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اطالعات فرد ي
 وضعيت تاهل :مجرد
 محل و سال تولد :سنندج 1361
 نام پدر :ابراهيم
سوابق تحصيل ي
 دارای مدرک سطح یک کوچينگ
 دوره Mindfulness Based Stress Reduction
 دوره  EFTتکنيک رهایی احساسات

1396-FCA
دانشگاه ماساچوست 1396-
پردیس بين المللی فارابی 1395

 کارشناسی ارشد باستان سنجی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز 1393-1391

 کارشناسی مرمت آثار تاریخی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز 1387-1391

 راهنمای گردشگری فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی 1394

 دیپلم ریاضی فيزیک

دبيرستان اندیشه -سنندج 1380

سوابق حرفه ا ي تجرب ي
 تدریس مایندفولنس در کانون یادگیری فردا و مرکز مشاوره شایگانه در تهران (از سال  1396تاکنون)
 تدریس توسعه فردی در مرکز مشاوره شایگانه (از سال )1396
 برگزاری بیش از  25کارگاه و ورکشاپ (با موضوعات کوچینگ ،مایندفولنس و  )EFTدر تهران و خرم
آباد و سنندج
 تدریس  EFTبه صورت خصوصی و در موسسه مهرنیکا (از سال  1395تاکنون)
 برگزاری سیمنار مدلهای ذهنی کمدرآمدی در فرهنگسرای سرو (تهران ،تیر )1396
 برگزاری سیمنار «جهش کوانتومی در آگاهی» در کانون روانشاسان مثبت نگر (تهران ،مرداد )1396
 برگزاری سیمنار «تحصیالت و توسعه فردی» در دانشگاه هنر اسالمی تبریز (بهار )1395
 کوچ حرفهای Agile Coach ،Life Coach :با بيش از  500ساعت سابقه کوچينگ (از سال  )1395و
برگزاری وبينار "کوچينگ با رویکرد توجهآگاهی"
 تدریس دروس تخصصی در دانشگاه هنر اسالمی تبریز از سال  1393تا 1394
 تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی از سال  1392تاکنون.
 همکاری با کتابخانه و موزه ملی ملک به عنوان مترجم و کارمند اداره اطالعات فرهنگی و حفاظت فنی
از سال  1392تا 1396
 همکاری با موزه گرافیک ایران به عنوان مترجم فریالنس از سال  1394تاکنون
 همکاری با مجله تخصصی مرمت و پژوهش به عنوان مترجم از سال  1390تاکنون
 همکاری با پژوهشکده حفاظت و مرمت به عنوان ویراستار انگلیسی مجله Conservation science
 همکاری با کتابخانه مجلس شورای اسالمی از سال  1390تا 1391
 همکاری با اداره اوقاف سنندج در زمینه مرمت کتب خطی سال 1391
 نویسنده  3مقاله علمی پژوهشی و یک مقاله  ISIدر ژورنال Acrhaeological Sience
 برگزاری سه سخنرانی بین المللی در ایران و بلغارستان و ایتالیا

