از سال  1395با ورود به آکادمی  FCAکه تایيدیه سازمان  ICFرا دارد ،مشغول به آموزش دیدن سطح یک
کوچينگ شدم و از شهریور  1395به عنوان کوچ تحول فردی ( )Life Coachفعاليت حرفهای خودم را شروع
کردم .صداقت ,شوخطبعی ،در لحظه بودن ،مسووليتپذیری ،دوستی ،عملگرایی ،انجام امور به صورت حرفهای و
تعهدات حرفهای ،خالقيت ،همدلی و آرامش از ارزشهای من است.

توصيه نامه ها (با مجوز مراجعان)

 )1خانم بهاره خدامي – گرافيست (موسسه مبتکران)
.ارتقا سطح موقعيت شغلی و رسيدن به اهداف برتر در محيط کار ،بهتر مطرح شدن فعاليتهای روتين کاری.
.ایشان با مطرح کردن سواالت متفاوت و با دقت و بررسی در جوابهای دریافتی از من ،همينطور با به چالش
کشيدن بعضی از باورها ،اعتقادات و نظراتی که در طی هر جلسه از من ميشنيدند ،با تجربه و علمی که داشتند،
تالش کردند تا در جهت رساندن من به هدفم ،گامهای مشخص و سازماندهی شده ای رو بردارم و مرحله به
مرحله به موضوع اصلی نزدیک تر بشوم.
نظم و برنامه ریزی در روند برگزاری هر جلسه ،به طوری که هر جلسه دارای هدفی بود که برای رسيدن به هدف
اصلی باید انجام ميشد.درک صحيح و سریع از خواسته های من و همينطور ایجاد یک رابطه قابل اعتماد و
راحت که مجالی باشد برای ابراز عقاید و نظراتم.
مهمترین نکته و درسی که گرفتم این بود که هيچ هدف و آرمان و آرزویی غير ممکن نيست ،هرچند خيلی

شعارگونه هست ،اما واقعيت اینه که خيلی وقتها ما انسانها چيزهایی رو عجيب و دور از دسترسمون ميدونيم که
راه رسيدن بهش در وجود خودمونه ،شاید باید برگردیم و باورهایی که سالها باهاشون زندگی کردیم رو دوباره
بررسی کنيم ،این بار بدون تعصب! شاید غلط باشن و چه اصراری داریم رو این باورهای غلط...در کل من از
کوچينگ یاد گرفتم برای به دست آوردن هر انتظاری که دارم ،افکارم رو و همينطور ایده ها و عقایدم رو برای
رسيدن به اون بسيج کنم!سازماندهی و برنامه ریزی پله پله
 )2خانم ابراهيمي (داراي کسب و کار)
 .هيچ شناختی از کوچينگ نداشتم فقط ميخواستم از اون همه اشفتگی رها شم ...دهنم آزاد شه و به طور اتفاقی
و به پيشنهاد خواهرم جلسات کوچينگ رو شروع کردم .تمام جلسات رو بيطرفانه بدون قضاوت و با تلنگر های
ریز به سمت باز کردن گره های دهنی من پيش بردن..لحن صحبت های ایشون عالی بود ...آرامش که به ادم
منتقل ميکردن ...جدیت یی که در کنار مهربانی و همراهيشون بود ...حس حمایت که به ادم منتقل ميکردن...
عنوان کردن سوالهای به جا ...پله پله پيش رفتن ...انگيزه مضاعفی که به ادم ميدادن تشویق ها و اعتماد بنفس
که ميدادن و توجه خوبی که به جزیيات داشتن و حتی کوچکترین نعيير مثبت رو هم ميدیدن و تشویق ميکردن
و....که بصورت ناخودآگاه همه پرده ها کنار زده شد..
تشکر ميکنم که هستند...عالوه بر کوچ خوب ...ایشون انسان بزرگواری هستند

 )3خانم پريسا پوران  -وافعيت در مانگر و کوچ زندگي
بارزترین ویژگی های عباس کرامتی:
شنوا بودن و مطمئن شدن از اینکه مسئله ی فعلی و همينطور و هدف مراجع در نقطه ی شروع جلسات کامال
متوجه شده اید .شما نقطه آغاز و پایان را بارها با مراجع چک ميکنيد و این بسيار تاثير گزار بود .به جهت اینکه
یادآوری هدف و اینکه چقدر پيشرفت کرده است.
شما با این نوع بودنتون مراجع را به راحتی هدایت ميکنيد به سمت هدفی که از قبل از خود مراجع شنيده اید.
بطوریکه هر زمان مراجع به سمت باورهای منفی حرکت میکند ،شما توانایی این را دارید که مراجع را هدایت
کنيد به سمت خواسته اش .به اصالح هميشه در مسير نگهش می دارید.

همينطور جلسات شما آگاهی زیادی برای مراجع به ارمغان داره که به عقيده من آگاهی در جلسات شما از عمق
ناخودآگاه کشف ميشه و به نوعی شما در تماس فرد با ناخودآگاهش بسيار تاثير گزار هستيد.
حضور شما در جلسات و دعوت شما از مراجع به این که او هم حضور داشته باشد ستودنی است.
ویژگی که شاید نياز به تقویت داشته باشد  :جدیت در پيگيری تعهدات مراجع است .اگر بيشتر بشه به عقيده
من ميتونه تاثير آگاهی نابی که در جلسات شما گرفته را چندین برابر کنه و به اجرا در بياره.
قدردانتان هستم

