
 

 

  CoachMEدوره های آموزش کوچینگ در دانشکده ی 

 

و تنوع باالیی از زیرشاخه  ، با جایگاه شغلی معتبر در دنیاکوچینگ حرفه ای جذاب

دومین  ITپس از حوزه ی  کوچینگ ،PWCبر اساس گزارش . می باشدهای شغلی 

  .هسترشد سریع در جهان با صنعت 

رسیدن به اهداف از طریق تسهیلگری مسیر  و ایجاد تغییرات بزرگ کوچ یک هدف

 پتانسیل های فردی و و به حداکثر رساندن پنهانباز کردن قفل های خالقانه، تعامل

 مراجعان می باشد.شغلی 

 

و رشد سریع این صنعت جهانی،  کوچینگ حرفه یبین المللی بودن  با توجه به

 استانداردهایاز میزان اعتبار، صالحیت حرفه ای و  را مراجعه کنندگان، انتظار باالیی

دوره ی آموزش دارند. به همین دلیل  کوچ خود گذرانده شده توسط باالی آموزشی

می  (ICF)تحت نظارت و تایید فدراسیون بین المللی کوچینگ  CoachMEکوچ 

ن کوچینگ در جها حرفه ی بر اولین و معتبرترین سازمان نظارت باشد. این سازمان

 شناخته شده است.

 



 

 ثبت نام کنید؟ CoachME چرا باید در دوره های

 CoachME  به مدیریت خانم دکتر  خاورمیانهدر  ی منتور کوچینگدانشکده اولین

MCINROY مستر کوچ ،MCC از ICF از طریق مدلرا  به شما کوچینگ باشد که می 

غیر  ،ابداعی آموزش می دهد. این مدل (CoachME )مدلخود  ابداع شده ی

ر گذاری و که به دلیل اث می باشد ICFچرخه ای و متمایز از چرخه های 

سازمانی، اجرایی، تیمی و سیستمی نگ فردی، شغلی، تناسب باالی آن با کوچی

  زبان زنده ی دنیا ترجمه شده است. 25به بیش از 

  

خاورمیانه برنده ی جایزه ی سه گانه در  CoachMEبرنامه های  عالوه بر موارد فوق،

می حرفه ای  تیمیک دارای  این مجموعه، .به عنوان یک تیم دنباله دار شده است

تمام سطوح  درو را در سراسر جهان کوچینگ به صورت داخلی و خارجی  باشد که

 BNP میتوان به این مجموعه مراجعان آموزش کوچینگ از جمله، ستکار کرده ا

PARIBAS، مرکز مالی قطر،LEGO  ،YOKOGAWA، و اشاره رامکا و دانشگاه برونل

  .کرد

 

 

فدراسیون ار اول، در آزمون های توانسته اند، همان ب ،فارغ التحصیالن این موسسه

 بین المللی کوچینگ قبول شوند.

 

 

 

 

 

 



 

 تربیت کوچ اسوسیت: دوره ی

                    ICF ACSTH (Approved Coaching Specific Training Hours1)   

 

می  CoachME سفر در 5تا  1سطوح ندن اردوره تربیت کوچ اسوسیت، شامل گذ

 هست. صالحیت انگلستانمطابق با باشد که 

 

به گونه ای طراحی CoachME برنامه . استتربیت کوچ این سطح اولین سطح 

 از ACC برای دریافت اعتبارنامهشما هدف نهایی آن آماده کردن  شده است که

. الزم به می باشد ACSTHاز طریق مسیر  (ICF) فدراسیون بین المللی کوچینگ

 تایید ( موردICF) توسط فدراسیون بین المللی کوچینگذکر است که دوره ی ما 

  .ستا

و  مؤثربه شکلی  بتوانید تا به شما داده می شود الزمآموزش های  این دوره در

، کد رفتار و ICF 2021 اصلی درک و بکارگیری صالحیت های، به یادگیریکارآمد 

 .بپردازید PCCنشانگرهای 

غیره در طی این دوره، عالوه بر آموزش، منتور کوچینگ گروهی، جلسات منظم و 

دوره توضیح داده شده برای شما در نظر گرفته شده است که در ادامه در جزئیات 

 است.

