
۸ دی ﹝︀ه ۱۴۰۰

︩︀ـــــــ﹝﹨
︑ــ︭︭ــــ﹩
�﹢﹫﹠� و
﹝﹠︐ـ﹢ر﹠ـ�
︀ز﹝︀﹩﹡ ︣ه وری و ︑﹢︨︺﹥︨   ︣د︋  �رو ︀︋

︩﹠﹞ ﹩د�︣︐ ا﹝﹫︡ ﹁︡ا :︩︀﹝﹨ ﹝﹩﹚︻ ﹫︣︋د
︣ا︀﹝﹨ ﹩︩: ﹨﹢﹝﹟ ا︨︡زاده د︋︣﹫ ا︗

﹟﹚︀﹡ری و آ﹢︱ :︩︀﹝﹨ ︤اری �︣ ﹡﹢ه︋ 
︀ر﹩︗ ︣﹠ا﹡︀ن دا︠﹩﹙ و︠  ︋︀ ︱﹢ر︨ 

︣ان» ︡﹞ ︥ه و �﹠﹫﹢� ︀رت ﹨︀ی﹞»

︣اه ︋︀ �︀ر�︀ه آ﹝﹢ز﹩︫ دو روزه۶ و ۷ دی ﹝︀ه ۱۴۰۰ ﹝﹨ +

آکادمی
ســه میــم

︣️مشــاور - مربـی - مرشــد ︡﹞ ﹤︺︨﹢︑ �﹠︡﹚﹨



︩︀﹝﹨ ﹝﹩﹚︻ ﹫︣︋︀م د﹫︎

︩﹠﹞ ﹩ا﹝﹫︡ ﹁︡ا
د︋︣﹫ ︻﹙﹩﹞

ا�︣﹥ ︑︀ر︙﹥ ﹝︣﹩︋ �︣ی �︧︉ و �︀ر ︋﹥ ﹢﹡︀ن ︋︀︨︐︀ن ︋︣﹩﹝ �︣دد و﹩﹜ از د﹨﹥ ۹۰ ﹝﹫︀﹙دی ︋﹢د �﹥ ︻﹠﹢ان
︣︀︨  ︡﹠﹡︀﹝﹨ و   ️﹁︀ �︧︣︐ش  و   ﹤︺︨﹢︑  ️︻︧︣︋ و  ﹝︴︣ح  ︣اد،  ا﹁  ︺﹩﹝︗ و  ﹁︣دی  ز﹡︡﹩﹎  در   �﹠﹫﹢�
︣ار �︣﹁️، ﹜﹫�﹟ ا﹟ رو�︣د ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز �︪﹢ر﹨︀ی ︗︀ن در �︪﹢ر ﹝︀ ﹡︤﹫ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ دا﹡︩ ︎︥و﹨︀ن ﹇
︣ار ﹡�︣﹁︐﹥ ︣اِن ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ ﹇ ︡﹞ ︊︀ِن �︧︉ و �︀ر و︀︮ ︀دی از﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ︗﹞︹ ز ︡︀︫ و ︡︀︋ ﹤� آ﹡︴﹢ر
و ︋﹥ ا﹡︡ازه ︀﹜زم ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه ﹡﹫︧️. در �︀ر�︀ه ۲ روزه و ﹨﹞︀︩ ۸ دی ﹝︀ه، ا︨︀︑﹫︡ دا︠﹩﹙ و ︠︀ر﹩︗
︲﹞﹟ ︋︣ر﹩︨ ﹝﹀︀﹨﹫ِ﹛ ︻﹙﹩﹞ �﹢﹫﹠� و ﹝﹠︐﹢ر﹠� و ︫﹠︀︠️ و︥﹩﹎ ﹨︀ و ︑﹀︀وت ﹨︀ی ا﹟ دو رو�︣د
︩︤ا ︋︣﹩︪ رو�︣د﹨︀ی ﹝︢�﹢ر در ا﹁ ︣︋﹫︀ن و را﹨︣︊اِن �︧︉ و �︀ر، ا︔ ︋︀ ︵︣ح دا﹡︩ و ﹝︀رت ﹨︀ِی ︀﹜زم ﹝
︋︐﹢ا﹡︡ ا﹟ رو︡اد  ا﹝﹫︡ ا︨️  را ︑︀﹝﹡ ﹞﹩ ︪︣﹠︡ و  ︋﹥ ا﹨︡اف ︨︀ز﹝︀﹩﹡  ️ِ د︨︐﹫︀﹩︋  ︋︣ه وری و ︨︣︻
︫︡︀ ︣ان︋  و �︀ر در ا ︉︧� ِ️ ︣ ︡﹞ ︀ز﹝︀﹩﹡ در  ︨�﹠﹫﹢� �﹠﹨︣﹁ ِ︡ن  ︫﹤﹠︀د﹡ در �︧︣︐ش و ﹀﹩︴︻ ﹤︴﹆﹡
ِ︩ �﹢﹫﹠� و ﹝﹠︐﹢ر︑ ️︗ ،�﹠﹆﹅ ا﹟ ﹨ِ︡ف ﹝︐︺︀﹩﹜، از ︀﹝﹨ ﹤﹡︀︠﹫︣︋ان د﹢﹠︺︋ ﹜﹫﹞ ﹤︨ ﹞﹩آ�︀د
︡ و ﹝﹫︀﹩﹡ ر﹫︦ و ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی دو﹜﹩︐ و ︭︠﹢﹩︮، ︮﹠︀︹ ︑﹢﹜﹫︡ی ︣ان ا︫ر ︡﹞ ﹤﹫﹚�
︣ا﹩﹨ ︣ای ﹨﹞ ︋ �﹠و ﹝﹠︐﹢ر �﹠﹫﹢� ︣د�و �︀ر﹨︀ و ︻︀﹙﹇﹥  ﹝﹠︡ان ︋﹥ رو ︉︧� ︣︀︨ ︋︀زر�︀﹡︀ن، ا︮﹠︀ف و
را آ﹡︀ن  ︀﹝️ و ︫︣�️ در ا﹟ رو︡اد ﹝﹠︭︣ ︋﹥ ﹁︣د، د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹩﹝ آورد و ︱﹢ر و ﹨﹞�︀ری 

