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 تحصیالت دانشگاھی و دوره ھای آموزشی

 1381 -  لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی 

  فوق لیسانس مدیریت(MBA)  از John Molson School of Business-  1385 -کانادا  

 انگلستان از آکادمی کوچینگ فارسی زبانانو بیزنس کوچینگ مدرك کوچینگ سطح یک  داراي FCA – 1397 

 1390-1387 – شرکت هاي مارس و ریگلیبازاریابی دوره هاي تخصصی فروش و بازاریابی در دانشگاه  داراي مدرك 

 تجربھ، تخصص، و دستاوردھا

 14 6بیش از  شامل برندهاي معتبر داخلی و بین المللی همکاري با و  سال سابقه کاري در شرکت هاي پخش مواد غذائی  

 در سمت مدیریت ارشدتجربه سال 

o 1391-1385    شرکت ریگلی      مدیر برند اربیت 

o 1393-1391    پخش کیال    مدیر فروش و بازاریابی 

o 1396-1393    پخش کیال      معاون توسعه فروش 

o 1398-1396  پخش پرنیان (مهرام)      معاون توسعه بازار 

o  حرفه ايکوچ      freelance    1397-1398 

 1391-1389( از طراحی تا اجرا راه اندازي و مدیریت کسب و کار خانوادگی در صنعت رستوران( 

  و محصوالت بهداشتی تیم توسعه فروش سازمان هاي پخش مواد غذائی رهبريراه اندازي و 

  مدیریت فروش و بازاریابی نقاط فروش شامل برنامه ریزي و هدفگذاري، طراحی طرح هاي ترویج فروشندگان و مشتریان، پروژه

 و نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی اثربخشی آنهاهاي مرچندایزینگ، 

  تینگ ، بریف آژانس تبلیغاتی، مارکبرنامه مدیریت بازاریابی برند هاي معتبر داخلی و بین المللی شامل طراحی و نهائی سازي

 نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مارکتینگ و ارزیابی اثر بخشی آنها

  رهبري پروژه هاي انگیزشی موفق سازمانی در راستاي تحقق اهداف فروش فصلی از طراحی، برنامه ریزي تا اجرا و تحقق صد

 در صدي اهداف در سه سال متوالی

 ژیک سازمان مسئول تعیین اهداف کالن سازمان، توسعه زیرساخت ها، فرآیند ها و رویه ها، عضو کمیته تصمیم گیري استرات

 استراتژي سبد کاال، تعیین بودجه ساالنه، طراحی ساختار ارزیابی عملکرد کارکنان، آموزش و توسعه منابع انسانی

  جربه کوچینگ سازمانی بعنوان مدیر ساعت ت 500ساعت تجربه کوچینگ حرفه اي فردي و سازمانی  و بیش از  100بیش از

 در نقش کوچ

 ھ سابقھ ھمکاری با آنھا داشتھ امک برندھا و شرکت ھائیبرخی 

   

 توانمندیھا
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 حل مسالهو رت باالي تجزیه، تحلیل، مها 

 قدرت تمرکز باال در برنامه ریزي، هدفگذاري، و  اقدام درجهت تحقق اهداف تعیین شده 

  راستاي تحقق صد در صدي اهداف در جهت حرکت با انرژي باال درمهارت باالي تیم سازي، ایجاد انگیزه 

 برقراري ارتباط موثر و مدیریت تعارضات با استفاده از مهارت همدلی و درك متقابل باال 

 مهارت حفظ و ارتقا سطح مشارکت افراد در دوره تغییرات سازمانی 

 درباره من

 14از کانادا هستم.  MBAساله، داراي لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس  41من، عطیه قوچانی، 

و   سال سابقه کار حرفه اي در سازمان در صنعت پخش مواد غذایی و محصوالت بهداشتی در شرکتهاي بین المللی و داخلی معتبر

در کنار بزرگان این صنعت دارم. میتوانم بگویم نقطه عطف من در زمینه کاري، شروع کار بعنوان معاون توسعه فروش در شرکت 

بوده است؛ در آنجا در فضاي ایجاد شده بواسطه باور و اعتمادي که صاحبان شرکت به من داشتند،  1393پخش کیال در اردیبهشت 

ي شد و بتدریج رشد کرد و نظم و شکل بیشتري به خود گرفت تا کم کم به قلب تپنده سازمان و تیم توسعه فروش کیال پایه ریز

  منبع شور، شوق و انرژي سازمان تبدیل شد.

