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 يتجرب ياسوابق حرفه

 (1376-1374آقا: طنزپرداز )نامه گلهفته 

 (1379-1377مکانيک: ) یدانشجويی دانشکده مهندس یهامدير دفتر فعاليت 

 (1384-1379: طراح و معاون پروژه )یجهاد کشاورز یپژوهشکده مهندس 

 (1388-1383) 1385بالگ در سال نالگ پرشينشان برترين وبدارای  با دو وبالگ طنز، سنويوبالگ 

 بيش از  تراع،يک ثبت اخ یدارا: امل شرکت پيشتازان توسعه صنعت ايلير عاو مدي گذار، بنيانکارآفرين

جزا مبه صورت بنا به درخواست، تجهيز و سيستم در حال کار در سراسر کشور )رزومه شرکت  230

 اکنون(-1381گردد.( )یارسال م

 یاکوچ حرفه :Life Coach ،Executive Coach  یساعت سابقه کوچينگ و برگزار 800با بيش از 

های مشترک )کافه و کارگاه "انواع کوچينگ سازمانی و نقش همدلی"و  "در کوچينگ یهمدل"وبينار 

گ، های پايه کوچين، مهارتپروری و کوچينگ و منتورينگکوچينگ، کافه فيلم کوچينگ، جانشين

ملکرد گری در مديريت ع، مربی، مديريت زمان با رويکرد کوچينگ، مدير در نقش کوچمذاکره کوچينگی

ر، وانيتدر  (آوری و استرس، کوچينگ گروهی تاب، منتورينگ، تغيير نگرش در مديريت تحولکارکنان

 نتی استاهزيسب، سازمان کار، وادا، مدرسه اشتغال دانشگاه صنعتی شريف، رايتلخودرو، کارن، پاشايران

کاال، ، ديجیشرکت قطارهای مسافرتی رجاها و ناوبری هوايی ايران، شرکت فرودگاه، مگاموتور، تهران

دارو، کوبلف، شرکت داروسازی دکتر عبيدی، مپنا، پارسا پليمر شريماسترفوده، باميلو، انرژی اتمی، 

 اکنون(-1395) فه برترشرکت در اولين نمايشگاه توسعه کسب و کار و دريافت نشان غرفوالد هرمزگان، 

 های ايرانی ازمانسگذاران کانون يادگيری فردا )کيفکو(: يکی از اولين رييس هيات مديره و يکی از بنيان

 ون(اکن-1395آموزی )جهت ارائه خدمات کوچينگ، منتورينگ و مهارت

 

 

 

 



  

 من يدرباره

ن سطح يک رد، مشغول به آموزش ديدرا دا ICFسازمان  يهکه تاييد FCAبا ورود به آکادمی  1394از سال 

( Life & Executive Coach) زندگی و مديران اجرايی به عنوان کوچ 1395و از ارديبهشت  کوچينگ شدم

به  1395ان و آبدرشهريور  FCAوبينار بين دانشجويان  دم را شروع کردم و با اجرای دوای خوفعاليت حرفه

 ی فعاليت خود افزودم.گستره

و  ايران پذيری، دوستی، يکتايی، خالقيت، عشق به، در لحظه بودن، مسووليتیطبعشوخ، یمدل، هگرايیعمل

 رعت وارديی به ساز زمان دانشجوام به کار تيمی ها و عالقهبه دليل ارزش من است. یبنياد یهااز ارزش آرامش

 یاندازهيم راتبه کمک يک  "ستاي"دانشکده را تحت عنوان  یفرهنگ یفوق برنامه شدم. اولين تابلو یهافعاليت

کانيک م یهندسدانشجويی دانشکده م یهاتبديل شد. سپس مدير دفتر فعاليت "واحه"کردم که بعدتر نام آن به 

 ا شد.م اجردانشجويی نيز در همان دوران توسط من و دوستان یهافعاليت یشورا یشدم. اولين دوره انتخاب

و م دام شدبه عنوان طراح استخ یجهاد کشاورز یر پژوهشکده مهندسارشد، د یالت کارشناسبا تحصيزمان هم

 م. دان بوديشرکت داشتم و در سال آخر حضور در جهاد، فرمانده م یاتدر بيش از پانزده تست عملي

در يکروفين ميس کردم و اوليق همسرم تاسيتشو ا را بايليشتازان توسعه صنعت اين زمان، شرکت پيدر هم

اندازی هو را هساختکرده و  یگرم، طراحيک ديشرکت، به کمک دو شر ین پروژهيوان اولرا به عن یسازیغن

بر روی فعاليت در شرکت متمرکز شدم. شرکت  1384های شرکت، از سال کرديم. با افزايش پروژه

د. يک ودری دارکار با مواد پ یسال سابقه 15ايليا تنها شرکت موجود در ايران است که صنعت توسعهپيشتازان

 حصول اينمده، حی و ساخته شثبت اختراع و تعداد زيادی سيستم که برای اولين بار توسط مهندسان ايرانی طرا

ر نبی من دجهداف ای و با انگيزش باال از اسال فعاليت است و البته تربيت نيروی انسانی ماهر، حرفه پانزده

وفقيت مال و حال حاضر شرکتی با گردش مالی با شرکت بوده است. )يکی از نيروهای آموزش ديده در شرکت در

 گير دارد.(چشم

ی ملياتی جديدی در شرکت طراحی، تست و عبه دليل حوزه خاص فعاليت شرکت، هر سال تکنولوژی يا ايده

 شرکت های ممکن برای مشتريان افزوده و در عمل سبب ادامه حياتحلی محصوالت و راهشده که بر حوزه

 شده است.