ا﹁︐︀ر ︠﹢د ﹩﹝ دا﹡︡.

آکادمی
ســه میــم
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﹨﹞ـــــــ︑︩︀ــ︭︭ــــ﹩
�﹢﹫﹠� و ﹝﹠︐ـ﹢ر﹠ـ�



﹝︺ـــــ︣﹩﹁ آ�︀د﹩﹝ ︨ــــــ﹥ ﹝﹫ـــــــ﹛
(د︋︣﹫︠︀﹡﹥ ا︗︀﹙س)

﹡︀م ︨﹥ ﹝﹫﹛ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︋︀ ا︫︀ره ︋﹥ ︨﹥ �﹙﹞﹥ «﹝︪︀ور»، «﹝︣﹩︋» و «﹝︫︣︡(﹝﹠︐﹢ر)» ا﹡︐︀ب ︫︡ه ا︨️

︤اری دوره ﹨︀ی ︗︀﹝︺﹞︣﹩︋ �︣ی �︣︋ ️﹢﹛آ﹝﹢ز﹩︫، ︎︣ورش ﹝︪︀ور، ﹝︣﹩︋ و ﹝﹠︐﹢ر ︋︀ او ﹤︧︨﹢﹞ ﹟و ︠︡﹝︀ت ا

.︡﹡﹢︫ ﹞﹩  ﹤︐︠︀﹠︫  �﹠﹫﹢� ا︨︐︀ر︑︀پ  و   �﹠﹫﹢�  ︦﹠﹫︤︋  ﹟︀و﹠︻  ︀︋  ﹤� ︫︡ه   ︿︣︺︑ �︀ر  و   ︉︧�

︎︀رادا﹛ در ﹡︧﹏ ﹨︀ی ︗︡︡ و و ︑︽﹫︣﹫  ر﹇︀︋﹩︐ ︑︣ ︫︡ن �︧︉ و �︀ر﹨︀  ︋︀ در﹡︷︣ �︣﹁︐﹟  آ�︀د﹩﹝ ︨﹥ ﹝﹫﹛ 

