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 سوابق تحصیلی 

 

  ها المللی کوچمدرک سطح یک کوچینگ مورد تأیید فدراسیون بیندارایICF  -  آکادمی کوچینگ 1394از سال

    FCA  فارسی زبانان

  دارای تأییدیهACC (Associate Certified Coach) ها المللی کوچاز فدراسیون بینICF  و عضو فدراسیون

 ICFها المللی کوچبین

  مراجع مختلف 130ساعت تجربه کوچینگ با بیش از  900سابقه بیش از 

http://www.cyfco.ir/


 

  1374 علوم آزمایشگاهی  دانکار                                                       

  گذراندن دورهMBTI 

  گذراندن دورهNLP 

 سال 25های خودشناسی و تفحص خویش به مدت گذراندن دوره 

 های مختلف مربوط به علوم شناختی گذراندن دوره 

 های مردم نهاد و گذار و فعال در حوزه سازمانبنیانهمNGO دیدگان وقایع طبیعی های یاری رسانی به آسیب

 و غیرمنتظره

  مشارکت در امور بهبود زندگی معلولین 

 ای تجربی سوابق حرفه

 

 های ایرانی جهت ارائه خدمات کوچینگ، همکار و سهامدار در کانون یادگیری فردا )کیفکو(: یکی از اولین سازمان

 تاکنون( 1395آموزی )سال منتورینگ و مهارت

 ای: دارای مدرک کوچ حرفهACC  از سازمان بین المللی کوچ( هاICF و عضو این سازمان به عنوان کوچ همراه ) 

 فردی  ساعت سابقه کوچینگ 750با بیش از  فردی و سازمانی ای: کوچ توسعه فردی و بهبود عملکردکوچ حرفه

 های شغلی منتورینگ گروهی در حوزه بهبود شایستگی –و سازمانی و کوچینگ گروهی و کوچینگ 

Personal development Coach & Performance Coach         

 ن آرشتهای امام حسین )ع( و روئینبازنشسته آزمایشگاه تشخیص پزشکی خصوص و بیمارستان 

  1375 – 1396اشتغال در آزمایشگاه تشخیص پزشکی 

  1379 – 1396مدیر داخلی و سوپروایزر آزمایشگاه تشخیص پزشکی 

 آزمایشگاه در طول دوران خدمت گاه و همکاری برای بهبود عملکرد چهارآزمایشاندازی دو راه.  

 تدریس ریاضیات.  



 

 محقق در رابطه با علوم شناختی در مسیر شناخت خود و هستی شناختی. 

 مترجم.  

 های برگزار شدهکارگاه

 

 برگزاری کارگاه خلق باورهای  –برنده طراح و برگزاری کارگاه تغییر باورهای محدود کننده و ایجاد باورهای پیش

 یک سازمان.مشترک برای شرکاء کاری در 

 انداز با تکیه اصلی بر متد گروه ینسنتسهیلگر هیئت مدیره برای یافتن و همسوسازی چشم.  

  ها.برای هم بنیانگذاران و مدیران سازمان سازی کارایی عملکرد و بهینه بهبودطراح و برگزار کننده کارگاه 

  راهبری در مدیریت آموزش دولتی. کارگاه کننده برگزارطراح و 

 گرایی ناکارآمد در کانون یادگیری فردا به صورت کاری و کمالاندازی، اهمالکارگاه غلبه بر به تعویق برگزاری

 حضوری و مجازی. 

 زی. به صورت حضوری و مجا سازی کارآیی در کانون یادگیری فردابرگزار کارگاه بهبود عملکرد وبهینه 

 های کافه کوچینگ در کانون یادگیری فردابرگزاری کارگاه 

 هایی در ها و مشکالتی که ایجاد محدودیتروبه رو شدن من با من )بررسی ترس طراح و برگزار کننده کارگاه

 اند.(زندگی ما کرده

 گر کارگاه توسعه فردی و سازمانی برگزارکننده و تسهیل 

  ایرانسل به ارائه خدمات کوچینگ فردی و سازمانی و همکاری با مدرسه اشتغال شریف و طرح توسعه شغلی

 منتور.  –عنوان کوچ و کوچ 

 

 

 



 

 ی من درباره

 

مشغول به آموزش و  ICF هاالمللی کوچمورد تأیید فدراسیون بین FCAبا ورود به آکادمی کوچینگ  1394از سال 

ای خود عنوان کوچ تحول فردی و زندگی فعالیت حرفهبه 1395یادگیری سطح یک دوره کوچینگ شدم و از فروردین 

 ی فعالیت خود افزودم.را در حوزه کوچینگ شروع کردم و با شروع همکاری با کانون یادگیری فردا )کیفکو( به گستره

 

های او بود با این ل شدم و با وجود مادری که استقالل و توانمندی فرزندان از ارزشاطفادر کودکی مبتال به بیماری فلج

