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تریتا درمانگر پارس و تیراژه درمان

فعال در صنعت تجهیزات پزشکی و دارویی

1391 تا 1389کارشناس فروش، 

 آلمان در ایرانKarl Storzپرتو رایان درمان، نماینده انحصاری شرکت 

فعال در صنعت تجهیزات پزشکی

 1397 تا 1393مدیر بازاریابی و مدیر توسعه کسب و کار، 

چارگون

سابقه کار

 تا اکنون1397کُوچ زندگی، 

(کیفکو  )مستقل و همکار با کانون یادگیری فردا 

فعال در حرفه ی کُوچینگ

1393 تا 1391کارشناس فروش، 

فعال در تولید نرم افزارهای سازمانی



عالقمندی ها و دیگر فعالیت ها

روانشناسی، فلسفه، اندیشه، جامعه شناسی، مردم شناسی، ادبیات، کسب و کار

 ثانیه و خود برتر با همکاری نشر نوین پارسه5ترجمه کتاب های خودیاری قانون 

.تحقیق و مطالعه در زمینه زبان بدن کودک و روش های برقراری ارتباط موثر با کودکان

.تحقیق و مطالعه در زمینه نقش بازاریابی حسی در جلب مشارکت مردمی

.تحقیق و مطالعه در زمینه رهایی از سیگار بر پایه کُوچینگ

.تحقیق و مطالعه در زمینه روش های برقراری ارتباط موثر

.تحقیق و مطالعه در زمینه فرزندپروری بر پایه کُوچینگ

.تحقیق و مطالعه در زمینه به زیستی جهانی

1388 و رئیس حسابداری صنعتی، 1387کارشناس بودجه و گزارشات، 

(برند دلپذیر  )کدبانو 

فعال در صنعت غذایی کنسروی

1387 تا 1381کارشناس مالی و اداری، 

کُمار و پروژه اصالحات بخش مسکن بانک جهانی-کنسرسیوم پتروپارت، کنسرسیوم سیدم

در بخش ستادی و پروژه ای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و عمرانی

را به عنوان چهار ستون طالیی چهار گوشه  "حرکت"و  "جدیت"، "تمرکز"، "اطمینان"بخواهم بی مقدمه و طفره رفتن سر اصل مطلب بروم، میتوانم 

.ی دفتر کُوچینگ افشین نام ببرم که در فضای جلسات او میتوان آن را تجربه کرد

کوچینگ به عنوان یک تکنیک کارآمد برای سازماندهی افکار و رسیدن به نوعی شناخت از خود، زندگی من را دیگرگون کرد، به کمک افشین که من 

.فکر می کنم بهترین توانایی اش یک کوچ نمونه بودن است این تحول بزرگ در زندگی من رخ داد

افشین اینقدر قوی میشنوه که گاهی آدم میمونه، اولش یه ترسی میوفته تو جون آدم که چجوری تونسته بشنوه، منتها چون بی قضاوتیش جای شک 

.باقی نمیگذاره خیالت راحت میشه و تو امنیت کامل حرف هایی رو میزنی که میترسیدی با خودت هم مرور کنی

شناختی اصال به کُوچینگ نداشتم ولی درگیری ذهنی خیلی زیادی در زندگی خود داشتم که بصورت خیلی تصادفی با کُوچ خودم افشین مواجه و 

تأثیر شگفت انگیز و عملکردش در زمان خیلی کوتاه آنچنان تأثیری در روحیه و زندگی من داشت که تا عمر دارم فراموش نمی کنم و دوست دارم که 

.این رابطه را همیشه در زندگی خودم در کنارم داشته باشم

کُوچ افشین حرف نداره، مهم ترین ویژگیش اینه که اصال متوجه نمیشی داری کُوچت میکنه و دیگه اینکه تو چهره و صداش کامال خودت رو میتونی 

.ببینی، که همین موضوع بزرگترین قوت قلبیه که بهت گوش کرده و کامال فهمیدتت

برخی توصیه ها


