




طول دوره

غیرحضوری6 ماه



کوچ یا مربی، به افراد کمک می کند تا روی 
برای  بیشتری  اهمیت  که  کنند  تمرکز  چیزی 
بهبود  جهت  روندی  کوچینگ  دارد.  آن ها 
اجتماعی،  حرفه ای،  زندگی  در  افراد  عملکرد 
این  به  آن هاست.  شخصی  رشد  و  کاری 
زندگی،  زمینه های  از  بسیاری  در  که  معنی 
از  می توان  عملکرد  ارتقاء  و  پیشرفت  برای 

کوچینگ کمک گرفت.



کوچ یا مربی بر روی مهارت های افراد تمرکز می کند تا 
بهترین  که  است  این  کوچ  هدف  بدهد.  ارتقا  را  آنها 
شخص  همراه  کسب وکار  کوچ  کند.  پدیدار  را  فرد  یک 
طوفان  با  و  کند  مشخص  را  اهدافش  تا  بود  خواهد 
فکری راهکاری تولید کند و در راه توسعه کسب وکارش 

باانگیزه باقی بماند. 
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مؤسس شرکت ایجاد )قطر(
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محمدمهدی ربانی مدرس دوره آموزشی »تربیت کوچ حرفه ای 

کسب وکار« 15 سال است که در صنعت کوچینگ مشغول به 

فعالیت است. او صاحب چندین کسب وکار در داخل و خارج ایران 

است. در این سال ها کوچ صدها نفر بوده است، افرادی که در 

عمیق  تحولی  توانسته اند  خود  شخصی  زندگی  و  کسب وکار 

ایجاد کنند و ثروت عظیمی کسب کنند.

حال او می خواهد حاصل سال ها تجربیات خودش را با تلفیقی 

از دانش روز در اختیار عالقه مندان به حرفه کوچینگ قرار دهد.



چون می توانید یک نقشه راه برای خودتان و دیگران ترسیم 

کنید. چون خیلی از آدم ها دوست دارند در زندگی شخصی 

برنامه  یک  دنبال  به  درنتیجه  کنند،  رشد  خود  حرفه ای  و 

تا  برای موفقیت و رشد خودشان هستند  روشن و واضح 

بهتر شوند. شما به کمک مهارت کوچینگ می توانید این 

خیال و امید افراد را به واقعیت تبدیل کنید. می توانید کوچ 

دیگران باشید و به رشد و پیشرفت آن ها کمک کنید.

چرا باید به یک کوچ حرفه ای 
تبدیل شوید؟



به جای  بزرگ  شرکت های  و  موفق  افراد  اکثر   2021 سال  در 

اینکه از مشاوره یا منتور استفاده کنند، ترجیح می دهند یک 

کوچ داشته باشند. چون یک کوچ راهکار نمی دهد، کوچ به 

افراد و سازمان ها کمک می کند پتانسیل ها و توانایی ها، 

خودشان  را  تهدیدها  و  فرصت ها  ضعف،  و  قوت  نقاط 

کشف کنند و به اهدافشان برسند.

با کوچینگ می توانید به ثروت 
و آزادی مالی برسید!



ر کوچینگ راه اندازی کسب و کا
انواع کوچ )مربی(

آینده صنعت کوچینگ
بازاریابی خدمات کوچینگ

برند سازی برای کوچ های حرفه ای
فروش خدمات کوچینگ

اعتماد زایی ، مذاکره ، نهایی سازی و بستن قرارداد
ارزیابی عملکرد ، افزایش رضایت و وفادارسازی مشتری

قیمت گذاری خدمات کوچینگ
رشد و توسعه خود به عنوان یک کوچ

چگونه به یک کوچ گرانبها تبدیل شویم
مسیر پیشرفت حرفه ای برای کوچ ها

سرفصل های دوره



ما هیچ شغل و حرفه دیگری غیر از کوچینگ، سراغ نداریم که 

بتوانید به طور هم زمان رشد و پیشرفت دیگران و خودتان 

را رقم بزنید. کوچ ها به لحاظ ماهیت کاری که دارند، به طور 

دائم از لحاظ دانش، جسمی، معنوی، مالی در حال پیشرفت 

هستند.

با مهارت کوچینگ
استاد زندگی می شوید!



کوچ ها
بیزینس کوچ ها

مشاورین
منتورها

مدرسین
عالقمندان به کوچینگ

این دوره برای چه کسانی
مناسب است؟



8،۰۰۰،۰۰۰ تومان هدیه آموزشی
برای کسانی که با پرداخت کامل در دوره ثبت نام کنند

)برای کسانی که بصورت کامل ثبت نام کنند هدیه 
آموزشی  فعال خواهد شد و کسانی که از شرایط 
قـسط  هـر  پـرداخت  برای   کنند  استفاده  اقساط 

قـسـمـتی از هـدایـابـرایشان فـعال خـواهـد شـد(



کوچ کسب وکار به دلیل نتایج خوبی که برای افراد داشته 

مورد استقبال قرار گرفته است و روز به روز این صنعت در 

حال رشد و پیشرفت است.

آیا کوچینگ می تواند برای من
درآمدزایی داشته باشد؟



در این دوره هر آنچه شما برای آموختن مهارت کوچینگ نیاز 

 کاربردی آموزش داده می شود. 
ً
دارید به صورت ساده و کامال

اگر این دوره را تا پایان دنبال کنید و تمام تمرین های آن را 

انجام دهید، تضمین می کنیم شما به یک کوچ حرفه ای و 

ارزشمند تبدیل خواهید شد.

دوره تربیت کوچ حرفه ای کسب وکار
یک دوره آموزشی غیرحضوری است.



همکاران ما آماده پاسخ به 
سؤاالت شما و ارائه مشاوره 

رایگان هستند.
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