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هدف از این دوره
 آیا میخواهید یک شغل بینالمللی داشته باشید که در تمام دنیا مشتری دارد؟
 آیا میخواهید حرفهای مستقل داشته و درآمدزایی کنید؟
 آیا میخواهید با شیوه نگرش کوچینگ بر مشکالت زندگی خود و دیگران پیروز شوید؟
 آیا دوست دارید یک مربی حرفهای در حوزه توسعه فردی و کسب و کار شوید؟
 آیا دوست دارید در کنار شغل خود ،مهارتی بیاموزید که کارایی و عملکرد خود ودیگران را به مقدار زیادی بهبود میدهد؟
 آیا دوست دارید پس از کسب تجربه برای خودتان کار کنید؟ و ....

مزایای ویژه دوره کامل تربیت کوچ حرفهای
 دریافت معتبرترین مدرک ملی کوچینگ ( امکان حضور مستقیم در آزمون گواهینامه )
 امکان حضور در دوره مقدماتی و حرفه ای بهصورت مجزا و همچنین امکان ثبت نام در دوره بهصورت پکیج کامل
 48 ساعت برنامه آموزشی کامل و حرفهای مهارت کوچینگ
 حضور در شبکههای ارتباطی پایدار و آشنایی با اساتید و کوچهای برجسته فارسیزبان دنیا
 عضویت در بنیاد نخبگان کوچینگ ایران و حضور در گروه و کانال ویژه دانشجویان
 تدوین دوره بر اساس صالحیتهای استاندارد "فدراسیون بینالمللی کوچینگ "ICF -
 دریافت  21جلسه کوچینگ خصوصی با دو کوچ حرفه ای و سطح باال به ارزش بیش از 20میلیون ریال
 ارائه گواهی دوره رسمی در دوره برای کارمندان دولت و مدیران سازمانها
 ارائه گواهینامه سطح مقدماتی از سوی مرکز آموزش کوچینگ ایران
 ارائه گواهی و مدرک معتبر کشوری کوچینگ با قابلیت ترجمه دادگستری
 امکان استفاده از تخفیف  20میلیون ریالی و نیز امکان پرداخت اقساطی

کارایی و اثر بخشی دوره
آیا بعد از اتمام دوره میتوانیم بهعنوان کوچ حرفهای مشغول به کار شویم؟

.1

 بله .کوچینگ یکی از شغلهای بینالمللی است که ویژگیهای زیر را دارد:



یک شغل سطح باالی بینالمللی است (توصیه شده بین  11مهارت الزامی مدیران سال )2121



خدمت بسیار مؤثری به دیگران است که تمام حوزههای زندگی اعم از فردی و کسب و کار را شامل میشود



الزاماً نیاز به تخصص قبلی ندارد.

 ارائه خدمت کوچینگ نیاز به زمان و مکان مشخص ندارد و در دنیا خدمات کوچینگ بهصورت غیرحضوری هم ارائه میشود،
لذا شما هم از هر جای دنیا میتوانید این خدمت را آموزش دیده (دوره آنالین) و آن را ارائه نمایید.
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کوچینگ و بازار کار کوچینگ خارج از ایران به چه صورت است؟

.2

 کوچینگ یک شغل بینالمللی با گردش مالی بیش از  20میلیارد دالر است که درآمد آن در دنیا  1تا  3برابر مشاوره است
و دومین شغل رو به رشد در کانادا در سال  1022بوده است

بعد از دریافت گواهینامه با چه سمتی و با چه سازمانهایی میتوانیم کار کنیم؟

.3

 تحت عنوان مربی توسعه فردی و کسب و کار
 یک مهارت است که درکنار تخصص شما در هر جایی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد
 در سازمانها در واحدهای آموزش توسعه منابع انسانی ،افزایش بهرهوری و تعالی سازمانی

این دوره مناسب چه کسانی است؟
 oکلیه عالقمندان به رشد و توسعه فردی ،سخنرانان انگیزشی ،مربیان و مدرسان
 oکلیه کسانی که در صدد افزایش سطح کارایی و عملکرد خود در زندگی ،سازمان و محیط کارشان هستند
 oمدیران و رهبران سازمانهای بزرگ
 oمدیران ارشد سازمانهای دولتی و خصوصی
 oمدیران منابع انسانی و آموزش شرکتها
 oدانشجویان کلیه رشتههای علوم انسانی اعم از مدیریت ،اقتصاد ،بازرگانی و..
 oدانشجویان رشتههای فنی و مهندسی MBA ،و DBA
 oمشاوران ،منتورها و عالقهمندان به حوزههای کسب و کار و کارآفرینی
 oعالقهمندان به مباحث توسعه فردی و شغلی
 oدرمانگران و روانشناسان

