بسمه تعالی

تاریخ................. :

قرارداد برگزاری جلسات کوچینگ مهارتهای فردی و کسب وکار
آقای ........................

همراهی با شما در سفر کوچینگ مایه خرسندی است .لذا به منظور افزایش بهره وری و ایجاد شفافیت در مورد
جلسات کوچینگ ،توافقنامه ای بین کوچ(مربی) مهدی بیرامی و شما تنظیم گردیده که تکمیل آن برای شروع جلسات
کوچنیگ الزامی است .امضای این قرارداد به معنای تایید جلسه آزمایشی و تمایل طرفین برای همکاری است .پس لطف ًا این
توافقنامه را به دقت مطالعه کنید.

طرفین قرارداد کوچینگ
طرف اول قرارداد :کوچ و یا مربی آقای مهدی بیرامی که ازاین پس کوچ نامیده می شود.
طرف دوم قرارداد :سرکار خانم/آقای  ......................................که از این پس مراجع نامیده می شود به شماره تماس ........................
می باشد .
تعداد جلسات کوچینگ:
مراجع و کوچ متعهد می گردند تعداد  ..........جلسهه را از تاری  .......................تا  .........................با هم جلسهات کوچینگ برگزار
نمایند .در صورت نیاز به ادامه همکاری ،توافق نامه ای پیوست این قرارداد تنظیم خواهد شد.
زمان جلسات :
طول مدت جلسه بین  50تا 60دقیقه به صورت هفتگی روزهای  .....................ساعت  ................برگزار خواهد شد.
نوع کوچینگ :غیرحضوری  /حضوری

مبلغ قرارداد:
هزینه هر جلسه غیرحضوری :
هرجلسه کوچینگ غیر حضوری با موضوع توسعه مهارتهای فردی  2/000/000ریال
هرجلسه کوچینگ غیر حضوری با موضوع مسیر شغلی و کسب و کار  2/500/000ریال
هزینه هر جلسه حضوری :
هرجلسه کوچینگ حضوری با موضوع توسعه مهارتهای فردی  2/500/000ریال
هرجلسه کوچینگ حضوری با موضوع مسیر شغلی و کسب و کار  3/000/000ریال
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هزینه کل قرارداد:
هزینه کل قراداد بر اساس توافق در تعداد جلسات و موضوع جلسه محاسبه خواهد شد.

توضیح اینکه:
جلسات حضوری صرفا در دفتر کاری کوچ برگزار خواهد شد.

نحوه تسویه حساب:
 .1زمان پرداخت:
الف) چنانچه جلسات در تایم ماهانه و هفته ای یکبار انجام گیرد مبالغ جلسات در ابتدای هر ماه پرداخت و تسویه خواهد
شد.
ب) چنانچه یک جلسه یک ساعته باشد قبل از شروع جلسه و قبل از انتخاب زمان و ساعت جلسه مبلغ مورد مذکور به
حساب یاد شده واریز خواهد شد.
 .2نحوه پرداخت :پرداخت نقدی ،بصورت کارت به کارت :شماره کارت  6037997596575382بنام مهدی بیرامی
 .3پرداخت دیرهنگام :قبل از پرداخت جلسه ای تشکیل نخواهد شد.

تعهدات کوچ:
 اگر کوچ احساس کند که شما به یک روانشناس یا درمانگر یا مشاور احتیاج دارید با مشورت شما ،شما را به شخص
قابل اعتمادی ارجاع داده و هزینه جلسات باقیمانده را به شما مسترد خواهد کرد.
 محتویات و گفتگوهای هرجلسه کامال محرمانه خواهد بود.
 تنها در صورتی محتویات جلسه از سمت کوچ فاش خواهد شدکه جنبه آموزشی و بدون مشخصات فردی باشد و نیز
در مواقعی که قانون و مراجع دیصالح قضایی و انتظامی ازکوچ این درخواست را داشته باشد.

مواردی که مراجع باید رعایت نماید:
 خاموش کردن وسایلی که موجب حواس پرتی شما در طول جلسه می شود مثل موبایل ،لپ تاب و غیره کمک می
کند تا نتایج بهتری حاصل گردد.
 فرم ها ،پرسش نامه ها ،تکالیف و کارهایی که بر عهده وی گذاشته می شود در زمان تعیین شده انجام شود تا مسیر
رسیدن به هدف تسهیل گردد.
 از آنجاییکه هر دو طرف به دنبال بهترین نتایج هستیم ،باید بدانیم حصول نتیجه صحیح در گرو ارائه پاس های
صحیح از طرف مراجع می باشد .پس با پاس های صحیح این سفر را دلپذیرتر خواهید کرد.

 شایسته است پس از برگزاری هر جلسه ،متقاضی بازخورد خود از آن جلسه را مکتوب اعالم می نماید .با این کار
کمک می کنید تا کوچ بهتری برای شما باشیم.
 این قرارداد مختص به ارائه خدمات کوچینگ است و شامل خدمات آموزشی ،مشاوره ای ،روان درمانی ،منتورینگ و
 ..نمی باشد.


اگر توفیق ادامه راه بها شهما را نداشهتیم و یها نتوانسهتید در زمهان مقهرر در جلسهه حاضهر شهوید ،لطفها حهداقل 24سهاعت
قبههل از شههروع جلسههه بهها یکههی از راههههای ارتبههاطی بههه شههماره  09144122538 ، 09050662764در صههورت غیههر
حضههوری بههودن جلسههه و یهها بههه کلینیههک بشههماره  04133311684در صههورت حضههوری بههودن جلسههه اطههالع دهی هد.
در غیر این صورت جلسه برگزار شده محسوب می شود .البته در شرایط خاص ما شما را درک می کنیم.



مایه مباهات من خواهد بود که در مسیر کوچینگ با شما باشم و این راه را باهم ادامه پیدا دهیم.

مشخصات فردی کوچ
مهدی بیرامی

مشخصات فردی مراجع:
...............................
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