خواهی، توانند محدودیت ایجاد کنند و در زندگی با تالش و کوشش به آنچه که میها نمیرویکرد رشد کردم که تفاوت

نی و برای این منظور الزم است ابتدا دست خواهی یافت، تنها الزم است که از تمام پتانسیل و توانمندی خود استفاده ک

ها و نقاط قوت خود تکیه کنی و آنها را پرورش ها بر توانمندیجای تکیه بر نقاط ضعف و محدودیتآنها را بشناسی و به

هایت بیشترین استفاده را ببری آنگاه متوجه خواهی شد که تا خواهی از توانمندییابی به آنچه میدهی و برای دست

 ام تالش کردم با این روش زندگی کنم. زه منحصربه فرد هستی و من در طول دوره زندگیانداچه

پذیری، تالش، پذیرش یاری و مهر، تمامیت و روراستی، صداقت، تعالی و رشد، دوستی، همدلی، برقراری ارتباط، مسئولیت

هایم و کشف به یادگیری همسو با ارزش دلیل عالقههای بنیادین من هستند. بهعدم قضاوت، همکاری و همیاری از ارزش

های دنیای درون خود از دوران نوجوانی تا کنون مشغول مطالعه و تحقیق جستجو و شناخت خود بودم و ناشناخته

 یابی به رسالت شخصی در زندگی و به ثمر رساندن آن بوده است. ترین موضوع برای من دستترین و اصلیمهم

ی من به ریاضیات و آموزش و یادگیری مشغول الفاصله وارد فضای کاری شدم و با توجه به عالقهبعد از پایان دبیرستان با

تدریس ریاضیات شدم و تا پایان دوران دانشگاه به این کار مشغول بودم و بعد از پایان تحصیالت دانشگاه وارد فضای 

اره سعی کردم که بهترین خودم را همراستا کاری مرتبط با رشته تحصیلی خود شدم. در طول خدمتم در آزمایشگاه همو

ها هایم ارائه دهم و در این مسیر کار کنم پس مشغول کارهای تحقیقاتی مربوط به شناخت و تشخیص بهتر بیماریبا ارزش

پذیری و مهر و همدلی با دیگران بسیار خوب و مؤثر گذشت. های کاری من با توجه به ارزش باالی مسئولیتشدم و سال



 

یابی به آنچه از های بسیار و عالقه به همراهی دیگران برای دستها کار بر روی شناخت خود و کسب تجربهاز سالبعد 

هایی باشم. کوچعنوان کوچ مشغول به کار میتاکنون به 1395خواهند وارد حوزه کوچینگ شدم و از سال موفقیت می

موجب رضایت و ایجاد تغییرات همراه با رشد بسیاری، همراه  ها با من در یافتن و حرکت در مسیری کهکه در این سال

 اند و من نیز امیدوارم بتوانم همراه مؤثری در مسیر موفقیت دیگران باشم. بودند کمک ارزشمندی به من کرده

 ر همیشگی هستم. توان گفت یک جستجوگطور کلی میمندم و بههای شناختی عالقهبه تمامی حوزه

 

 )با مجوز مراجعان(ها نامهتوصیه

 

 الهه ذگردی  نام مراجع: .1

 سال 49 سن:

دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی گرایش  –کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی  تحصیالت:

 بیومتریال

 1397و  1396و  1395 هایسال تاریخ کوچینگ:

 بازخورد مراجع:

خودشناسی و تعیین اولویت و سلسله مراتب زندگی،  من در یک دوره کوچینگ بلندمدت با موضوعاتی از قبیل:

بندی آن ، مدیریت زمان، مدیریت اهداف کالن و تقسیمهای زندگیبندی اهداف براساس اولویتشناخت طبقه

های شناخته شده و های مختلف براساس عادتریزی )داشتن جایگزینهای کوچکِ قابل اجرا، برنامهدر بخش

های اتفاق های رفتاری و بازکردن آنها و در پی آنها، پذیرش واقعیت، تحلیل گرهاخالقی و کاری(خصوصیات 

های زندگی، روشن نمودن افتاده در زندگی و رهایی از ایجاد محدودیت آنها، پذیرش خود و توانمندها و واقعیت

ک کالم، دادن ابزار های مبادله شده و در یگری، براساس صحبتزوایای تاریک روح )با استفاده از تکنیک پرسش

گری خودشناسی به دست خودم(، روابط عاطفی و مسائل درونی )با استفاده از تکنیک شنوندگی عمیق و پرسش



 

شد اهداف کاری واضح و آشکار شود و در نظر گرفتن تمام مسایل جنبی و دورکننده مناسب و به جا که سبب می

 نم بوداغی همراه بودم. از این اهداف، قابل شناسایی و ترک باشند.( با خا

ای العادهی من و با حضور کامل و همدلی فراوان، شنوندۀ فوقدر طول این مدت ایشان بدون هیچ قضاوتی درباره