مشخصات پکیج کامل= مقدماتی+پیشرفته+گواهینامه (پیشنهاد اقتصادی)

.4
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شرح

دوره آنالین

مدت پکیج آموزش

( 18+ 20ساعت)

تعداد جلسه کالسی

 18جلسه  1ساعته

مدت زمان هر کالس

 1ساعت

مدت زمان کل دوره

 2ترم

مدت زمان هر ترم

 2ماه

ساعت و روز برگزاری

بسته به هر دوره اعالم میگردد
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سواالت علمی -آموزشی
آیا بعد از گذراندن این دوره جلسات تکمیلی برگزار میشود (مثل سمینار و همایش و )...

.1

 بله – دورههای آموزش تکمیلی برنامه ریزی و اجرا میگردد

آیا بین دانشجوی نمونه با دانشجوی معمولی فرقی هم هست؟

.2

 بله  -در آینده برای دانشجویان دورههای تکمیلی در نظرگرفته شده و بهعنوان کوچ حرفهای با موسسه همکاری خواهند
داشت.

آیا میتوان فقط در دوره مقدماتی ثبت نام کرد؟

.3

 بله  -این دوره به گونه ای طراحی و برنامه ریزی شده است که افراد میتوانند فقط در دوره مقدماتی شرکت کرده و
گواهینامه دریافت کنند.

آیا میتوانیم پس از دریافت مدرک دوره مقدماتی در صورت تمایل ادامه دوره را شرکت کنیم؟

.4

 بله  -دانش پذیران میتوانند دوره آموزشی خود را تا سطح پیشرفته ادامه دهند.

مدرس دوره چه کسی است؟

.5

 آقای دکتر یاسر متحدین (دکترای مدیریت کسب و کار) دانلود رزومه

سرفصل مباحث آموزشی چیست؟

.6

کلیک کنید :دانلود سرفصل مباحث آموزشی

طریقه تهیه جزوه و یا کتاب آموزشی؟

.9

 قبل از شروع هر ترم بهصورت فایل به دانشجویان ارائه میشود.

برای تعیین رتبه و تراز عملکرد دانشجو آزمون برگزار میشود؟

.8

 بله  ،قبولی در آزمون عملی شرط احراز گواهینامه کوچینگ حرفهای خواهد بود اما به تمام دانشجویان گواهی حضور
اعطا میگردد.

آیا تا به حال دورههای مشابهی برگزار کردهاید؟

.7

 بله تا کنون بیش از  23دوره تربیت کوچ فردی و سازمانی با تدریس آقای دکتر متحدین برگزار شده است.

امور اجرایی
 .1دورهها بهصورت عملی و کارگاهی هست و یا تئوری؟
 این دوره کامالً مهارت محور است و عالوه بر جزوات  ،شما از  20ساعت آموزش کارگاهی آنالین و کوچینگ برخوردار
میشوید.
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کالس ها کجا برگزار می شود؟

.2

 دوره ها به صورت آنالین برگزار میشود که در هر جای ایران و جهان باشید ،می توانید در آن شرکت کنید.

شرایط انصراف از دوره

.3

 امکان انصراف از دوره وجود دارد که بهصورت کامل در قرارداد بیان شده است.

منابع آموزشی چیست؟

.4

 این دوره بر مبنای آموزش صالحیتها و استاندارد بینالمللی کوچینگ طراحی گردیده است .بر همین مبنا منابع آن
ترجمه و گردآوری شده است.

طریقه دریافت مدرک به چه صورت است؟

.5

 به تمام دانشجویان بهشرط حضور کامل در دوره از طرف فراکوچ گواهی  30ساعته آموزش مقدماتی کوچینگ اعطا میگردد.
 گواهینامه کوچینگ حرفهای منوط به قبولی در آزمون عملی و کسب صالحیتهای کوچینگ است که از یک مرکز آموزشی
معتبر دولتی اعطا خواهد شد که قابل ترجمه و تائید دادگستری برای ارائه در رزومه بینالمللی است.