مبانی  تلفیق مهارت های علمی و عملی ازطریق ما به شما کمک میکنیم تا از 

دست یابید  تکنیک های پیشرفته ی ازعمیق فهم شروع کنید و به کوچینگی  اولیه

شرایط الزم برای  به بهترین شکل ممکن ،دورهاین  پس از اتمام  بتوانید تا

+ 60، کوچینگتمرین ساعت  100)کنید  فراهمرا  ICF از  ACCتبارنامهدرخواست اع

ر الزامات ایس را با ساعت 113ما  اگرچه -معتبر یا تأیید شده کوچ ساعت آموزش 

و به شروع کسب  موفق تا (ارائه می دهیم به شما ICF از نامهگرفتن اعتباربرای 

و یا پیاده سازی مهارت های کوچینگ در محیط  بین المللی خود معتبر کوچینگکار 

 .شویدایتان شخصی و حرفه زندگی 

                                  
 ساعات آموزشی ویژه کوچینگ تایید شده 1



 

  

 ماژول های این دوره:

،  ، تمرین انعکاسق، پرسش قدردانی، اخالگوش دادن عمیق، پرسشگری قدرتمند

 ،گشتالت، سیستماتیک کوچینگ ،، مدیریت شکستکوچینگ، ایجاد فرهنگ قرارداد

با استفاده  ( (RoI/RoE، اندازه گیری بازگشت سرمایه و انتظاراتکوچینگ سوماتیک

 برای عملکرد. کوچینگ های های تشخیصی و روان سنجی در روش از روش

 

 ی آموزشی شامل: این دوره

 آنالین و آفالین() ترکیبی یادگیریساعت  113 ●

یک یا دو بار در هفته بر اساس برگزاری جلسات که ماه ) 8 - 4مدت دوره:  ●

 برگزار شود(

 ساعت منتور کوچینگ گروهی  7 ●

حمایت اعضای هیئت علمی به ساعت با  10 :مراجعین تجربه ی کوچینگ  ●

 همراه بازخورد )انعکاس(

پیوستن امکان  ،تمرینات گروهی، محتوای دانشجوییدستیابی به  :امکانات ●

  ICFبه 

 برای ACTP، ارتقاء به به عنوان مثال ،ادامه مسیر در سطوح باالتر: بلهامکان  ●

 PCCیا  ACC سابمیشن

 

 :CoachMEاز سمت سایر گواهینامه های بین المللی معتبر 

 

 به شما ساعت 60گذراندن بعد از با شرکت در این دوره عالوه بر موارد قبل، 

 اعطا میشود. )CoachME 2)CMOC سازمانی کوچینگ گواهی نامه ی

 

 :ICF از نامهاعتبار  دریافتبرای  الزم شرایطسایر 

 (ACC)کوچ اسوسیت  برای

                                  
2 CoachME Organisational Coach  



 

 100 باشد( رایگانساعت می تواند  25واقعی )کوچینگ ساعت 

 باشد( فردی به صورت ساعت باید 3) منتور کوچینگساعت  10 •

 ارزیابی می شود. ICFتوسط  که رونوشتنسخه ی و کوچینگ ضبط  •

  ((CKA دانش کوچ ارزیابی آزمونیا بیشتر در %  70کسب  •

 برای ( ویست)انتخاب در آن برای عضویت ICFپرداخت مستقیم به  •

 (شده تایید)کوچ اسوسیت  ICF - ACC نامهسطح اعتبار

 برای ACSTHمسیر  برای ضبط هااز  ICFبرای ارزیابی  زمان هفته 13 •

ACC  ،مسیر  )پیشنهاد میکنیمACTP  و آسان تر را که مسیری سریعتر

 مطالعه کنید( د و در ادامه توضیح داده شده است رامی باش

 : CoachME ی مزایای اضافی شرکت در دوره

  با حداقل یک جلسه مکمل در ماه CoachMEعضویت در انجمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

به یادگیری،  ،مؤثررا دریافت میکنید تا به شکلی  آموزش های الزماین دوره  درشما 

در عمقی مناسب برای یک کوچ  ICF 2021 اصلی درک و بکارگیری صالحیت های

 بپردازید. حرفه ای 

 غیرهچینگ گروهی، جلسات منظم و در طی این دوره، عالوه بر آموزش، منتور کو

بتوانید به بهترین شکل ممکن برای گرفتن  تابرای شما در نظر گرفته شده است 

شروع کسب و کار کوچینگ معتبر بین به  آماده شوید و ICFاز  PCCاعتبارنامه 

المللی خود و یا پیاده سازی مهارت های کوچینگ در محیط زندگی شخصی و حرفه 

 ای خود دست یابید.

