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   ٣صفحه 
 

 مانا"بری "رایکوچینگ و راه  موسسه
   یهادوره ی کردن و اجرایمحل ی، طراح ینهاز دو دهه تجربه ما در زم یشب یجه"، نتانامرایموسسه "

برانه  راه یریتو مد ینگما بر کوچ یهااست. آموزش ی برمحور در حوزه راهیستگیو شا ینگکوچ
 مانا شامل: رایخدمات  و سازمان) تمرکز دارد.  یگران(خود، د
 کوچینگ المللی بینهای گواهینامه  برنامه •
 هابری در سازمانآموزش راه •
 ارائه خدمات کوچینگ  •
 آموزش عمومی •

 مانا رایماموریت 
 ، خوش و مسئوالنه. آموزش همگان برای دستیابی به یک زندگی خوب

  مانارایموسسین 
شان مربی ارشد ای  المللی است.شناسی بالینی و کوچ بینمدرک دکترای رواندکتر علی صاحبی، دارای  

برانه)  المللی ویلیام گلسر (موسسه آموزش تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهموسسه بین
کتاب ترجمه و تالیف    ۵۵بیش از    . دکتر صاحبیاستران  ی ا  در  و بنیانگذار شعبه موسسه ویلیام گلسر

آثار دکتر گلسر در حوزه تئوری انتخاب است. دکتر علی صاحبی مدیر    میکه از جمله آنان تما  نموده
 .است وسسه م میهیئت عل

و عضو   یمرب شانیا است. یالمللنیارشد مشاوره و کوچ ب یمدرک کارشناس یپهلونژاد دارا رمحمدیام
و    نگیکتاب در حوزه کوچ  نیپهلونژاد چند  یآقا  گلسر است.   ام یلیو  یالمللنیمؤسسه ب  می عل  ئتیه

  ی هاکارگاه  ،کوچینگ فردی و سازمانیمشاوره و  عالوه بر ارائه    شان ای  کرده است.  ف یترجمه و تال  ی برراه
امیر پهلونژاد    است.  ا کردهو اجر   یطراح   هاسازمانعموم و    یبرا  نگیو کوچ  یبردر حوزه راه   یمتعدد

 است. موسسه میعضو هیئت عل

 موسسه  میاعضای هیئت عل
  ی هابرنامه  و نگهداشت  بهبود،  ینتدو  ی،طراح  ی،پردازدهای  موسسه،  میعل   یئته  یاصل  کارکردهای

 است.  یانمربراهنماها و و نظارت بر عملکرد  یآموزش
  میعضو هیئت علخانم دکتر نگار تبریزی نیز    نژاد،بی و آقای امیر پهلودکتر علی صاح  عالوه بر آقای

 .استموسسه 
زندگی است.    و کوچ  بازاریابی  ، کارشناسی ارشدپزشکیدکترای  مدرک    یدارا،  دکتر نگار تبریزیخانم  

کوچینگ  عالوه بر ارائه    شانای  گلسر است.  امیلیو   یالمللنیمؤسسه ب  میعل  ئتیو عضو ه  ی مرب  شانای
مدارس ،  پروری و کوچینگ برای عمومدهای ارتباطی، فرزنمهارتدر حوزه    ی متعدد  ی هاکارگاه،  فردی

  ها اجرا کرده است.و سازمان



 

   ٤صفحه 
 

 مانارای و راهنماهای تیم مربیان
حوزه در  متخصص  و  مجرب  مربیان  و  مدرسین  از  علوم تیمی  روانشناسی،  و  های  مشاوره  تربیتی، 

گواهینامه   برنامه  که حداقل  رایکوچینگ حرفهمدیریت  گذراندهای  را  علمی  مانا  نظر هیئت  زیر  اند 
 موسسه فعال هستند.

 ماناکوچینگ انتخاب رای المللیبین  های گواهینامهبرنامه 
آمریکا برگزار    Academy of Choice المللی کوچینگ ما با همکاری موسسهبین  گواهینامه  هایبرنامه

 شود. می
  المللیبینهای  مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر و مدیر اجرایی آموزش   (Kim Olver)خانم کیم اولور

 .است Academy of Choice موسسه ویلیام گلسر، صاحب امتیاز و موسس

دکتر در    آقای  برنامه  این  اجرایی  مدیر  پهلونژاد،  امیر  وآقای  برنامه  این  علمی  مدیر  صاحبی،  علی 
 مانا هستند.موسسه رای

آمریکا در ایران است و این    Academy of Choiceمانا نماینده رسمی برنامه کوچینگ موسسه  رای
 :برنامه را به صورت انحصاری در ایران اجرا می کند. این برنامه ها به شرح زیر است

 ماه)  ٦( ینگکوچ  یه پا المللی بین ینامهگواه .١
 ماه) ٩( یسازمان ینگکوچ المللی بین ینامهگواه .٢
 ماه) ١٢( پایهسطح -ینگکوچ ایحرفه المللی بین ینامهگواه .٣
 میانی سطح  -ینگکوچ ایحرفه المللی بین ینامهگواه .٤
 پیشرفتهسطح  -ینگکوچ ایحرفه المللی بین ینامهگواه .٥

 

