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 يسوابق تحصيل

 کوچينگ از  سطح یک رای مدرکداFCA                                                 

 ده علوم اقتصادی تهرانکارشناسی مدیریت گمرک از دانشک 

 

 تجربي ايحرفه سوابق

 (يشغل رضايت و يانسان منابع حوزه در سال 4) سال سابقه در صنعت خودرو 17 •

 1384 سال یشغل رضایت و انگيزه حوزه در ریتیمد یالملل نيب کنفرانس سيزدهمين در دهیبرگز طرح •

 یشغل رضایت و یسازمان نگيکوچ نهيزم در مبتکران موسسه با یهمکار •

 نگيکوچ جلسه ساعت280 از شيب یبرگزار •

 دارای نشان قهرمانی استانی در رشته کشتی و آمادگی جسمانی 

 80تا 75 یسالها در یادب انجمن عضو •

 



 

 هاي برگزار شدهکارگاه

 تهران در کار و کسب یالملل نيب شگاهینما نياول در نگيکوچ با راهکارها و چالشها کارگاه 

  را تغيير؟چ"کارگاه" 

 تحول و نگيکوچ کارگاه 

 

 من يدرباره

را دارد، مشغول به آموزش دیدن سطح یک  ICFسازمان  یهکه تایيد FCAبا ورود به آکادمی  1395از سال 

دم را شروع ای خو( فعاليت حرفهLife Coachتحول فردی ) به عنوان کوچ 1395 شهریورو از  کوچينگ شدم

ای و انجام امور به صورت حرفه ،ییگراعمل، پذیری، دوستیحظه بودن، مسووليت، در لیطبعشوخصداقت ,کردم. 

 .من است یهااز ارزش و آرامش همدلیخالقيت، ای، تعهدات حرفه

 

 )با مجوز مراجعان( هانامهتوصيه

  (موسسه مبتکران)گرافيست  –خانم بهاره خدامي   (1

 .یکار نيروت یتهايفعال شدن مطرح بهتر کار، طيمح در برتر اهداف به دنيرس و یشغل تيموقع سطح ارتقا.

 چالش به با نطوريهم من، از یافتیدر یجوابها در یبررس و دقت با و متفاوت سواالت کردن مطرح با شانیا.

 داشتند، که یعلم و تجربه با دند،يشنيم من از جلسه هر یط در که ینظرات و اعتقادات باورها، از یبعض دنيکش

 به مرحله و بردارم رو یا شده یسازمانده و مشخص یگامها هدفم، به من رساندن جهت در تا کردند تالش

 .بشوم تر کینزد یاصل موضوع به مرحله

 هدف به دنيرس یبرا که بود یهدف یدارا جلسه هر که یطور به جلسه، هر یبرگزار روند در یزیر برنامه و نظم

 و اعتماد قابل رابطه کی جادیا نطوريهم و من یها واستهخ از عیسر و حيصح درک.شديم انجام دیبا  یاصل

 .نظراتم و دیعقا ابراز یبرا باشد یمجال که راحت

 یليخ هرچند ست،ين ممکن ريغ ییآرزو و آرمان و هدف چيه که بود نیا گرفتم که یدرس و نکته نیمهمتر



 

 که ميدونيم دسترسمون از دور و بيجع رو ییزهايچ انسانها ما وقتها یليخ که نهیا تيواقع اما هست، شعارگونه

 دوباره رو میکرد یزندگ باهاشون سالها که ییباورها و میبرگرد دیبا دیشا خودمونه، وجود در بهش دنيرس راه

 از من کل در...غلط یباورها نیا رو میدار یاصرار چه و باشن غلط دیشا! تعصب بدون بار نیا م،يکن یبررس

 یبرا رو دمیعقا و ها دهیا نطوريهم و رو افکارم دارم، که یانتظار هر آوردن دست به یبرا گرفتم ادی نگيکوچ

 پله پله یزیر برنامه و یسازمانده!کنم جيبس اون به دنيرس

 )داراي کسب و کار( خانم ابراهيمي  (2

 یتفاقا طور به و شه آزاد دهنم... شم رها یاشفتگ همه اون از خواستميم فقط نداشتم نگيکوچ از یشناخت چيه .

 یها تلنگر با و قضاوت بدون طرفانهيب رو جلسات تمام. کردم شروع رو نگيکوچ جلسات  خواهرم شنهاديپ به و

 ادم به که آرامش... بود یعال شونیا یها صحبت لحن..بردن شيپ من یدهن یها گره کردن باز سمت به زیر

... کردنيم منتقل ادم به که تیحما حس. ..بود شونيهمراه و یمهربان کنار در که یی تیجد... کردنيم منتقل

 بنفس اعتماد و ها قیتشو دادنيم ادم به که یمضاعف زهيانگ... رفتن شيپ پله پله... جا به یسوالها کردن عنوان

 کردنيم قیتشو و دنیديم هم رو مثبت ريينع نیکوچکتر یحت و داشتن اتیيجز به که یخوب توجه و دادنيم که

 ..شد زده کنار ها پرده همه هناخودآگا بصورت که....و

 هستند یبزرگوار انسان شونیا... خوب کوچ بر عالوه...هستند که کنميم تشکر

 

 کوچ زندگيوافعيت در مانگر و  -خانم پريسا پوران ( 3

 : یکرامت عباس یها یژگیو نیبارزتر

 کامال جلسات وعشر ی نقطه در مراجع هدف و نطوريهم و یفعل ی مسئله نکهیا  از شدن مطمئن و بودن شنوا

 نکهیا جهت به. بود گزار ريتاث اريبس نیا و ديکنيم چک مراجع با بارها را انیپا و آغاز نقطه شما. دیا شده متوجه

 .است کرده شرفتيپ چقدر نکهیا و هدف یادآوری

. دیا هديشن مراجع خود از قبل از که یهدف سمت به ديکنيم تیهدا یراحت به را مراجع بودنتون نوع نیا با شما

 تیهدا را مراجع که دیدار را نیا ییتوانا  شما کند،یم حرکت یمنف یباورها سمت به مراجع زمان هر کهیبطور

 .دیدار یم نگهش ريمس در شهيهم اصالح به. اش خواسته سمت به ديکن



 

 عمق از اشم جلسات در یآگاه من دهيعق به که داره ارمغان به مراجع یبرا یادیز یآگاه شما جلسات نطوريهم

 .ديهست گزار ريتاث اريبس ناخودآگاهش با فرد تماس در شما ینوع به و شهيم کشف ناخودآگاه

 .است یستودن باشد داشته حضور هم او که نیا به مراجع از شما دعوت و جلسات در شما حضور

 دهيعق به بشه ترشيب اگر. است مراجع تعهدات یريگيپ در تیجد:  باشد داشته تیتقو به ازين دیشا که یژگیو

 .ارهيب در اجرا به و کنه برابر نیچند را گرفته شما جلسات در که یناب یآگاه ريتاث تونهيم من

 هستم قدردانتان

 

 

 

 


