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کوچینگآنالینمدتبلندوجامعیدورهیکدوره،این
ازکاروکسبتازندگیاساسیوایریشهمبانیبهکهاست
.میپردازدباالسطوحدرکوچینگنگاه
زبانبه،تخصصیآموزشساعت120درمدتبلنددورهاین

.میشودارائهآنالینصورتبهوفارسی
تهویکشفوکوچینگازگرفتنکمکباشمادورهایندر

رایبرااقدامگذارتریناثروبزرگترینمیتوانیدخوداصلی
.دهیدانجامخودکاروکسبوزندگی
،مشابهحضوری ِوآنالینهایدورهبادورهاینتمایزوجه
ردالمللیبیناستادچندینازدورهایندرماکهاستاین

بااِرمخاطبینتاکردیماستفادهمختلفهایحیطهوسطوح
اآشندنیاسراسردرمختلفهایفرهنگوتدریسروشهای
ناآشمتفاوتهایبینیجهانباراشماموضوعاین.کنیم
.داریدنیازآنبهشدتبهکوچینگدرکهچیزی.میکند
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چیست ؟ LTOBدوره ی 



کوچینگ زندگی
Life Coaching

بیزنس کوچینگ
Business Coaching

وهدفمندزندگییکتاثیراتبهحاالتا
؟ایدکردهفکرکارتانوکسبدرسالم

کارهایوکسبدرصد90میدانستید
اصولیوهدفمندزندگییکدلازموفق
!؟اندآمدهبیرون

Awareness
آگاهی

Action
اقدام

هدف
Target

باور
Belief



بلونیاروانشناسیِعلمیِازِدانشگاهِکارشناسیِ•
کارشناسیِارشدِمدیریتِکارِوِتجارتِازِدانشگاهِبلونیا•
FCAفارغِالتحصیلِرشتهِکوچینگِازِآکادمیِ•
آلمانِ Solutions Academyازِآکادمی Solution Focus Coachingدانشجویِرشتهِ•
دانشِآموختهِتئوریِانتخابِوِواقعیتِدرمانیِازِآکادمیِدکترِصاحبی•
دانشِآموختهِمدیریتِراهبرانهِوِعضوِباشگاهِمدیرانِآکادمیِدکترِصاحبی•
CILS 4کارشناسِزبانِایتالیاییِباِ•
متخصصِطراحیِآموزشیِ•
متخصصِروابطِبینِالملل•
درِزمینهِانرژیِهایِتجدیدِپذیر IPGمدیرِوِمشاورِارشدِشرکتِ•



یناکسببرایتصمیمییاونداریدراهاویژگیایناگر
چون،نکنیدمطالعهراکاتالوگادامهلطفانداریدهاویژگی
.نیستشمامناسبدورهاین

نداریدیادگیریبهعشقاگر•
هستیدمدرکدنبالبهصرفااگر•
نیستیدشخصیرشددنبالبهاگر•
نداریدراآنازعبوروبحرانپذیرشاگر•
تنیسمهمبرایتانکاروکسبتوسعهورشداگر•
نداریداعتقادسازمانیرشدبهاگر•
نداریدکوچینگبامسئلهحلبهاشتیاقاگر•
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Life Coachingمروری بر سر فصل های 
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چیستِ؟کوچینگِ•
کندِ؟کوچینگِچهِکمکیِبهِبهبودِزندگیِماِمیِ•
شناختِهویتِخود•
چشمِاندازِشخصی•
رسالتِشخصیِیاِهدفِزندگیِمن•
تعیینِاهدافِدرِزندگی•
هدفگذاریِبرِاساسِارزشها•
شناختِارزشهایِشخصی•
تدوینِبرنامه•
مسئولیتِپذیری•
اصولِکوچینگ•
مهارتهایِکوچینگ•
دیدگاهِیاِطرزِفکر•
سالمتیکوچینگِ•
یادگیریمهارتهایِ•

