بنام آنکه جان را فکرت آموخت

آیین نامه ارائه خدمات کوچینگ
 .1اداره جلسات کوچینگ
 oجلسات کوچینگ بصورت منظم هفتگی خواهد بود و برگزاری جلسات اضافی با توافق طرفین مشمول متمم
قرارداد می باشد.
 oتعیین زمان برگزاری جلسات با توافق طرفین می باشد.
 oارائه خدمات توسط کوچ پس از تسویه حساب و پیش پرداخت عملی خواهد بود.
 oچنانچه متقاضی درخواست لغو یا تغییر زمان جلسه ای را داشته باشد (حداکثر یک بار در ماه) ،باید حداقل42
ساعت قبل کتبا به کوچ خود اطالع دهد .در غیر این صورت جلسه برگزار شده محسوب می شود .بدیهیست
پیگیری برگزاری جلسات کوچینگ بر عهده متقاضی بوده و بعد از پایان مدت قرارداد کوچ تعهدی در قبال برگزاری
جلسات نخواهد داشت.
 oچنانچه کوچ درخواست لغو یا تغییر زمان جلسه ای داشته باشد ،باید حداقل 42ساعت قبل به صورت مکتوب به
متقاضی اطالع دهد .در غیر این صورت باید عالوه بر برگزاری جلسه لغو شده ،یک جلسه جبرانی اضافی دیگر
برگزار نماید.
 oچنانچه متقاضی به هر دلیلی مایل به ادامه جلسات نباشد ،یک هفته قبل از جلسه آتی درخواست کتبی خود را
به کوچ خود یا روابط عمومی موسسه اعالم مینماید .بدیهیست تسویه حساب تا آن لحظه انجام خواهد شد و الباقی
مبالغ پرداختی پس از کسر تخفیفات نقدی به متقاضی پرداخت میگردد.
 .2تعهدات کوچ
 oکوچ به عنوان تسهیل گر و حمایت کننده متقاضی در راستای راهبری توانمند سازی و کمک به یادگیری وی
عمل مینماید ،و ارائه مشاوره و راهکار ،خارج از تعهدات کوچ است.
 oشناسایی نقاط قوت ،استعدادها ،توانمندی ها و نگرش های ذهنی مثبت و تقویت آن ها.
 oشناسایی نقاط ضعف ،مسائل ،موانع ،دغدغه ها ،نگرانی ها ،ترس ها و نگرش های ذهنی منفی و کاهش آنها.
 oهدف گذاری ،اولویت بندی اهداف و مشخص نمودن معیارها و شاخص های تحقق اهداف
 oمشخص نمودن راهکارها ،برنامه ها و اقدامات اجرایی و اولویت بندی آن ها.
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 oشناسایی مهارت ها و دانش های مورد نیاز برای اجرای راهکارها و برنامه ها.
 oارزیابی عملکرد ،مرور اقدامات و تعیین اقدامات اصالحی
 oارجاع متقاضی به مشاور ،دوره های آموزشی ،درمانگر و  ...در صورت تشخیص و لزوم
 .3تعهدات متقاضی جهت حصول بهترین نتیجه
 oاز آنجا که برای حصول بهترین نتیجه ،مسئولیت کامل تغییرات و طی مسیر موفقیت بر عهده متقاضی میباشد.
لذا کلیه فرم ها ،پرسش نامه ها ،تکالیف و کارهایی که بر عهده وی گذاشته میشود در زمان تعیین شده انجام
میدهد
 oحصول نتیجه صحیح در گرو ارائه پاسخ های صحیح از طرف متقاضی میباشد .لذا متقاضی باید در جلسات
کوچینگ به پرسش های مطرح شده از سوی کوچ  ،پاسخ صحیح و واقعی بدهد.
 oبرای تکمیل فرایند کوچینگ الزم است از خدمات مشاوره ای و آموزشی که کوچ منابع و سر فصلهای آن را
تشخیص داده و معرفی مینماید ،استفاده کند.
 oدرصورت نیاز اطالعات کاری و شخصی خود را که مورد نیاز فرایند کوچینگ است ،در اختیار کوچ قرار میدهد.
 oبرای کمک به فرایند کوچینگ موفق ،تشریک مساعی و همکاری های الزم را با کوچ به عمل می آورد.
 oنقش متقاضی درکوچینگ تعهد صادقانه و درونی برای اجرای تصمیمات است وکوچ نقش تسهیل کننده را ایفا
میکند.
 oپس از برگزاری جلسات ،متقاضی نظر خود را در خصوص میزان رضایت از آن جلسه مکتوب و اعالم می نماید.
 oدر صورت عدم رضایت از خدمات کوچ  ،باید مراتب عدم رضایت خود را با ذکر دالیل به صورت مکتوب به کوچ
اعالم نماید .دراین حالت ،کوچ موظف است حداکثر طی مدت ده روز ،مراتب را بررسی و نتیجه را به طور کتبی
به متقاضی اعالم نماید.
 oاین قرارداد مختص به ارائه خدمات کوچینگ است و شامل خدمات آموزشی ،مشاوره ای ،روان درمانی ،منتورینگ
و  ..نمیباشد.
با احترام
واحد اجرای کوچینگ  -فراکوچ
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