و   ما در توسعه فروش کیال کار نمی کردیم؛ زندگی میکردیم؛ دستیابی به اهداف سازمان آرزویمان بود که مشتاقانه، پر از انرژي

قوا و جسورانه در مسیردستیابی به آنها قدم بر می داشتیم، میجنگیدیم و به آن ها میرسیدیم؛ خسته و کالفه و بی انگیزه، با تمام 

   رمق می شدیم، ولی ناامید نمی شدیم و در این مسیر سایر اعضاي سازمان را با خود همسفر می کردیم.

و   گرِو حالِ خوبِ اعضایش است. در گروِ حال خوبشان  افش دردر کیال یاد گرفتم و تجربه کردم کلید موفقیت سازمان و تحقق اهد

رابطه موثرِ آنها با یکدیگر. در گرو این است که هرروز به ذوق و شوق دیدن همدیگر سرِ کار بیایند و از بودنِ باهم سیر نشوند و 

سازمان بتپد و با شنیدن آن از شور و شعف شنیدنِ زنگهاي موفقیت   عصرها به سختی از هم دل بکنند؛ در گروِ این که قلبشان براي

با رویاي تحققش سر به بالش بگذارند و هرروز صبح   . در گروِ اینکه موفقیت سازمان آرزویشان باشد، آرزویی که هرشبپایکوبی کنند

  به حرکت درآیند و تخت گاز به پیش روند. بیدارشوند،  به آن  به شوقِ یک قدم نزدیکتر شدن

گري را هم فهمیدم؛ فهمیدم که من، عطیه قوچانی، با سال ها سابقه کار حرفه ایی و شناخت کامل از ساختار کاري درآنجا چیزِ دی

می توانم باالیی که دارم  ، و مهارت تیم سازيدرك متقابل، تمرکز، و برنامه ریزي ی،با قدرت همدل سازمانها، موانع، و چالشهایشان،

حرکت فعاالنه در مسیر اهداف سازمان  درجهتدر ایجادِ این حالِ خوب، در ایجاِد رابطه موثر، در ایجادِ انگیزه و انرژي در افراد 

انتخاب کنم که با اتکا بر تجربیات کاري و توانمندي هاي فردي من دامنه این گرفتم مسیر شغلی را تصمیم  لذا تاثیرگذارباشم.

و  همسوسازي تجربیات کاريبا کوچینگ آشنا شدم و آن راگزینه ایده آلی جهت  ،در این جستجو ا وسیع تر کند.تاثیرگذاري ر

 آکادمی کوچینگ فارسی ه عنوان دانش آموخته این رشته در سفر کوچینگ خود را ب 96مندي هاي فردي ام دیدم. از بهمن نتوا
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کنم. تجربه موفقی که در کار  مهارت در ارتباطات شخصی وکاري خود استفاده می زبانان شروع کردم و از آن زمان آگاهانه تر از این

با استفاده از مهارت کسب شده و  اخیر خود در تشکیل و توسعه تیم توسعه بازار شرکت پرنیان (شرکت پخش محصوالت مهرام)

  وان یک کوچ حرفه اي مصمم تر کرد.مرا در محکم ترگام برداشتن در مسیر شغلی آینده ام بعنپیاده سازي آن داشته ام، 

 مراجع کوچینگ یک بازخورد

  مدیر پروژه و کارشناس روابط عمومی  -خاطره مقدم

  اولین تجربه من از کوچینگ

در طول سه چهار سال گذشته و به واسطه بحران هاي خاصی در زندگی با اونها مواجه شده بودم، به مشاورین متعددي مراجعه کردم. 