 

 ه شامل:دور این

 ICF CCE 5به عالوه  آنالین و آفالین() ساعت یادگیری ترکیبی 127.5 ●

 ساعات ادامه تحصیل کوچ()

  تهبر اساس برگزاری جلسات که یک یا دو بار در هفماه ) 12 - 6 مدت دوره ●

 (باشد

 ساعت منتور کوچینگ گروهی  13 ●

ساعت منتور کوچینگ فردی )برای گذراندن موفقیت آمیز برنامه،  3 ●

 اجباریست(

عضای هیئت علمی به ساعت با حمایت ا 25مراجعین:   تجربه ی کوچینگ ●

 )انعکاس( همراه بازخورد

پیوستن به امکان تمرینات گروهی،  بی به منابع دانشجویان،دستیاامکانات:  ●

ICF  

، آموزش های اضافی ادامه مسیر در سطوح باالتر: بله، به عنوان مثال امکان ●

، منتور کوچینگ و همچنین گواهینامه های کوچینگ سوپرویژن در MCCبرای 

 7سطح 

 

 سایر گواهینامه های بین المللی معتبر شامل:

 



 

گواهینامه در 4کوچینگ تیمی /  ،سیستماتیک اجراییکوچینگ واهینامه گ

 (CMEC / CMTC) کوچینگ عملکرد

در سطح تیم برای پروفایلینگ ابزار  TAP360 (پروفایل کاربری حرفه ای 

 )تشخیص نیازها و نقاط قوت تیم

 

 ICF از نامهشرایط اضافی برای به دست آوردن اعتبار

 (PCC)برای کوچ حرفه ای تایید شده 

 500( رایگانساعت می تواند  50ساعت کوچینگ واقعی )باشد 

 

  ((CKA % یا بیشتر در آزمون ارزیابی دانش کوچ 70کسب  •

 

 :ICFاز  PCC برای دریافت اعتبارنامه  مدت زمان

 معموالً یک هفته طول می کشد! که ICF هفته ارزیابی از 4حداکثر 

ارزیابی  ضبط های شما را CoachME زیراالزم نیست  ICFضبط برای نیاز به 

 در وقت و پول شما صرفه جویی کند!تا می کند 

 

 :CoachMEی  مزایای اضافی شرکت در دوره

 با حداقل یک جلسه مکمل در ماه CoachMEعضویت در انجمن 

 

 

 

 

 انگلستان: یتصالحبر اساس چارچوب  CoachMEدر  6فقط سطح 

 

  ACTPحرفه ای و بخشی از دوره آموزشی معتبر کوچینگ  نامهگواهی

                                  
4 Team and Board Coaching 



 

یا معادل آن  ACSTH نامه که دارای گواهی این دوره مخصوص کسانی هست

 (.ILMهستند )به عنوان مثال 

 

 :این دوره شامل

  ICF CCE )آنالین و آفالین( ساعت یادگیری ترکیبی 45 ●

 ماه ) بر اساس برگزاری جلسات که یک یا دو بار در هفته 4 - 2 مدت دوره ●

 (باشد

 ساعت منتور کوچینگ گروهی  3 ●

 (اختیاریساعت منتور کوچینگ فردی ) 3 ●

ساعت با حمایت اعضای هیئت علمی به  10مراجعین: تجربه ی کوچینگ  ●

 همراه بازخورد )انعکاس(

پیوستن به تمرینات گروهی، امکان  دستیابی به منابع دانشجویان،امکانات:  ●

ICF  

، آموزش های اضافی به عنوان مثال ،امکان ادامه مسیر در سطوح باالتر: بله ●

، منتور کوچینگ و همچنین گواهینامه های کوچینگ MCC یا PCC برای

 7سوپرویژن در سطح 

 



 

 سایر گواهینامه های بین المللی معتبر شامل:

 

 

 )تیمسطح در پروفایلینگابزار ) TAP360 Team پروفایل کاربری حرفه ای

 (CMEC / CMTC) کوچینگ تیمی ،اجراییکوچینگ گواهینامه 

 

 

 

 



 

 

 ICFشرایط اضافی برای به دست آوردن اعتبارنامه 

 ی هاین برنامه بخشی از برنامACTP   ست و می تواند به تنهایی برایهما  

هیچ تجربه تیم الزم به ذکر است که  کوچ های با تجربه استفاده شود.

 .کوچینگی مورد نیاز نیست

 

 برای در صورت درخواست ACC یا PCC مسیر  از طریقACSTH یاACTP   

 .های اضافی آموزش کوچینگ واقعی نیاز است ساعت

 

 برای کسانی که  یک "دوره ی تبدیل" این برنامه همچنینACSTH  یا معادل آن

 .، می باشدهستند ACTPبه  دارند و مایل به ارتقارا 

 

 :CoachMEی  دوره  مزایای اضافی شرکت در

 با حداقل یک جلسه مکمل در ماه CoachMEعضویت در انجمن 

 

 : برای دوره ی آموزش کوچینگ

CoachME  اطمینان حاصل می کند که ایمان ابریشمچی توسط اعضای هیئت

، ICFدارای مجوز کوچ های حرفه ای  نیزو  ICF Mastersعلمی که اعضای 

  ، پشتیبانی می شود.منتور کوچ ثبت شده و سوپروایزرهای معتبر نیز هستند

 دارای حرفه ای ایمان ابریشم چی، عضو هیئت علمی این مجموعه، کوچ

مجموعه می  این تاییدمنتور کوچ مورد و  ICFاز  PCC اعتبارنامه ی بین المللی

 باشد.

