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 "مانارای"بری موسسه کوچینگ و راه
   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
 و سازمان) تمرکز دارد.  یگران(خود، د

 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 
 

 یست؟چ  ینگکوچ
در   میمختلف عل یهاها و شاخهاست که افراد شاغل در حرفه ییقلمرو در حال شکوفا یک ینگکوچ

  یا عبارتند از کسب و کار    ینگ در کوچ  یل دخ  میو عل   ی ا حرفه  ی،شغل   یهاینهکنند. زممی  یت آن فعال
 نار ، ورزش، آموزش و پرورش و فلسفه و در ک(OD) ی سازمان  هو توسع (H.R) ی تجارت، منابع انسان

  یروانشناس  سازمانی،ـیصنعت  یروانشناس  یی،مانند مشاوره و راهنما  یناسشاز روان  یی ها آنها شاخه
 .یاجتماع یسسالمت و روانشنا یروانشناس ینی،لبا

  ی اندازهاسابقه، تجربه و چشم ی،ـ دانشمیعل یها ینهمختلف و زم ی هاافراد با تخصص حضور
 را پر بار و رو به رشد کرده است. ینگکوچ همتنوع و گوناگون حرف

 

 ینگ کوچ یها یو سودمند یدفوا
 الف) برای فرد 

 یو عملکرد شخص یبازده یشافزا  •
  ی گاهدانش و آ  یشو افزا یادگیریبهبود  •
  بالقوه یهایو توانمند یروهان یآزاد ساز •
  یانو اطراف یزانبهبود روابط با عز  •
 ی زندگ یفیتک یشبهبود و افزا  •
 خود یبرا  یشترزمان ب •
 یشتر ب یخالق و نو یها یشهو اند هایدها •
 استفاده بهتر از مهارتها، افراد و منابع •
 یعترمؤثرتر و سر  یهاام بحران و ضرورت، پاسخ به هنگ •
 باالتر  یو تاب آور یشتر ب یری پذطافانع •
 خواسته و ناخواسته  ییراتِ بهتر با تغ یسازگار •
 یشتر ب یو هدفمند یزهانگ •
 گسترده تر  ی زندگ  یهامهارت •
 خود  یو رسالت شخص ی، چشم انداز به زندگ هایشناخت بهتر از خود، توانمند •
 خود ی فرد یهایرساندن توانمندبه حداکثر   •
  ی/ درون یشخص ی هاغلبه بر موانع و چالش •
 بهتر  ی داشتن اثربخش یبرا  یدجد ی هاو مهارت  یستگیبه دست آوردن شا •
 یدجد  ی هاو چالش یفوظا /هانقش یبرا  یشترب یآمادگ •
 ) یجاناتاحساسات و ه  یریتزمان، مد یریتخود (مد  یریتبهبود در مد •
 ) یعلم ینیگرفتن هدف گز  یادبه آنها ( یابیدست یبرا  یاقدام عملاهداف و   یروشن ساز •
 ی شغل یتو رضا یزه انگ یشافزا  •

 



 

   ٥صفحه 
 

 ب) در سطح سازمان
 یت و هدا  یتحِت سرپرست  یرونکوچ از ب  یک  یاو راهبراِن خود و    یراندر سازمان کارکنان توسط مد  یوقت

 :قرارند نای  از آنها از یسازمان دارد که برخ  ی برا یادیز  یهای سودمند یرندگمیقرار 

 .در سازمان ینهو پر هز  یرگردِ وقتو عملک ییغلبه بر مشکالت اجرا  .١
 

را به آنها واگذار کند    یشتریب  یتواند کارهامی  یرکه مد  ایکارکنان به گونه  یهامهارت  یتتقو .٢
(توسعه کارکنان و کسب و کار)    یزی ر مانند طرح و برنامه  یریتی مد  ی کارها  یر و خودش به سا

 .بپردازد
 

و هوشمندتر و کارآمدتر کار    یارترهوش  ارکنان تاکمک به ک  یقاز طر   یو بازده   یدتول  یشافزا  .٣
 .کنند

 
  یرانکنند که مدمیکارکنان احساس    یکارکنان خوب در سازمان. وقت   یماندگار  یزانبهبود م .٤

  ی سازمان  یوفادار  یزانکنند، ممیصرف   ی آنها وقت و انرژ  یهامهارت  کمک به بهبود یآنها برا 
 .کنندمیکار  تر در سازمان یزهشده و با انگ یشترب
 

  یخته جسته و گر   یهاکمتر از آموزش  یاردر بلندمدت بس  ینگآموزش کوچ  هینکه هز   یی از آنجا .٥
 .دیآ یبه عمل م ی تر ینهاز منابع سازمان استفاده به ینگاست، با کوچ

 
 :شوند، آنهامیو کوچ  یتو سرپرست خود هدا یرکه کارکنان توسط مد  یزمان .٦

 

o  توانند در کارشان از آن استفاده کنند و  می کنند که  می را کسب    یمهارتها و دانش ارزشمند
 .به همراه خواهند داشت یبهتر  یبازده 

 

o   رو احساس   نای  و از   یرند گمی قرار    یتمورد حما  یر کنند که توسط سازمان و مدمی احساس
 .کنندمی   یقو تشو  میدلگر 

 

o در کار خود   یشود وقت می ه باعث  واهند کرد ک را تجربه خ  یشغل  یتمندیاحساس افتخار و رضا
 .یرندغلبه بر آن به کار گ یرا برا  یهای شوند، تمام توانمند می با چالش روبرو 

 

o هدفمند و کارآمد کارکنان ییدانش و مهارت افزا یلتسه. 
 

o یمی کار ت یتو تقو  یسازیم کمک به ت. 
 

o به   یادیز   ینهشود و هز می فت عملکرد  که معموال در سازمانها باعث ا  ایرفع مشکالت رابطه
 . یردگمی و سرپرستان  یرانرا از مد یادیز   یکند و وقت و انرژمی  یلسازمان تحم

  



 

   ٦صفحه 
 

 هاج) برای تیم یا دپارتمان
 یکدیگرارشد و کارکنان با  یرانو مد یر و کارکنان، مد یربه رابطه مد یدنبخشبهبود  •
 یستمدر س یو بهره ور یکارآمد تیکارآمد و بهره ور و تقو  یهایمت یجادا •
 یمؤثر و اثربخش تر از منابع سازمان هاستفاد •

 مانا رایکوچینگ  المللیبین گواهینامه ی هابرنامه 
برگزار    یکا آمر   Academy of Choice موسسه  یما با همکار   ینگکوچ  المللیبینگواهینامه    یهابرنامه

 .شودمی
  المللیبین  یهاآموزش  ییاجرا  یر گلسر و مد  یلیامسسه ود موارش  ی مرب   (Kim Olver)اولور یمک  خانم

 .است Academy of Choice و موسس یازگلسر، صاحب امت یلیامموسسه و
عل  آقای و  نای  یعلم  یرمد  ی،صاحب  ی دکتر  مد  یرام  یآقا  برنامه  در    نای  ییاجرا  یرپهلونژاد،  برنامه 

 .هستند مانارایموسسه 
  ن ای  است و  رانای  در  یکاآمر    Academy of Choice موسسه  ینگنامه کوچر ب  میرس  یندهنما  مانارای

 :است  یربه شرح ز  هابرنامه  نایکند.میاجرا  رانایدر یبرنامه را به صورت انحصار

 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

 

  یتو با صالح  یدهآموزش د  یهامجرب از کوچ  مییتوسط ت  ،ینگکوچ  المللیبینگواهینامه  برنامه    ینا
 شود. میارائه 

و    ینظر   ی. شما ضمن آموختن مبانهستند  و فعال  ی تعامل  ها یادگیریتمام    ینگ،کوچبرنامه    نای  رد
  ید،شان کن  یتهدا  یدخواهمیکه    یکسان   یو اقدامات عمل  یری گیمتصم  یزه،انگ  ی،رفتار  یربناهایز 

 رآزموده کامال کا  یو مهارت عمل  یداد تا در دو قلمرو دانش نظر  یدانجام خواه  یادیز   یعمل  یهاینتمر 
  ی قدرتمند و ابزار   یندی، فراهاو رهبران سازمان  یرانانتخاب به سرپرستان، مد  ینگ. برنامه کوچیدوش

خود را   یمنهفته ت  یهایتموثر داشته باشند و ظرف  ییدهد تا با کارکنان خود گفتگومی  یههد  یتیحما
 کسب کنند. ی انرژ وزمان   ینخود را بالفاصله و با صرف کمتر  یازمورد ن یجزاد کنند و نتاآ

با افراد  یدتا بتوان کندیشما فراهم م یبرا  یفرصت مانارایانتخاب  ینگکوچ المللیبین ینامهگواه هدور 
دوره    ن ای  یزآم  یت. اتمام موفقیاموزیدو مجرب مراوده داشته و از آنها ب  یتمؤثر، موفق، صاحب صالح 

تا وارد  میبه شما کمک    ینهمچن که    اید، حرفهیشو  یعسر   یشرفتپ  در حال رشد و  هحرف   یککند 
اصل به ک  یهدِف  در  ی زندگ  یفیتاش کمک  و مفاه  نایافراد است.  دروس    یدرا خواه  یرز   یمدوره 

 .گذراند
 



 

   ٧صفحه 
 

 
 .یزندگ ینگکوچ هبا رشت ییآشنا •
 .و مشاوره ینگبا منتور  ینگتفاوت و شباهت کوچ •
 کنند؟میبا رفتار: افراد چرا و چگونه رفتار  ییآشنا •
 .و ادراکات افراد یازها، نها خواسته ییساروش شنا •
 .یزندگ یهابا انواع سبک ییآشنا •
  .ینگکوچ یندفرا •
  .ینگکوچ ی مهارتها •
 .افراد یهایتوانمند ییشناسا •
 .افراد یهاارزش ییشناسا •
 .یخود در زندگ یرسالت شخص یا  یتکشف مأمور  یهایوه ش •
 .یزندگ  ی چشم انداز و دورنما  یگوناگون طراح  یهایوه ش •
 . به اهداف یابیدست یبرا  ی طرح عمل  یو طراح ینیهدف چ می عل یهاروش  •
 .یسقراط  یپرسشگر  یادگیری •
 .متعادل  یبه زندگ  یابیدست یراهها •
به طرز   ستاای طرز فکر  یلتبد یهایوهنگرش (طرز فکر) و ش یهابا انواع سبک ییآشنا •

 .یافکر پو
 . غلبه بر آنها یوهایافکار مانع تراش و ش  یادگیری •
 .ینانواع مختلِف مراجع  ینگکوچ همشاهده جلس •
 .ینگفنون کوچ  ینتمر  یدو روزه برا  یاو/  یک  یم،ن یعمل ی کارگاهها •
 .ینگمرتبط با کوچ ییو دانش افزا یآموزمهارت یشرکت در کارگاهها  •
 . یادگیری یندشما در فرا یعمل یتهدا  یراهنما برا یکتماس دائم با  •

 

 ی شما دارد؟ راب ای برنامه کوچینگ ما چه فایده
حرف • به  دستیابی  برای  سریع  مسیر  صاحب    ه یک  کوچ  یک  عنوان  به  خودتان  دلخواه 

 صالحیت. 
و اصولی    ای زیربنایی انجام دادن یک کوچینگ حرفه  هیادگیری اسرار درونی و نظریه و نقش •

 در طی چند ماه و نه چندین سال.
هانی و زیر نظر  بر جمعت  هآموزشی تخصصی کوچینگ توسط مؤسس  هانجام دادن یک دور  •

هر روزه با مراجعین و سازمانهای مختلف داخلی و  افراد صاحب صالحیت و مجربی که  
 کنند.خارجی کارِ کوچینگ می

به صورت آنالین. الزم نیست که    هاقیمت شما از طریق ارائه کالسآزادسازی زمان ذی  •
خواهید از منزل یا دفتر  وقت عزیزتان را در رفت و آمد و ترافیک بگذرانید. هر زمان که ب

فای نقش  ای  ،هاید و هر چند بار که بخواهید دروس، تمرینشومیکارتان به کالس وارد  
 کنید. میو تکالیف را مرور 



 

   ٨صفحه 
 

 کنید.میاساس سرعت یادگیری خودتان مطالعه و تمرین  دروس را بر •
توانید  میافت که از طریق او  به شما اختصاص خواهد ی  در تمام طول دوره یک راهنما •

 امات خود را روشن کنید.اشکاالت خود را رفع کرده و ابه
 
 

 ای حرفه –آینده شغلی 
  ی زندگ  یتوانند به طور کلمیپرسش اند که چگونه    نای  یبرا  یپاسخ  یافراد به جستجو  یشترامروزه ب

را بهبود ببخشند و شغل خود را توسعه    ودخ  ای حرفه  یتا زندگ  یدوارندام  هایخود را بهبود ببخشند؟ برخ 
باشند،   یمؤثرتر  تسرپرس  یا و    یرخود رشد کنند و مد  یکار کنون  یط خواهند در محمی  هایدهند، برخ

مؤثر شرکت و سازمان خود هستند،    هبه دنبال توسع  کاروکسببه عنوان صاحبان مشاغل و    هایبرخ
رو هر    نای   گردند، ازمی  یدار پامیو شادکا  یستیهز و ب   یشخص  یتمندیبه دنبال رضا  یزن  هایاریو بس

همه    ی زندگ  یکهستند تا    ندمو روش  می و عل  ایحرفه  یت و هدا  ییبه دنبال راهنما  یشتریروزه افراد ب
 .خود بسازند یبرا   یجانبه بهتر

  از  کندمی  یو در حال توسعه است که سع   یشروندهپ  ی هااز حرفه  یکی  ی زندگ  ینگکوچ  یا   کوچینگ
تقاضا  نای و  افراد  فراوان  راهنما  یتهدا  یافتدر   ی برا  یادز   یاقبال  با    ی اصول  ییِ و  و  استفاده کرده 

رو در    ن ای  قلمرو پر تقاضا را پوشش دهد. از  نای   بر پژوهش،  یو مبتن  میعل   یکردهایاز رو  یبرخوردار
کوچ ِ مس  یکعنوان  به    ی زندگ  ینگکوچ  یا   ینگسراسر جهان  انگننک  یتتقو  یِ شغل  یر و  با  یزهده  ساز 

  ،ایحرفه  همشاور   یافتدر   یبرا   یادیافراد ز   یراخ  یروبرو شده است. اگرچه در سالها  یادیاستقبال ز 
دو    هرابط   یلی،تحص  ی،ورزش  ی هایتحرکت و فعال  یر خود، انتخاب مس  یزندگ   هنقش   یطراح   ی،شغل
 مثل ترک  یجد  یماتصممدت و کوتاه مدت، ت  یانبلندمدت، م  یهاینیشغل، هدف چ  ییرتغ  ی،عضو

