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 يتجرب ياسوابق حرفه

 (1376-1374آقا: طنزپرداز )نامه گلهفته 

 (1379-1377مکانيک: ) یدانشجويی دانشکده مهندس یهامدير دفتر فعاليت 

 (1384-1379: طراح و معاون پروژه )یجهاد کشاورز یپژوهشکده مهندس 

 (1388-1383) 1385بالگ در سال نالگ پرشينشان برترين وبدارای  با دو وبالگ طنز، سنويوبالگ 

 بيش از  تراع،يک ثبت اخ یدارا: امل شرکت پيشتازان توسعه صنعت ايلير عاو مدي گذار، بنيانکارآفرين

جزا مبه صورت بنا به درخواست، تجهيز و سيستم در حال کار در سراسر کشور )رزومه شرکت  230

 اکنون(-1381گردد.( )یارسال م

 یاکوچ حرفه :Life Coach ،Executive Coach  ساعت سابقه کوچينگ و  480با بيش از

های و کارگاه "انواع کوچينگ سازمانی و نقش همدلی"و  "در کوچينگ یهمدل"وبينار  یبرگزار

ه های پاي، مهارتپروری و کوچينگ و منتورينگمشترک )کافه کوچينگ، کافه فيلم کوچينگ، جانشين

گری در ، مربی، مديريت زمان با رويکرد کوچينگ، مدير در نقش کوچکوچينگ، مذاکره کوچينگی

آوری و ، کوچينگ گروهی تاب، منتورينگ، تغيير نگرش در مديريت تحولمديريت عملکرد کارکنان

، ايتلرريف، کار، وادا، مدرسه اشتغال دانشگاه صنعتی شخودرو، کارن، پاشدر توانير، ايران (استرس

ای قطاره شرکتها و ناوبری هوايی ايران، شرکت فرودگاه، مگاموتور، ن تهرانسازمان بهزيستی استا

ريافت ار و دکشرکت در اولين نمايشگاه توسعه کسب و کاال، باميلو، انرژی اتمی، مسافرتی رجا، ديجی

 اکنون(-1395) نشان غرفه برتر

 ی های ايرانازمانسيکی از اولين گذاران کانون يادگيری فردا )کيفکو(: رييس هيات مديره و يکی از بنيان

 اکنون(-1395آموزی )جهت ارائه خدمات کوچينگ، منتورينگ و مهارت

 

 

 

 

 



  

 من يدرباره

ن سطح يک را دارد، مشغول به آموزش ديد ICFسازمان  يهکه تاييد FCAبا ورود به آکادمی  1394از سال 

دم را ای خو( فعاليت حرفهLife Coachتحول فردی ) به عنوان کوچ 1395و از ارديبهشت  کوچينگ شدم

ی فعاليت خود به گستره 1395و آبان درشهريور  FCAوبينار بين دانشجويان  شروع کردم و با اجرای دو

 افزودم.

و  ايران پذيری، دوستی، يکتايی، خالقيت، عشق به، در لحظه بودن، مسووليتیطبعشوخ، ی، همدلگرايیعمل

 رعت وارديی به ساز زمان دانشجوام به کار تيمی ها و عالقهبه دليل ارزش است. من یبنياد یهااز ارزش آرامش

 یاندازهيم راتبه کمک يک  "ايست"دانشکده را تحت عنوان  یفرهنگ یفوق برنامه شدم. اولين تابلو یهافعاليت

کانيک م یندسه مهدانشجويی دانشکد یهاتبديل شد. سپس مدير دفتر فعاليت "واحه"کردم که بعدتر نام آن به 

 ا شد.م اجردانشجويی نيز در همان دوران توسط من و دوستان یهافعاليت یشورا یشدم. اولين دوره انتخاب

و م دام شدبه عنوان طراح استخ یجهاد کشاورز یارشد، در پژوهشکده مهندس یالت کارشناسبا تحصيزمان هم

 م. دان بودير حضور در جهاد، فرمانده مشرکت داشتم و در سال آخ یاتدر بيش از پانزده تست عملي

