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 -ايحرفهخالصه سوابق تحصيلي و  -

 

 

 در يك نگاه 

  1353متولد  -حسین گایینی 

 و تسهیلگر کوچ 

 گذار و مدیرعامل کانون یادگیری فردا )کیفکو(پایههم 

 یادانش آموخته کوچینگ حرفه 

 وکار دکتری مدیریت کسب(DBA) 

  گراكسب و كار هوشمند و تحولکارشناسی ارشد مدیریت 

 مکانیک کارشناسی مهندسی 

 20 های:سال تجربه اجرایی کارشناسی و مدیریتی در حوزه 

 ریزی نگهداری و تعمیرات و...ریزی توسعه منابع انسانی، برنامهریزی آموزشی، برنامهمدیریت دانش، برنامه

 وکارهای مدیریت دانش و هوش کسبمجری پروژه 

 ریزی توسعه فردینرم و برنامه مهارت یادگیری تسهیلگر 

 یار )ُكوچ( بهبود عملکرد سازمانی و مربی )منتور( توسعه فردیره 

 مشاور و مدرس رویکردهای نوین مدیریت 

 های ملیها و كنفرانسسخنران همایش 

 و رادیو فرهنگ های مدیریتی در رادیو اقتصادکارشناس برنامه 

 

 

  آكادميك تحصيالت 

 وکار دکتری مدیریت کسبDBA  دانشگاه هتران کارآفرینی؛ 

  كارشناسی ارشدMBA   گرا مدیریت كسب و كار هوشمند و تحولگرایشMITM سازمان مديريت صنعيت ؛ 

 

 دانشگاه هتران كارشناسی مهندسی مکانیک؛ 
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 گذرانده شده هاي تخصصيدوره 

 در  ایحرفه کوچینگ دوره جامع FCA و مورد تاییدICF المللی كوچینگ()فدراسیون بین 

  دوره تخصصیPost MBA  وکار یش هوش کسبگرا BIسازمان مديريت صنعيت ؛ 

 دوره جامع فن بیان و گویندگی 

 الگوهای نوین مدیریت آموزش 

  دوره تخصصی مدیریت اجراییEMBA  

 مهندسی کیفیت جامعTQE  

  های ارایه موثر تکنیک 

 تفکر سیستمی 

  تجزیه و تحلیل حاالت بالقوه شکستFMEA 

 ... و 

 

 

 هاي آموزشيا و کارگاههدوره تسهيلگريو  تجربه تدريس 

 

 كارگاه کار تیمی )کوچینگ کار تیمی با بهترین عملکرد( تسهیلگریو  آموزش 

 مذاكره كوچینگی كارگاه  تسهیلگریو  آموزش 

 مدیریت زمان كوچینگیكارگاه  تسهیلگریو  آموزش 

  و پارادایم شیفت در مدل ذهنی تحولكارگاه  تسهیلگریو  آموزش   

 گیری های تصمیمحل مسئله، تفكر خالق و مدلكارگاه  تسهیلگریو  موزشآ 

 های كالمی(و مهارتكوچینگ فن بیان )همراه با مهارت ارایه موثر و فن بیان كارگاه  تسهیلگریو  آموزش 
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 (كوچینگ توسعه فردی)همراه با ریزی توسعه فردی برنامهكارگاه  تسهیلگریو  آموزش 

 گری(منتورینگ )مربی هایو مهارت اصول مفاهیم،گاه كار تسهیلگریو  آموزش 

 (برای مدیران های پایه کوچینگمهارت)مدیر در نقش ُكوچ كارگاه  تسهیلگریو  آموزش  

مدرسه اشتغال  -شركت رايتل -شركت ايران خودرو -شركت مگاموتور -هاي خمتلف مانند پژوهشگاه نريو و شركت توانريبراي سازمان

صنايع غذايی  -دارو سازي دکتر عبیدي -شرکت ملی نفت ايران -هاي نفيت و دانشكده نفتشركت پااليش و پخش فراورده -يفشر

