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 اطالعات فردي

 وضعيت تاهل: متاهل 

  :1353 - قممحل و سال تولد 

 لینام پدر: ع 

 آکادمیکسوابق 

 ؛ آکادمی کوچينگسطح يک کوچينگ رای مدرکدا  FCA 

 وکار دکتری مديريت کسبDBA  کارآفرينی؛ دانشگاه تهران                                    

  کارشناسی ارشدMBA   گرا مديريت کسب و کار هوشمند و تحولگرايشMITM ؛ سازمان مديريت صنعت 

 کارشناسی مهندسی مکانيک؛ دانشگاه تهران

 

  دوره تخصصیPost MBA  وکار گرايش هوش کسبBI؛ سازمان مديريت صنعتی 

 دوره جامع فن بيان و گويندگی 

  ای نوين مديريت آموزشالگوهدوره 

  دوره تخصصی مديريت اجرايیEMBA  

 موجود است(  www.Gaeeni.comهای تخصصی گذرانده شده در وب سايت شخصی )ليست کامل دوره

http://www.cyfco.ir/
http://www.gaeeni.com/
mailto:hossein.gaeeni@gmail.com
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 اي تجربيسوابق حرفه

 

 20 های:سال تجربه اجرايی کارشناسی و مديريتی در حوزه 

 ريزی نگهداری و تعميرات و...ريزی توسعه منابع انسانی، برنامهريزی آموزشی، برنامه، برنامهمديريت دانش

 وکارهای مديريت دانش و هوش کسبمجری پروژه 

 ريزی توسعه فردینرم و برنامه های مهارتمدرس و مربی کارگاه 

 يار )کُوچ( بهبود عملکرد سازمانی و مربی )منتور( توسعه فردیره 

 و مدرس رويکردهای نوين مديريت مشاور 

 های ملیها و کنفرانسسخنران همايش 

 های مديريتی در راديو اقتصادکارشناس برنامه 

 های ايرانی جهت ارائه گذاران کانون يادگيری فردا )کيفکو(: يکی از اولين سازمانهيات مديره و يکی از بنيان عضو

 آموزیخدمات کوچينگ، منتورينگ و مهارت

  های آموزشی مهارت محورجلسات کوچينگ فردی و سازمانی و ارايه کارگاهانجام 

 های آموزشی طراحی مدل جديدی از کارگاه(team teaching)  بر مبنای پارادايم يادگيری با رويکرد کوچينگ و

 مند مديريتیهای هدفاستفاده از بازی

 مديران شرکت ديجی کاالای( اجرای پروژه کوچينگ سازمانی )کوچينگ توسعه فردی و حرفه 

 پروژه کوچينگ توسعه فردی و کارراهه شغلی در مدرسه اشتغال دانشگاه صنعتی شريف 

 های کوچينگ و منتورينگ به مديران ارشد وزارت نيرو و شرکت توانيرپروژه آموزش مهارت 

 کارپروژه کوچينگ سازمانی مديران ارشد شرکت پاش 

 نگ توسعه فردی و بهبود عملکرد( در شرکت مبتکرانعضو تيم پروژه کوچينگ سازمانی )کوچي 

 خودروشرکت ايرانی منابع انسانی در معاونت نيرو محرکه )توليد قطعات( کارشناس مسئول برنامه ريزی توسعه 

  مسئول پروژه استقرار نظام مديريت دانش در معاونت نيرومحرکه ايران خودرو 

   نيرو محرکه مسئول برنامه ريزی آموزشی کارکنان معاونت 

  عضو تيم مسئول جايزه ملی کيفيتINQA  

 سازی سيستم توليد ايران خودرو استقرار و پياده عضو تيمIKPS سازی و محورهای استاندارد سازیو مسئول پياده

 مهارت

 ريزی نگهداری و تعميرات )نت(ی برنامهرييس اداره 

 ايران خودرويد قطعات مسئول پروژه جاری سازی نظام مديريت دانش در معاونت تول 

 کاوی در کلينيک سرطان پستان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهرانعضو تيم پروژه پژوهشی داده 

  

  



 

 

 

 

 تجربه کارگاهي
 

 زمان برگزاري نام کارفرما عنوان کارگاه

 96ارديبهشت  برگزاری آزاد های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت

 96تير  برگزاری آزاد های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت

 96امرداد  برگزاری آزاد های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت

 96امرداد  توانير پروری، کوچينگ و منتورينگجانشين

 96شهريور  برگزاری آزاد های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت

 96مهر  برگزاری آزاد های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت

 96مهر  توانير مذاکره کوچينگی

 96مهر  شرکت وادا تفکر کوچينگی

 96بان آ برگزاری آزاد های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت

 96آبان  توانير پروری، کوچينگ و منتورينگجانشين

 96آبان  توانير مذاکره کوچينگی

 96آذر  توانير مديريت زمان و کوچينگ

 96آذر  توانير پروری، کوچينگ و منتورينگجانشين

 96دی  توانير مذاکره کوچينگی

 96دی  بهزيستی مدير در نقش کوچ

 96ی د مگاموتور مدير در نقش کوچ

 96بهمن  بهزيستی مدير در نقش کوچ



 

 

 96بهمن  برگزاری آزاد های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت

 96اسفند  برگزاری آزاد مدير در نقش کوچ

 96اسفند  برگزاری آزاد های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت

 97ارديبهشت  توانير مديريت زمان و کوچينگ

 97ارديبهشت  برگزاری آزاد های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت

 97ارديبهشت  برگزاری آزاد های نرمکارگاه مهارت

 97ارديبهشت  برگزاری آزاد مدير در نقش کوچ

 97ارديبهشت  برگزاری آزاد تغيير نقش سازمانی

 97خرداد  سرو کاتاليست تحول، چرا و چگونه

پژوهشگاه ارتباطات و  تحول، چرا و چگونه

 فناوری اطالعات

 97ر تي

 97تير  برگزاری آزاد های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت

نگيزه، بستر( آموزش و پرورش استان  کارگاه بازی تاب )تيم، ا

 تهران

 97تير 

 97تير  برگزاری آزاد رائه موثرکوچينگ گروهی ا

 97تير  شرکت ملی نفت تحول، چرا و چگونه

 97ير ت شرکت باميلو های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت

 97تير  شرکت رجا )سومين دوره( مدير در نقش کوچ

 97تير  شرکت باميلو های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت

 97تير  شرکت رجا )چهارمين دوره( مدير در نقش کوچ

رنامهکوچينگ گروهی   97تير  برگزاری آزاد ريزی توسعه فردیب

 97اد امرد شرکت باميلو های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت



 

 

 97امرداد  انرژی اتمی تحول، چرا و چگونه

رائه موثرکوچينگ گروهی   97امرداد  برگزاری آزاد ا

 97امرداد  برگزاری آزاد های کوچينگ )کافه کوچينگ(مهارت

 