 

 وجود دارد. نیز دوره های کلی  یک جدول برای مقایسه دامهدر ا      



 

CoachME 

 *5-1سطح 
ACSTH 

ساعات مشخص 
کوچینگ  آموزش

 تأییدشده

 * 6-1سطح 
ACTP 

دوره آموزشی معتبر 
 کوچینگ

 6فقط سطح 
ای و  گواهی حرفه

بخشی از دوره 
آموزشی معتبر 

 ACTP کوچینگ

 ساعات آموزش
ICF ACSTH 

ساعت یادگیری  113
 ترکیبی

ICF ACTP 
ساعت یادگیری  127.5

    5ترکیبی به عالوه 
ICF CCE 

ICF ACTP 
  ICF CCE 45  
ساعت یادگیری 45

 ترکیبی

 ماه  4 - 8 مدت دوره
 

 ماه 12 - 6 
 

 ماه 4 - 2
 

منتور کوچینگ 
 گروهی

 ساعت 3 ساعت13 ساعت 7

 )اختیاری( ساعت 3 ساعت )اجباری( 3    -              منتور کوچینگ فردی

تجربه ی کوچینگ  
 مراجعین

ساعت با حمایت  10
اعضای هیئت علمی 

به همراه بازخورد 
 )انعکاس(

ساعت با حمایت  25
اعضای هیئت علمی 

به همراه بازخورد 
 )انعکاس(

ساعت با حمایت  10
اعضای هیئت علمی 

همراه بازخورد  به
 )انعکاس(

سایر گواهینامه 
های بین المللی 

 معتبر شامل

 
ساعت:  60پس از 

کوچینگ 
 CoachMEسازمانی

(CMOC) 
 

پروفایل کاربری حرفه 
 TAP360 Team  ای
در  پروفایلینگ ابزار)

  (سطح تیم
 

CoachME Executive 
and CoachME 

Systemic Executive, 
Team and Board 

Coaching (CMEC / 
CMTC) 

پروفایل کاربری حرفه 
 TAP360 Team  ای
 پروفایلینگابزار )

 (سطح تیمدر
 

CoachME Executive 
and CoachME  
Systemic Team    

Coach designations 
(CMTC/ CMEC) 



 

 ی شرایط اضافه
 دریافتالزم برای 

 ICFاعتبار نامه 
 

برای کوچ اسوسیت 
 (ACC) تأییدشده
 

ساعت 100 ●
کوچینگ واقعی 

ساعت می  25)
 تواند رایگان باشد(

ساعت منتور  10 ●
ساعت  3) کوچینگ

باید به صورت 
 .فردی باشد

 
و  ضبط کوچینگ ●

نسخه ی رونوشت 
ارزیابی  ICF توسط

 .می شود
یا  % 70کسب ●

بیشتر در آزمون 
ارزیابی دانش 

 ( (CKAکوچ
 

 
ای رای کوچ حرفهب

   (PCC) شده تأیید
 

ساعت  500 ●
کوچینگ واقعی 

ساعت می  50)
 تواند رایگان باشد(

 
ساعت منتور  10 ●

ساعت  3کوچینگ )
باید به صورت 
 فردی باشد(

 
ضبط کوچینگ   ●

و نسخه ی 
رونوشت توسط 

ICF  ارزیابی
 می شود

یا   %  70کسب ●
بیشتر در آزمون 

 ارزیابی دانش
 ( (CKAکوچ

 

ای حرفهبرای کوچ 
  (PCC)  تأییدشده
 

ساعت 500 ●
کوچینگ واقعی 

ساعت می  50)
 تواند رایگان باشد(

 
یا  % 70کسب ●

بیشتر در آزمون 
ارزیابی دانش 

 ( (CKAکوچ

این برنامه بخشی از 
است  ما ACTP برنامه

و می تواند به تنهایی 
کوچ های با تجربه برای 

 استفاده شود. 
 

     در صورت درخواست
ACC  یا PCC   از طریق

 یا ACSTH مسیر
ACTP به ساعت ، 

های اضافی آموزش 
کوچینگ واقعی نیاز 

 .است
 

یک این برنامه همچنین 

برای دوره تبدیل 

یا  ACSTH کسانی که

دارند و  را معادل آن

  مایل به "ارتقا" به

ACTP  می هستند ،

 باشد.