يل ن، به دلجلسات م است. عموماًآزمايشی  ی اول من،جلسهجانبه و ارزيابی موضوع مراجع، ناخت دو برای ش

ه وجود يمان بادر دو موضوع نهفته است: . عالقه اصلی من به کوچينگ گيردهمدلی و اعتماد دوجانبه، عمق می

 راه حل در درون هر فرد و همراهی کوچ با مراجع تا رسيدن به هدف.



  

به  نی اقدامگائي هايم در اين حوزه نوين، به همراه شرکايم آقايان کامران فرنيان و حسينترش فعاليتبرای گس

آموزی تهای خاص با رويکرد مهارخلق سازمانی جهت ارائه خدمات در حوزه کوچينگ، منتورينگ و کارگاه

و وسط های کوچک و متاستقبال مراجعان و کسب و کار ، مورددر مدت زمانی کمتر از يک سال کرديم که

   قرار گرفته است. های دولتی سازمان

 )با مجوز مراجعان( هانامهتوصيه

 کوچ رشد و تحول فردینويس، افزار، برنامهکارشناس ارشد مهندسی نرممريم کيانی،   (1

کمک  هيار بمن، آقای افشين محمد، ويژگی خاص و منحصر به فرد دارد: ايشان عالقه بس لسات کوچينگ کوچج

رای شخص مان بو پيشرفت سريع مراجع خود را دارند. همراه و همدل خوبی برای مراجعين خود هستند. در آن ز

 شد.ای يک ارزش بزرگ محسوب میهای برجستهمن، کار کردن با انسانی با چنين ويژگی

رام آشان آرام ساتگذارم؛ چرا که در جلهای بزرگ میمن اسم و روش کوچينگ آقای محمد را کوچينگ با گام

قعيت بيند و با واطور که هست میرود و همه چيز را آنهای ذهنی مراجع و سختی کار از بين مینمايیبزرگ

گاه ننمايی و سخت کردن و سخت کنند تا از بزرگشود. ايشان به مراجع خود کمک میموجودش روبرو می

ه نگا جربه وتاين ويژگی خاص جلسات ايشان را حاصل کردن امور دست برداشته و سريع دست به عمل بزند. من 

ی که ت هدفدانم. با اين اوصاف مراجع به راحتی و با سرعت باال به سمدرست و عميق ايشان به زندگی می

 شود.پرتاب میخواهد، می

ه بداخته و کت انهايی که مراجع را به حردانم، چالشهای نو میاز طرفی ديگر آقای محمد را استاد ايجاد چالش

ز ادر لحظه  وديده، ببيند هايی که همواره در اطرافش وجود داشته و هرگز آنها را نمیکنند تا فرصتاو کمک می

 آنها استفاده نمايد.

و جهش  ييراتهای جديد هستيد و در خود آمادگی اين تغاز نظر من اگر خواهان تغييرات بزرگ و ايجاد فرصت

ای شما رفههای بزرگ در زندگی شخصی و حينه بسيار مناسبی برای ايجاد گامرا می بينيد، افشين محمد گز

 .هستند

 کوچ رشد و تحول فردیکارشناس مرمت آثار تاريخی، ، اميرحسين قاضی  (2

 ، کوچ من،محمد نيافش  گرفت،یم شدته ب را من یانرژ و بود بسته ران م یپا ناخودآگاه، تعهدات که یزمان در

 .کرد عتيشام حل، راه هب دنيرس تا ران م و داد قرار جستجو مورد ران م نيريز و سخت یهاهيال کنجکاوانه

 تا کاودیم قدر آن خود قيعم حس با او. کند کمک خود مراجع به چگونه و بگردد یزيچ چه دنبال به داندیم او



  

 .کندیم فراهم شيهاپاسخ به عمراج دنيرس یبرا را یامن بستر ،خود یذات یهمدل و یهمراه با او. ابديب باالخره

 

 های نرممشاور مديريت دانش و مربی مهارت، DBA( حسين گايينی، دکترای 3

 جلسه چند در ،یاحرفه کوچ کي عنوان به محمد نيافش تا آمد شيپ يیطال یفرصت که خوشحالم اريبس

، خودم یارفهح توسعه ريمس در یشرويپ و درست یريگميتصم و اندازچشم یساز شفاف در من به نگيکوچ

  کمک کند.

 یريگبهره با و است ريمس نيا در خوب همراه کي ،یعال یهمدل با و دارد شنوا یگوش است؛ بخش زهيانگ ،نيافش

 گانهي يیفضا به را گنيکوچ جلسات ،قدرتمند یهاپرسش با ژهيو به ی،احرفه کوچ کي یهامهارت از هنرمندانه

 . کندیم ليتبد مراجع ذهن یساز شفاف یبرا

 .کنمیم شنهاديپ را نيافش نگيکوچ جلسات در شرکت ياًقو دوستان به

 

 ایناهيد بوداغی، کارشناس آزمايشگاه، کوچ حرفه( 4

 حفظ نيز امانگيزه و هروحي آن کنار در و کنم احيا را امزندگی ريزیبرنامه و هدفمندی بتوانم که انتظار اين با

نگ را در داشتم، پروسه کوچيمحمد با توجه به شناختی که از کوچ افشين جستم و  بهره کوچينگ از ،شود

 جهت رسيدن به اين هدف شروع کردم.  

 کشف را ایروزنه ترينکوچک من، رفتار و گفتار کلمات، به توجه کردند. با ايشان بسيار فراتر از انتظار من عمل

 امکان او بدون که آمدم نائل مخود از شناختی به ،انداختمی تکاپو و فکر به مرا که هايیسوال با و کردمی

 هاگفته تمام به زياد بسيار گشود. دقت امزندگی اهداف و هابرنامه برای عالی بسيار هایراه شناخت، اين نداشت.

 همه از و کردمی آشنا مخود روحيه از جديدی ابعاد با مرا که کليدی و مهم بسيار هایسوال من، هایبرنامه و

 بسيار شنوای ايشان با گوشو که در بستری از عدم قضاوت به وجود آمد  بود اعتمادی تر،اساسی و ترممه

ين رساندند. در ادن به هدف ياری میبه من در مسير رسي و قدرتمند خوب هایسوال سنج و به دنبال آننکته

 هستند، درونی و شخصی بسيار حتی هک مسائلی و موارد کليه در و شد باز برايم زندگی از جديدی مسير زوايای

 و خود پذيرش. باشم پذيرا و کنم تحليل را مسائل توانممی فکری، گرفتاری و درونی آزار بدون و بهتر ديدگاهی با

من  هایدستاورد مهمترين از ديگران و خود توسط شده انجام اشتباهات و گذشته مخصوصا و زندگی هایواقعيت

غيير ته دنبال بی که برنده شده است. به تمام کسانمنجر به ايجاد تغييرات پايدار پيش با کوچم بود که در نهايت

 کنم.باشند، همکاری با ايشان را توصيه میو پيشرفت می



  

 

 ترتوسعه منابع شرکت فناوران جهان گس ريمدپور، کارشناس ارشد مهندسی صنايع، ( مسعود محمدی5

کردم سال پيش گذرانده، تصور نمی 15شناسی را در حدود دمو مرهای خودشناسی عنوان فردی که دورهبه

سات م وارد جلام بکند. با مسائلی از ديد خودم کامالً مبهم و سردرگُافشين محمد بتواند کمکی به روند زندگی

 ت، روندیها مانع هسشدم. دقت نظر، تعمق، گوش شنوا و استخراج نقطه يا نقاطی که بعدها متوجه شدم نام آن

ام ام و ممکن است جلسات بعدیام رسيدهسوم متصور بودم به ارزشمندترين مانع زندگی آور داشت. جلسهحيرت

 تقريباً خالی از نتيجه باشد!

مراتب بيشتر، کشف و تر، با هيجانی بهطور نشد! از جلسه چهارم تا پايان جلسات، هر جلسه، مانعی عميقولی اين

هايی رفت، به اليهکنم، مانند چيزی شبيه به کاهو، هر چه جلسات پيش میر میشد! امروز که فکاستخراج می

 شد.تر دسترسی پيدا میتر، نور نخورده و بسيار جذابپنهان

ا به ها، ايشان رگيری از مطالعات گسترده در بسياری زمينهافشين محمد قطعاً چيزی فراتر از يک کوچ است. بهره

های پيشرفته همدلی و شکار عقاب مندی از تکنيکست. تخصص ويژه ايشان، بهرهفردی چندبعدی تبديل کرده ا

 موانع است. ۀگون

ه رقم وکار و حوزه خانوادبدون ترديد تداوم جلسات کوچينگ با ايشان چيزی شبيه چرخه دمينگ را در کسب 

 کنم با ايشان، توصيه میکنند دانش و مهارت الزم را برای زندگی دارندکسانی که احساس می ۀزند. به هممی

 ارند.دزمره يک دوره کوچينگ را تجربه کنند تا دريابند چه زوايای روشنی از قصور و تقصير در زندگی رو

 

 ، شرکت اکسير(افزار نرم) وتريکامپ مهندس ان،يمعتمد رايسم( 6

 دناتویم نگرايد یمشاوره کردمیم احساس شهيهم چون ،شدم جلسات نيا وارد یمنف ديد و بسته نگرش با من

 به محمد نيافش با کوتاه یجلسات در یول بودم مشاور کي دنبال شهيهم و ذاردبگ من ماتيتصم یرو یمثبت ريتاث

 و دبشناس ار شيهانخواسته و هاخواسته ديبا که ،ستا رايسم خود یواقع مشاور که گرفتم ادي ،کوچ کي عنوان

 د.کن کنترل و تيريمد ار دارد اعتقاد بودنش نادرست اي درست به که آنچه

 ،دببر ودشخ با ار من آب مهند اجازه و کنم حرکت رودخانه ريمس انيجر رويپ شهيهم دينبا که شدم متوجه

 امر، نيا تيتقو یابر البته کهشوم؛ ب خارج رودخانه از اي و موبر شيپ آن خالف ديبا هدفم به دنيرس یبرا یگاه