  یا   ینگکوچ  یگردند و برامی  یتصاحب صالح  یهارشته، مهاجرت و... به دنبال کوچ   ییرتغ  تحصیل،
  یتصاحب صالح  یهاتعداد کوچ  ی کنند، ولمیمند مراجعه  و روش  یاصول  ی، علم  یی و راهنما  یتهدا

  دانشکوچِ    یا  یمرب  یدازه کاف اندک است و در بازار کار به ان  یاربس  ینگکوچ  هکرده در رشت  یلو تحص
  مربوطه  المللیبینموسسات    ینیب  یشدارد. پن وجود    ینگکوچ  میرس  هدور   یلآموخته و فارغ التحص

کنند و افراد    یتکوچ شروع به فعال  یتترب  یبرا   یشتری ب  یمؤسسات عال  ندهیآ   یاست که در سالها  نای
 .خواهند کرد یداپ یش حرفه گرا نای  به سمت یشتریب

  یهایو توانمند  یلکرد که پتانس  ید خواه  یدا را پ  یی توانا  ن ای  کوچ،  شما  یا  ی زندگ   ی مرب  یکان  نوع  به
  هاخود را در جهت ارزش  یهایتا توانمند  یدکنو کشف کرده و به آنها کمک    ییرا شناسا  ین مراجع  هبالقو

تا جا  یشخص  ی هایلتو فض طر   نای  کنند.ممکن شکوفا    یخود  از  را    ی،دلگرم  ی،هدزهیانگ  یقکار 
.  یددهمیانجام    ینیع  یابیو هوشمند و نظارت و ارز   میعل  ینیِ هدف چ  یی،و راهنما  یتهدا  یق،تشو

و کشِف    ییشناسا  ینداز طرف شما در فرا   ییو پاسخگو  یری پذیتتوأم با مسئول  یطی فراهم کردن مح
و    ینیچهدف   یبرا   اوه  کمک ب   ینمراجع  و همچن  یرسالت زندگ  یا  یت، مأمور هاارزش  یها،توانمند

  یی،و راهنما  یت هدا  ین که در ع  ی و پاسخگو بودن به شما (به عنوان فرد  یریپذیتدعوِت او به مسئول
  نگیکوچ  ی هاجنبه  یناز مهمتر   یکیو بر طرح و برنامه و اقداماتش نظارت دارد)،    یدهاو را به چالش کش

 .برندمیاز آن  یفراوان ه بهر  ین است که مراجع
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سطح    ینتا به باالتر   یمکنمیکمک    یگریاست که در آن به فردِ د  میروشمند و عل  یندیفرا   کوچینگ
مند را با خلق کار روش   نای  و کوچ  ی. مربیابدخود دست    هحرف  یا   یشخص  یخود در زندگ  یاثربخش

  یا  کارمند  یک  یشود. وقت می یمنته  »ینشو «ب » یدهد که به «آگاهمیانجام  ی سقراط ی گفتگو یک
بنابر    یشود را دارد ولمیکه به او واگذار    یفیو تکال  یف انجام وظا   یالزم برا   یی کارگر، مهارت و توانا

  یا تواند  میو ... ن  معنایییاحساس ب   یاشوق    یزه،تمرکز، انگ  یدی، اعتماد به نفس، ناام  یلاز قب  یلیدال
  یعملکرد عال  یک  یخود برا  یرونیو ب  یروناز تمام منابع د  یاتالش خود را بکند و    ینخواهد بهتر مین

 .و مؤثر باشد یدمف یاربس  یفرد ینچن ی تواند برامی ینگکند، کوچمیاستفاده ن

و رشد»    یادگیری   یبرا   یطی شرا   جادای«  یبلکه به معنا  یست،آموزش دادن ن  ی هرگز به معنا  کوچینگ
مختلف    یدر قلمروها  یشرفتو پ  یزندگ  یارتقا  یو برا   یدر سطح فرد  یو رشد گاه  یادگیری  نای  است.

در    گاهیو...) و    یهمسردار  ی،خانواده، فرزندپرور  یت،معنو  ،ایحرفهـیسالمت، شغل  ی،(مال  یزندگ
افزا  یسطح سازمان منظور  به  پ  یش و  و  انجام    یشرفتعملکرد  در سازمان  در حقردیگمیفرد    یقت . 

  یشینه و ب  ینه افراد در جهت به  یدرون  یو استعدادها  آزاد کردن توان  یاست برا   میعل  یندیفرا   ینگکوچ
 .شودمیبه کار گرفته  یو سازمان یعملکرد آنها در دو سطح فرد یساز

سازد تا  میو ژرف، مراجع را قادر    یز تأمل برانگ  یهابا طرح پرسش  یس،تدر   آموزش و  ی به جا  کوچ
  یند کند. در فرا  یداو ادراک خود پ  یافتبر در   یپاسخ سؤاالت را از درون خود و به زباِن خود و مبتن

  مامگوش دادن فعال به ت  یریا به تعبیشوِق به گوش دادن    ی،نشان دادن احساس همدل  ینگکوچ
  ی کند تا به طور مؤثرمیاو، به کوچ کمک    یگزند  یمراجع و تمام قلمروها   یتداستان و روا   یهاجنبه