درباره ي من
سال  1390سالی بود که مسير زندگی من دگرگون شد و شروع به ساختن یک زندگی جدید با ارزشهای جدید
کردم .در این مسير از روشها و اساتيد بين المللی زیادی سود بردم که از جمله آنها می توان به اکهارت توله و
دکتر دیپاک چوپرا ،دکتر جان کابات زین و دکتر دیو پوتر اشاره کرد و تغييرات زیادی در زندگی شخصيم تجربه
کردم .کم کم متوجه شدم که بيان و ارائه تجربياتم میتواند در زندگی دیگران تغييرات زیادی ایجاد کند و این
آغاز فعاليت من در یک شکل جدید بود .در سال  1395با شرکت در دوره  EFTبه مهارت خود در کار با افراد
پی بردم و با گزراندن دوره کوچينگ در آکادمی  FCAدر سال  1396فعاليت حرفهای خود را به عنوان کوچ
توسعه فردی  Life Caochآغاز کردم و از آن زمان تاکنون بيش از  25کارگاه و سه سمينار و چندین وبينار با
موضوعات کوچينگ ،توسعه فردی ،مایندفولنس و  EFTبرگزار کردهام.
آرامش ،رهایی ،دیگرخواهی و خدمت ،عدم قضاوت ،صداقت ،همدلی و یگانگی از ارزشهای بنيادی من هستند.
در فعاليت حرفهایم به عنوان کوچ باور دارم که هنگامی که ذهن آرامش دارد و احساسات تحت کنترل فرد
هستند نه فقط قابليتهای توجه و تمرکز و نهایتاً عملکرد فرد افزایش پيدا می کند ،بلکه سطح آرامش و رضایت
و لذت بردن از زندگی تا حد قابل توجهی افزایش مییابد .در طول دو سال فعاليتم به عنوان کوچ به افراد زیادی
کمک کردهام که به مشکالت مختلفی از جمله ،استرس ،مشکالت مربوط به روابط ،تراماها ،افسردگی و نداشتن
تمرکز ،و غيره غلبه کنند و با انجام دادن تمرینات ساده عملکرد و آرامش و سطح رضایت خود را افزایش دهند و
به اهداف خود دست پيدا کنند.
رویکرد من به این صورت است که ابتدا یک جلسه رایگان با مراجعينم برگزار میکنم تا اعتماد و ارتباط اوليه
شکل بگيرد و پس از ایجاد ارتباط دوطرفه ،در صورت رضایت دو طرف به کارمان ادامه میدهيم .باور دارم که
ارتباط بدون قضاوتی که بتواند آگاهی که به صورت ذاتی در هر فردی وجود دارد ،را بيدار کند ،کيفيت
شفابخشی دارد و میتواند فرد را با عميقترین بخشهای وجودش و تواناییهای خودش متصل کند .به این دليل
عالقه و توجه خاصی به کوچينگ دارم و معتقدم که میتواند تغيرات شگرفی در آگاهی و زندگی و عملکرد افراد
ایجاد کند.
در ادامۀ فعاليت حرفهایم به عنوان کوچ ،فعاليتهای کانون یادگيری فردا (کيفکو) نظرم را جلب کرد و در حال
حاضر به عنوان کوچ همکار و مدرس دوره های کاهش استرس مبتنی بر مایندفولنس  MBSRبا این سازمان

همکاری دارم.
توصيه نامه ها (با مجوز مراجعان)
 )1نگار نقوی -نقاش و تسهيلگر مایندفولنس از طریق هنر
در جلسه کوچينگی که با هادی زند داشتم چالش های من دسته بندی شد ،و چالش اصلی خودشو نشون داد که
من را به سمت اقدام مناسب هدایت کرد .این فرایند برای من بسيار جالب بود .هرچه بيشتر از جلسه میگذشت
شعف و اشتياقم باالتر میرفت .داشتم روند کارم رو پيدا میکردم ،تخليه افکار و پيدا کردن دریچههای نور و
آگاهی بسيار انرژی بخش بود .از فيدبکهایی که از هادی زند دریافت میکردم متوجه شدم که چقدر درک و
فهميده شدم .هادی زند به نکتهای اشاره کرد که آرامش عميقی در من ایجاد کرد ،اینکه کافيه خودم باشم و
آنگاه هستی خودش را از طریق من جاری می کند .هادی زند من را کوچ نکرد بلکه روح مرا درک کرد و دست
من را گرفت.
 )2خانم سرگل محمدی -کارشناس علوم سياسی
من دچار یک فوبيا بودم که از کودکی آن را داشتم و در عملکرد زندگی و کاری من بسيار تأثير منفی داشت .در
زمان مراجعه آقای هادی زند به مدت چند روز بود دچار شوک و حمله پانيک شده بودم .در جلسه کوچينگی که
با ایشان داشتم به کمک سواالتی که ایشان از من پرسيد به مسئله بسيار نزدیک شدم و توانستم با احساساتی که
پشت این مسئله بود روبرو شوم .پس از انجام تکنيکی که هادی زند با من انجام داد توانستم با پذیرش احساسم،
و پذیرش خودم و آن موقعيت ،حسی را تجربه کردم که هيچ وقت در زندگيم تجربه نکرده بودم .یک حس ناب و
بی نظير و سرشار از رهایی.

