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 سوابق شغلی

 (1392-1389سا؛ فاليت در زمينه محيط زیست )بازرگانی شرکت سروش بقاء بومِ مدیر 

 ( 1396-1392مشاور آموزشی در بنياد فرهنگ زندگی) 

 ( 1397کوچ توسعه فردی-).... 

 

 درباره من

بنياد  به طور کامال اتفاقی با مجموعه MBAکارشناسی ارشد پس از اخذ مدرک کارشناسی حسابداری و 

ای که متمرکز بر انتشار و آموزش مباحث روانشناسی تحليلی )مبتنی بر فرهنگ زندگی آشنا شدم؛ مجموعه

 تئوری پروفسور کارل گوستاو یونگ( است. 

تر رفتم قدر پيشچههای مقدماتی تا پيشرفته آن مجموعه شرکت کردم و هر سال در دوره 3به مدت 

اری ام یبيشتر متوجه عالقه خود به این حوزه شدم. در طول این مدت کامال برایم شفاف شد که نه تنها دغدغه

یابی به اهداف و احساس رضایت در زندگی است، بلکه بازخوردهای پر مهر بسياری از افراد برای دست

 وثر در ایجاد تحول در زندگی آنان ایفا کنم.ام نقشی مدانشجویان کمک کرد تا متوجه شوم توانسته

نفر از شرکت  100ماندگارترین تجربه من در طول انجام این کار راهبری و هدایت گروهی متشکل از 

های متنوع جهت آمادگی برای حضور ماه، از طریق مطرح کردن پرسش 3کنندگان یک سمينار به مدت حدود 

 سمينار بود. تر شدن آموزش پس از برگزاریارائه تمرین جهت عميقدر سمينار، و همدلی و همراهی به کمک 
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آشنا شدم و پس از شرکت در کافه از طریق مدیرم با اصطالح کوچينگ  1396در آذر ماه  نخستين بار

هيچ چيز " مفهوم ، که توسط کانون یادگيری فردا )کيفکو( برگزار شدمعرفی کوچينگ یتمحوربا  کوچينگ

 را از نزدیک لمس کردم. "تصادفی نيست

ا هتوانست ابزاری در اختيارم بگذارد تا در خدمت دیگران باشم، تا آنمن با دانشی آشنا شده بودم که می 

 م. ها سهيم شوشان یاری رسانم و در نهایت در شادی و لذت عظيم آنرا در یافتن و طی کردن مسير شکوفایی

 1سطح  پس از طی دوره آموزشی، مدرکتر این حرفه را دنبال کنم و تخصصی به صورتمصمم شدم 

( است ICFکه مورد تایيد فدراسيون جهانی کوچينگ )( FCAزبانان )آکادمی کوچينگ فارسیکوچينگ را از 

 دریافت کردم.

 ،ای مثبت، و عاشق طبيعت، گفتگومصمم، مشتاق یادگيری، حامیهمدل، به طور کلی، فردی متعهد، 

بخشی به دیگران و دادن بازخورد در زمان مورد نياز کودکان، و توانمندسازی افراد هستم. شنيدن فعال، انگيزه

 هایم است.از جمله توانمندی

 ها، تردیدها،شان باشند، فقط بسياری اوقات شکستتوانند قهرمان زندگیها میبه باور من تمام انسان

شود. این باور زمانی دی، خانوادگی یا اجتماعی مانع از ظهور این قهرمان میها، و باورهای نهادینه شده فرترس

در من قوت گرفت که موفق شدم طلسم باور به عدم توانایی در مسافرت بدون همراهی خانواده یا دوست و 

 ل ازبا سفر به آفریقای جنوبی بشکنم. هر چند قب 94همچنين طوالنی مدت با هواپيما را در شهریور ماه سال 

سفر ميزان ترس، تردید و استرسم بسيار زیاد بود ولی پس از بازگشت از سفر متوجه شدم وجهی از چهره 

های آتی ای در سالالعادهقهرمان درونم ظاهر شده و با افتخار لبخند ميزند. وجهی که آغازگر تجربيات خارق

 گردید. 

ازی سکند تا با شفافنظير به فرد کمک میام به کوچينگ این است که طی یک فرآیند بیدليل عالقه

اند، با همياری هایی که همچون دیواری مانع پيشرفت و شکوفایی او در زندگی شدهها و نگرانیباورها، ترس

آزاد کند؛  به دست توانمند خودش یک کوچ قدم به قدم آجرهای این دیوار را برداشته و قهرمان درون خود را

زه و انگي شناسد، و ارادهیابی به آن نمیرسالت زندگی او چيست، حد و مرزی برای دستداند قهرمانی که می

 خفته در فرد را بيدار خواهد نمود.

 

 توصیه نامه ها )با مجوز مراجعان(

 مهدی چهابی؛ کارشناس ارشد بيوشيمی، متخصص دیجيتال مارکتينگ، کوچ زندگی 

  عزیز ونوس

 یک درجه کوچ



 

  باشيم داشته کوچينگ جلسه که ميخواستم و بردم لذت هات تمرین از ها کالس سر هميشه

 هستی ای حرفه هم چقدر بلهههه دیدم و

 خوووب و دادی گوش خوووب که هایی زمان همه بابت ممنونم ازت واقعا و کردی کمک من به خيلی

 بگيرم هارو تصميم بهترین بتونم که کردی آگاهم

 شنویمي خووب اخالقی، خوش پيگيری، ایناست؛ بردم لذت ازشون حسابی من که قوتت نقاط از چندتا

 ميدی بازخورد قضاوت بدون و

 ازت ممنونم خيلی خيلی

  ثانيه 5افشين چایچی نصرتی؛ کوچ زندگی، مترجم کتاب قانون 

 به ودمخ بازبينی بر که مثبتی تاثير. بود من حرفه برای ارزشمندی فرصت  روشن خانم با کارکردن 

 بازخوردهای ارائه در سخاوت و بينی ریز دقت، مدد به داشت ام حرفه فرآیند انجام چگونگی جهت

 مشجاعت و هموار را کارم و کسب در من موفقيت و توسعه رشد، مسير که بود ایشان قدرتمند بسيار

 .کرد چندان دو را