ین مراجعات براي من هیچ دست آوردي نداشتن اما بعد از مدتی من رو دچار دلزدگی ناشی از تکرار میکردند. تکرار باید نمیتونم بگم ا

  ها و نبایدها، خوب ها و بدها و درست و غلط ها.

یا اینکه: » مدي؟تو که همه چی رو درباره خودت میدونی چرا اینجا او«در بهترین حالت مشاوره بعد از شنیدن حکایت من، می پرسید: 

  »االن دقیقا چی میخواي بدونی؟ بشنوي؟« 

شاید من در انتخاب مشاور خیلی خوش شانس نبودم. در هر صورت این مبحث رو رها کردم اما مکالمات درونی من هیچگاه رها  

ن، ساعت هاي زیادي رو صرف نشدند و در بازه اي از زندگی شدت بیشتر پیدا کردند. در اون دوران که مصادف بود با دوري من از وط

تفکر ، سوال و جواب از خودم و پیاده روي هاي طوالنی میکردم. موضوعات زیادي در ذهن من روشن شدند و شکل گرفتند که من رو 

  در مسیر خودآگاهی عمیقتري سوق دادند.

  یدم  که چه چیزهایی رو نمیدونم.فهم -2چیزهایی رو فهمیدم  -1موضوعاتی که بعد از اون دوران باهاش مواجه شدم این بود: 

  در این مرحله ذهن من پر بود از چراها و چطورها و کلی افکار نامنسجم و آشفته.

اولین بار با مفهوم کوچیک توي یه کافی شاپ در حین یه معاشرت دوستانه با عطیه و تعریف آنچه بر من گذشته بود، آشنا شدم.  به 

و مشخصی از مباحث مشاوره و غلط و درست هاي مشاوره ها داشت. اینطوري بود که ما جلسات نظرم جالب اومد و فاصله قابل قبول 

  کوچینگ رو با هم شروع کردیم.
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در طول مسیر من می دیدم که افکار آشفته ام چطور نظم میگیرند و من رو به آگاهی میرسونند. آگاهی هایی که هرچند کوچک و 

اونها احساس آسودگی و خوشحالی زیادي میکردم حتی اگه اون آگاهی حاکی از این بود که  گاهی بزرگ درباره خودم، که از کشف

  من چیزي رو نمیدونم.

من متوجه بودم خودم در برابر خودم قرار گرفته ام و تمامی بد و خوب ها و درست و غلط ها از دریچه ذهن من در حال تعریف شدن 

هستند و کوچ با پرسیدن، تکرار کردن خودم براي خودم و گاهی حتی یادآوري آنچه فراموش کردم تنها پیمودن مسیر خودم رو براي 

  و به سمت مسیر دلخواه خود، دیگران  یا جامعه اي که در آن زندگی میکنم، سوق نمیده. من راحت تر میکنه اما من ر

دست آورد دیگه اي که من از جلسات داشتم پی بردن به ریشه و منشا پیدایش بازخوردها، رفتارها، گزینش واژگان و تفکراتی بود که 

از خودم شگفت زده می شدم. به بیان ساده تر فهمیدن جواب  در ارتباط با موضوعات مختلف از خودم نشان می دادم و گاه خودم

سواالتی از این قبیل: چرا من به خانم/آقاي فالنی چنین حرفی رو زدم؟ چرا من از رفتار خانم/آقاي فالنی ناراحت شدم؟ چطور ممکنه 

  و ...اینجوري فکر کرده باشم/ رفتار کرده باشم؟  چی شد که یهو داد زدم/ ترسیدم/ گریه کردم؟ 

کالم آخر اینکه من میدونم در مسیر رسیدم به خودآگاهی و رشد فردي مسیري طوالنی در پیش دارم و یقینا نقطه انتهایی براي این 

مسیر وجود نداره. میدونم در زمان هاي حساس و بحران هاي زندگی شاید حرف ها کمتر به کارم بیاد و در عمل باید خودم رو محک 

در این مسیر کمک » آیینه سخنگو«مسیر براي بسیار مهم شده. از این رو حس میکنم حضور به تعبیر خودم یک  بزنم اما ادامه این

  موثري براي من خواهد بود.

  

 

 