 .دارم کوچم از یشتريب کمک  و شتريب گذاشتن زمان به ازين

 

 گزارکوشا کاوه، کارشناسی ارشد از کمبريج، کارآفرين و سرمايه( 7

من از طريق يکی از دوستانم در جلسات کيفکو شرکت کردم و به نظرم کوچينگ روش خوبی برای درد و دل 

رسد. در آن مقطع بين کردن آزادانه با يک فرد غريبه رسيد. جايی که فرد خودش را باز کند و به رهايی درونی ب



  

 ديدم.درمان و کوچينگ تفاوتی نمی

 کنم. در هايم صحبتها و عالقمندیهمچنين در آن مقطع از زندگی عالقه داشتم با يک فرد غريبه درباره ارزش

ه تداوم برد و ککردم. جلسه اول من را به شدت متحول جلسه اول با افشين، به نتايجی رسيدم که فکرش را نمی

لبته ود و امتمايل شدم. عواملی که سبب شد اين اتفاق بيفتد حس همدلی و يکی شدن افشين با من بجلسات 

 د.ده بوهای زندگی من تغيير کرده بود و تعريف موفقيت برايم گم شگوش شنوای خوب. در آن برهه ارزش

ن را به مکه  ک هدف بودمکرد و هدف زندگی من گم شده بود و به دنبال يهای قبلی خودم برايم کار نمیتعريف

هايی که يهالردم، های درونی خودم نفوذ کجلو ببرد و صبح از خواب بيدارم کند. در جلسه اول به سرعت به اليه

؟ اقعی استغيرو در خلوت و تفکر خودم به آنها نرسيده بود. مثل اين که عاليق من چيست؟ کدام واقعی و کدام

ديده  وکشف  گی شده بود، با بازگو کردن داستان زندگی خودم دوبارهنقاط قوت من که سبب موفقيتم در زند

 شد، نقاطی که از آنها غافل شده بودم.

 دگی خودمم و زنخودم، روابطم، کارم، هدف بعد از جلسه اول متوجه شدم تمايل دارم جلسات را درباره ديدگاه

شان نه من به با هم در جنگ بودند را های مختلف وجودم کادامه دهم. در جلسات بعدی افشين توانست اليه

ن آندگی به در ز دهد و من اميد و شوق به ادامه دادن را در خودم پيدا کردم. هدف نهايی خودم که دوست دارم

 ادن.برسم را پيدا کردم. اين جلسات برای من تقطه عطفی بود برای پيدا کردن راهی برای ادامه د

ای روند، برشناسند و منسجم پيش میای هستند که خودشان را میههکنم حتی اگر در بربه بقيه توصيه می

ات را ن جلسديدن نقاط کور در ناخودآگاه خودشان و افزايش چند برابری شور و شوق زندگی و شکوفايی، اي

 تجربه کنند.

 

 التحصيل دانشگاه صنعتی شريف( شيوا امين، فارغ8

س اين ح هايی هدفمند،  همسو و مفيد کهمراه با پرسشبرقراری ارتباط در فضايی صميمی و همدالنه ه"

لسات های منحصر به فرد جاز ويژگی "اندها فهميده و درک شدهکند که حرفاطمينان را به مراجع منتقل می

 کوچينگ با آقای افشين محمد است. 

بزرگترين دستاورد  های ذهنی،نگریهای عميق و درونی ذهن و تالش برای مبارزه با سطحیکمک به درک اليه

صادق باشم  ممن از جلسات کوچينگ با ايشان بود.  من در جلسات کوچينگ با آقای محمد ياد گرفتم که با خود

و نگاهی تحليلی به رفتارها و زندگيم داشته باشم. بزرگترين درسی که در طی اين دوره آموختم اين بود که 

و  کنيمدر ذهن خود وضع می "بايد "ند يک کنيم درست هستمی ها، برای  باورهايی که فکربسياری از ما انسان

هايی که اين کند، تا آنجا که متوجه آسيبهمسو می "بايد ذهنی"مان را با آن چه آسان رفتارهای ،اما ذهن

پايه و نها را نداريم و تنها فشارهای بیحتی توانايی پيروی از آ گاه نيستيم. بايدهايی که ،زنندبه ما می "بايدها"

گرفتم بدون اين بايدهای ذهنی  کنند. در جلسات کوچينگ با آقای محمد ياداساسی را در زندگی به ما وارد می



  

 توانم با استرس و فشار کمتری زندگی کنم و به سوی اهدافم گام بردارم. می

تر کرده چيست، تان سختگيرند و زندگی را برایدانيد بايدهايی که جلوی پيشرفت شما را میاگر هنوز نمی

ر و تادهکنم. بدون شک زندگی بدون اين بايدها، سجلسات کوچينگ با آقای محمد را به شما پيشنهاد می

 آميزتر خواهد بود.موفقيت

 

 فاطمه الری، دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی شريف (9

 

م، ف ديدای کوچينگ مدرسه اشتغال شريچهار جلسه یهای آقای محمد در دورهچيزی که من به عنوان ويژگی

 .حس همدلی، مهربانی، قدرت درک باال، پيگير، يک دوست خوب و همچنين شوخ طبعی در جلسات بود

ه کنم. ا استفادز آنهها سبب شد چيزهای با ارزشی از جلسات ياد بگيرم و بتوانم در بقيه مسير زندگی ااين ويژگی

سائل و ممتر، توانم با ديد بهتر و استرس کبايد به خودم سخت بگيرم و همواره میمن ياد گرفتم که گاهی ن

 مشکالتم را حل کنم.

