ﻓﺮاﮐﻮچ – ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان

آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻓﺮدی
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دوره آﻧﻼﯾﻦ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ – ﺗﺮﺑﯿﺖ
:ﮐﻮچ ﺣﺮﻓﻪ ای
ﺷﻐﻞ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در آﻣﺎرﻫﺎ ﺟﺰو ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ
روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و در ﺳﺎل  ۲۰۱۶دوﻣﯿﻦ ﺷﻔﻞ رو ﺑﻪ
رﺷﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎرهی
.ﺗﺎن اﺳﺖآدمﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎرهی ﺧﻮد ﺷﻤﺎ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن

.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

ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت دوره را از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ  :ﺑﺮوﺷﻮر آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ – دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

 :ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺮم اﻧﻼﯾﻦ زﯾﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

*ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
*ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
*ﺗﺤﺼﯿﻼت
:ﺷﻐﻞ و ﺳﻤﺖ
*ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه
*اﯾﺪی و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﮕﺮام
*ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
*ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ
ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ
ﺗﺎ ﺣﺪی آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ
)آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارم )ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ
*ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از ﺷﺮﮐﺖ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺼﻮرت ﮐﻮچ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮچ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﺧﻮدﺗﺎن و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺧﻮد ﻣﺮﻗﻮم
.ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ؟
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻮچ
ﺗﻮﺻﯿﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﺗﻠﮕﺮام
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
Name
 .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت

