ﻓﺮاﮐﻮچ – ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان

آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻧﻘﺶ ﯾﮏ
ﮐﻮچ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آﻧﺎن را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺤﺮانﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺷﺪﯾﺪا َ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از
.ﮐﺴﺐوﮐﺎر و اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در آن دارد
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﺣﺴﺎب آﯾﺪ .ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ،راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ،از ﻃﺮﯾﻖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺨﺼﺺ در ﺣﻮزهای ﺧﺎص ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﯾﺎ اﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ و اﮔﺮ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻨﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در
ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﻘﺎء ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ
.ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮدن در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﺟﻬﺶ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ارﺗﻘﺎءﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل در ﻗﺒﺎل
آنﻫﺎ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﭼﺎﻟﺸﯽ و اﺳﺘﺮسزا ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ آنﻫﺎ ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد در
.ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ
راﻫﮑﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮچ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﯾﮏ ﮐﻮچ و ﯾﮏ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺣﺮﻓﻪای
.اﺳﺖ ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻧﻘﺶ ﺧﻮد
و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮاﻧﺶ
.ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮ و ﻫﻢ ﮐﻮچ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮزﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ را زﯾﺮﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد
ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ در ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻗﺪرﺗﯽ در اﯾﻦ رواﺑﻂ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻮچ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،رواﺑﻂ ﻗﺪرﺗﯽ در رواﺑﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .اﻧﺘﻈﺎری ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽرود ،راﻫﺒﺮی اﺳﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی را ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻮرات را
در ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اراﺋﻪ دﺳﺘﻮرات در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﮐﻮچ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد؛
ﻫﺮدوی اﯾﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪ ارﺗﺒﺎطدﻫﻨﺪهای ﻧﯿﺰ
.وﺟﻮددارد
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻫﻤﮕﯽ درﺑﺎره ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﮐﻮچ ،ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺟﺎدوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺑﺎﺧﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ دو ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ روش ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ :از ﯾﮏﺳﻮ داﺷﺘﻦ
روﯾﮑﺮد ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﻮچ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ؛ ﯾﮑﯽ ﻣﺪﯾﺮ و دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﮐﻮچ
.اﺳﺖ
داﺷﺘﻦ ﻫﺮدوی اﯾﻦ دو ﻧﻘﺶﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﺑﯿﻨﺶ
.ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد

.اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ،ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺣﺮﻓﻪ ای از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮی و ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ

ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
.ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ،ﺗﻤﺎم ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎی ﻻزم را آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ

.ﻣﺪت ﮐﻞ دوره  ۶۰ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎﻣﻞ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش و ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

.ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﮐﻮچ ﺣﺮﻓﻪ ای داﻧﺸﺠﻮ را ﮐﻮچ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ۱۲

.ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ  ۲ﻧﻔﺮ را در ﻃﯽ دوره ﮐﻮچ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

.در واﻗﻊ اﯾﻦ دوره  ۶۰ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ آﻣﻮزﺷﯽ  ۲۴ +ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

.ﻫﺮ ﺗﺮم ﯾﮏ ﻣﺎه و در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ – ﻣﺪرس ﮐﺸﻮری ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ

 :ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت دوره را از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮوﺷﻮر آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ – دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

:ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان – ﻓﺮاﮐﻮچ

:ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺮم زﯾﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ
*ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
*ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
*ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ/ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن
*ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه
*اﯾﺪی و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﮕﺮام
*ادرس دﻗﯿﻖ ﺷﺮﮐﺖ  /ﺳﺎزﻣﺎن
*ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ
ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ
ﺗﺎ ﺣﺪی آﺷﻨﺎ
ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ
ﻫﺪف و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دوره
*ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ؟
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﺎن
ﺗﻮﺻﯿﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﺗﻠﮕﺮام
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
Phone
 .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت

