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 قدمه م

 

 
 

  نیست   پوشیده  کسی  بر  کارها،   و  کسب   شکوفایی  و   رشد  جهت   مداوم  آموزش  ضرورت   از آنجا که

درحالیکه  روز  هر  دهد؛می   رخ   کاری  محیط  و  زندگی  محیط  در  بیشتری  سرعت  با  تغییرات  و 

  باید   موفق  سازمان  یک   و  شوندمی   معرفی   مختلف  کارهای  انجام  برای  جدیدی   متدهای  و  هاروش

  جدید   های روش  و   علوم   اطالعات،   این   با  را   خود  بتواند  متناسب،  آموزشی  هایدوره   از  استفاده  با

 به   و  افتدمی   عقب  خود   رقبای  همه  از  صورت  این   غیر  در  که  رود  پیش  آنها  پای  به  پا  و  دهد  وفق

 .بپذیرد را  شکست باید ناچار

 توانندمی   و  بوده  پذیر   انعطاف   مختلف،  کاری  هایِ  برنامه  برای   آموزشی  هایدوره   این  از  بسیاری 

  یا   حضوری  بصورت  کار   محل   یا   آموزشی   مراکز  و   هاهمایش   سمینارها،   دانشگاهها،  و   دانشکده   در

  القا  را   تفکر  این  کارمندان  به   که  است   این   آموزش   مهم  مزایایی   از  یکی  و   شوند  برگزار  آنالین 

موثرترین روش   باشند  تغییرپذیر   باید  که  کندمی  از  یکی  مقوله کوچینگ    مدیریت نحوه  ها در  و 

   کسب و کارهاست. 

  پرورش   هدف  بامیم  گری، آکادمی سه و جهت کمک به نهادینه شدن بحث مربی   راستا  ین هم   در

  بر   مبتنی  و  کاربردی  –  علمی  رویکرد   با  ،کار  و  کسب (3م)  منتورِ  و(  2م)  مربی  ،(  1م)  مشاور

آقای  ایرانیان  فرهنگ   سال  در  )www.Fadaeimanesh.com(  منشفدائی  امید  دکتر  توسط 

   های گوناگون نموده است.های آموزشی و همایش و تاکنون اقدام به برگزاری دوره  تاسیس 9813

http://www.fadaeimanesh.com/
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  عریفم
 میم آکادیم سه 

و باشد  منش می های تابعه هلدینگ توسعه مدیریت امید فدائیکه یکی از شرکت   میمسه   آکادمی

  با در جهت نیل به اهداف خود که در قسمت قبل ذکر گردید و  آکادمی دیگر همکار است    4با  

  شرکتهای   منتورینگ   و   کوچ  مشاوره،  مدیریت،  همزمان  که  دانشگاه  مجرب  اساتید   از  گیریبهره 

 ارائه  بر   تمرکز  با   دارند،  برعهده  نیز  را   کارها  و  کسب   سایر  و  هااستارتاپ  نوآور،   بنیان،  دانش

  از  که   ذیل  موارد  بر   تکیه  و(   (Business coaching  کار  و  کسب  مربیگری   هایآموزش 

  از  استفاده  با  را   شما  مجموعه  وریبهره  و  رشد  قادراست  شود،می   محسوب  آکادمی  این  مزایای

 :دهد ارتقا ممکن   حداکثر  به  کار  و  کسب مدیریت   در استفاده  مورد گوناگونِ  متدهای 

 محور   تجربه   آموزش    -1
  سالها   طی   آمده   بدست  گوناگون   تجارب   از  منتج  گردد،می   ارائه  مختلف   هایدوره   در  که   مطالبی

  و  موثر   بطور  آن  نتایج   و  بوده   بزرگ   و  کوچک  کارهای  و  کسب  راهبری  یا  مشاوره،کوچ  مدیریت،

 .  گیردمی  قرار فراگیران   اختیار در مفید 

 آموزش مطابق با فضای کسب و کار در ایران    -2
  مسائل   تعامل،   نحوه   حاکم،  روابط  و   قوانین  اساس   بر   میم،سه   آکادمی   در  مهارت   و   دانش  انتقال

  انجام  دارد،  وجود   ایران  کار  و   کسب   فضای  در  که  مواردی   آن   همه  و  فرهنگ   روانشناختی،

  و   شد  خواهد  مهیا   ایران   در   کارها  و  کسب  شکوفایی  و  رشد  امکان   اساس،  براین  که  چرا   گردد،می 
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  نباشد   پاسخگو   ما  کشور   در   لزوما    است  ممکن   و   بوده   متداول  دیگر   کشورهای   در   هرآنچه   طبق   نه

  ایران،   در   مالیات  و   بیمه  و   قراردادها  اصول   و   سرمایه   تامین   مالی،  مدیریت  با   آشنایی   جمله   از

 ... و ایرانی شناسی جامعه  بر  مبتنی  موفق کارتیمی  و سازی تیم

 کاربردی   آموزش    -3
  بلکه   نیست   محض تئوری  از  برگرفته   میمسه آکادمی  در  کار   و   کسب  منتورِ  و   مربی مشاور، پرورش

ذکر  همراه  شرکت(  Case studyواقعی)  مثالهای   با  یا  از  مدیریت  توسعه  هلدینگ  تابعه  های 

  با   مواجهه   در   بهمراه دانش  مهارت  و  تجربه   بکارگیری   و  های استارتاپی و نوآور اکوسیستم شرکت 

    .شود می  ایجاد کار،  مختلف  مراحل   در که  است مسائلی

 

  در   شدهبومی   الگوهای  و  تخصصی   هایآموزش  ارائه  بر   تمرکز   با  دارد  آمادگی   میمسه   آکادمی 

  را   هاسازمان   و  هاشرکت   مدیران)بیزینس کوچینگ و استارتاپ کوچینگ(  کار  و  کسب   گریمربی 

  تفکر  و نماید کار و کسب ایحرفه  مربیان به تبدیل سازمان، محل در ویژه و شده  سفارشی طور به

 . سازد نهادینه سازمان در  را  کوچینگ هایتکنیک  و

  دهنده توسعه   و  کننده  تکمیل  حقیقت  در  میمسه   آکادمی  محصوالت  و  خدمات  اینکه  به  توجه  با

  سایر   و  دانشجویان حتی آکادمیاین    ،است  DBA و  MBA هایدوره   فراگیران  افزایی   دانش  مسیر

  نزدیک   ایآینده   در  تا  کندمی   دعوت  خود  پرورشی  هایدوره   در  حضور  به  نیز  را   مندانعالقه 

   .نمایند ایفا را  کار و  کسب راهبر و  مربی  مشاور،  نقش بتوانند
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 خدمات
 میم آکادیم سه
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 دوره پرورش مشاور 

 استارتاپ کوچینگ

سه   خدمات  همایش آکادمی  و  آموزش  شامل  زیر  گرمی   میم  نمودار  در  که  خدمت  دد  شرح 

 است:قابل مشاهده های آموزشی تعریف شده  هرکدام و دوره 

  

                        1میم                                         

                                                                                                                                                                      

                                    

                                                                   

    

 

 

                          

 

 

 

 بیزینس کوچینگ

 خدمات
 دوره پرورش منتور 

 آموزش

 1میم 

 2میم 

 3میم 

 همایش 

 ویژه توسعه فردی 

 ویژه مربیان و کارآفرینان 

 ایهمایش دوره 

 الیو رایگان 

 ویژه مدیران 
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 آموزش
 

 

 

 

 

 

 

 

برای پرورش مشاور، مربی و منتور بطور جداگانه طراحی شده است و    میمی آموزشی سه هادوره

مندانی که عالقه را دربر داشته باشد نیز برای  آموزشی  همچنین یک دوره کامل که هر سه محور  

هایی که در این دفترچه  ، همچنین مدرس کلیه دوره واجد شرایط باشند، تدارک دیده شده است

:خواهد شدادامه و به ترتیب تشریح   که در  باشدمنش می ئیگردد، دکتر امید فدا معرفی می 
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کار و  کسب مشاور پرورش:  اول میم

(Business Consultant ) 

 

 

 

 

 

 

 

  ابزارهای   و  دانش  ها،روش   از   علمی   آگاهی  با   که   هستند   متخصصانی  کار   و   کسب   مشاوران

  از   هدف .  نمایندمی  مشورت   ارائه  به  اقدام  هاسازمان   در   مدیران   پشتوانه  عنوان   به   مدیریتی 

  گفت   توان می   بنابراین   اوست،  تخصصی   دانش  و   نظرات  از  استفاده   سازمان   یک   در   مشاور  استخدام

  ارائه   علمی  پشتیبان   بعنوان  را   خود   دیدگاههای  تا   گیرندمی   قرار  مدیران  سر   پشت   مشاوران»

 . «نمایند
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  از  کار  و  کسب  مشاور  یک  هایراهنمایی   از  استفاده  باشید،  داشته  کار  و  کسب  که  ایزمینه   هر  در

  روزها   این   که  است  نیازی  کار   و  کسب  مشاوره  گرفتن   بازارها،  شدن  تررقابتی   با.  است  واجبات

 اوقات  گاهی  کارها،  و  کسب  سطح  در  پیچیدگی  دلیل  به.  است  کرده  نمایان  را   خود  پیش  از  بیش

 . کنیم جویی  صرفه   هزینه  و زمان در  بتوانیم تا باشد کنارمان  راهنما نقش در نفر  یک  که  داریم نیاز

 

 بصورت  منداندعالقه   ایعده .  کنندمی   جستجو   را   کار   و  کسب   مشاور  متفاوتی  هایانگیزه   با  افراد 

  بهترین   آموزش،  با   همراه  خواهندمی   ایعده  دیگر  طرف  از  و  شوند  کار  و  کسب  مشاور  ای،حرفه 

 . گردند خود،  بیزنس  در  کار و  کسب مشاور

 

  در   «مشاورشو»   عنوان  با  کار  و  کسب  مشاور  پرورش  هایدوره   گروه،  هردو   برای  میمسه   آکادمی

 و    التحصیالن   فارغ  یا  دانشجویان  کار،  و  کسب  صاحبان  بر  عالوه  بطوریکه  است،  گرفته   نظر

  و   کسب  مشاور  پرورش  هایدوره   در   شرکت  جهت   را   مذکور   حرفه  به  مندانسایرعالقه   و  

  بکار   مشغول   فوق   دوره  نمودن   سپری   از   پس  دارند  تمایل   که   افرادی   برای  و   نمایدمی   دعوت   کار

 . است نموده فراهم مدیریت  توسعه بنیاد  در را  امکان  این نیز، شوند
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 برنامه آموزیش پرورش »مشاور کسب و کار« 
(Business Consultant) 

 

 : دوره محتوای 

 (. شامل دهها فیلم آموزشی)  آفالین آموزش   -1

 .سازجاب   و نوپژوهان  فرامانی، میم،سه  هایآکادمی  در آموزشی  هایدوره  -2

  های رسانه   در  نشر  و   پادکست   و   متن  بصورت  آنها  سازیخالصه   و  کتاب  جلد   30  مطالعه   -3

 :ذیل شرح  به  میمسه  عمومی 

 مدیریتی  کتاب  عنوان  سه  -

 روانشناسی کتاب عنوان سه -

 رهبری  کتاب  عنوان  سه  -

 فردی   موفقیت کتاب  عنوان  سه  -

 موفق  تدریس  و  سخنرانی کتاب  عنوان  سه  -

 کار  و کسب  مدل در   نوآوری کتاب عنوان سه -

 فروش  هنر کتاب  عنوان  سه  -

 رمان  کتاب عنوان سه -

 نوآوری   و  خالقیت کتاب عنوان سه -

   ذهن مدیریت  و آفرین نظم  کتاب  عنوان  سه  -

 .مدیریت  توسعه هلدینگ  در  کارورزی و همکاری -4

 . مسئله  حل  -5

 .گرددمی  برگزار همکار یهاآکادمی سایر  توسط که  هاییهمایش کلیه  در  شرکت -6
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 ماه  9 :دوره مدت 

 . فردی بصورت  و حضوری  آنالین،   آفالین، :برگزاری نحوه

    .مندانعالقه  سایر و وکار،دانشجویان  کسب ،صاحبان  التحصیالن فارغ : مخاطبان 

 میم های دوره پرورش مربی در آکادمی سه سرفصل 

ایران  در  موفق فروش  راهبرد 21 | ایرانی شخصیتی هایتیپ  با  آشنایی (1

بازاریابی برنامه  طراحی  | بازار تحقیقات  هایچالش  و  راهکارها  | بازاریابی مبانی (2

 کسب نوآورانه مدلسازی  بر مبتنی  سازمان بهسازی کار و  کسب هایمدل  با آشنایی (3

کار و

(سازمانی و فردی )  برندینگ در  موثر  هایتکنیک  و  اصول | تبلیغاتی کمپین طراحی (4

  |(  کارکنان  توسعه   و   استخدام  ارزیابی،  های شیوه   و   هاآزمون )   انسانی  منابع   مدیریت  (5

گروهی و تیمی  کار  هایمهارت

)  باز  نوآوری   |  جدید   محصول  توسعه  در  نوآوری  |  خالقیت  هایمهارت   با  آشنایی  (6

)

 سپاری برون های مهارت) کار و کسب  طرح  تدوین و  تهیه (7

محصوالت  سازیتجاری  و فناوری  مدیریت  ، توسعه و  تحقیق مدیریت  (8

  آپی،استارت  هایشرکت   در  گذاریسرمایه  و  گذاریارزش  |  مالی   مدیریت  های مهارت (9

بنیاندانش  و نوپا

  و   هاویژگی  |  کار   و  کسب   اداره  در   راهبردی   مدیریت   و  ریزی   برنامه   های   شیوه  (10

 کارآفرینی  هایمهارت
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کنند دو گزینه وجود  همانگونه که گفته شد برای فراگیرانی که در دوره پرورش مشاور شرکت می 

امکان فراهم شده است که   این    به   مندعالقه   که  فراگیرانی  بهدارد)با و بدون ضمانت اشتغال( و 

تا حین یا پس از سپری    شود  داده  شغلی   ضمانت  هستند، (  اشتغال  ضمانت  با)دوم  دوره  در   شرکت

دوره،  مجموعه   های آکادمی   یا   بنیان   دانش  شرکتهای   ها،استارتاپ   ها،شرکت   در   نمودن  ی  زیر 

  به  همچنین ،مشغول کار شوند پارامترها،   سایر  و عالقه توانایی،  به توجه  با مدیریت، توسعه  هلدینگ

  اعطا  آموزشی، هایگواهینامه  نمایند، شرکت هادوره از هرکدام در کامل  بطور که فراگیرانی  تمامی

 .شد خواهد
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 کار و  کسب مربی پرورش:  دوم میم 

(Business Coaching ) 

 

 

 

 
  تحت   فرد) کوچی  و  پرسدمی   دارد،  شنوا   گوشمند است،  بهره   مهارت  و  دانشکه از  (مربی  یا) کوچ

 . بگیرد را  تصمیم بهترین در مسیر درست، تا سازدمی   قادر  را ( گریمربی 

؟«  چگونه»و    «دبرس  دخواهمی  به کجا»  ،«ستکجادرحال حاضر کوچی  » :  مانند مسائلی  روی   کوچ

   .نمایدتمرکز می 

  خود   و  آمیخته   درهم  را   ورزش  و  فلسفه  حتی و  روانشناختی   مدیریتی،  مفاهیم از  ایشالوده   کوچینگ 

   کار،   و  کسب   ایحرفه  مسائل  از  اعم  مختلف   هایزمینه   در   را   کوچی  متمایز،   نظام  یک   بعنوان

 .  سازدمی   رهنمون آل،ایده  روند یک   بسوی فردی، توسعه  و مدیریت 
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 :  کوچینگ در رابطه بادیگر  نکاتی  اما و  

  عملکرد    رساندن  حداکثر  به  برای  اشخاص  پتانسیلِ  ساختن   آشکار   میتوان  را   کوچینگ ▪

 .دانست هاآن  به دادن یاد  بجای هاآن  یادگیری  به  کردن  کمک  یعنی ها؛آن 

  به   یک   یرابطه  یک   در   که   روانشناختی  های شیوه   و   هامهارت  از   است  عبارت   کوچینگ  ▪

. باشد موثرتری رهبر  و مدیر  فرد،  تا کنند کمک  شخص به تا شوندمی  بسته  کار به  یک

  برای   هاآن  توانمندسازی  و  آگاهانه  تصمیماتِ  اخذ  برای  افراد  ساختن  قادر  کوچینگ؛ ▪

 . باشدمی   خود  زندگی کردن  رهبری

  به  « مدیر »   نقش   آن   در   که   است   جدیدی  رویکرد   کار؛  و   کسب  کوچینگ   انتها  در   و ▪

  تفکر   در  کارکنان؛  حداکثری  مشارکت  گرفتن  اختیار  در  ضمن  و  یابدمی  تغییر  «تسهیلگر»

 .گرددمی  تقویت نیز افراد فردیِ  هایخالقیت  گیری، تصمیم و

  صاحبان   یا  کارآفرین  افراد  عموما  دهند  می  انجام  را   کار  و  کسب  کوچینگ   کار  که  افرادی

  ی توسعه   و  رشد  راه   در  را   خود   تجربه  و  دانش  تا  دارند  قصد   که  هستند  کارها  و  کسب  یباتجربه

 .ببرند کار  به  کارها و  کسب دیگر 

میم، مرجع آموزش های نوین در پرورش مربی کسب و کار است و صاحبان کسب و  آکادمی سه 

به گونه را  منظم و ساخت کار، مشاغل و حِرَف  میداند و حضور  ای  یشان را در  ا یافته همراه خود 

 .نهدای خود ارج می های حرفه دوره

گروه متفاوت(    3)ویژه   بیزینس کوچینگ  محور  2با  پرورش مربی    در زمینههای آموزشی ما  برنامه

بطور  باشد که در ادامه  مندان قابل ارائه می و برای عالقهریزی شده  برنامه   ، و استارتاپ کوچینگ

گردد.می  مختصر و مفید ارائه
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 کسب و کار«  ریبمبرنامه آموزیش پرورش »
(Business Coaching) 

 : دوره محتوای 

تدارک    ذیل   شرح   به را      آموزشی   دوره   سه   کار،   و   کسب   مربی   پرورش  منظور   به   میم سه   آکادمی 

 :است دیده 

 ساعت  64............................ .............................................................. مدیران ویژه  -

 ساعت  96....................................................................  مربیان  و کارآفرینان  ویژه  -

 ساعت  52.......................... ....................................................... فردی  توسعه ویژه  -

بصورت   کالسها  می   ساعته   4کلیه  سرفصل برگزار  که  زی شود  جدول  در  آموزشی  قابل  های  ر 

 جلسه قابل ارائه خواهد بود.  16باشد و با این حساب دوره ویژه مدیران در مشاهده می 

ف
دی
ر

 

 نوع  آموزشی  کارگاه و سمینار عنوان
  ویژه

 مدیران 

  کارآفرینان ویژه

 مربیان  و

  توسعه  ویژه

 فردی 

 ✓ ✓ ✓ مهارت بدن زبان و ارتباطات مذاکره،  هایمهارت 1

 ✓ ✓ ✓ دانش  ایرانیان شخصیتی هایتیپ  معرفی  و  ایرانی شناسیجامعه  2

 ✓ ✓ ✓ مهارت گری مربی  در GROW  متدلوژی با آشنایی 3

 ✓ ✓ ✓ مهارت GROW  فرآیند  اجرای تمرین 4

 ✓ ✓ ✓ مهارت (EQ) هیجانی  هوش کاربردهای و هامهارت 5

 ✓ ✓ ✓ مهارت ذهنی  تمرکز  و آرامش ایجاد هایروش  و ذهن مدیریت 6

 ✓ ✓ ✓ مهارت هاپروژه  و هافعالیت   کنترل و زمانبندی  تعریف، 7

 ✓ ✓ ✓ مهارت بلبین  آزمون کاربردهای و خودشناسی 8
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ف
دی
ر

 

 نوع  آموزشی  کارگاه و سمینار عنوان
  ویژه

 مدیران 

  کارآفرینان ویژه

 مربیان  و

  توسعه  ویژه

 فردی 

 ✓ ✓ ✓ دانش  نوآوری  و خالقیت  9

 ✓ ✓ ✓ مهارت پیشرو  مربیان خلقیات و ها  ویژگی 10

  ✓ ✓ دانش  مشاور و  رهبر مربی،  مدیر، تعاریف و هانقش  ها،تفاوت 11

12 
  در مربی نقش  و گریمربی  مفاهیم و  اصول با آشنایی

 سازمان  بهبود
  ✓ ✓ دانش 

13 
  مدیریت بر  مبتنی) تیم   در همگراسازی و افزایی هم

 )هادل  رهبری  و مغزها
  ✓ ✓ مهارت

  ✓  مهارت موفق شخصیت خلقیات و هاویژگی  14

 ✓ ✓  مهارت متقاعدسازی و  فروش هنر 15

 ✓ ✓  دانش  فردی  توسعه برنامه طراحی  و شخصی  گذاریهدف 16

 ✓ ✓  مهارت شخصی  انضباط و  زمان مدیریت 17

  ✓ ✓ دانش  کار و  کسب تحلیل و  یابیعارضه 18

  ✓ ✓ مهارت سازیسیستم  و سازماندهی  هایمهارت 19

  ✓ ✓ دانش  کار  و کسب در راهبردی مدیریت و  تفکر 20

  ✓  مهارت )رقابتی مزیت تقویت  و ایجاد) ارزش خلق  ماتریس 21

  ✓  دانش  مارکتینگ دیجیتال  و مجازی فضای 22

  ✓  دانش  (Business Model) کار و کسب  مدل طراحی 23

  ✓  دانش  )ریزیبرنامه  و استراتژی  تحقیقات،) بازاریابی 24
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 سایر مشخصات:

 درس.امکان ثبت نام بصورت تک -

 تخفیف برای ثبت نام گروهی. -

 .صوتی  فایلهای و  اسالید آموزشی،  جزوه ارائه و پذیرایی  -

 درس و دوره( اعطا گواهینامه)تک  -

 

 

 

 

 

 

 

  

  



www.SemimAcademy.com SemimAcademy 

 

18 
 

 شامل:

  و (  فناوری  و  بازار   ،  قانون  و   سیاست)  اقتصادی  ،   اجتماعی  محیط   تحلیل  و  تجزیه -

 شرکت بر آنها  تأثیر و محیطی  زیست

 صنعت  در   رقبا تحلیل  و تجزیه -

  مرزی   خطوط  تعیین  و  مربوطه  تعاریف  و  رقابت  در  ارزش  زنجیره  تحلیل  و  تجزیه -

 شما  کار و کسب   در  ارزش زنجیره

 روندها  اَبَر و صنعت  تحلیل  و تجزیه -

 «استارتاپ  ریبمبرنامه آموزیش پرورش »
(Startup Coaching) 

 

 

  یک   بنیانگذاران  با   ایحرفه   کوچ   یک   آن   در   که   است   کوچینگ   از  سبکی   کوچینگ   استارتاپ

. کندمی   کمک   اهدافشان  به   دستیابی  در   هاآن   به   و  شود می   همراه   نوپا  وکارکسب   یا   استارتاپ

 .باشد متنوع   بسیار است ممکن  کنندمی   دنبال نوپا  وکارهایکسب که اهدافی

که   آنجا  در از  کوچینگ  استارتاپ  دوره    در   خود  همکاران  اتفاق  به   میم،سه   آکادمی  مدرس 

  را   آنها  کوچ  وظیفه  استارتاپ،  20  به   نزدیک  مدیریتِ  و  حضور   بر  عالوه  حاضر   حال  در  ،هلدینگ

  آمده   بدست  تجربه  به  توجه   با  میم، سه   آکادمی  کوچینگ   استارتاپ  هایدروه   لذا   دارد،  برعهده   نیز

اکوسیستم    ،محور  تجربه  های آموزش  دارندۀ  بر  در   گذشته،   دهه   یک  طی با  همسو  و  کاربردی 

 . است استارتاپی کشور 

 : دوره محتوای 

 تدوین به شرح زیر است:دوره آموزشی استارتاپ کوچینگ  هایو سرفصل عناوین 

 روندها و ارزش زنجیره  ، رقبا  ، سیستم « آینده به  نگاهی و کنونی کار  و کسب فضای»  (1
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 شامل:

 . جغرافیایی و اجتماعی -روانی عوامل اساس  بر بازار بندی تقسیم -

 هدف   گروه  ایجاد -

 مشتری  برای آل  ایده سفر  نقشه  تهیه -

 نیازها  ارزیابی  و بندی اولویت -

 شامل:

  قالب   در  تکمیلی  های  ایده  هدف،  گروه  شده  شناسایی  نیازهای  اساس  بر -

 خدمات   و محصوالت ها،ویژگی

 ( خدمت  یا محصول) محسوس اولیه نمونه یک  موثر ایجاد -

 اولیه   نمونه تکراری تصحیح و هدف گروه  با ابتدایی فاز   آزمایشات -

 شامل:

 معین  کاربر نیازهای اساس  بر رقابت با مقایسه  در فرد به منحصر موقعیت ایجاد -

  ارزش   خلق   کاربر،  شده  ارزیابی  نیازهای   و   اصولی  ای   ایده   اساس   بر  تعریف  -

 ابهام  بدون  و فرد به منحصر واضح، پیشنهادی 

 احتمالی  شرکای شناسایی و دیجیتال   تجارت مدل  یک ایجاد -

 نیازها تعریف کاربر،  تحلیل  و تجزیه بازار، تقسیم«   مشتری  ادراک  پیرامون یادگیری»  (2

 

 

 

 

  

 انجام  و   تکراری  سازی  نمونه  ،  ایده   تولید   «سریع   سازی   نمونه  و   خالقیت  های   روش» (3

 هدف  گروه پذیرش جهت  هایی تست

 

 

 

 

 « کار و کسب مدل  و پیشنهادی  ارزش خلق» (4
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 شامل:

 برند داستان  و معماری  اصلی،  هسته از  متشکل  برند استراتژی توسعه -

   ارتباط    ابزارهای    و  مشتری   با   تماس    نقاط   ترین  مناسب   و   مهمترین   شناسایی   -

 فروش   هایکانال و  موثر

 فروش  استراتژی  و موثر  ارتباطات برند، توسعه  «بهینه  هدف  گروه  رویکرد» (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر مشخصات:

 درس.امکان ثبت نام بصورت تک -

 تخفیف برای ثبت نام گروهی. -

 صوتی.  فایلهای و  اسالید آموزشی،  جزوه ارائه و پذیرایی  -

 درس و دوره( اعطا گواهینامه)تک  -
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 کار و کسب منتور پرورش: سوم میم

(Business Mentoring ) 

 
  شهودی،   اکتسابی،  مهارتی  صاحب   علمی،   دانش  بر   عالوه  که   است  فردی   منتور،  تعبیری   به  یا   مرشد

  رهنمون  با   کار   و   کسب (  منتور ) مرشد  است،   کار   و   کسب   راهبری   و   تحلیل   حوزه   در   تجربی   و   یشمٍ

  که  شده   تبدیل   راهبر  و   راهنما  فردی   به  کارها  و   کسب  مربیگری  و  مشاوره  در  خویش   تجربیات   از

پیشاپیش    بگذارد  اشتراک  به  شهودی  صورت  را   خود  راهبری  است  قادر در  حرکت  ضمن  و 

 . نیز هست کارکنان  و مدیران  الگوی  سازمان،  

  منتورینگ   یرابطه  اهداف  به  بستگی  گذاردمی   میان   در  فرد   با  منتور   که   منابعی  و  توصیه   دانش،

  دنبال  به   بیشتر  یا   بدهد   فرد   به   خود  شغلی   مسیر   به  راجع   را   اطالعاتی   منتور   است  ممکن .  دارد
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  کشف   به  کمک .  باشد  الگو  یک   نقش   کردن  بازی  و  انگیزه   دادن  احساسی،   کردن   پشتیبانی

  یحوزه   در  تواندمی   نیز  منابع  شناسایی  و  صحیح   گذاریهدف   شغل،  هر   در  جدید  هایظرفیت 

 .  بگیرد قرار  منتور عملکرد 

 : دوره محتوای 

 در   و  است  کار  و  کسب   در  پیشرو  مرشدان  و موفق راهبران  پرورش  میمسه   آکادمی  اهداف  از  یکی

 :  است  شده  گرفته  درنظر ذیل آموزشی برنامه  راستا  این

 . فروش مذاکره  جلسه 3  در حضور   فرصت  -1

 . گذارسرمایه  جذب جلسه 3  در حضور   فرصت  -2

 .  ریزیبرنامه  جلسه 3  در حضور   فرصت  -3

 . مدیریت مشاوره  جلسه 3  در حضور   فرصت  -4

 . تالیف  و پژوهش مطالعه، فرآیند با آشنایی   فرصت  -5

 . ورزشی تفریحی برنامه 3  در حضور   فرصت  -6

 . پروژه کنترل جلسه 3  در حضور   فرصت  -7
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  به   متعلق  شرکتهای   زیرمجموعه   در   و   منشفدائی  امید  دکتر   هدایت   و  همراهی   با   فوق   موارد   تمام

  از   و  دعوت  موفق   کارآفرینان   از  مناسب  فرصتهای  در  و  شد  خواهد  انجام  مدیریت  توسعه  هلدینگ

 .شودمی  استفاده  آنها  تجربیات

 ماه  6: دوره  مدت

 فردی  بصورت  و حضوری :  برگزاری  نحوه

 .منتورینگ  به مندانعالقه  سایر  و  ،دانشجویانMBA/DBA  التحصیالن  فارغ:  مخاطبان 

رابطه  این    به   انتها   در   و  باشند  داشته   مفید   کار   سابقه  سال  5  حداقل   داوطلبان   الزمست   در 

  خواهد   اعطا  آموزشی  گواهینامه   نمایند  شرکت  فوق   آموزشی   هایدوره   در  کامل  بطور  که  فراگیرانی

 .شد
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 مایشه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه  عالقه میم  آکادمی  استفاده  همایش جهت  برگزاری  بر  عالوه  کوچینگ  بحث  به  های  مندان 

سهدوره اینستاگرام  بستر  از  رایگان  آنالین  وبینارهای  برقراری  به  اقدام  میم  ای، 

(SemimAcademy  هر دوهفته یکبار نموده است که در تصویر )بخشی از عناوین و    صفحه بعد

 . آن، قابل مشاهده استزمان برگزاری 
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دورهاولین   همایش  1400سال    در  میمآکادمی سه   ایهمایش  عنوان    و   کوچینگ»  تخصصی  با 

مجازی  حضوری و  بصورت    ،ماهدی   8در تاریخ    ، یسازمان  توسعه   و   وریبهره   رویکرد  با  « مِنتورینگ

 . برگزار خواهد شد
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 باشد:محورهای اصلی رویداد به شرح زیر می  

 منتورینگ   و کوچینگ   الگوهای و تعاریف  مفاهیم،  -

 مشاور  و رهبر  مربی، مدیر،   هاینقش  تبیین  و هاتفاوت -

 (Mentors) رهبران و (Coaches)  مربیان  هایمهارت  و هاویژگی  نقش، -

 دولتی  نهادهای و  خصوصی  هایشرکت  وریبهره  در راهبر  و مربی نقش -

 سازمان  در کوچینگ  فرهنگ  توسعه  کاربردی هایروش -

   منتورینگ اساس بر  سازمان  اثربخشی افزایش: رهبری  هنر -

 کوچینگ  نوین هایشیوه  با  آموختهدانش  و جوان  کارکنان همسوسازی  هایروش -

 کوچینگ  هایتکنیک از گیری بهره  با  مدیران  و پرسنل   عملکرد تقویت -

 کوچینگ  الگوهای از استفاده  با (ROI)   سرمایه بازگشت افزایش -

 گری مربی  به  مدیریتی هایسبک  تغییر  هایروش : تغییر مدیریت  -

 کوچینگ  در  کاربردی  ابزارهای معرفی -

 

 منش دکتر امید فدائی دبیر علمی:

 آقای هومن اسدزاده  دبیر اجرایی:
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 این همایش با اهداف زیر برگزار خواهد شد:

  و   کوچینگ»  الگوهای  و   مفاهیم  پیرامون  پرسنل  فرهنگ  توسعه  و  مدیران  دانش  توسعه -

 « منتورینگ

  و   کوچینگ »  ابزارهای  کمک  به  سازمانی  اهداف  به  دستیابی  سرعت  و   وریبهره   افزایش -

 « منتورینگ

 کوچینگ  نوین  رویکردهای با میانی  مدیران  و پرسنل   عملکرد تقویت -

   منتورینگ و کالن  راهبری نگرش با  ارشد مدیران و  مدیره  هیات اثربخشی  ارتقای -

  کارکنان   جدید  های نسل  در   پارادایم  تغییر   با  میانی   و  ارشد  مدیران  آشنایی -

  الگوهای   کارگیری  به  ضرورت   و  امروز  نسل   در  ناپذیریمدیریت  و  ناپذیری ریاست )

 (   کوچینگ و  رهبری

 :عبارتند از و مخاطبان این همایش

   عامل مدیران  و مدیره  هیات  اعضای -

 دولتی   نهادهای ارشد مدیران   و هاسازمان  روسای -

 انسانی منابع  مدیران  و معاونین -

   صنفی   مدیران و بازرگانان -

 سازمانی  ایحرفه  مربیان و  کوچینگ عالقمندان  -

      کارشناسان  و  سرپرستان -
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ایفای  ای که آکادمی سه در کنار همایش یک روزه  بعنوان دبیرخانه همایش،  نماید،  نقش می میم 

 ای تحت عنوان:روزه  2کارگاه 

 ران«یمد  ژهیو نگی کوچ   ی»مهارتهاکارگاه 
 نیز، برگزار خواهد شد. 1400ماه  دی  7و  6طی روزهای بصورت حضوری و آنالین  

 

 روزه   2کارگاه  یهاسرفصل 

 نوع یآموزش کارگاه نیعناو ف یرد

 دانش ان یرانیا یتیشخص یهاپی ت ی و معرف یرانیا یشناسجامعه 1

 مهارت ی گری در مرب GROW یبا متدلوژ ییآشنا 2

 مهارت شرویپ انیمرب اتیها و خلق یژگیو 3

 دانش رهبر و مشاور ،یمرب ر،ی مد فیها و تعارها، نقشتفاوت 4

 دانش در بهبود سازمان  یو نقش مرب یگری مرب میبا اصول و مفاه ییآشنا 5

 دانش کسب و کار لیو تحل  یابی عارضه 6

 مهارت ی سازستمیو س یسازمانده یهامهارت 7

 دانش در کسب و کار یراهبرد ت یریتفکر و مد 8

امکان  جداگانه  بطور  کارگاه  و  همایش  در  است  حضور  مربوطه  پذیر  مباحث  برنامه  هردو  در  و 

منش بوده و در  ئیگیرد، مدرس کارگاه دکتر امید فدا بصورت علمی مورد بحث و بررسی قرار می 

همایش، سخنرانان داخلی و خارجی عالوه بر مباحث علمی، به نتایج استفاده از رویکرد کوچینگ  

 ها نیز بطور مبسوط اشاره خواهد شد.وری در سازمان در افزایش بهره 

توانید ضمن  می  ،فوقهمایش  و اخذ دفترچه  ، ثبت نامکسب اطالعات بیشتر در این رابطهجهت 

 . های این موسسه تماس حاصل نماییدتلفن  میم با شماره مراجعه به سایت آکادمی سه
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 محصوالت
 میم آکادیم سه                      
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آکادم شده  منتشر  م  میمسه   یمحصوالت  فشرده  لوح  و  کتاب  جد  باشدی شامل  در  زا که    ر یول 

فشرده)   ن یعناو شده   های کتاب و  (  DVDلوح  است    آورده  منتشر  سا  که شده  به  مراجعه    ت ی با 

 آنها اقدام نمود:  اعینسبت به ابت توانیم  میمسه   یآکادم

 

 

 

 ردیف  DVD عنوان                                                   

 1 تلفنی  فروش و بازاریابی                                        

 2 ایرانی سبک به فروش

 3 بدن زبان  های کاربرد

 4 خدمات بازاریابی مبانی

 5 ایرانی شناسی  جامعه مبانی

 6 بازاریابی  مدیریت  مبانی

 7 مشتریان با ارتباط مدیریت

 8 مذاکره و ارتباطی هایمهارت

 9 (برند خلق)ایران در آفرینی نشان
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 ردیف      کتاب عنوان                                            

 1 ایرانی ترین فروش،حرفه ای ترین در جهان                            

 2 من ایرانی ام یا ما ایرانی؟ 

 3 های مسافرتی ایران ویژه مدیریت آژانس_یک فوت و صد فن

 4 کاسبی ماهرانه ی ایرانی

 5 رسم ایرانیانمطب داری به 

 6 ( BICRMمدیریت ارتباط با مشتریان بانکی ایرانی) 
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 سوابق
 میم آکادیم سه 
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های زیر  یکی از شرکت   بعنوان  1398میم از سال  مقدمه گفته شد، آکادمی سه همانگونه که در  

های  آکادمی دیگر تحت نام  4و همکار    کار خود را آغاز نمودمجموعه هلدینگ توسعه مدیریت  

می  سمانتکس  و  فرامانی  جابساز،  مجموعه نوپژوهان،  لوگوهای  که  اینجا  باشد  در  را  فوق  های 

 کنید:مشاهده می 

 

 

 

 

میم برگزار گردیده  چند دوره پرورش مشاور و مربی توسط آکادمی سه   99و    98های  طی سال

هم و  رایگان  وبینارهای  همچنین  و  فعالیت است  جمله  از  نیز  کوچینگ  استارتاپ  این  ایش  های 

 کنید:  های هتل اسپیناس پالس را مشاهده می چند تصویر از جلسه موسسه آموزشی بوده است که 
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 :برگزار شده  هایدوره از  یکو عناوین ی 

 جلسه ی میم دوم )پرورش مربی( عناوین سمینارها  تاریخ 
 1398اسفند  12

معرفی ابزارهای   |گری و نقش مربی در بهبود کسب و کار مربی آشنایی با اصول 

 اول  ضروری مربیان پیشرو 
 دوم گری کسب وکار در مربی  GROWآشنایی با متدلوژی  1398اسفند  19
 سوم GROWتمرین اجرای فرآیند  1399فروردین  18
برنامه ریزی اهداف با کمک نرم افزار   |یابی و تحلیل کسب و کار فرآیند عارضه 1399فروردین  25

Goals Wizard 
 چهارم

 1399اردیبهشت  1
 |ها( ها )مبتنی بر مدیریت مغزها و رهبری دلافزایی و همگراسازی در تیمهم

 پنجم ها زمانبندی و کنترل پروژه

 1399اردیبهشت  8
سازی موفق )بر اساس  شگردهای تیم |)مزیت رقابتی( راهکارهای خلق ارزش 

 ششم متدولوژی بلبین(
 1399اردیبهشت   15

آشنایی با رسانه ها و ابزارهای نوین  |اصول و راهکارهای بازاریابی دیجیتال 

 هفتم  بازاریابی در فضای مجازی 
 1399اردیبهشت   22

ها و کاربردهای مهارت |( موثر Benchmarking)های الگوبرداری مهارت

 هشتم  برای مربیان (EQ)هوش هیجانی 
 1399اردیبهشت   29

های  آشنایی با مهارت |( System Building)آفرینی مهارت های نظام

 نهم مذاکره، ارتباطات و زبان بدن ویژه مربیان
 1399خرداد   12

مدیریت ذهن   |قراردادها در ایران راهکارها و چالش های بیمه و مالیات و اصول 

 دهم و ایجاد تمرکز ذهنی

 



www.SemimAcademy.com SemimAcademy 

 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و   رایگان  وبینار  چند  گذشته  سالهای  طی  همچنین 

سه  آکادمی  توسط  همکاری  همایش  با  و  میم 

از جمله    هلدینگ برگزار شده که  توسعه مدیریت 

کوچینگ می  استارتاپ  رویداد  به  اسفند    توان  در 

را    1399 مربوطه  پوسترهای  نمونه  که  نمود  اشاره 

 کنید.مشاهده می 
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 رزومه مدرس 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

از داخل یا    که   های آموزشی آکادمی سه میم توسط یک مدرس ثابت و چند مدرس موقتدوره

کشور   از  همایش و  خارج  در  سخنرانی  جهت  یا  آموزشی  محورهای  به  دوره بنا  دعوت  های  ای 

 گردد.شوند، برگزار می می 
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خالصه  قسمت  این  سه در  آکادمی  ثابتِ  مدرسِ  رزومهِ  از  فدائی میم،  ای  امید  درج    ،منشدکتر 

ها،  ها، کتابتمام گواهینامه   و مشاهده  گردد جهت کسب اطالعات بیشترو توصیه می   گردیده است

 ( مراجعه نمایید./www.fadaeimanesh.comبه آدرس ) ها و ...  ها، مصاحبه ها، مشتری مقاله 

 کی بلژ   Antwerpدانشگـاه    یاقتصاد کـاربرد  یدکترا 

 کانادا  Carleton( دانشگاه MBAکسب و کار ) یارشد راهبر کارشناسی

 سخت افزار ی مهندس شی کامپیوتر با گرا  کارشناسی

 ( ره یمد  ات یو عضو ه رعاملیسال مد   22)  یی و اجرا  یعلم  تی سال سابقه فعال 28

 ی خصوص ی هاها و شرکت دانشگاه تهران و سازمان  مدرس

 ( انیرانیبا فرهنگ ا  تیر ی انطباق مد )متمرکز بر تی ر یدر علوم مد پژوهشگـر 

 ی تیری مد  یمطالعـات و بهسـاز  ی هاپروژه  ی و مجر مشـاور

 محور( عنوان کتاب پژوهش  9)مولف  رانی انجمـن اهـل قلـم ا  عضـو

 ی آپنوپا و استارت شرکت  20   (Coach) ی( و مربFounder) انگذاریبن

 و سمانتکس  میمسه ،ینوپژوهان، جابساز، فرامان یآموزش  یهای آکادم انگذاریبن

 ی جمهور  است یر  یاز معاونت راهبرد ت یری مشاوره مد  ت یصالح  نامهیگواه دارنده

 ک یکانادا و بلژ  س، یانگل ی از کشورها یتیر یمد  یهانامه یگواه دارنده

 

http://www.fadaeimanesh.com/
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 تعدادی از مقاالت مدرس:

 و اشتغال   ITمقاله  -

 ( 1380)  اطالعات در اشتغال ی نقش فناور ش یهما

- Article: Rail customer satisfaction based on cultural theories 

Antwerp University – Belgium(2011) 
- Article: R&D Structure; Centralization vs. Decentralization 

Carleton University – Canada(2003) 
   کی در سازمان بر اساس نگرش نقاط مرجع استراتژ ینوآور  یاستراتژ  ی نگار نده یمقاله آ -

 ران یدر بنادر ا   قاتی( و مراکز تحق R&Dو توسعه ) قیپنجگانه تحق  ی مقاله تطابق نسل ها -

 ی سازمان ینیخالقانه به کارآفر   یها  دهیدر توسعه ا  یی مقاله طرح و ارائه الگو -

 نمونه  یپارک صنعت  ک یدهنده  لی تشک ی و اجزا  یمقاله طراح -

 : هاکتابتعدادی از 

 !؟یرانی ما ا   ای امیرانی کتاب من ا  -

 ران یا  یمسافرت ی آژانس ها ت یر یمد  ژهیو -فوت و صد فن   کی کتاب  -

 ( FieldBus)  لدباسیف   یکتاب اصول و کاربردها  -

 ( R&Dو توسعه ) قیتحق   تیر یکتاب مد  -

 فروش   نی تر یفروش؛ حرفه ا   نی تر یرانیکتاب ا  -
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