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  اطالعات فردي

  

 وضعیت تاهل: مجرد -

 1356سال تولد:  -

 نام پدر: محمد -

  

  سوابق آکادمیک

  

 )  International Coach Federation و فدراسیون بین المللی کوچینگ (عض -

   FCAکوچینگآکادمی  - داراي مدرك سطح یک کوچینگ -

 ) PCCکوچینگ (  دانشجوي سطح دو -

 سازمان مدیریت صنعتی -MBAکارشناسی ارشد  -

 دانشگاه صنعتی اصفهان -مکانیک کارشناسی مهندسی -

 دوره تسهیل گري -

 دوره مدیریت کیفیت  -

 دوره مدیریت استراتژیک  -

  دوره هوش هیجانی -

 دوره مدیریت پروژه -

 )، ...(یوگاي خنده دوره مدیریت شادمانی  -

  دوره آشنایی با روش هاي حل مساله به روش گروهی  -



  وابق حرفه اي تجربیس

  

پتروشیمی و  ودر صنعت نفت ، گاز  خارجی کارشناسی و مدیریتی در حوزه هاي: مهندسی و بازرگانی سال تجربه 18 -

  ریلیصنعت 

 براي افراد و گروهها کوچینگ فردي و سازمانیانجام جلسات  -

 عضویت کمیته مشورتی ریاست اتاق بازرگانی ایران  -

 سابقه عضویت در کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی بازرگانی ایران -

 )LAB(پتروشیمی سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایرانژي شرکت تمدیریت پروژه تدوین استرا -

 ) LABعضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(پتروشیمی  -

 همکاري در زمینه تدوین نظام آموزشی شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران  -

 تدوین و ترجمه مقاله در نشریات دنیاي اقتصاد، سرمایه و گزیده مدیریت -

 ادمین کانال تلگرامی (( یادداشتهاي یک کوچ )) -

 تهیه پادکستهاي ((سفر به دنیاي کوچینگ )) -

 صنعت در ایران پروژه کارشناسی: بررسی موانع توسعه -

 

  عالیق

  

  

 مطالعه در زمینه هاي هاي مدیریت، اقتصاد ، توسعه و جامعه شناسی -

 کوچینگروان شناسی و  ،در زمینه هاي توسعه فردي مطالعه -

 بعنوان مشاور، تسهیل گر و کوچ ات فقرزدایی ط با موضوعبفعالیت در سازمانهاي مردم نهاد مرت -

رکیه، آلمان، هلند، چین، هند، تاتریش، سفرهاي داخلی و خارجی اکتشافی و ماجراجویانه ( سابقه سفر به ایتالیا،  -

 )پاکستان، امارات، عربستان، گرجستان و ...

 در برنامه هاي گفتگوي کافه هاي تهران در هر کدام از موضوعات باال و تسهیل گري در مشارکت -