تواند به نظر من اگر فردی بخواهد جلسات کوچينگ را برای پيشرفت خودش انتخاب کند، آقای محمد می

 کند. ا کمکاهدافش او ر ای باشد که به عنوان کوچ در کنار او قرار گرفته و در رسيدن بهبهترين گزينه

 

 )دوست طبيعت و کودک( وانيا فر، کارآفرين و خالق( اميرحسين مهربان10

 نيا .ماهديد کالمش به نيافش تعهد با یکوچ و راهبر کمتر. است تيتمام تيرعا محمد نيافش مشخصه نيارزترب

 یمناظر از و ديگویم چطور و ديگویم چه کهنيا به متعهد اريبس. است مانجلسات در نيافش با من یتجربه

 حل به  دانهخردمن نگاه، گريد بحث. کند یم کمک ريمس ساختن شفاف و مسائل حل به موثر و خالقانه و ديجد

 .بودم مستعدش اريبس که داد پرورش من در ار یخردورز از یبخش که است لهامس

 .است نمندتوا اريبس اريبس کار، و کسب بر عالوه هم رابطه نگيکوچ در نيافش

 کندیم کمک خردمند و تعصبیب همراه کي حضور و ميکنیم قيطر یط ما یهمه ،یزندگ در معتقدم من

 راهبر و چکو ،محمد نيافش قطعاً و م؛اهديد و ماهداشت یاريبس انيمرب  من .ميشو موفق شادتر و ترعيسر

 .کنمیم اشهيتوص  دوستان بهکه  ستيدنتوانم

 

 رآفرين و رييس هيات مديره شرکت وادا( رضا باقری، کا11

 یدج سهم شوم، خودآگاه خودم یهاتيولومس و ضعف نقاط به نسبتتا  کرد کمک من به نيافش کوچينگ

 یول دانستمیم که یدرست یهاحلراه به و رميبپذ م،داشت خانواده و کار و کسب در که یمشکالت در را خودم

  .باشم داشته یعمل تعهد کردم،ینم عمل



  

 يیتنها به نه و است یاساده مساله نه ت،يشخص یهایدگيچيپ کردن کشف و خود شناخت ه،ياول تصور خالف بر

 يیشناسا یواقع یهازهيانگ و ليدال ،افتديب اتفاق ترراحت اکتشاف نيا شودیم باعث کوچ کي کمک است، سريم

 .کند کردن عمل به متعهدتر راحت را خودش انسان و شوند

 دوارميام و ارمزگسپاس مانهيصم ن،يافش از و فردا یريادگيکانون  موسسه از شد، من حق در که یلطف ههم بابت

 .بدهند توسعه یواقع یزندگ در را کوچينگ یکاربردها بتوانند همواره

 

 ( مرضيه عسکری نوری، کوچ سالمت12

 و ديپرسیم که یدرست سواالت با نيافش ه،ياول جلسات در اما بود درآمد شيافزا و کارو  کسب ارتقا من، هدف

 اهدافم به نديرس یبرا یاصل مانع که نيا. برسم یمهم یآگاه به کرد کمک ،دادیم که یقدرتمند یبازخوردها

 یهاتالش .ميواقع خود و من یهمکار با مشترک پروژه کي و بود اقدام و عملکرد رييتغ ،هدف. هستم ”من“

 که زدمیم برچسب بهش مدامو  بودم نامهربان خودم با من ونچ دادینم یخوب یجهينت یليخ ميقبل

 سرزنشش ضعفش نقاط طرخا به مدام و گرفتمیم دهيناد رو قوتش نقاط ،... و یزنینم اقدام به دست ،يیگراکمال

  نبدو یآگاه نيا لبتها. ديآینم وجود به یريگچشم اقدام و ددارن یاجهينت پروژه نيا کهاست  معلوم. کردمیم

 .  نبود یافتني دست و یرفتنيپذ جلسات در نيافش خاص یطبعشوخ و یهمدل

 یاسهيک یچا. شدن من کردن اقدام باعث یفور و بالفاصله ،کردم دايپ خودم مورد در که یباور و نگرش در رييتغ

 بر که یريتاث و جلسات طعم و عطر دارم انجام حال در که یاقدامات و زمان گذشت با که بود یلياص یچا نبود؛

 .کنمیم حس یخوب به را داشت من

 

 آوازه )ديجی کاال(سرپرست ارشد کاتالوگ نوآوران فن ،آرش خيرخواه( 13

با  . افشيناشمنستم که کوچينگ چيست و از رفتن پيش يک کوچ بايد دنبال چه چيزی بدامن در ابتدا نمی

که  توجه کردم يی که به من داد، من راو بازخوردها هايی که از من پرسيدا سوالب مسيری که به من نشان داد و

ه خودم کب شود م. به من ياد داد توجهم به چيزهايی در رفتارم جلهبخوا چه انتظاری داشته باشم و چهبايد 

م. ودم را کنترل کنانم خبيشتری داشته باشم و بتو تا به رفتارم تسلط حواسم بهشون نبود. به من کمک کرد اصالً

اشی، بريزی کنی و هدف داشته ت برنامهيهافتم فقط تصميم گرفتن مهم نيست و بايد برای تصميمياد گر من

 اطلب، خودت رگی کند، بجنگی و با کمک همان ذهن راحتراحت زند چطوری با ذهنی که هميشه دوست دارد

ای که من نکته ترينی. مهمهانجام بد ت پی ببری و کاری خالف خواسته اوپيدا کنی، به نقاط ضعف و قوت

نم کم ايجاد ر خودنستم تغييراتی داهمه چيز تغيير خواهد کرد و من تو ،آموختم اين بود که اگر من تغيير کنم

 ام کمک بزرگی خواهند کرد.که بدون شک به من در مسير آينده

 ش بسيار ممنونم.يهاها و کمکاز افشين برای تمام راهنمايی



  

 

 آوازه )ديجی کاال(نوآوران فن، مدير حراست عباس سرکاری (14

و نمايد ای را جذب میرژی و با بيانی عالی است که هر شنوندهپران متعهد، جناب آقای افشين محمد کوچی

جناب  تی که بااينجانب در جلسا .دلخواهشدر مسير صحيح کند برای تمرکز و قرار دادن فرد تالش فراوانی می

 والًاص کردند.يق میام من را در آن راه تشوايجاد شد تا جايی که خانوادهاشتم تحول بزرگی در من آقای افشين د

ا تر دادند ت قرامن را در راه درس ،صحيح سی بودم ولی آقای افشين با کمکانرژی و استرمن فردی هيجانی و پر

 ی نمود.ياندرصد استرسم را کنترل کردم و اين موضوع به من کمک شا 95توانم بگويم که به جرات می جايی

 برم.نمايم و اميدوارم در آينده بتوانم از ايشان بهره بيشتری ببسيار بسيار از ايشان تشکر می

 

 کاالسرپرست صندوق واحد عمليات ديجی( مهدی بدرخانی، 15

به  وچينگهای آموزشی داشتم وقتی پيشنهاد حضور در جلسات کبا توجه به تجربيات ناخشنودی که از کالس

 زيز آشنافشين عاناخودآگاه فکر کردم اين هم مثل بقيه، دنبال کيسه دوختن هستند اما وقتی با من داده شد، 

 کنم.یموطنان توصيه شدم؛ تمام تفکراتم غلط از آب درآمد و حضور در جلسات کوچينگ را برای همه هم

ر ی و دردسشغل ارتقاء افشين بهترين و موثرترين آدم زندگی کاری من شد، به طوری که از آدمی که به شدت از

 فراری بود به فردی جنگنده و فعال تبديل شدم.

 های زندگی درله در ناخودآگاهت و تمام ساتمام تفکرات غلطی ک ،ايشان با سواالتی که از شما خواهد پرسيد

ر کاه و چ شوی کجا هستیکند و تازه متوجه میيت رو میبرا  متوجه آنها نيستی راوجودت نهادينه شده و اصالً 

يم فقط اار برک)که االن تمام مشکالت  شویفرار از تغييرات و مشکالت کار را متوجه می کردی و علتبايد می

 (مثل يک بازی است که بايد تمامش کنم تا موفق شوم

ت يار برکا گيرد و ديگرعتماد به نفس در وجودت شکل میرسی و ااينجاست که به شناخت نقاط قوت خود می

رت هم ب وهای دور ، به آدمت شيرين و پويا خواهد شد و عالوه بر خودتيو حضور در محل کار برا دردسر نيست

د خواه ر، بر کيفيت زندگی شخصی هم تاثير مثبتها چون عالوه بر محل کاکمک خواهی کرد. ) گفتم آدم

 داشت(.

اهد متقابل کمک خوخودش لمس کرده و اين خيلی به درک  افشين شخصی است که تمام مشکالت کاری را

 حضور در جلسات کوچينگ ايشان به رشد فردی شما کمک بسزائی خواهد کرد. کرد و مطمئناً

 

 یهاپروژه در پروژه ريمد، (تهران دانشگاه یفن دانشکده) برق یمهندس ارشد کارشناس( عليرضا هاشمی، 16

 نفت صنعت



  

 و شباهو یپرسشگر و باحوصله و قيدق یاشنوده دارد، که یمثبت اتيخصوص یهمه کنار در محمد نيشاف

 یسواالت مهم، یهابزنگاه در من، یهاصحبت دنيشن از پس نگيکوچ جلسات در. است شناستيموقع

 نوپا کودک کي مانند مرا دست يیگو. بردیم فرو فکر به مرا شدت به که ديپرسیم من از قيعم و هوشمندانه

 چه آنجا و بردیم تميشخص و باورها ها،شهياند افکار، نيريز یهاهيال به مرا کنانیتاتیتات و جيتدر به و گرفتیم

 !شدینم انينما که یقيحقا

 شروع نقطه نظرم به که کنم فکر یخودشناس به شتريب من که شد باعث و داد یآشت خودم با مرا حمدمافشين 

 کنم تأمل شتريب خود یزندگ تيمورما مورد در تا کرد کمک من به یهوشمند با شانيا. است یتحول و رييتغ هر