در يکروفين ميس کردم و اوليق همسرم تاسيتشو ا را بايليشتازان توسعه صنعت اين زمان، شرکت پيدر هم

اندازی هو را هساختکرده و  یگرم، طراحيک ديشرکت، به کمک دو شر ین پروژهيرا به عنوان اول یسازیغن

بر روی فعاليت در شرکت متمرکز شدم. شرکت  1384از سال  های شرکت،کرديم. با افزايش پروژه

ودری دارد. يک کار با مواد پ یسال سابقه 15ايليا تنها شرکت موجود در ايران است که صنعت توسعهپيشتازان

 حصول اينمده، حی و ساخته شثبت اختراع و تعداد زيادی سيستم که برای اولين بار توسط مهندسان ايرانی طرا

ر نبی من دجهداف ای و با انگيزش باال از اسال فعاليت است و البته تربيت نيروی انسانی ماهر، حرفه پانزده

وفقيت مال و شرکت بوده است. )يکی از نيروهای آموزش ديده در شرکت در حال حاضر شرکتی با گردش مالی با

 گير دارد.(چشم

ی ملياتی جديدی در شرکت طراحی، تست و عهبه دليل حوزه خاص فعاليت شرکت، هر سال تکنولوژی يا ايد

 شرکت های ممکن برای مشتريان افزوده و در عمل سبب ادامه حياتحلی محصوالت و راهشده که بر حوزه

 شده است.

جلسات من، به دليل  است. عموماًآزمايشی  ی اول من،جلسهجانبه و ارزيابی موضوع مراجع، برای شناخت دو 



  

در دو موضوع نهفته است: ايمان به وجود . عالقه اصلی من به کوچينگ گيردبه، عمق میهمدلی و اعتماد دوجان

 راه حل در درون هر فرد و همراهی کوچ با مراجع تا رسيدن به هدف.

به  نی اقدامگائي هايم در اين حوزه نوين، به همراه شرکايم آقايان کامران فرنيان و حسينبرای گسترش فعاليت

آموزی تهای خاص با رويکرد مهارارائه خدمات در حوزه کوچينگ، منتورينگ و کارگاهخلق سازمانی جهت 

و وسط استقبال مراجعان و کسب و کارهای کوچک و مت ، مورددر مدت زمانی کمتر از يک سال کرديم که

   قرار گرفته است. های دولتی سازمان

 )با مجوز مراجعان( هانامهتوصيه

 کوچ رشد و تحول فردینويس، افزار، برنامهارشد مهندسی نرم کارشناسمريم کيانی،   (1

ه کمک يار بمن، آقای افشين محمد، ويژگی خاص و منحصر به فرد دارد: ايشان عالقه بس لسات کوچينگ کوچج

رای شخص مان بو پيشرفت سريع مراجع خود را دارند. همراه و همدل خوبی برای مراجعين خود هستند. در آن ز

 شد.ای يک ارزش بزرگ محسوب میهای برجستهردن با انسانی با چنين ويژگیمن، کار ک

رام آشان آرام گذارم؛ چرا که در جلساتهای بزرگ میمن اسم و روش کوچينگ آقای محمد را کوچينگ با گام

قعيت ابيند و با وطور که هست میرود و همه چيز را آنهای ذهنی مراجع و سختی کار از بين مینمايیبزرگ

گاه ننمايی و سخت کردن و سخت کنند تا از بزرگشود. ايشان به مراجع خود کمک میموجودش روبرو می

ه نگا وجربه تکردن امور دست برداشته و سريع دست به عمل بزند. من اين ويژگی خاص جلسات ايشان را حاصل 

ی که ت هدفو با سرعت باال به سم دانم. با اين اوصاف مراجع به راحتیدرست و عميق ايشان به زندگی می

 شود.پرتاب میخواهد، می

ه بداخته و کت انهايی که مراجع را به حردانم، چالشهای نو میاز طرفی ديگر آقای محمد را استاد ايجاد چالش

ز ا در لحظه وديده، ببيند هايی که همواره در اطرافش وجود داشته و هرگز آنها را نمیکنند تا فرصتاو کمک می

 آنها استفاده نمايد.