کوچینگِدرِزندگیِروزمره•
انواعِکوچینگ•
رقصِدرِکوچینگ•
یادگیری•
پرسونالِبرندینگِدرِکوچینگ•
آیاِکوچینگِمناسبِمنِاست؟•
لیدرشیپِکوچینگ•
شکرگزاریمراقبهِوِِ•
اسپورتِکوچینگ•
کوچینگِسیستمی•
کوچینگِدرِسازمان•
کوچینگِدرِکسبِوِکار•
سیستمِسازیِدرِکسبِوِکارِ•
استراتژیهایِاقدامِوِعملکردِدرِکوچینگ•
معناِدرِکوچینگ•

LTOB



سرفصل های مهم بیزنس کوچینگ
راهِاندازیِکسبِوِکار•
بومِمدلِکسبِوِکار•
ارزشِهایِپیشنهادی•
وِبازاریابیِدیجیتالبازاریابیِ•
هدفمندتبلیغاتِ•
برندینگ•
پرسونالِبرندینگ•
کاهشِهزینهِهایِتبلیغات•
بحراناهمیتِمحتواِدرِ•
اصولِمذاکره•
مالیسوادِ•
راهِاندازیِکسبِوِکارِآنالین•
ورودِبهِبازارِآنالین•
تقویتِکسبِوِکارِآنالین•

سیستم سازی کسب و کار
اردرِکسبِوِکسیستمینگرشِ•
اصولیسازیتیمِ•
انسانیمنابعِ•
مدیریت•
سازیشبکهِ•
•NLPدرِبیزنس
بنیادینمهارتِهایِ•

Business Coaching
LTOB مروری بر سر فصل های 
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دورهطولدرمهماقداماتوهاساختزیر
اختصاصیهایکتابمطالعهومعرفی•
کوچینگتخصصیکتابنوشتن•
راهنقشهچاپیهایفایلدریافت•
الایدهزندگیبهدستیابیچاپیفایلدریافت•
"موفقیتتابلوی"چاپیفایلدریافت•
هاالعملدستورچاپیفایلدریافت•



آموزشیدورهایننکاتمهمترینازیکی
دورهایندر،هستنددورهایناساتید

باراشماتامیکنیمتالشروزهرآموزشی
درمختلففرهنگهایوزبانهاباجدیداساتید

ازوکنیمآشناروزبهوتخصصیهایحوزه
متخصصوارزشمنداساتیداینهایآموزش

.کنیماستفاده
بهتوجهبااساتیدبودنثابتوتعدادبرای

والمللبینروابطسطوحوموجودهایبحران
دورهطولدرایرانعزیزمانکشورسیاسی

نداردوجودخارجیاساتیدبرایتعهدیهیچ
طراحیدرماهایباوروهاارزشجزولی
دورهطولدرکهبدانیداستالزم.استدوره

.شدخواهنداضافهبیشتریاساتید
هبهاآموزشترینتخصصیوبهترینارائه
.میدانیمخودوظایفازراعزیزانشما



منیر چگینی
دورهمدرس و طراح

Life Coaching

محمد رضا ترابیان اصفهانی
Business Coaching
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MCC )کوچ حرفه ای ) کرسِتن دی رولف 

عضو تیم ارزیابی مدارک حرفه ای فدراسیون جهانی کوچینگ•
عاشق کمک به انسان ها برای افزایش مهارت های کوچینگ•
عاشق تدریس به تمام انسانهای عالقه مند به کوچینگ•
(باالترین و آخرین سطح کوچینگ ) 3کوچ حرفه ای سطح •

مدیر و موسس
Solution Coaching



MCC )کوچ حرفه ای ) ِکِلر ِپدریک 

ساعت کوچینگ11000بیش از با  MCC Masterکوچ•
(باالترین و آخرین سطح کوچینگ ) 3ای سطح کوچ حرفه •
 3D Coachingمربی و موسس اکادمی •
مدرس دانشگاه و نویسنده کتاب•



(اسپورت کوچ ) فاضل جوادی 

(فتو گوچ ) آیچیل از ترکیه 

(اسپورت کوچ ) لوکا لوجری از ایتالیا 

( برند کوچ و بیزنس کوچ ) علی نجفی زاده 

مدرس الیف کوچ و ) پروانه نوابیان 
(مهارت های زندگی 



COACHING
LTOB
Life TO Business Coaching

MCC )کوچ حرفه ای ) کرسِتن دی رولف 

MCC )کوچ حرفه ای ) ِکِلر ِپدریک 

(شناسیزباندکترای)هراتیانفروغ

Life Coaching )) مریم حجتیان 
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ایمان خلخالی از کانادا

بیزنس کوچ و ) آنا یوریچیچ از ایتالیا 
( کوچ توانمندی سازی بانوان 

NLP)مستر ) پیمان شمس 
(بیزنس کوچ و لیدر شیپ کوچ ) لوک سال وی 

Life TO Business Coaching



کارشناسیِروانشناسیِعلمیِازِدانشگاهِبلونیا•
کارشناسیِارشدِمدیریتِکارِوِتجارتِازِدانشگاهِبلونیا•
FCAفارغِالتحصیلِرشتهِکوچینگِازِآکادمیِ•
آلمانِ Solutions Academyازِآکادمی Solution Focus Coachingدانشجویِرشتهِ•
دانشِآموختهِتئوریِانتخابِوِواقعیتِدرمانیِازِآکادمیِدکترِصاحبی•
دانشِآموختهِمدیریتِراهبرانهِوِعضوِباشگاهِمدیرانِآکادمیِدکترِصاحبی•
CILS 4کارشناسِزبانِایتالیاییِباِ•
المللِوِامورِقراردادِهایِبینِالمللیروابطِبینِمتخصصِ•
درِزمینهِانرژیِهایِتجدیدِپذیر IPGمدیرِوِمشاورِارشدِشرکتِ•

منیر چگینی
مدرس و کوچ بین المللی



،یکبعدبه1۳۶۵سالهاییعنیدانشگاهدرتحصیلسالهایازدوستانسالم
رقمرگبِزاتفاقیکمیتونمکیوکجامناینکهآنوبودمنباهمیشهسوال
اینکهات....وسازندگیسالهایوجنگسالهایبوددورانآناقتضایشاید.بزنم

روشفوتولید،طراحی،بودبهتریِنهاازیکیدنیادرکهکردمانتخابراشغلی
ذشتگسالها...وبودبهتریندانشگاهآموختهدانشیکبرایاینوهواپیما

آنوبودنیافتادهبزرگاتفاقآنهنوزولیخوشخاطرههزارانبا1۳9۵تا
قوتنقاطبههاآنتبدیلوبرتراستعدادهایازمنشناخت،مگرنبودچیزی

نقشردمدیرکتابخواندنباقصه.بودنخودبهترینمسیردرقرارگرفتنو
کالسهایهمزمانوبردقوتنقاطتستسمتبهرامنوشدشروعکوچ

اتفاقاین.گرفتمقراربزرگاتفاقآنمسیردرمننهایتدروکوچینگ
یرییادگکهبودموهبتیاین.آرزوهایشانبهجوانانرساندنمگرنبودچیزی
کهجوانانیبیندرحضوربااکنون.دادقرارمناختیاردرکوچینگمهارت
وناختشباکهمیکنمتالش،میگردندخودزندگیدربزرگاتفاقآنبدنبال
دیدنتاباشمهمراهشانمِینامند،چالشآنچههر،منابعوامکاناتدیدن
.استشانخویشتنازآگاهیحاصلکههاییفرصت

محمد رضا ترابیان
مدرس و کوچ حرفه ای



.هستمجوادیفاضلمن
وکوشیسختعاشق.تهراندر1۳۵8سالماهدی28متولد

پرومقدسبسیارمنبرایروبرونگاه.هستممشکالتدراستواری
ارهندامکانکهشدگفتهمنگوشدرزیادیهایگفته.استاهمیت

سالدرآسیاتایموایقهرمانجوادیفاضل”مناما...ونمیشه،
ملیتیممربیوسرمربیرزمیهایورزشدرجهانقهرمانو،200۳
هباولساحلیورزشهایالمپیکو“تایلندجهانیهایبازیدرایران
.شنیدمکههایی“نه”بهبعدومیتونمکهکردمثابتخودم

ورزشیالمللیبینکوچومربی•
تایمویورزشیرشتهمشاورومربی•
201۶-2014سالدرایرانملیتیماسبقسرمربیومربی•
200۳موتایرشتهدر(استرالیا)آسیاایحرفههایبازیقهرمان•
شخصیوسازمانیسالمتایحرفهکوچومربی•
گکوچینوفیتنسهایرشتهدرمستریمدتکوتاهدورهکردهتحصیل•

ایتالیاوآلماندرورزشی

فاضل جوادی
مدرس و کوچ بین المللی 

ورزشی



Luca Ruggeri 
زهحِودرکهالمللیبینیشدهشناختهمربیوکوچیک

ارغفوی.میکندفعالیتجسمانیآمادگیوکوچتربیت
خودتحصیالتومیباشدورزشیعلومدانشکدهالتحصیل

بااروپاومتحدهایاالتدرتکمیلیهایتخصصبارا
.دادادامهالمللیبینبدنسازیمدارسمهمترین

کوچحوزهدرتخصصیصورتبهایتالیادراکنونهمو
.میکندفعالیتورزشی

Luca Ruggeri
لوکا لوجری

کوچِورزشیِبینِالمللی



فارغِالتحصیلِرشتهِفیلمسازیِوِکارگردانی•
تجاریدانشجویِرشتهِمدیریتِتبلیغاتِ•
دانشجویِسطحِیکِکوچینگ•
فارغِالتحصیلِوِعضوِرسمیِانجمنِسینمایِجوانانِایران•
48عضوِرسمیِهیاتِفیلمسازیِدانشگاهِفرهنگِوِهنرِواحدِ•
وِشبکهِشما2ِ،۳ِ،4ِهمکاریِباِشبکهِافتخارِ•
استودیوِفیلمسازیِوِعکاسی10اندازیِبیشِازِراهِ•
ساختِمستندِتبلیغاتیِبرایِنمایندگانِمجلسِشورایِاسالمی•
روابطِعمومیِشرکتِکیمیاِماشینِالبرزمدیرِ•
مدیرِروابطِعمومیِشرکتِنیکانِتابلو•
مدیرِروابطِعمومیِشرکتِفراصنعت•
مدیرِروابطِعمومیِشهرکِصنعتیِماهدشتِالبرز•
تبلیغاتِشرکتِحدیدسازانمشاورِمدیرِروابطِعمومیِوِ•
شرکتِتکِبافتمشاورِتبلیغاتِمدیرِورابطِعمومیِوِ•
تبلیغاتیِشرکتِمهناممشاورِمدیرِروابطِعمومیِوِ•
ساعتِپروژهِموفق2000ِبیشِازِتدوینِ•
وِتبلیغاتیفیلمِمستندِساعت1000ِفیلمبرداریِبیشِازِ•
تبلیغاتیدقیقهِتیزر1200ِساختِبیشِازِ•

علی نجفی زاده 
مدرس و برند کوچ



Dokuzدانشگاهالتحصیلفارغ Eylul،2002سالدربازرگانیمدیریتدانشکده
طولدر.کردآغازخصوصیبانکیکدر2017تا2004سالهایبینراایحرفهزندگی
مشغولایمنطقهبازاریابیوبازرگانیهایوامدرمدیرعنوانبه،بانکیفعالیتدوران

.شدکاربه
؟هستمکیمن،30دههدر

آموزشسپسوعکاسیبارااو،بودشدهآغازسؤالاینباکهاوشخصیتالش
،شدآغاز201۵سالدرکهراخودایحرفهمربیگریآموزشاو.کردهمراهمربیگری

SOLAدر UNITAS AC،مربیانالمللیبینفدراسیونتوسطکهICFاستمعتبر،
.رساندپایانبه
قدرتازاستفادهباراخودهایکارگاه،ICFدرACCایحرفهمربییکعنوانبهاو

.دهدمیادامهتیمیوفردیکاردرمثبتتغییردرعکاسی
دهدمیاهمیتاجتماعیمسئولیتهایپروژهبهداوطلبیکعنوانبههمچنیناو
.

:زمینهایندرهاییپروژه
ICF"جوانانباهمراه"پروژه• Turkey-CYDDداردداوطلبمربیان.
.آنتالیامعلولهنرجویانباداوطلبانهنمایشگاهآموزشوکار•
معلولآموزاندانشبهنمایشگاهیکارهایوداوطلبانههنرهایآموزش•
آنتالیامطالعاتیعلومدانشگاههمکاریباترکیهپریونانجمنمدیریت•

آیچیل تیکر
مدرسِوِفتوِکوچِبینِالمللی

AYCIN TEKER



چهاردرصدمدیرِوِموسسِآکادمیِ•
کوچینگدانشجویِسطحِیکِ•
اتریشازِآموزشیِوِفنونِتدریسِطراحیِمدرکِمستریِدارایِ•
تاسیسخالقِوِایدهِپردازِدرِامورِکسبِوِکارِهایِتازهِ•
مدرسِمهارتِهایِافزایشِسرعتِمطالعهِ•
مغزمدرسِمهارتِهایِیادگیریِمبتنیِبرِ•
تمرکزدورهِهایِبینِالمللیِتقویتِحافظهِوِگذراندنِ•
تغییرنویسندهِکتابِسمفونیِ•
کارشناسِرشتهِحسابداری•
دارایِمدرکِمهارتِهایِزندگیِازِدانشگاهِتهران•
دارایِمدرکِسخنرانیِوِفنِبیانِازِدانشگاهِصنعتیِشریف•

پروانه نوابیان
مدرس مهارت های زندگی  

و الیف کوچ



یبازاریاِبزمینهدرتجربهدارایوپرشوربسیارمن.استخلخالیایمانمننام
.هستماطالعاتفناوریودیجیتال

Localبرایدیجیتالبازاریابعنوانبهکارازپس Impact Solution،بازاریابیاز
googleوایمیل analyticsدرشبهبخشیدنرونقبرایتجاریمارکهایاستراتژیو
.کردماستفادهخوداهدافبهدستیابیدرشرکتبهکمکوتجارت

ازاستفادهبا،هستمVRSquareدردیجیتالبازاریابیمدیرمن،حاضرحالدر
راهامهنگدرکاملبازاریابیکمپینواستراتژییکاجرایبرایخودتخصصودانش
.خودجدیدافزارنرماندازی
فیلمریسیکمنکهاستشدهباعثدیجیتالبازاریابیوبازاریابیبهمناشتیاق

Paletدیجیتالبازاریابیآکادمیوبسازمدیجیتالبازاریابیهای Onlineتاسیسرا
ازاریابیب،اجتماعیهایرسانهتبلیغات،آنالیتیکسگوگلازاستفادهدرمن.کردم
.دارممهارتجستجوموتورسازیبهینهوایمیل
درمن.باشممقاوموخالقدیجیتالبازاریابیکعنوانبهکنممیتالشمن

الدنببههمیشهوشدنخواهمتسلیمراحتیبهمدیریتدرمشکالتبامواجهه
بروهعال.گردممیدیجیتالبازاریابیهدفیکبهرسیدنبرایجدیدهایاستراتژی

.رمدامهارتوردپرسواکسل،پاورپوینتمانندافزارینرمازاستفادهدرمن،این
هایاببازاریطریقازتاکردکمکمنبهدیجیتالبازاریابیبهمناشتیاقسرانجام
یتالدیجبازاریابیوبینارتاکنمدعوتوترتیبایراندردیجیتالمجرببسیار

.دهندارائهاستعدادباوجواندیجیتالهایبازاریابکناردررا(آنالینکارگاه)

ایمان خلخالی
مدرس ، محقق و مشاور بازاریابی 

و بازاریابی دیجیتال



متفاوتهایتیمومتخصصان،افرادباجهانسراسردرمن
رالتحِووکردهغلبههاچالشبربتوانمتاامکردهکارفرهنگی
هوشساختارهایوهاترفندازاستفادهبامن.کنمتسهیل
واجراییرهبرانهایپتانسیلرهاسازیبهخودتجربهوهیجانی
تدوینواندازچشمیکتعریفبرایهاگروهوافرادبهکمک

گکوچینبیزنسبرنامهیکمن.میکنمکمکالزمهایاستراتژی
رهبرانبه2018سالدرکهامکردهایجادبانوانسازیتوانمندو

عنوانبهمن.استشدهارائهاروپااتحادیهومللسازمان
SDAبرایEMMIOجنسیتیبرابریسفیر BOCCONIفعالیت