 -شرکت رجا –انشگاه الزهرا د  -سازمان هبزيسيت -سازمان انرژي امتی -شرکت هنکل -شرکت بامیلو -شرکت دجیی کاال -ماسترفوده

 ... مرکز توسعه شغلی ايرانسل -پژوهشگاه پلیمر -تپژوهشگاه ارتباطا -شرکت دارويی کارن

 

 

 و

  آموزش تفکر ناب، تولید ناب و مهندسی جریان ارزش 

  آموزشRCM  )نگهداری و تعمیرات بر پایه قابلیت اطمینان( 

  )آموزش کایزن )بهبود مستمر 

 آموزش اصول و فنون سرپرستی پیشرفته و اخالق سرپرستی 

 ریزی استراتژیک  و تدوین آموزش مفاهیم برنامهBSC  

 شناسی شخصیت ار گروهی بر مبنای تیپآموزش ک 

 كاویوکار و مفاهیم دادهآموزش مفاهیم و معماری هوش کسب 

 وکار بر مبنای تفکر طراحیآموزش کاربردی نوآوری در کسب 

 آموزش كارگاهی تفکر سیستمی 

 های کاربردی و اجرایی مدیریت دانشها و تکنیکآموزش كارگاهی مفاهیم، مدل 

 96تا  82ناسان شرکت ايران خودرو از سال براي مديران و کارش
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 هاي اجراييتجربه 
 

                                                                                                                          کو(    کانون يادگيري فردا )کيف

 تا کنون ۹۵ دي از
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                          CEO CYFCo Co-Founder &            كوكیف و مدیر عامل گذارهم پایه -

  www.CYFCo.ir                        شی مهارت محورهای آموزانجام جلسات کوچینگ فردی و سازمانی و ارایه کارگاه

بر مبنای پارادایم یادگیری با رویكرد كوچینگ و استفاده از  (team teaching) های آموزشیكارگاهمدل جدیدی از  طراحی  -

 مند مدیریتیهای هدفبازی

                                                                                                                        ياري )كوچينگ(                  ره

 تا کنون 13۹4از مهر 
                                     Professional Coach                 www.Gaeeni.com  :ای(یار )كوچ حرفهدر نقش ره

مدیران و  ایریزی توسعه فردی و حرفهبرنامه بهبود عملکرد و توانمندسازی، برگزاری جلسات کوچینگ فردی و سازمانی به منظور 

 كارشناسان

 

                     شركت ايران خودرو                                                                                                             

 13۹7تا   1378  از
 (1397تا  1392)از سال  

 )تولید قطعات( ی منابع انسانی در معاونت نیرو محركه كارشناس مسئول برنامه ریزی توسعه -

 مسئول پروژه استقرار نظام مدیریت دانش در معاونت نیرومحرکه ایران خودرو  -

 مسئول برنامه ریزی آموزشی کارکنان معاونت نیرو محرکه   -

  INQAعضو تیم مسئول جایزه ملی کیفیت  -

سازی های استانداردسازی محورو مسئول پیاده IKPSسازی سیستم تولید ایران خودرو استقرار و پیاده  عضو تیم -

 و مهارت 

 (1392تا  1378)از سال 

 ریزی نگهداری و تعمیرات )نت(ی برنامهرییس اداره -

 كارشناس تفكر ناب و جریان ارزش  -
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 هاي اجراييآخرين پروژه 

  کو()کیف 97زمستان  -مدیران شرکت مپنابهبود عملکرد پروژه کوچینگ سازمانی و 

 کو()کیف 97زمستان  -سازمان انرژی اتمیملکرد مدیران پروژه کوچینگ سازمانی و بهبود ع 

  کو()کیف 97زمستان  -ماسترفودهپروژه کوچینگ سازمانی و بهبود عملکرد مدیران شرکت 

 كو()كیف 97پاییز و زمستان  -پروژه كوچینگ توسعه فردی و مهارتهای نرم در مرکز توسعه شغلی ایرانسل 

