ﻓﺮاﮐﻮچ – ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان

ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻓﺮدی

اﺟﺮای ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻓﺮدی – اﺻﻼ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻮچ دارﯾﺪ؟❓
اﮔﺮ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ .اﮔﺮ ﻧﻪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ❇
ای دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ) (coachﭼﺮاﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻮچ
.ﮐﺮده و ﺑﺮ روی آن ﻣﻮارد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد

ﯾﮏ ﮐﻮچ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ؟⁉
.ﮐﻮچ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ❇
.ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و اﻫﺪاف ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻣﻮرد اﻓﮑﺎر ،اﻋﻤﺎل و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری
.ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮﺟﺎی دﻧﯿﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟⁉
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﻮچ و ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮری
ﻧﯿﺴﺖ ؟

آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و⁉
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺠﺎزی و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ از ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺰاﯾﯽ دارﯾﻢ⁉
؟
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ )راﯾﮕﺎن(
ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ آﻣﻮزﺷﯽ )راﯾﮕﺎن(
ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻓﺮدی )ﺟﻠﺴﻪ ای  ۳۰ﺗﺎ  ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(
) ﺟﻠﺴﻪ ای  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (  Aﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ

آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻋﻢ از ﺣﻮزه ﺷﻐﻞ  ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  ،رﻫﺒﺮی و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﺣﻮزه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و رواﺑﻂ و … ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﻮچ را

ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ؟
☘☘☘☘
اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روی ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﮕﯿﺰه
 .ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﺪ ،روی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ
 .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ و راﯾﮕﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎ
.ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم آﻧﻼﯾﻦ

ﻣﺮﺣﻠﻪ  1از  - 2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎس
0%
*ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
*ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
*ﺗﺤﺼﯿﻼت
:ﺷﻐﻞ و ﺳﻤﺖ
*ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه
*اﯾﺪی و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﮕﺮام
*ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ

