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 :جوایز و افتخارات 

شمین در ش "مروري بر پدیده خوداستنادي:آسیب ها و رویکردها"کسب تقدیرنامه و تندیس براي مقاله برگزیده با عنوان

مفاهیم نظري و کاربردي علم "دانشجویی کتابداري و اطالع رسانی با عنوانهمایش سراسري اتحادیه انجمن هاي علمی و 

 "سنجی، از علم تا عمل

 در مقطع کارشناسی و قبولی از طریق استعداد درخشان جهت ورود به مقطع ارشد مین دانشجوي برتردست آوردن رتبه دوه  ب
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 هنرمند -ط. زند  )1

براي من به منزله همان نور است. همان روشنایی که هر ازگاهی در زندگی هر شخصی اتفاق می افتد و کوچینگ 

دریچه اي جدید و نو از زندگی را براي هر شخص رقم میزند. با مسیر کوچینگ ابعاد ناشناخته زندگی، فکر، اتفاقات 

متعهدانه قدم برداري و صبورانه ادامه  و تمام لحظات عمرت کشف می شود. به شرط اینکه دنبال کشف آن باشی و

دهی. خانم گنجی واقعان دلسوز و مشتاق به همراهی با من در این مسیر بودند و ازتمام ظرفیت هایی که داشتند براي 

کمک به من بهره میبردند. من از ایشان یادگرفتم خودم را دوست داشته باشم. یادگرفتم براي رشد شخصی نیاز هست 

نیست خیلی مهمه و  و دغدغه ات فقط درد و دغدغه خودت ت را خوب بفهمی.اینکه احساس کنی درددر ابتدا خود

کوچ من این ویژگی مهم را داشت و شما به عنوان نقر سوم متوجه می شوي که انگار درد من و او یکی است.چون 

دري همدل بودند که مشتاق تر از کامال با من همراه و هم مسیر بودند و از لحاظ کالمی، فکري، روحی، رفتاري به ق

همیشه دوست داشتم دوباره ادامه دهم. آرامش و قدرت تحلیل ایشان واقعا برایم دوست داشتنی و مثال زدنی است. 

حتی لحظاتی که با گریه صحبت می کردم ولی با آرامش دغدغه و مساله ام را حل شدنی میدیدند. دوست دارم براي 

یزان این را بگویم که حداقل یک بار در زندگی تان درست در مورد موضوعی فکر کنید یکبار هم که شده به شما عز

و ببینید جایی هست که نیاز به تغییر باشد؟ یا راهی هست که اکنون دیده نمیشود؟ یا امکانی هست که نادیده گرفته 

د دن در هر مرحله از زندگی خوشده باشد؟ خوب خود و زندگیتان را زیر و رو کنید و اگر شما هم نیاز به بزرگتر ش

زیادي را براي شما به ارمغان آورده اند پیشنهاد میکنم این دوره زیبا و  چالش هایی را میبینید که دوراهی داشتید یا

 کاربردي را در عمرتان حداقل یک بار تجربه کنید.
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  MBA    کارشناس کانتنت مارکتینگ دیجی کاال و دانش آموخته ي -رضا نظریانی )2

دون شک بهترین اتفاق دوره کارآموزي جلسات بازخوردي بود که به صورت هفتگی با مهسا داشتیم. مهسا سرپرست ب

در اولین جلسه از این سري جلساتی که با مهسا داشتم بعد از یک هفته کار و دوره کارآموزي ما در دیجی کاال بود. 

ترین دانست که نزدیکشخصیت، تفکر و نگرش من می کوب شدم! او جزئیاتی ازهایی به من زد که من میخاو حرف

قاط قوت آور بود. او تمام ندانستند و این شگفتها زندگی در کنار من نمیترین دوستان و آشنایانم با سالو صمیمی

کرد، نقاط ضعفم را هم به عنوان هایم را تحسین میشناخت و همان طور که تواناییهاي شخصی من را میو ضعف

کرد. در آخر این جلسه از مهسا پرسیدم که آیا او روانشناس جا آسیب ببینم به من یادآوري میتوانم از انی که مینقاط

 دانم که او چطور به چنین شناختی از من دست پیدا کرده بود؟است؟ و او با لبخندي پاسخ منفی داد و من هنوز نمی

رفت کرد، دقت و ریزبینی که در تحلیل روند پیشاشکاالت من می اي که او براي پاسخ به سواالت و رفعوقت و حوصله

کرد را هرگز نه هایی که از من میداد و تمام حمایتهایی که در روزهاي افت انرژي به من میام داشتُ انگیزهکاري

ه بودم، ها شرکت کردهاي دیگري که در آنها و دورهدر مدرسه، نه در دانشگاه و نه در هیچ یک از ورك شاپ

را  ریا و صادق بود که قدم به قدم توتجربه نکردم. او به معناي واقعی کلمه یک مربی، یک راهنما و یک دوست بی

از عمق وجودش در تمام مهسا مثل یک راهنما، با لبخندي  بدوي! کرد تا بتوانی در نهایت به تنهاییهمراهی می

ن اي شخصی یا کاري باشد، همیوضوعی باشد، مهم نیست مسئلهیط کار همراه من بود. مهم نیست چه مهاي محسختی

ه دهد، جوري ککه مهسا احساس کند که نیاز داري با او صحبت کنی، با تمام وجود وقتش را در اختیارت قرار می

ی. او دقیقا حوصلگنه اجبار و بی کند؛ نه نمایشی در کار استکنی که یک نفر دارد به تو توجه میواقعا احساس می

 بینی؛ سراپا توجه و پر از اشتیاق. همان است که می

ام و در موقعیت بهتري در حال ادامه مسیر خود هستم؛ نویسم من در کار خود پیشرفت کردهاآلن که این متن را می

وانند چنین تسیار کمی هستند که میمهسا من را براي قرار گرفتن در آن هدایت کرد. افراد ب يهامسیري که راهنمایی

تاثیر عمیقی در زندگی انسان بگذارند. خوشحالم که مهسا در نقطه درستی وارد زندگی من شد و توانست تاثیر 

 ماندگاري روي زندگی من به جا بگذارد.

 

٤ 
 



 برنامه نویس –محمدرضا عبدلی  )3

تن که نم ولی خانم گنجی اینقدر تو جلسات گفیکی از ویژگی هاي من اینه که زیاد فکر میکنم و کمتر بازگو میک

با اینکه من در حوزه ایشون  ت رو ترك کردم ولی همچنان دارمش.این عاد "فکر کنم یه چیزي میخواي بگی"

تخصص ندارم ولی فکر کنم شناخت دقیق از مخاطب مهم باشه. یکی از ویژگی هاي من زیاد خندیدن بود در این 

جاي خودش رو داره و گاهی باید جدي بود. ارتباط بیشتر با اطرافیان براي من که یک دوره متوجه شدم هر رفتاري 

درونگرا هستم سخت بود، االن میبینم که خیلی بهتر شدم و گفتگوها و اقداماتی که درنظر گرفتیم در این جلسات 

ت چطور تغییر دیدگاه دم نیسوارد فضاي ارتباطی بیشتري با دیگران شدم و یاد گرفتم که در بعضی مسائلی که خوشاین

بدم. خانم گنجی از افرادي هستند که به نظر من درك درستی از همه چیز دارند و من کمتر کسی رو دیدم که این 

 ویژگی رو داشته باشه.

 

 دانشجوي رشته ژنتیک –سودا ماهري  )4

و  یی همچون ترس از اشتباهعالقه ام به رشته ي تحصیلی خود شده بودم اما پارامترهادر طول تحصیلم متوجه عدم 

نجی در طی م. خانم گعدم اعتماد به نفس مانع شده بود تا بتوانم مسیر شغلی و تحصیلی جدید و مورد عالقه ام را بیاب

کمک کردند تا مسیر درست تحصیلی و شغلیم را یافته و قدم در راه رسیدن به آن ها توام با مبارزه علیه  جلسه  12

به هرکسی که دنبال رشد و پیشرفت خود است توصیه می کنم از آرامش و گوش شنواي خانم ترس هایم بردارم. من 

 گنجی بهره برده و بهترین مسیر را براي خود رسم نماید.
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