ا﹢� ﹤�﹠﹫﹠� ﹩﹝ ︑﹢ا﹡︡، ﹡﹆︩ «﹝︡︣» را ︋﹥ «︑︧﹫﹙�︣» ︑︽﹫︣﹫ داده و ︲﹞﹟ در ا︠︐﹫︀ر �︣﹁︐﹟ ﹝︪︀ر�️

︣اد را ﹡︤﹫ ︑﹆﹢︋ ️︪︡، ﹩︵ ︨︀ل ﹨︀ی ️ ﹨︀ی ﹁︣دِی ا﹁ ︡ا�︣︓ی �︀ر�﹠︀ن؛ در ︑﹀�︣ و ︑︭﹞﹫﹛ �︣﹫ی ︠︀﹙﹇﹫

︤ار ﹡﹞﹢ده و در﹩︎ آ﹡︧️ �﹥ �︫︢︐﹥ ﹠︡ دوره آ﹝﹢ز﹩︫ و ﹨﹞︀︩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︣﹩︋ �︣ی �︧︉ و �︀ر ︋︣�

️ ﹨︀ و ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ را ︋﹥ ︵﹢ر ︨﹀︀ر﹩︫ ︣ان ︫︣� ︡﹞ ،︀ی دوره ای﹨ ︩ ︀﹝﹨ ز﹩︫ و﹢﹞وه ︋︣ ︑︡اوم دوره ﹨︀ی آ﹚︀︻

︋︐﹢ا﹡︡ و  �﹢چ)  در﹡﹆︩   ︣︡﹞)︡︀﹝﹡ �︀ر  و   ︉︧� ︣﹁﹥ ای  ﹝︣︋﹫︀ن   ﹤︋  ﹏︡︊︑ ︨︀ز﹝︀ن،   ﹏﹞ در  و︥ه  و 

︨︀زد.  ﹤﹠︀د﹡  ︮﹩﹢︭︠ و  دو﹜﹩︐  ﹝﹢︨︧︀ت  در   ﹟�﹝﹞  ︡  ︀︑ را  ︨︀ز﹝︀﹩﹡   �﹠﹫﹢� ︑�﹠﹫� ﹨︀ی  و   ︣�﹀︑

آکادمی
ســه میــم
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﹨﹞ـــــــ︑︩︀ــ︭︭ــــ﹩
�﹢﹫﹠� و ﹝﹠︐ـ﹢ر﹠ـ�



�﹠و ﹝﹠︐﹢ر �﹠﹫﹢� ︀ی﹨﹢�﹛و ا ︿︀ر︺︑ ،﹜﹫﹨︀﹀﹞
︩ ﹨︀ی ﹝︡︣، ﹝︣﹩︋، ر﹨︣︊ و ﹝︪︀ور ︑﹀︀وت ﹨︀ و ︑︊﹫﹫﹟ ﹡﹆

︣︋﹫︀ن                           و ر﹨︣︊ان ﹡﹆︩، و︥﹩﹎ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹝
️ ﹨︀ی ︭︠﹢﹩︮ و ﹡︀د﹨︀ی دو﹜﹩︐ ﹡﹆︩ ﹝︣﹩︋ و را﹨︣︊ در ︋︣ه وری ︫︣�

︣دی ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠� �﹢﹫﹠� در ︨︀ز﹝︀ن روش ﹨︀ی �︀︋ر
�﹠︨︀ز﹝︀ن ︋︣ ا︨︀س ﹝﹠︐﹢ر ︪﹩︋︣ ︤ا︩ ا︔ ﹨︣﹠ ر﹨︣︊ی: ا﹁

�﹠﹫﹢� ﹟﹢﹡ آ﹝﹢︠︐﹥ ︋︀  ︫﹫﹢ه ﹨︀ی ︩ روش ﹨︀ی ﹨﹞︧﹢︨︀زی �︀ر�﹠︀ن ︗﹢ان و دا﹡
�﹠﹫﹢� ︣ه �︣﹫ی از ︑�﹠﹫� ﹨︀ی︋ ︀︋ ︣ان ︡﹞ و ﹏﹠ ︑﹆﹢️ ︻﹞﹙�︣د ︎︨︣

�﹠﹫﹢� ا︨︐﹀︀ده از ا﹜�﹢﹨︀ی ︀︋              ﹤︀﹞︨︣ ️︪�︋︀ز ︩︤ا ا﹁
︣﹩︐ ︋﹥ ﹝︣﹩︋ �︣ی ︡﹞ روش ﹨︀ی ︑︽﹫︣﹫ ︨︊� ﹨︀ی :﹫︣﹫︽︑ ️︣ ︡﹞

︩︀﹝﹨ ﹚﹩︮ـــــــ﹢ر ﹨︀ی ا﹞

(Mentors)  (Coaches) 

(ROI) 

آکادمی
ســه میــم
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﹨﹞ـــــــ︑︩︀ــ︭︭ــــ﹩
�﹢﹫﹠� و ﹝﹠︐ـ﹢ر﹠ـ�



︡ ﹡︀د﹨︀ی دو﹜﹩︐ ︣ان ا︫ر ︡﹞ ︣ان ︻︀﹝﹏                      رو︨︀ی ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ و ︡﹞ ︣ه و︡﹞ ا︻︱︀ی ﹨﹫︀ت
︣ان ︮﹠﹩﹀                                        ︨︣︎︨︣︐︀ن و �︀ر︫﹠︀︨︀ن ︡﹞ ︋︀زر�︀﹡︀ن و

ا﹡︧︀﹩﹡                      ︻︀﹙﹇﹞﹠︡ان �﹢﹫﹠� و ﹝︣︋﹫︀ن ︣﹁﹥ ای ︨︀ز﹝︀﹩﹡ ﹝︺︀و﹡﹫﹟ و ﹝︡︣ان ﹝﹠︀︋︹ 

﹝ـــــ︀︵︊﹫ــــــــــ﹟

آکادمی
ســه میــم

︣️مشــاور - مربـی - مرشــد ︡﹞ ﹤︺︨﹢︑ �﹠︡﹚﹨
﹨﹞ـــــــ︑︩︀ــ︭︭ــــ﹩
�﹢﹫﹠� و ﹝﹠︐ـ﹢ر﹠ـ�

�﹠و ﹝﹠︐﹢ر �﹠﹫﹢� ︀ی﹨﹢�﹛و ا ︿︀ر︺︑ ،﹜﹫﹨︀﹀﹞
«�﹠و ﹝﹠︐﹢ر �﹠﹫﹢�» ا﹝﹢ن ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و ا﹜�﹢﹨︀ی﹫︣  ︎﹏﹠ ︨︣ ︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠�︎  ︡﹞ ︩﹡دا ﹤︺︨﹢︑
«�﹠و ﹝﹠︐﹢ر �﹠﹫﹢�» ︤ار﹨︀ی ︤ا︋ ︩︣ه وری و ︨︣︻️ د︨︐﹫︀﹩︋ ︋﹥ ا﹨︡اف ︨︀ز﹝︀﹩﹡ ︋﹥ �﹞� ا︋ ا﹁

�﹠﹫﹢� ﹟﹢﹡ ︣د﹨︀ی�︣ان ﹝﹫︀﹩﹡ ︋︀ رو ︡﹞ و ﹏﹠ ︑﹆﹢️ ︻﹞﹙�︣د ︎︨︣
�﹠︣ش را﹨︣︊ی �︀﹙ن و ﹝﹠︐﹢ر�﹡ ︀︋ ︡ ︣ان ا︫ر ︡﹞ ︣ه و︡﹞ ︀ت﹫﹨ ︪﹩︋︣  ار︑﹆︀ی ا︔

و ️ ﹡︢︎︀︣ی  ︨︀ر) �︀ر�﹠︀ن   ︡︡︗ ﹡︧﹏ ﹨︀ی  در   ﹜︎︀رادا  ﹫︣﹫︽︑  ︀︋  ﹡﹩︀﹫﹞ و  ار︫︡  ︣ان  ︡﹞  ﹩︀﹠︫آ
(�﹠﹫﹢� ︣ی در ﹡︧﹏ ا﹝︣وز و ︲︣ورت ︋﹥ �︀ر�︣﹫ی ا﹜�﹢﹨︀ی ر﹨︣︊ی و︢︎︀﹡ ️ ︣ ︡﹞

