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 کوچ رشد و توسعه فردی

دار و مشاور نفر. سهام 250برگزاری جلسات کوچینگ به صورت فردی و گروهی برای بیش از سال تجربه در  3از بیش 

مدیر در نقش کوچ، کوچینگ گروهی سردرگمی و  های آموزشیکارگاه تسهیلگردیجیتال مارکتینگ کالم یادگیری فردا. 

 بالتکلیفی، کارگاه کافه کوچینگ، کارگاه تاب )تیم، انگیزه، بستر(

 
 دیگر:سوابق 

 اکنون(هم – 1399) مدیر محتوای استارتاپ نیوزباکس 

 جلسات حل تعارض هیئت مدیره پرداز برای اجرایطراح و ایده 

 مدرسه اشتغال شریف و مدرسه اشتغال و   کوچ و تسهیلگر سازمانی موسسه مبتکران، داروسازی عبیدی

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 
 

 تحصیلیسوابق ها و دوره

 کارشناسی مرمت آثار تاریخی )دانشگاه زابل(

 (FCAالمللی کوچینگ ای ) آکادمی بینسطح یک کوچینگ حرفه

 آشنایی با اختالالت بالینی )مرکز مشاوره دانشگاه تهران(

 رای()موسسه بن MBTIشناسی آشنایی با شخصیت

 (وکار ایرانیانکسب)موسسه  DISCشناسی آشنایی با شخصیت

 موسسه کیفکو() TAبا تحلیل رفتار متقابل  آشنایی

 آموزش ارتباط بدون خشونت )موسسه کیفکو(

 توجه آگاهی )موسسه کیفکو( آموزش مایندفولنس و

 های زندگی به کودکان )موسسه سرمشق(آموزش مهارت
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 تالیف و ترجمه

 مترجم و ویراستار کتاب والدین در نقش رهیار )کوچ(

 

 

 بازخورد تعدادی از مراجعان

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی –س.ج 

بزرگترین مشکالت من بود. کار بزرگی بود و در عین حال به دلیل آشنایی  شروع پروژه ارشدم و حرکت به سمت اجرای آن، از

کم من با کوچینگ، ابهامات زیادی برایم وجود داشت. ایشان به من کمک کردند تا هدف اصلی را به اهداف کوچکتری تقسیم 

تر و دست یافتنی تر شدند، کنم و قدم به قدم در مسیر اجرای آن پیش بروم. به مرور گام ها و هدف ها برای من شفاف 
توانستم مشکالت و چالش های مسیر را شناسایی کرده و برای هر یک راهکار و حتی راهکارهایی عملی بیابم. صبوری ایشان 

به ایشان به خاطر ارائه کوچینگ قوی و موثر تبریک می گویم و بی نهایت تشکر می کنم به خاطر  در این مسیر ستودنی بود.
 .مداومشان در این مسیر. و برایشان آرزوی موفقیت دارم یهامایت های همه جانبه و پیگیریو ح همراهی ها

 

 

 دکترای روانشناسی و استاد دانشگاه – گ.ر

 خیلی ها موقعیت بینی پیش و کنترل در توانش و تجربه یا بیشتره سنش خیلی من از یا که هستم روبرو آدمی با میکردم گمان

 انعطاف و خوشبین صبور بسیار. کنه پیدا منو چموش اخالقو خم  چم تونهمی او خیلی بیشتر از سنش باهوشه و. باالست
 من در که بود خوبی باور این و. کنم کمک خودم به باید که خودمم فقط رو در من ایجاد کرد که باوراین  مرور بهکار با او . پذیره

 .افتاد جا

 

 مدرس هوش هیجانی –م.ف 

رغم مشغله و خستگی، اما در جلسات بسیار پر انرژی و با انگیزه بودند به صورتی که پس از گذشت چند دقیقه از علی ایشان

جلسه انرژی و شادابی ایشان بسیار زیاد میشد. سواالت ایشان سواالت دقیق و عمیقی بود و این احساس را به من منتقل 
ر موضوع هستند. می توانم بگویم که در هر جلسه به دستاورد مهم و کلیدی می کردند که کامال در جلسه حضور دارند و درگی

جلسه برای من عالوه بر اینکه زمینه ای برای رسیدن به اهدافم بود، همچنین مانند فرصتی برای  12این دست پیدا کردم. 
 آموزش شنیدن و حضور، همراهی و پرسیدن سواالت عمیق هم بود. 
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 دیگرهای دوره
 

 دانشگاه صنعتی اصفهان –( 1394) کار در حوزه دیجیتالوآموزش کسب

 کار دانشگاه تربیت مدرسومدرسه کسب –( 1397) مارکتینگدیجیتال آموزش

 کلوپ مارکتینگ –( 1397) هاهای تبلیغاتی برای کمپیننوشتن متن

 سجاد بهجتی –( 1399) های اجتماعیتولید محتوا برای شبکه

 سجاد بهجتی –( 1399) رایتر(نویسنده تبلیغاتی )کپی

 سعید عقیقی –( 1388) نویسیفیلمنامه

 انجمن سینمای جوانان ایران –( 1387) سازیدوره یکساله فیلم

 

 

 