و جهش  ييراتهای جديد هستيد و در خود آمادگی اين تغاز نظر من اگر خواهان تغييرات بزرگ و ايجاد فرصت

ای شما رفههای بزرگ در زندگی شخصی و حرا می بينيد، افشين محمد گزينه بسيار مناسبی برای ايجاد گام

 .هستند



  

 کوچ رشد و تحول فردیار تاريخی، کارشناس مرمت آث، اميرحسين قاضی  (2

 ، کوچ من،محمد نيافش  گرفت،یم شدته ب را من یانرژ و بود بسته ران م یپا ناخودآگاه، تعهدات که یزمان در

 .کرد عتيشام حل، راه هب دنيرس تا ران م و داد قرار جستجو مورد ران م نيريز و سخت یهاهيال کنجکاوانه

 تا کاودیم درق آن خود قيعم حس با او. کند کمک خود مراجع به چگونه و بگردد یزيچ چه دنبال به داندیم او

 .کندیم فراهم شيهاپاسخ به مراجع دنيرس یبرا را یامن بستر ،خود یذات یهمدل و یهمراه با او. ابديب باالخره

 

 های نرممشاور مديريت دانش و مربی مهارت، DBA( حسين گايينی، دکترای 3

 سهجل چند در ،یاحرفه کوچ کي عنوان به محمد نيافش تا آمد شيپ يیطال یفرصت که خوشحالم اريبس

، خودم یاحرفه توسعه ريمس در یشرويپ و درست یريگميتصم و اندازچشم یساز شفاف در من به نگيکوچ

  کمک کند.

 یريگبهره با و است ريمس نيا در خوب همراه کي ،یعال یهمدل با و دارد شنوا یگوش است؛ بخش زهيانگ ،نيافش

 گانهي يیضاف به را نگيکوچ جلسات ،قدرتمند یهاپرسش با ژهيو به ی،احرفه کوچ کي یهامهارت از هنرمندانه

 . کندیم ليتبد مراجع ذهن یساز شفاف یبرا

 .کنمیم شنهاديپ را نيافش نگيکوچ جلسات در شرکت ياًقو دوستان به

 

 ایکوچ حرفه ناهيد بوداغی، کارشناس آزمايشگاه،( 4

 حفظ نيز امانگيزه و هروحي آن کنار در و کنم احيا را امزندگی ريزیبرنامه و هدفمندی بتوانم که انتظار اين با

نگ را در داشتم، پروسه کوچيمحمد جستم و با توجه به شناختی که از کوچ افشين  بهره کوچينگ از ،شود

 جهت رسيدن به اين هدف شروع کردم.  

 کشف را ایروزنه ترينکوچک من، رفتار و گفتار کلمات، به توجه کردند. با فراتر از انتظار من عمل ايشان بسيار

 امکان او بدون که آمدم نائل خودم از شناختی به انداخت،می تکاپو و فکر به مرا که هايیسوال با و کردمی

 هاگفته تمام به زياد بسيار گشود. دقت امگیزند اهداف و هابرنامه برای عالی بسيار هایراه شناخت، اين نداشت.

 همه از و کردمی آشنا خودم روحيه از جديدی ابعاد با مرا که کليدی و مهم بسيار هایسوال من، هایبرنامه و



  

 بسيار شنوای ايشان با گوشو که در بستری از عدم قضاوت به وجود آمد  بود اعتمادی تر،اساسی و ترمهم

رساندند. در اين به من در مسير رسيدن به هدف ياری می و قدرتمند خوب هایسوال دنبال آنسنج و به نکته

 هستند، درونی و شخصی بسيار حتی که مسائلی و موارد کليه در و شد باز برايم زندگی از جديدی مسير زوايای