︩︀﹝﹨ ا﹨︡اف



آکادمی
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︣﹁︭﹏ ﹨︀ی �︀ر�︀ه ۲ روزه ︨
︣ان ︡﹞ ︥ه ﹝︀رت ﹨ـــــــ︀ی �﹢﹫﹠� وـــــــ

︻﹠︀و﹟ �︀ر�︀ه آ﹝﹢ز﹩︫
︣ا﹡﹫︀ن ا ︐﹩﹫︭︫ ︀ی﹨ ︌ ︣ا﹩﹡ و ﹝︺︣﹩﹁ ︑﹫ ا ︨﹩︀﹠︫ ﹤︺﹞︀︗

آ︫﹠︀﹩ ︋︀ ﹝︐︡﹜﹢ژی                     در ﹝︣﹩︋ �︣ی

︣︋﹫︀ن ︎﹫︪︣و و︥﹩﹎ ﹨︀ و ︠﹙﹆﹫︀ت ﹝

︩ ﹨︀ و ︑︺︀ر︡﹞ ︿︣، ﹝︣﹩︋، ر﹨︣︊ و ﹝︪︀ور ︑﹀︀وت ﹨︀، ﹡﹆

آ︫﹠︀﹩ ︋︀ ا︮﹢ل و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹝︣﹩︋ �︣ی و ﹡﹆︩ ﹝︣﹩︋ در ︋︊﹢د ︨︀ز﹝︀ن
 

︻︀ر︲﹥ ︀﹩︋ و ︑﹙﹫﹏ �︧︉ و �︀ر

﹝︀رت ﹨︀ی ︨︀ز﹝︀﹡︡﹩﹨ و ︨﹫︧︐﹛ ︨︀زی

︣️ را﹨︣︊دی در �︧︉ و �︀ر ︡﹞ و ︣�﹀︑

﹡﹢ع
دا﹡︩

﹝︀رت

﹝︀رت

دا﹡︩

دا﹡︩

دا﹡︩

﹝︀رت

دا﹡︩

GROW

﹨﹞ـــــــ︑︩︀ــ︭︭ــــ﹩
�﹢﹫﹠� و ﹝﹠︐ـ﹢ر﹠ـ�



︋﹥ آدرس�  ،... و   ︀﹨ ﹤︊︀︭﹞ ،︀﹨ ا︵︀﹙︻︀ت ︋﹫︪︣︐ و ﹝︪︀﹨︡ه ︑﹞︀م �﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹨︀، �︐︀ب ﹨︀، ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ ﹝︪︣︐ی ︉︧� ️︗
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﹨﹞ـــــــ︑︩︀ــ︭︭ــــ﹩
�﹢﹫﹠� و ﹝﹠︐ـ﹢ر﹠ـ�

︋︣﹩︠ از ﹨﹫️ ︻﹙﹩﹞ و ︨︣﹠ا﹡︀ن رو︡اد

︩﹠﹞ ﹩د�︣︐ ا﹝﹫︡ ﹁︡ا
�︥﹚︋ ︣دی از دا﹡︪�︀ه آ﹡︐﹢رپ د�︣︐ای ا﹇︐︭︀د �︀︋ر

﹢ر﹝﹠︡س ︀︫︀ ا﹁︪︀ر ︗﹙﹫﹩﹙  ︎﹚﹩﹇ ﹟︡د�︣︐ آر﹠︧ ﹢ر ﹁︀﹙ح︎   ︎﹚﹩︺﹠︧ ︡﹝﹞ ︐︣�د

د�︣︐ �﹢روش ﹁︐﹩ وا︗︀ر�︀ه ︣ا︨︀﹩﹡ د�︣︐ ا︋︀︮﹙️︠  ﹩﹚︀︺﹛︤اد ا︋﹢ا  د�︣︐︋ 
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︎︧️ ا﹜�︣︐و﹡﹫�:
:️︀︧︋و

︣ام: �︀︐︧﹠ا

︣ان، ︠﹫︀︋︀ن ا﹡﹆︀﹙ب، ︑﹆︀︵︹ ︠﹫︀︋︀ن ︫︡ای ژا﹡︡ار﹝︣ی ︑ :آدرس
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