ی مسائل مختلف گفتگو کنم و به نتایج توانستم با آرامش خاطر در بستری از اعتماد دربارهبودند و من می

 ابی به اهدافم رسیدم. بای درباره ی خودم و دستالعادهفوق

 

 بنفشه حیدری فخر نام مراجع: .2

 سال 28 سن:

 دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال  تحصیالت:

 بازخورد مراجع:

ای با ایشان جلسه 12شروع شد و به مدت دو دوره  1395چینگ من با خانم بوداغی از فروردین جلسات کو

های مدت با حمایت ایشان توانستم مسیر درست و مناسب را در زندگی در زمینهجلسات کوچینگ داشتم. دراین 

طوری که سبب شد روند زندگی من کامالً تغییر کند. عادات بد تحصیلی، اجتماعی و عاطفی تعیین کنم. به

پذیرتر از گذشته شدم و همچنین موجب تقویت گذشته با عادات کارآمد و مناسب جایگزین شدند، مسئولیت

 اعتماد به نفس در من شد. 

ایشان با گوش دادن و پرسیدن سئواالت قوی و مؤثر مسیر رسیدن به اهدافم را شفاف ساختند. من در تمام 

کردم و حتی آزاد بودم موضوع هر جلسه خودم تعیین کنم. با کمک ایشان طول جلسات احساس راحتی می

کردند تا بهترین تنظیم کنم ایشان همواره سعی میتوانستم برنامه متناسب با شخصیت و روحیات خودم را 

 های خودم پیدا کنم. ها را خودم از پاسخحلراه



 

مند به کارشان و همچنین مشتاق ای و با تبحر و مهارت کافی و بسیار عالقهاز نظر من ایشان یک کوچ حرفه

که از کوچینگ داشتم تمایل دارم از ای باشند. من با توجه به تجربهکسب نتیجه مورد انتظار مراجعین خود می

 کنم. خدمات کوچینگ بیشتر استفاده کنم و استفاده از آن را به شما هم توصیه می

 

 زهره حمیدنام مراجع:  .3

 سال 46 سن:

  کارشناس روانشناسیتحصیالت: 

  بازخورد مراجع:

و نشاط نداشتم و این تنها  ام هرگز به اندازه یکسال اخیر احساس قدرت، آزادی، امیدسال زندگی 46درمدت 

داشتنی است. یک دلیل بزرگ دارد و این دلیل برگزاری جلسات کوچینگ با خانم ناهید بوداغی عزیز و دوست

زدم یکی از دوستانم ایشان را به من معرفی کردند که در طیفی دست و پا میدرست یادمه دوسال پیش در حالی

ای درون و بیرون کامالً جلسه 12ینگ داشته باشم. در طی یک دوره و پیشنهاد دادند از با ایشان جلسات کوچ

دیدم و اساساً دگرگون شد. من با احساساتی خام و باورهای اشتباه از یک نیازهای مبرمی که در خودم می

زوایای ناکارآمد و یا حتی اشتباه بودند به ایشان مراجعه کردم و خانم بوداغی عزیز به من کمک کردند تا بتوانم به 

پنهان و تاریک وجودم سرک بکشم و نیازهای واقعی خودم را شناسایی کنم و نقاط ضعف و نقاط قوت خودم را 

چیزی الزم است انجام دهم و چه کسی پیدا کنم و به این ترتیب یاد گرفتم که نیاز اصلی من واقعاً چیست و چه

رفتم و یک سال پیش من تنها به سرکار می باشم تا احساس واقعی خوشبختی و رضایت به سراغم بیاید. تا

خواستم زندگی کنم. اما اکنون آنچه که سالها کردم و بلد نبودم برای خودم و آنچه به راستی میروزمرگی می

کنم و گاهی برای خودم دهم، قالب بافی میکشم، یوگا انجام میزیادی آرزویشان را داشتم را دارم، نقاشی می

ترین کسی هستم که این یعنی من خوشبختبرم و لذت می نهایتبیتمام این کارهای کنم و از آشپزی می



 

کردم دیگری باید به من ببخشید را خودم به دست آوردم و این توانستم باشم همان خوشبختی که تصور میمی

 موهبت را مدیون و ممنون خانم بوداغی عزیز هستم.

آنکه از جانب خودش رهنمودی بر پایه باورهای شخصی خود به من بدهند بدون منت ایشان بدون قضاوت و بی

های قوی و تفکربرانگیز دادند و با پرسشو آزار و درنهایت صداقت و همدلی و صمیمیت و بردباری به من گوش می

برانگیز ایشان های چالشهایی که به پرسشترین مسیر را از درون خودم با پاسخکردند تا درستبه من کمک می

توانم بگویم که تمام موفقیتهای امروزم را مدیون ایشان و جلسات کوچینگ دادند، پیدا کنم و با جرأت میمی

  هستم.  

  

 