که   ییو خود را دانا یستن یزدانخردمندِ همه چ یکچ کو  یگر،د یانیکند. به ب ییو راهنما یتاو را هدا
  یپرسشگر  میعل  وشِ است که با اصول و ر  ی. بلکه کوچ فردیندبمیداند نمیپاسخ همه سؤاالت را  

مهارت را کسب کرده است که به افراد کمک    نای  آشناست وطرح سؤاالت مؤثر و هدفمند    یا   ی سقراط
خود    ییشکوفا  یکرده و آنگاه برا   ییشاخص خود را شناسا  یهایمندو توان  یدرون  یهایفیتکند تا ک

 .خود بپردازند یو به رشد و توسعه شخص یرندبگ یمتصم

خود با افراد مختلف    ایو حرفه  یشخص  یو در زندگ  یدرسان عالقه داشته باشیاری  یها به حرفه  اگر
و    ی اگر به کمک به افراد و همفکر  یاشماست و    ه از کار روزان  ی آنها بخش  یت که هدا  ید سر و کار دار 

  یک د که به  یست. تصور کنهاحرفه  ینو سودمندتر   ین از بهتر   یکی  ینگکوچ  ید،آنها عالقه دار   یتهدا
بلند مدت،   یهاینیچ کند و هدف ییش شناساا  ندهیآ  یِ شغل  یر تا مس یدکنمیجوان کمک  یا نوجوان 

! چه حس  یدکن  یافتدستمزد خوب هم در   یک   یندفرا  نایمدت و کوتاه مدت  انجام دهد، و در   یانم
 داشت؟ یدخواه  یو حال

  یدنیکه نوش  یکولر نشسته و در حال  یرخود ز   یکروزِ گرم و داغ در اتاق ش  یککه در    یدتصور کن 
 یدموفق  یی اجرا   یرمد  یکشاخص    یو کشف استعدادها  ییدر حال شناسا  ید،کنمیرا نوش جان    یخنک

کند    یادهخود پ  یستمرا در س   یمنصفانه و مؤثر و کارآمدتر  ی،انسان  یهایوهتا ش  یدکنمیو به او کمک   
 برد؟میاش را باال یستمس یکارکنانش و هم بازده ی کننده باشد و هم برا  یتخوش تقو یکه هم برا 

کند چرا که از  می  یچارگیشما نشسته است که احساس فالکت و ب  یجلو  ییجوان رعنا  یدکن  تصور
و همسر    یرپ  یناز والد  یتحما  ی،زندگ  یجار  یها ینههز   یلبدل  یاست ول  یاش ناراض  ینشغل کنو
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 ش و دنبال شغل مطلوب خود برود چون در شغل مطلوب یایدب یرونتواند از شغل خود بمیباردارش ن
 نگیکوچ  میاصول عل  یری که شما با به کارگ  یدکند. و تصور کن  یافتتواند در میرا ن  یکنون  حقوق  نای

کند و از امروز    یزی و برنامه ر   ینیچهدف  ندهآی  شغل خود در سه سال  ییرتغ  ی تا برا  یدکنمیبه او کمک  
قابل    یبرا  الح  ینشغل بردارد و در ع  ییردر جهت تغ  یریگگام مؤثر و قابل اندازه  یکدر هر هفته  

استا شما ضمن نظارت  ر   نای. در ینددو هدف با کمک شما بچ  یا  یک  یزاش ن  یتحمل کردن شغل کنون
و    یو با گوش دادن فعال و همدل  یدکنمی  ییو راهنما  یتو اقدامات او، او را هدا  یعمل  یهابر گام

! واقعا  یدکنمی  یتحما  حل ساختن راه    یا راه حل    نیافت  ی برا  یقمؤثر او را به تأمل دق  ی هاطرح پرسش
 یدو کوچ کن  یتنفر را خوب هدا  یک   یحت  یدکرد اگر بتوان  یدخواه  یتو رضا  خشنودی  چقدر احساس

 !یدکن یافتهم در  یدستمزد خوب  یزخود رقم بزند و هر جلسه ن ی را برا یبهتر ی تا زندگ
فرما هستند و شغل مستقل خود را  ـ    یش خو  هاتمام کوچ  یبا است که تقر   ن ایحرفه  ن ایمهمتر در  نکته

کنند. میافراد را کوچ    یتلفن  یحت  یاارند و  که در منزل د  یدر دفتر کار  یحت  یدارند و به صورت خصوص
خاص    ین مراجع  ا ب  یکوچ خصوص  یک   یدتوانمیهنوز    یدباش  ای مؤسسه  یر مد   یا اگر شما کارمند    یحت

 .یدکار خودتان را گسترش ده ینهو کم کم زم یدخودتان باش

  یردرگ  یندفرا  نیا  است که «فکر» و «مغز» و «ذهن» شما در  نای  ینگمهم کوچ  یهاجنبه  یگرد  از
کنار ساحل    یا. در دِل جنگل  یدجهان سفر کن  یبه هر کجا   یدتوانمیاست و نه حضور جسم شما. پس  

 رر است که هر روز سرِ ساعت مق  یضرور  نترنتای  یابه تلفن    یدورافتاده و فقط دسترس  ییروستا  یا
  ینگ جنگل نشسته و جلسه کوچدر دلِ   یاشاپ   ی کاف یکرو به ساحل در    یا در کنار آبشار    ایدر گوشه
با کوچ را برامیزمان شما را منعطف    ینگ. کوچیدمراجع خود انجام ده  یا  یرا    ی کند و دست شما 

 .گذاردمی باز ی و خانوادگ یتعهدات شخص  یگرمسافرت و د

قابل اجراست. با    یندر سراسر جهان و در تمام نقاط زم  ینگکوچ  ید،اگر خواهان مهاجرت هست  حتی
. چه مراجع از همان  یریدمراجع بگ  یدتوانمی  یادن  یدر همه جا   ینگکوچ  میدست داشتن مدرک رس  در

موسسه ما هم    یهااز کوچ  ی. برخیدکه هم اکنون در آن هست  یمحل و چه مراجع از شهر و کشور
را   رانای ازمختلف  ینبا مراجع ١٣تا  ١٠هر شب از ساعت  یکنند ولمی یزندگ رانای در خارج از  اکنون

کنند و سر ساعت مقرر در هر کجا که باشند با  میمختلف سفر  ی به شهرها ی کنند. گاهمی ینگکوچ
 .دهندمیرا انجام  ینگ کوچ همراجع خود جلس 

موسسه   ینگکوچ  هشرکت در دور   ی گام اول را برا  یدتوانمیاطالعات هم اکنون    نای  در دست داشتن  با
 .یاموزیدرا ب ینگکوچ ی روز زودتر مهارتها یکو  یدمروز ثبت نام کن. ایدبردار  مانارای

 

 مانا رایکوچینگ انتخاب   المللیبینهدف برنامه گواهینامه 
را پرورش دهد که بتوانند به رشد و توسعه    ییهاشده است تا کوچ  یمنظور طراح  ن ایبرنامه به  ینا

باشد  میاز چهار نقش برجسته رهبران    یکی  ین،همچن  ینگکمک کنند. کوچ  هاخود، افراد و سازمان
کوچ در درجه اول شخص کوچ و سپس   یک). مخاطب  ینگو کوچمیمعل  ی،دوست  یریتی،مد  ی(نقشها

کارکنان،    ایرس فرزندان،  مدکوچها،  و  افراد  می  یرانشاگردان  توسعه  خاص،  طور  به  باشد. 
 .است یابیقابل دست  یربر/مدهافرد/ر  یک ینگنقش کوچ یق(کارکنان/فرزندان/شاگردان) تنها از طر 
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 که: یافتپرورش خواهند  ییهابرنامه، کوچ ن ایگذراندن با

 .شناسندمی یخواهند و خود را به خوبمیچه  یدانند در زندگمی •
بالفاصله شروع    یو فور  یعسر   یجنتا  یرا برا  یدر قلمرو موضوعات واقع  ینگنند کوچتوامی •

 .کنند
 . امر کمک کنند ن ای در یزن  یگرانداشته باشند و به د  یفیتی با ک یندگتوانند ز می •
موثر انجام   ینگمهم است کوچ یارخود بس یمسازمان و ت ی که برا یدر خصوص موضوعات •

 دهند.می

 مانا رایکوچینگ انتخاب   المللیبینگواهینامه ی هاکاربست
 :از جمله  دارد  ایگسترده یها، کاربستمانارایانتخاب  ینگکوچ
 ی در زندگ   یشخص یبرو راه یریتمد :  یکاربست شخص  •
 ی لذت بخش تر و معنادارتر شدن روابط خانوادگ کاربست خانواده:  •
سازمان • مد  ی،سازیمت  یلتسه  :ی کاربست  موثر،  کارکنان  اثربخش  یریتنگهداشت    ی عملکرد، 

 .ییپاسخگو و یریپذ یتعملکرد، تعهد، مسئول یهبر پا  یو فرهنگ  یطمح  جادای و  یآموزش

 است. تمام   یو حضور  یمجاز  یتعامل  یهاو آموزش  یآموزش  یها از منابع و ابزار  یبیبرنامه ترک  این
  ی و هماهنگ طراح  یکپارچهخاص هر فرد و سازمان به دقت و بطور    یازهایارضاء ن  ی برنامه برا   ن ای

 شده است.
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 !مانارای انتخاب  ینگکوچ المللیبین  ینامهچرا گواه
 ینگکوچ  یزماوجوه ت

 !دارد ی شما چه معن ی برا انتخاب 

بر کارکرد   یمبتن یمدل
 مغز

انتخاب   یبر تئور یمبتن ی بر اساس کارکرد مغز که مدل ینگمدل کوچ ینا
رفتار   یو چگونگ ییمستدل که به وضوح به چرا ای یهباشد. نظر میاست، 
  یالزم برا  یرتدابو  هامدون، روش یندیپردازد و با استفاده از فرا میانسان 