بهرامهمهایساختارودستاوردهااینهمچنینومیکنم
.ممیدهانتقالجهانسراسردردوستانهبشرسازمانهایرهبران

ANNA JURICIC

آنا یوریچیچ 
و کوچ توانمندی سازی بانوانبیزنس کوچ 



نویسندهِوِمحقق•
فرانسه Body & Mindانستیتووِمسترِانِالِپیِازِمدرسِ•
90استرالیاِازِسالTAEFِدانشگاهِمدرسِ•
رانتهمهندسِمکانیکِپایهِیکِسازمانِنظامِمهندسیِاستانِ•
شخصیتِشناسیِوِ،ِتحلیلیآموزشِدیدهِروانشناسیِ•

هیپنوتیزمِاریکسونی

شمسپیمان 
NLP Master 

Coach & Teacher



فروغ هراتیان 
دکترای زبان شناسی از فنالند

ا رمکارشناسی ارشد شرق شناسی از دانشگاه ساپینس•
دکتری زبان شناسی از فنالند •
معلم مقطع دبستان در مدارس سطح یک فنالند•



طراحیبرایشرکتهاهمراهیبهفراوانییعالقهلوک
.داردفروشنتایجولیدرشیپیتوسعه،استراتژی

بیزینسکوچولوژیموسسومدیر•
انگیزشیسخنرانکوچ•
رهبریتوسعهتسهیلگر•
المللیبینایحرفهکوچ•

لوکِسالِوی
LUKE SALWAY

Business Coach



نویسندهوپژوهشگر،مدرس•
سپاسگزاریمعجزهکمپینادمینوموسس•
شکرگزاریهایدورهطراح•
شکرگزاریتمریناتراهبردیانجامجهتT.F.Wتکنیکطراح•
فروشووارداتتجربهباکارآفرین•
جهانکودکانوزنانبهخدمتجهتآمریکایونیسفدرداوطلبانهکارسابقه•
آمریکاازفروشمشاورودیپلم•
خودروصنعتدروردیجوهایدورهآموختهدانش•
دانشگاهیجهادازالمللبینمذاکراتفنوندیپلمدارای•
امیرکبیردانشگاهازفروشوبازاریابیمدیریتدیپلمدارای•
ریزیبرنامهومدیریتسازمانازسخنوریوبیانفندورهگواهینامهدارنده•

امریکاAIAوویچنیکموسسهازگواهینامهدارای•
لیندستروممارتینازشخصیبرندینگدورهگواهینامهدارای•
کشوریروانشناسسازماننظرتحتپنداربنیاددانشوعلمیسازمانهایگروهازهیپنوتیزمخودگواهینامهدارای•
اتریشMPTآکادمیازکالمیهوشالمللیبینگواهینامهدارندهمکسولجانکمپانیازمدیریتولیدرشیپگواهینامهدارنده•

اتریشMPTآکادمیتاییدبااستادیمدرسهایحرفهفوقمدتبلنددورهگواهینامهدارای•
رازفیلمخالقینازیکیوایتالیجوازهیپنوتیزمیفروشگواهینامهدارای•
حالتا1۳74سالازفردیتحولوموفقیترشدزمینهدرآمریکاییوایرانیاساتیدهایدورهازپژوهدانشوآموختهدانش•

مریم حجتیان
Life Coachingمدرس شکرگزاری و 



؟میگیرمکوچینگمدرکدورهایندرآیا
خیربگویمشمابهباید
دریافتماازمعتبرCertificateدورهایندرشما

آموزشساعت120شماکهمیکندتاییدکهمیکنید
هکاستبدیهی.ایدفراگرفتهکوچینگهایمهارت

مدرکباکوچیکبهراشمانمیتواندساعت120این
ICFکندتبدیل.

ازبعدشمامیدهیمشمابهخوبخبریکاما
تخصصیهایدورهدرمیتوانیددورهاینگذراندن
.کنیدشرکتمختلفسطوحبرایکوچینگ

مدرکگرفتنجهتالزمهایراهنماییازمیتوانیدو
ICFشویدبرخوردار.



علی نجفی زاده: طراحی و اجرای کاتالوگ 
Catalog design and implementation

COACHING
Life TO Business Coaching

LTOB