 و خود پذيرش. باشم پذيرا و نمک تحليل را مسائل توانممی فکری، گرفتاری و درونی آزار بدون و بهتر ديدگاهی با

من  هایدستاورد مهمترين از ديگران و خود توسط شده انجام اشتباهات و گذشته مخصوصا و زندگی هایواقعيت

برنده شده است. به تمام کسانی که به دنبال تغيير با کوچم بود که در نهايت منجر به ايجاد تغييرات پايدار پيش

 کنم.با ايشان را توصيه میباشند، همکاری و پيشرفت می

 

 ترتوسعه منابع شرکت فناوران جهان گس ريمدپور، کارشناس ارشد مهندسی صنايع، ( مسعود محمدی5

کردم یسال پيش گذرانده، تصور نم 15شناسی را در حدود های خودشناسی و مردمعنوان فردی که دورهبه

ت ارد جلساودرگُم مسائلی از ديد خودم کامالً مبهم و سرام بکند. با افشين محمد بتواند کمکی به روند زندگی

 ت، روندیها مانع هسشدم. دقت نظر، تعمق، گوش شنوا و استخراج نقطه يا نقاطی که بعدها متوجه شدم نام آن

ام عدیسات بام و ممکن است جلام رسيدهآور داشت. جلسه سوم متصور بودم به ارزشمندترين مانع زندگیحيرت

 خالی از نتيجه باشد!تقريباً 

ف و يشتر، کشمراتب بتر، با هيجانی بهطور نشد! از جلسه چهارم تا پايان جلسات، هر جلسه، مانعی عميقولی اين

هايی هرفت، به اليکنم، مانند چيزی شبيه به کاهو، هر چه جلسات پيش میشد! امروز که فکر میاستخراج می

 شد.ر دسترسی پيدا میتتر، نور نخورده و بسيار جذابپنهان

ا به ها، ايشان رنهگيری از مطالعات گسترده در بسياری زميافشين محمد قطعاً چيزی فراتر از يک کوچ است. بهره

قاب کار عشهای پيشرفته همدلی و مندی از تکنيکفردی چندبعدی تبديل کرده است. تخصص ويژه ايشان، بهره

 موانع است. ۀگون

رقم  انوادهوکار و حوزه خت کوچينگ با ايشان چيزی شبيه چرخه دمينگ را در کسب بدون ترديد تداوم جلسا

 کنم با ايشانکنند دانش و مهارت الزم را برای زندگی دارند، توصيه میکسانی که احساس می ۀزند. به هممی

 ارند.دزمره يک دوره کوچينگ را تجربه کنند تا دريابند چه زوايای روشنی از قصور و تقصير در زندگی رو

 

 ، شرکت اکسير(افزار نرم) وتريکامپ مهندس ان،يمعتمد رايسم( 6

 دناتویم گرانيد یمشاوره کردمیم احساس شهيهم چون ،شدم جلسات نيا وارد یمنف ديد و بسته نگرش با من

 به محمد نيافشبا  کوتاه یجلسات در یول بودم مشاور کي دنبال شهيهم و ذاردبگ من ماتيتصم یرو یمثبت ريتاث



  

 و دبشناس ار شيهانخواسته و هاخواسته ديبا که ،ستا رايسم خود یواقع مشاور که گرفتم ادي ،کوچ کي عنوان

 د.کن کنترل و تيريمد ار ددار اعتقاد بودنش نادرست اي درست به که آنچه

 ،دببر ودشخ با ار من آب مهند اجازه و کنم حرکت رودخانه ريمس انيجر رويپ شهيهم دينبا که شدم متوجه

 امر، نيا تيتقو یابر البته کهشوم؛ ب خارج رودخانه از اي و موبر شيپ آن خالف ديبا هدفم به دنيرس یبرا یگاه

 .دارم کوچم از یشتريب کمک  و شتريب گذاشتن زمان به ازين

 

 گزارکوشا کاوه، کارشناسی ارشد از کمبريج، کارآفرين و سرمايه( 7

ل درد و نم در جلسات کيفکو شرکت کردم و به نظرم کوچينگ روش خوبی برای دمن از طريق يکی از دوستا