 دهد.میکمک به مراجعان را ارائه 

 محور -رابطه
ر   جادای  هنر  ی برراه به    یبنحو  هاابطهو حفظ  باشد. شما  و موثر  کارا  است که 

به توسعه    یفیاز روابط ک   یکه در نقش کوچ و در بستر  یدآموز میبر  راه  یکعنوان  
 .  یدبپرداز  یگراند

 محور -مراجع 
  ها یاز، نهاینقاط قوت، توانمند  ید،کنمیشما به عنوان کوچ به مراجعان گوش  

تا براساس نقاط قوت و    یدکنمیو به آنها کمک    کاویدیآنها را م  یهاو خواسته
 اقدام کنند. یشانهایتوانمند

 محور -راه حل
تمام    یکردن راه حل به بررسـ  یداپ  یما برا .یسـتمشـکل ن  یمدل بر رو نای تمرکز ما در

  یطدر مح  یشــــــیو مثبـت انـد  یانرژ  جـادایاره بـاعـثهمو  یکردرو  نای .یمپرداز می  هـاراه
 شود.می

 محور  -یفیتک

ـکه بر  یفیک یآموزشــــــ  یطو مح یفیـکار ک  یفـیت،ک  یرـیتـمد  یهـاـیارـما از اصــــــول و مع
ــاس آموزه ــت، تبع  یلیامو و ینگادوارد دم  یهایافتهو   هااســـ ــر اســـ .  یم کنمی یتگالســـ

  نای توســـــط متخصـــــصـــــان عالقه مند در  یآموزشـــــ   یهانفر به نفر، برنامه  یندفرا  نایدر
 شوند.  میحوزه، ارائه  

 یابی متمرکز بر خود ارز 
عمده اســـت. شـــما بعنوان  ییرهر تغ  یبرا  اییچهدر   یابیخود ارز   ید،دانمیهمانطور که  

آنهـا را بر   یـتکـه هـدا  یرا بـه افراد  یـابیارز -مـدل، آموزش خود  نایزا  ایکوچ در مرحلـه
 آموخت. یدخواه ید،عهده دار 

 محور -یندفرا

  یند و فرا  یتئور  یک   یه معنا که بر پا   ن ایبه  یست،محور ن  یکتکن  ینگ مدل کوچ  ین ا
 یهابه شانس و برداشت  یزچ  یچمدل ه  نایقابل اتکا بنا نهاده شده است. در 

مدل    نای  و  یندفرا   نای  یهاگاممیواگذار نشده است. ما در تما   یصو شخ  یذهن
به هدف و آنچه که تا    بتو نس  یمکنمی  یتواضح تبع  یاز نقشه راه  ینگ،کوچ

گذاشته سر  پشت  ع  یندفرا  ن ای  . یمآگاه  م،ای کنون  کامال  مبتن  ینیکه  بر    یو 
دهد که به طور مداوم میامکان را    ن ای  شواهد ثابت شده است به کوچ و مراجع

  .مورد انتظار بپردازند یجهر مرحله و نتا  یجخودشان، نتا یابیبه ارز 
و خالقانه مراجع خود را در   یاپو  یکه چگونه به شکل  یآموزیدبه عنوان کوچ م  شما

حال    ینمسئوالنه که در ع  ی ب رفتارو او را در انتخا   یدکمک کن  یابیارز   یندفرا  یط
 . یدکن یاری وثر باشد، و م یزمفیدخودش ن ی برا

  ی هاینهگز  یجستجو
 یشتر ب

  یگزینی تا اقدامات جا یدکه به مراجع خود کمک کن یاموزیدشـما به عنوان کوچ م
 .یریدخود در نظر بگ  یبرا  ایموثر و مسئوالنه



 

   ١٣صفحه 
 

 ینگکوچ  یزماوجوه ت
 !دارد ی شما چه معن ی برا انتخاب 

منطبق بر   یهابرنامه
 مراجع  یازهاین

 یازهاه کردن نشــــده تا مراجع را در برآورد  یطراح  ایبه گونه ینگبرنامه کوچ  ینا
 برساند.    یاریخاص خودش   یهاو خواسته

نظارت  /یبرنگر/یژنسوپرو
 مستمر

بعنوان  ینگخدمات کوچ  یافتدر   یدکند که درک کنمیبرنامه به شــما کمک   ینا
کرده و شـما را در   یتدارد. ما در موسـسـه از شـما حمامیمراجع چه معنا و مفهو

ــاز  یکپـارچـهتکـامـل و    ینـگدر حوزه کوچ  یـدتـانجـد  یهـارتو مهـا  یممفـاه  یســـــ
ــه بعد یزآم یتانتخاب و گذر موفق یبر تئور یمبتن ــغل  زا  یبه عرصـ  یکارراهه شـ

 .یمرسانمی  یاریتان متعهد نگاه داشته و 

  یبانیو پشت یتحما
 مستمر

 یسـتهشـا  ییهادر دسـترس ما که متشـکل از کوچ  یم. تیمهسـت یاگروه پو  یکما 
ــت، یدهو آموزش د ــط  ینگوه بر برنامه کوچعال اســـ ــده، توســـ قابل اتکا ارائه شـــ
را با  یمانهایشـوند. ما مشـترمی یبانیو پشـت  ی”، نظارت/برنگرمانارایموسـسـه “