 .مينما نيتدو و هيته را آن یاصل ارچوبهچ جلسات، یانتها در و

 يیگراعمل یايدن سمت به مرا و ديرهان یافراط یهاکردن فکر و انباشته یهادهيا کور یهاگره بند از مرا نيافش

 .داد سوق مؤثر اما کوچک ولو اقدامات با توأم

 

 زلنديت تيسا یعموم روابط عضو، یخوارزم دانشگاه یرفتارحرکت ارشد یشجودان ،یواعظ آرزو( 17

 را خودم یلهامس حل راه من اگر کردمیم فکر خودم شيپ ،شدم نگيکوچ یجلسه وارد محمد یآقا با که یزمان

 نيا به نسبت! ام؟نشده موفق االن تا چرا پس ،کنم کاره چ ديبگو و کند کمکم یکس ستين الزم و دانمیم

 با رابطه رد یآگاه به توانستم شانيا یهاپرسش با ،اول یجلسه دو یکي گذشت با اما داشتم مقاومت موضوع

 .ببرم یپ خودم انتخاب قدرت و لهامس

 چه ومبش متوجه من تا کردند کمک و دنديشنیم مرا یهاصحبت دقت با نگيکوچ جلسات طول در محمد یآقا

 !دارد؟ وجود یمناسب حل هرا چه امخواسته یبرا و خواهمیم

 کنم دايپ یآگاه خودم یهاضعف و هايیتوانا به نسبت من که شدند باعث داشتند من با که يیگفتگوها با شانيا

 جلسات در محمد یآقا یهمدل کنم، اجرا را آنها بتوانم و کنم فيتعر یمطلوب اقدامات آنها بهبود یراستا در و

 بر یسع و بودند شدیم فيتعر جلسات در که یاقدامات ريگيپ شهيهم شانيا ؛است کنندهدلگرم اريبس نگيکوچ

 در که هستند وقمش و همراه کوچ کي شانيا. باشم داشته دستاورد بتوانم جلسه هر انيپا در من که داشتند نيا

  کنند.می شمطلوب یجهينت آوردن دست به و مراجع یلهامس شبرديپ جهت در را خود یسع تمام جلسات

 تمام مراجع همراه و نديبیم خوب ،شنودیم خوب را آنها ،دشویم مسائلش وارد مراجع با محمد یآقا من نظر به

 یآگاه به را او که پرسدیم يیهاپرسش مراجع از ،آگاه و باز ديد هيزاو کي با و کندیم درک را او یهاحس

 در انتخابم و ارياخت قدرت و خودم یوجود ارزش به توانستم شانيا تيحما با  جلساتم طول در من. کند کينزد

 .برسم امیفرد یهايیتوانا بهبود و یکار ینهيزم در عملکردم بردن باال و یرفتار یهاضعف از یبرخ رفع ،یزندگ
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رد با برخو شناختم، فردی صميمی در اينجانب، جناب محمد را  با اين خصوصيات ،در طول مدت دوره کوچينگ

گذاری آن شتراکرسانی مطالب و به اروزهزه بدر حو تالش خصوصاًپر و توانمند در ايجاد ارتباط موثر،مخاطب 

 فراخور بحث شکل گرفته در طول جلسه و همچنين با نگاهی تيز بين ناشی از بهره هوشی باال. 

به ر و حيط کامفهوم پذيرش و نقش آن در مواجه با ناماليمات م در طول مدت دوره با کمک ايشان متوجه شدم

ب امر موج همين های مفروض شده در ذهن بنده مغاير بود کمک شايانی نموند کهطور کلی آنچه که با استاندارد

 آرامش نسبی در ادامه روند کار در محيط پر تنش سازمان شد.

يشان ا ره بادر مجموع تجربه خوبی از برگزاری دو ،ه()شش جلس هرچند مدت زمان دوره با ايشان کوتاه بود

 ايشان استفاده نمايم. های آتی نيز از جلسات کوچينگ باداشته و اميدوارم در دوره

  

  فيشر یصنعت دانشگاه ،یمتالورژ و مواد یمهندس یکارشناس یدانشجو مسکرا، نياسمي( 19

 در و شدم ناآش محمد یآقا با بود مایزندگ یهاسال نيتراسترس پر و نيترسخت از یکي که ،کنکور سال در من

 یگريد یهيزاو از را مشکالتم چگونه ددادن ادي من به جلسات نيا در که ؛کردم شرکت شاننگيکوچ جلسات

 یاشتباه یهاادتع و موانع که دکردن کمک من به نيهمچن .کنم دايپ شانيبرا را حل راه نيبهتر بتوانم و نميبب

 .باشم داشته سال یط در یشتريب بازده و بگذارم کنار را دداشتن قرار راهم سر که

 حل یبرا مه هنوز که داد ادي من به مشکالت با مقابله یبرا يیهاروش محمد یآقا نگيکوچ جلسات در شرکت

 .کنمیم استفاده آن از آنها با مقابله و مشکالتم
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 دلتبا و منتشره فضا در که هست یایانرژ حجم کنهیم خاص رو محمد نيافش گ  نيکوچ جلسات که یزيچ