مبلغ دوره آنالین آموزش کوچینگ

ترم

قیمت

ترم 2

 511.111تومان

ترم 1

 811.111تومان

قیمت

قیمت خرید نقدی (ریال)

ترم 3

 711.111تومان

پکیج کامل

 2میلیون تومان

ترم 8

 1.211.111تومان

آموزشی

تخفیف خرید نقدی

ترم 5

 1.411.111تومان

گواهینامه

 1.511.111تومان

مجموع

 6.311.111تومان

 504000000تومان

 804000000تومان

مقایسه با دورههای بینالمللی

.6

 ویژگی دورههای مشابه بینالمللی عموماً اینچنین است:
 بهصورت آنالین برگزار میشود
 بین  3000تا  5000دالر هزینه دارد (بین  30الی  50میلیون تومان)
 به زبان انگلیسی برگزار میشود و حدود  2سال دوره زمان میبرد

شرایط پرداخت هزینههای ثبت نام

.9

 هزینه دورهها بهصورت اقساط نیز قابل پرداخت است ( 2میلیون تومان پیش پرداخت و الباقی در  2قسط تا پایان دوره)
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تخفیفها

.8

 در صورت پرداخت یکجا و نقدی  10درصد تخفیف ( 2میلیون تومان)
 ثبت نام گروهی بیش از  1نفر  20درصد از کل دوره
 برای اطالع از شرایط طرح بورس تحصیلی و نخبگان کوچینگ فرم آنالین زیر را تکمیل نمایید.

از کجا شروع کنم؟

.7

 کافی است که این فرم را تکمیل بفرمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:
کلیک کنید:

چند کلمه خودمونی:

فرم پیش ثبت نام رایگان
*********

ممنون ازینکه وقت گذاشتین و این بروشور رو مطالعه کردین .به شما بابت این انتخاب تبریک میگیم .مطمئن باشین درک
می کنیم که همه ما در این شرایط اجتماعی و اقتصادی درگیر مسایل مختلف زندگی و کسب و کار از جمله مسائل مالی و
معیشتی هستیم .ما هم به عنوان بخشی از اعضاء همین جامعه وظیفه خودمون میدونیم که تمام امکانات و تسهیالت الزم رو
برای ارائه خدمات بسیار با کیفیت و با حداقل قیمت ممکن برای هموطنان عزیزمون فراهم کنیم.
به همین خاطر ازتون میخوایم که برای شرکت در این دوره ها ،مساله مالی آخرین دغدغه شما باشه .ما بهترین و کاملترین
برنامه آموزشی-مهارتی رو تدوین کردیم که ماحصل سالها آموزش و تجربه هیئت علمی موسسه است.
آها راستی ممکنه شما با خودتون بگید چه ضمانتی وجود داره که این دوره برای من مفید باشه ؟ ما بهتون میگیم که پس از
این دوره اگر ناراضی بودین ،بدون قید و شرط وجه شما رو بهتون عودت میدیم! ضمانت از این باالتر؟ اما یک شرط کوچولو داره
و اونم اینه که تا پایان دوره و کامل همراه ما باشید.
خوب طبیعیه که ما هم دوست داریم از جدیت شما برای حضور در این دوره مطمئن بشیم ،چون رسالت ما اینه که این مهارت
رو کسانی آموزش ببینند که عاشقانه و متعهدانه به رشد و توسعه خودشون و کمک به آدم ها اهمیت میدن!
حاال اگر فکر میکنید صرفا دنبال مدرک هستید و قصد جدی برای رشد خودتون و پیشرفت ندارید که هیچ ،اما اگر غیر از اینه
(که حتما هست وگرنه تا اینجای بروشور همراهمون نبودید) بسیار مشتاقیم تا رسیدن به سطح ملی و بین المللی کوچ حرفه ای
همراه شما باشیم.
ضمنا میتونید نظر دانشجویان دوره های قبلی رو در سایت مالحظه کنید و حتی با اونها مستقیما در ارتباط باشید.
خیلی دوستون داریم .با تقدیم احترام
**********

مرکز آموزش کوچینگ ایران
پشتیبانی و تماس (تلگرام)17178716541 :
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