ــت ــتمر و ارائه تحق  یبانیپشــــ  یتهمواره مورد حما وز،به ر یهاو آموزه یقاتمســــ
 .یمدهمیخود قرار  

 

 خالصه:  
 بود: ید قادر خواه مانارایانتخاب  ینگکوچ لی الملبین ینامهبا شرکت در برنامه گواه

 .یدبه خودتان کمک کن •
 .یدکمک کن  یگرانبه د •
 .یدخود بساز   یشناخته شده برا  ایشغِل حرفه  یک •
 .یددر حال رشد جهان وارد شو  هایهحرفکی از  به ی •
ــغل • ــت شــ ــغل کنون  یدیجد  یفرصــ خودتان کار    یو برا یدخود خلق کن  یبرا یتاندر کنار شــ

 .یدکن
احســاس    یشــانزندگ  یرراه و مســ   ییو کمک به شــناســا  یگراند  ین ارزش به زندگاز افزود •

 .یدکن یدرون  یتشعف و رضا
 

  



 

   ١٤صفحه 
 

 مانا رای کوچینگ المللیبینگواهینامه ی هااستانداردهای برنامه
  المللیبینمانند موسسه    المللیبینبا موسسات معتبر    است. ماکوچینگ    میکامال عل  این یک برنامه

  یفتکالمیبا انجام تماشما  .  هستیمدر همکاری و ارتباط  میعلیام گلسر و سایر موسسات مشابه  ویل
متعدد و    یهانقش  فای ای  منابع)، انجام  یرو سا  هایدئورد برنامه (وبرنامه، استفاده از منابع منحصربف

در   یستگیو شا  تیاز کفا   یو واقع  یلقابل قبول، اص  یبرنامه، به سطح  یعمل  یحضور در کارگاهها
شده توسط    یهتوص  یهاستانداردها و مهارتابر همین اساس،    رسید.می  المللیبیندر سطح    ینگکوچ
ICF،  و شما    گنجانده شده است  مانا رایانتخاب    ینگکوچ   المللی بین  ینامه برنامه گواه  ی هادر حداقل

  ینگکوچ  المللی بین  یون فدراسمیرسشرکت در امتحان    یمهارت و دانش الزم را برا  ،ن دورهای   با تکمیل
)ICFچنانچه خواهان مدرک   .یاوریدبدست م یز) نICF آن را طی کنیدجداگانه مسیر  یدبا ،یدهست.   

 مانا رای ینگکوچ المللیبین ینامه گواه یهاو اعتبار برنامه یشه ر 
 Academy of( یسآو چومیکادموسسه آ  ینگکوچ ینامهبرنامه گواه میرس یندهنما مانارایموسسه 
Choice ی اجرا ی که حق انحصار یس، آو چومیآکاد ینگکوچ ینامهاست. برنامه گواه ران ای در یکا) آمر  

 ی اعتبار سازمان مرکز اعتبارسنج  ی ، دارااستدکتر علی صاحبی و امیر پهلونژاد  متعلق به    رانای   آن در
) آموزش  آمر Center for Credentialing & Educationو  استانداردها  یکا)  از  که    ای حرفه  یاست، 

و ارائه خدمات کسب و    یابیارز   ی،اعتبارسنج  یقاز طر   یر گستره جهانبرخوردار بوده و د  ییباال  یاربس
 سازد. می یسررا م ایحرفه ی تعال یرکار، حرکت در مس

 
اء جامعه در مقیاس جهانی از طریق  ) که چشم اندازش ارتقCCEمرکز اعتبارسنجی و آموزش (

را   هاغیرانتفاعی که شاغلین و سازمانتضمین کیفیت و تعالی اعتبارسنجی است، سازمانی است 
ن سازمان در سال ای  دهد.میارزیابی کرده و به آنها خدمات پشتیبانی کسب کار و اعتبارنامه ارائه 

) در کارولینای NBCCان صاحب صالحیت (به عنوان سازمانی وابسته به هیئت ملی مشاور  ١٩٩٥
کشور وجود  ١٦انی در پهنه شش قاره و هزار شاغل در گستره جه ٢٥شمالی تاسیس شد. بالغ بر 

ن سازمان از طریق پایبندی به باالترین استانداردهای  ای .هستند CCEدارند که تحت اعتبارنامه 
 .استاخالقی، متعهد به حفظ تعالی و یکپارچگی 

 
 

 ل فرمایید. ی مورد نظر، از طریق زیر با ما تماس حاصها جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در دوره 
 ٢٢٨٧٢١٨٩و  ٢٢٨٨٣٠٧٧  و ۰۹۱۲۰۹۹۳۴۵۱ تلفن:

 پست الکترونيک: 
mana.com-info@rai 

 وب سایت: 
mana.com-www.rai 

mailto:info@rai-mana.com
http://www.rai-mana.com/
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