 ؛ینجات اهر دنبال و یافتاد ريگ توش یکنیم حس هم هاوقت یبعض ؛یورغوطه یانرژ یگو هي در انگار شه؛یم

 یگو داخل یژنرا حجم که وقته اون ؛یبش رها و رونيب یايب یساخت دورت که یاپوسته از که نهيا هم نجاتت راه

 آزاد یکنیم بهش تظاهر و یستين که آنچه هر  از ؛یشیم آزاد و دارهیم بر ترک یگو که شهيم اديز قدر اون

  ؛یرسیم یآگاه به و یشیم

 نقاط جز بودن گرچالش و موثره بسيار شنيدن از ناشی که صريح بازخوردهای واسطه،بی و قوی صميمی، ارتباط

   نه؛يافش نگيکوچ قوت

 و اکنون؛ و نجايا در حضور ندازه؛یم کنهیم فيتعر هاشکتاب تو که الومي جلسات ادي رو من ،جلسات تو حس 

 ؛یکنیم رشد مه با ست؛ين طرفهکي جلسات یکنیم حس باشه؛ آگاهانه شايد که اين بدون نفره دو ارتباط تاثير

 .نيافش هم و من هم ؛یرسیم آگاهی به ؛یکشیم درد
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گرفته بودم و  ی خودشناسی مشغول مطالعه و يادگيری هستم. نکات زيادی در مورد خودم يادها در حوزهسال

الت سوا ای پرسيدنها برايم ناپيدا بود. بايد اعتراف کنم که مهارت کافی برابعادی را در خودم ديده بودم که سال

با  بينم امابم را واقعيت خود ،قدر سعی کرده بودم صادقانه و با سنگدلی تمامهر چسب از خودم را نداشتم و منا

م. راجعه کردمکردم. من با بروز يک بحران سنگين به آقای افشين محمد هايی زده و فرار میبُرزيرکی تمام ميان

دم پيدا مد را در وجوعات کارآتوانم قطنمی در آن شرايط وحشتناک و سنگين متوجه شدم که در برابر چالش،

که  قايقیبُرهايی که زده بودم و حمشخص بود ميان . کامالً ار هم بگذارم و از چالش عبور کنم، کنکنم

ک نياز آن به کم کار دستم داده بودند و اين مشکلی بود که برای حل ،توانستم آنها را ببينمخواستم و يا نمینمی

 توانستم ببينم.خواستم يا نمیچه را که نمیکه بايد ببينم آن متوجه شدم مالً داشتم. اين بار کا

 اما چرا آقای محمد را به عنوان کوچ انتخاب کردم؟  

و  ر از شورپژی و من در کافه کوچينگ کيفکو برای اولين بار با آقای محمد آشنا شدم. آقای محمد بسيار پرانر

رتباطی هارت اکنندگان برقرار کردند. مصميمانه و راحت با تک تک شرکتطی شوق در همان اولين ديدار ارتبا

محمد در  شد در يک جوّ تازه و ناآشنا، احساس راحتی پيدا کنم. آقایايشان بسيار قدرتمند بود و باعث می

ی هايرودم. دکردند ارتباط بسيار خوبی گرفته بتدريس و انتقال مطلب عالی بودند و من با مطالبی که مطرح می

محسوس  ورزی کامالًکردند حجم زياد  مطالعه و مهارتی آنچه تدريس میپشت صحنه در لغات خوبی داشتند و

 بود. 

 . به انتخاب خودم مطمئن شدم ، حضور پيدا کردم کامالًی کوچينگ با آقای محمدوقتی در اولين جلسه

ا پيام ر رکات چهره و زبان بدن ايشان کامالً و حشنوند ميميک ای صبور هستند. زمانی که میوندهآقای محمد شن

نوشتند که وقتی زمان صحبت کردم نکاتی را  میاند. وقتی صحبت میکرد که عميقاً مرا شنيدهبه من منتقل می

 اند. برداری کردهق، نُتشدم چقدر کليدی و دقيمتوجه می رسيدکردن خودشان فرا می

هايی دقيق و قابل خودم قرار دهند، پرسشمتند اين قدر ظريف مرا در توانسشدم که چگونه میمن متعجب می

 در مقابل چشمانم قرار دهند.  هدفمند بپرسند و نقاط ضعف و قدرت  مرا بهتر از من ببيند و

هايی هستند اند. ايشان جزو معدود انسانمن باقی مانده هست که آقای محمد همچنان کوچ اما داليل ديگری هم

ا ايشان بوقتی  عنوان يک مراجعه بدون ويترين و بدون گارد. بنابراين من ب ،دشانند. بدون ماسککه خود  خو

 شوم خود  خودم هستم ؛ شفاف و راحت. روبرو می

ن آغاز ی کوچينگ باعث شد ورود من به جلسه کوچينگ که با هدف عبور از يک بحراتوانمندی ايشان در حرفه

از  ا جايی کههای کور ذهنی من در ابعاد مختلف، ادامه مسير دهد تاز شدن گرهشده بود ادامه پيدا کند و به ب

د اليف چه دوست داشتم حرکت را آغاز کنم. آقای محمدر مسير آن رکودی به عمر ساليان سال، بيرون آمده و

 د چون يک کوچ بی نظير هستند.ام باقی خواهند مانکوچ من در سفر زندگی

 

 