 كو()كیف 97پاییز و زمستان  -شغلی در جشنواره اشتغال خوزستان پروژه كوچینگ توسعه فردی و كارراهه 

 کو()کیف 97تا زمستان  97از بهار  -پروژه کوچینگ سازمانی و كوچینگ توسعه فردی مدیران شرکت دیجی کاال 

 و(ك)كیف 96پاییز و زمستان  -پروژه كوچینگ توسعه فردی و كارراهه شغلی در مدرسه اشتغال دانشگاه صنعتی شریف 

 96سال  -در سراسر کشور های كوچینگ و منتورینگ به مدیران ارشد وزارت نیرو و شركت توانیرپروژه آموزش مهارت 

 كو()كیف 97و 

 کو()کیف 96 و زمستان پاییز -کارپروژه کوچینگ سازمانی مدیران ارشد شرکت پاش 

 )95تابستان و پاییز  -در شرکت مبتکران عضو تیم پروژه کوچینگ سازمانی )کوچینگ توسعه فردی و بهبود عملکرد 

 96تا  92از سال  -    مسئول پروژه جاری سازی نظام مدیریت دانش در معاونت تولید قطعات ایران خودرو 

 94و  93سال  -کاوی در کلینیک سرطان پستان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهرانعضو تیم پروژه پژوهشی داده 

 

 هانسها و كنفراسخنراني در همايش 
 مشهد امرداد  -وكارسخنرانی با عنوان "برندینگ، پارادایم، كوچینگ" / پنجمین همایش برندینگ و توسعه كسب

96 

 پروری" / سیزدهمین كنفرانس توسعه منابع انسانیسخنرانی با عنوان "نقش كوچینگ در توانمندسازی و جانشین- 

 96تهران آبان 

 تهران  -المللی مدیریت دانشه مدیریت دانش" / دهمین كنفرانس بینسخنرانی با عنوان "كوچینگ؛ حلقه مفقود

 96اسفند 

 تهران دی  -سخنرانی با عنوان "نقش كوچینگ در فرایند انتقال دانش" / اولین سمینار آموزشی مدیریت دانش

97 
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 خدمات قابل ارايه 

 ریزی توسعه فردی ان و برنامههای نرم مدیرهای آموزشی رویكردهای نوین مدیریتی؛ مهارتبرگزاری کارگاه 

 های پایه کوچینگ برای مدیران همراه با جلسات منتورینگ )مدیر در نقش ُكوچ(مهارت برگزاری کارگاه 

 مدیران و کارشناسان ارشد وكار و بهبود عملکردیاری )كوچینگ( توسعه كسبره 

 ای گری )منتورینگ( توسعه فردی و حرفهمربی 

  های نرمتمهارتسهیلگری یادگیری 

 و کار سازی مدیریت دانش و هوش کسبی جاریمشاوره 

 

 

 هاعالقمندي 

 

 عالقمند به یادگیری و رشد شخصی خود و دیگران 

 شناسی و گویندگی!شناسی، جامعهعالقمند به ادبیات، فلسفه، روان 

 

 هاي ارتباط و تماسراه 

 سایت شخصی: وبaeeni.comwww.G 

 سایت كانون یادگیری فردا: وبwww.cyfco.ir 

  : پست الکترونیکیhossein.gaeeni@gmail.com , hossein@gaeeni.com, gaeeni@cyfco.ir  

 ای لینکداین: ی حرفهپروفایل در شبکهhttps://linkedin.com/in/hosseingaeeni 

 کانال تلگرام افق روشن: http://T.me/HosseinGaeeni 

 کو(: کانال تلگرام کانون یادگیری فردا )کیفhttp://T.me/CYFCo 

  :09122255920تلفن همراه 
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