بين  آن مقطع د. درکردن آزادانه با يک فرد غريبه رسيد. جايی که فرد خودش را باز کند و به رهايی درونی برس

 ديدم.درمان و کوچينگ تفاوتی نمی

نم. در کهايم صحبت ها و عالقمندیدرباره ارزشهمچنين در آن مقطع از زندگی عالقه داشتم با يک فرد غريبه 

ه تداوم برد و ککردم. جلسه اول من را به شدت متحول جلسه اول با افشين، به نتايجی رسيدم که فکرش را نمی

لبته اود و جلسات متمايل شدم. عواملی که سبب شد اين اتفاق بيفتد حس همدلی و يکی شدن افشين با من ب

 د.ده بوهای زندگی من تغيير کرده بود و تعريف موفقيت برايم گم شن برهه ارزشگوش شنوای خوب. در آ

ن را به مم که کرد و هدف زندگی من گم شده بود و به دنبال يک هدف بودهای قبلی خودم برايم کار نمیتعريف

هايی که يهالردم، های درونی خودم نفوذ کجلو ببرد و صبح از خواب بيدارم کند. در جلسه اول به سرعت به اليه

؟ اقعی استغيرو در خلوت و تفکر خودم به آنها نرسيده بود. مثل اين که عاليق من چيست؟ کدام واقعی و کدام

ديده  وکشف  نقاط قوت من که سبب موفقيتم در زندگی شده بود، با بازگو کردن داستان زندگی خودم دوباره

 شد، نقاطی که از آنها غافل شده بودم.

 دگی خودمم و زنخودم، روابطم، کارم، هدف سه اول متوجه شدم تمايل دارم جلسات را درباره ديدگاهبعد از جل

شان نه من بهای مختلف وجودم که با هم در جنگ بودند را ادامه دهم. در جلسات بعدی افشين توانست اليه

ن دگی به آر زنده دوست دارم دهد و من اميد و شوق به ادامه دادن را در خودم پيدا کردم. هدف نهايی خودم ک

 ادن.برسم را پيدا کردم. اين جلسات برای من تقطه عطفی بود برای پيدا کردن راهی برای ادامه د

ای روند، برشناسند و منسجم پيش میای هستند که خودشان را میکنم حتی اگر در برههبه بقيه توصيه می

ات را ن جلسبرابری شور و شوق زندگی و شکوفايی، اي ديدن نقاط کور در ناخودآگاه خودشان و افزايش چند

 تجربه کنند.

 

 التحصيل دانشگاه صنعتی شريف( شيوا امين، فارغ8

هايی هدفمند،  همسو و مفيد که اين حس برقراری ارتباط در فضايی صميمی و همدالنه همراه با پرسش"

های منحصر به فرد جلسات از ويژگی "اندهها فهميده و درک شدکند که حرفاطمينان را به مراجع منتقل می



  

 کوچينگ با آقای افشين محمد است. 

اورد ترين دستهای ذهنی، بزرگنگریهای عميق و درونی ذهن و تالش برای مبارزه با سطحیکمک به درک اليه

 دق باشماص مودمن از جلسات کوچينگ با ايشان بود.  من در جلسات کوچينگ با آقای محمد ياد گرفتم که با خ

 ن بود کهتم ايو نگاهی تحليلی به رفتارها و زندگيم داشته باشم. بزرگترين درسی که در طی اين دوره آموخ

و  کنيمد وضع میدر ذهن خو "بايد "ند يک کنيم درست هستها، برای  باورهايی که فکر میبسياری از ما انسان

ه اين هايی ککند، تا آنجا که متوجه آسيبهمسو می "بايد ذهنی"مان را با آن چه آسان رفتارهای ،اما ذهن

پايه و بی فشارهای تنها ونها را نداريم حتی توانايی پيروی از آ گاه نيستيم. بايدهايی که ،زنندبه ما می "بايدها"

ی دهای ذهنين بايگرفتم بدون ا کنند. در جلسات کوچينگ با آقای محمد ياداساسی را در زندگی به ما وارد می

 توانم با استرس و فشار کمتری زندگی کنم و به سوی اهدافم گام بردارم. یم

تر کرده چيست، تان سختگيرند و زندگی را برایدانيد بايدهايی که جلوی پيشرفت شما را میاگر هنوز نمی

و  رتادهکنم. بدون شک زندگی بدون اين بايدها، سجلسات کوچينگ با آقای محمد را به شما پيشنهاد می

 آميزتر خواهد بود.موفقيت
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م، ف ديدای کوچينگ مدرسه اشتغال شريی چهار جلسههای آقای محمد در دورهچيزی که من به عنوان ويژگی

 .بعی در جلسات بودحس همدلی، مهربانی، قدرت درک باال، پيگير، يک دوست خوب و همچنين شوخ ط

ه کنم. ا استفادز آنهها سبب شد چيزهای با ارزشی از جلسات ياد بگيرم و بتوانم در بقيه مسير زندگی ااين ويژگی

سائل و ممتر، توانم با ديد بهتر و استرس کمن ياد گرفتم که گاهی نبايد به خودم سخت بگيرم و همواره می

 مشکالتم را حل کنم.

تواند بخواهد جلسات کوچينگ را برای پيشرفت خودش انتخاب کند، آقای محمد می به نظر من اگر فردی

 کند. ا کمکای باشد که به عنوان کوچ در کنار او قرار گرفته و در رسيدن به اهدافش او ربهترين گزينه

 

 )دوست طبيعت و کودک( وانيا فر، کارآفرين و خالق( اميرحسين مهربان10

 نيا .ماهديد کالمش به نيافش تعهد با یکوچ و راهبر کمتر. است تيتمام تيرعا حمدم نيافش مشخصه نيارزترب

 یمناظر از و ديگویم چطور و ديگویم چه کهنيا به متعهد اريبس. است مانجلسات در نيافش با من یتجربه

 حل به  دانهمنخرد نگاه، گريد بحث. کند یم کمک ريمس ساختن شفاف و مسائل حل به موثر و خالقانه و ديجد

 .بودم مستعدش اريبس که داد پرورش من در ار یخردورز از یبخش که است لهامس

 .است توانمند اريبس اريبس کار، و کسب بر عالوه هم رابطه نگيکوچ در نيافش



  

 کندیم کمک خردمند و تعصبیب همراه کي حضور و ميکنیم قيطر یط ما یهمه ،یزندگ در معتقدم من

 راهبر و چکو ،محمد نيافش قطعاً و م؛اهديد و ماهداشت یاريبس انيمرب  من .ميشو موفق ترشاد و ترعيسر

 .کنمیم اشهيتوص  دوستان بهکه  ستيدنتوانم

 

 ( رضا باقری، کارآفرين و رييس هيات مديره شرکت وادا11

 یجد سهم م،شو خودآگاه خودم یهاتيولومس و ضعف نقاط به نسبتتا  کرد کمک من به نيافش کوچينگ

 یول دانستمیم که یدرست یهاحلراه به و رميبپذ م،داشت خانواده و کار و کسب در که یمشکالت در را خودم

 . باشم داشته یعمل تعهد کردم،ینم عمل

 يیتنها به نه و است یاساده مساله نه ت،يشخص یهایدگيچيپ کردن کشف و خود شناخت ه،ياول تصور خالف بر

 يیشناسا یواقع یهازهيانگ و ليدال ،افتديب اتفاق ترراحت اکتشاف نيا شودیم باعث کوچ کي کمک است، سريم

 .کند کردن عمل به متعهدتر راحت را خودش انسان و شوند

 دوارميام و ارمزگسپاس مانهيصم ن،يافش از و فردا یريادگيکانون  موسسه از شد، من حق در که یلطف همه بابت

 .بدهند توسعه یواقع یزندگ در را کوچينگ یردهاکارب بتوانند همواره