 مانا رایانتخاب  کوچینگ  المللیبینگواهینامه های مختصات برنامه
مند و کامال علمی و  شکلی نظام این برنامه منسجم، برای اولین بار در ایران به زبان فارسی و به 

 شود:  استوار بر یک تئوری کاربردی و آزمون شده، به شکل زیر ارائه می

 بخش آموزش آنالین و از راه دور -١
 حضوری یا حضوری)  آنالینِ بخش آموزش حضوری ( -٢

 ها به شرح زیر هستند:مختصات کلی برنامه
  



 

   ٥صفحه 
 

 ای میانی)ها (پایه، سازمانی و حرفه محتوای ماژول
 های گواهینامههای برنامهسرفصل

 محتوا زمان (ماه) ماژول
 اصول و مقدمات کوچینگ  ١ ماژول اول
 بری شخصی راه و زیربنای کوچینگ انتخاب (تئوری انتخاب) ٢ ماژول دوم 
 فردی کوچینگ  ٣ ماژول سوم
 کوچینگ سازمانی ٣ ماژول چهارم 
 Personal Brandingنیش مارکتینگ و  ١ ماژول پنجم 
 )۶پس از پایان ماژول  نهایی ارزیابیدو و (پروژه پایانی  ٢ ماژول ششم

 
 پایه کوچینگ  المللی بینگواهینامه  -١

 زمان مختصات برنامه
 ماه  ٦ طول برنامه 

 ٣ تعداد ماژول/ فاز 
 ساعت  ٨٠ کل ساعت آموزشی 

 سه ارزیابی  تعداد ارزیابی 
 

      کوچینگ سازمانی  المللیبینگواهیناهه  -٢
 زمان مختصات برنامه

 ماه  ٩ طول برنامه 
 ٤ تعداد ماژول/ فاز 

 ساعت  ١٢٠ شی کل ساعت آموز 
  چهار ارزیابی  تعداد ارزیابی 

 
 پایه سطح   –ای کوچینگ حرفه  المللیبینگواهیناهه  -٣

 زمان مختصات برنامه
 ماه  ١٢ طول برنامه 

 ٦ تعداد ماژول/ فاز 
 ساعت  ١٦٠ کل ساعت آموزشی 

 شش ارزیابی  تعداد ارزیابی 
 
 



 

   ٦صفحه 
 

 مانا کوچینگ رای  المللیبین های گواهینامه روش اجرای برنامه 
شود تا در زمانهایی که برایش مناسب پس از ثبت نام در برنامه، به دانشپذیر یک کد عبور داده می

بگذراند. این ماژول ها شامل اطالعات نظری،  است، ماژول های مربوطه را بصورت از راه دور و مجازی  
های  تغییر هستند. هر ماژول شامل فایل  هایدلهای زیربنایی، خودارزیابی ها، تمرینات و متئوری

های نوشتاری، ضبط و ارسال جلسات کوچینگ، خودارزیابی، تکالیف فردی و تمرین و  صوتی، فایل
تواند هر ماژول را بگذراند و  وقت و فرصت خود می های گروهی است. هر دانشپذیر با توجه به  بحث

نام، یک در پایان هر ماژول پس از انجام ارزشیابی مربوطه، وارد ماژول بعدی شود. به هنگام ثبت 
های مجازی، برای رفع اشکال  تواند از طریق محیطشود که میراهنما به دانشپذیر اختصاص داده می

ر مطالب با راهنمای خود و سایر همتایان مشورت کند و از هدایت  یا دریافت توضیح بیشتر یا درک بهت
الزم برخوردار شود. دانشپذیر همچنین در طی هر ماژول، هر دو هفته، یک جلسه تلفنی نیم ساعته  
است.   برنامه  این  کردن  برای طی  او  به  این جلسه کمک  از  داشت. هدف  خود خواهد  راهنمای  با 

 ا با راهنما هماهنگ خواهد کرد.  دانشپذیر، زمان جلسات تلفنی ر 
 

 ) Coaching Day(روزِ کوچینگ 
و دانش    ها، فن و فرایند کوچینگشوند که دانشپذیران با حیطهها با این هدف برگزار میاین کارگاه

حوزه این  در  کارگاه  روز  این  شوند.  مسلط  آنها  در  و  بار  ها  آشنا  یک  میماهی  مکمل اجرا  و  شوند 
 برنامه هستند.  طی   ارائه شده درهای آموزش 

 
 مانارای کوچینگ  المللیبین اخذ گواهینامه 

  ٨٠کسب حداقل نمره  در صورت    آمیز هر شش ماژول،پس از به پایان رسانیدن موفقیتدانشپذیران  
در آزمون کتبی کوچینگ و موفقیت در آزمون عملی (اجرای کوچینگ در حضور هیئت علمی    ١٠٠از  

 .را دریافت کنندکوچینگ انتخاب   المللیبینمدرک گواهینامه شوند برنامه)، موفق می
 
 
 

 جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در دوره های مورد نظر، از طریق زیر با ما تماس حاصل فرمایید. 
 ٢٢٨٧٢١٨٩و  ٢٢٨٨٣٠٧٧تلفن:  

 پست الکترونيک: 
mana.com-nfo@raii 

 وب سایت: 
mana.com-www.rai 
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http://www.rai-mana.com/
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