
 ادامه قرارداد در صفحه بعد

 .................تاریخ: بسمه تعالی                                                                                  

 مهارتهای فردی و کسب وکار نگیکوچ جلسات یقرارداد برگزار

 ........................ آقای 

در مورد  تیشفاف جادیو ا یور بهره شیافزا منظور بهمایه خرسندی است. لذا  کوچینگهمراهی با شما در سفر          

شروع جلسات  یآن برا لیکه تکم دهیگرد میو شما تنظ مهدی بیرامیی( مرب)کوچ نیب یا توافقنامه نگ،یجلسات کوچ

 نیلطفًا ا پس زمایشی و تمایل طرفین برای همکاری است.ین قرارداد به معنای تایید جلسه آامضای ا است. یالزام گیکوچن

 .دیدقت مطالعه کن توافقنامه را به

 کوچینگ قرارداد نیطرف

 .شود یم دهیکوچ نام پس نیکه ازا مهدی بیرامی آقای یمرب ایکوچ و  :اول قرارداد طرف

 د به شماره تماس ........................شو یم دهیپس مراجع نام نیاز ا که ...................................... آقای /سرکار خانم: م قرارداددو طرف

 می باشد .

 :نگیجلسات کوچ تعداد

برگزار جلسهات کوچینگ با هم  .........................تا  .......................جلسهه را از تاری   تعداد ..........  مراجع و کوچ متعهد می گردند

 . تنظیم خواهد شدپیوست این قرارداد  توافق نامه ای  ، نمایند. در صورت نیاز به ادامه همکاری

 زمان جلسات : 

  برگزار خواهد شد.................  ساعت ..................... هایروز یصورت هفتگ بهدقیقه   60تا 50 بین جلسهطول مدت 

     حضوری /  غیرحضوری  نوع کوچینگ:

 :قرارداد مبلغ       

 :غیرحضوری  هزینه هر جلسه

 ریال  000/000/2با موضوع توسعه مهارتهای فردی غیر حضوری هرجلسه کوچینگ  

 ریال 000/500/2با موضوع مسیر شغلی و کسب و کار  غیر حضوری هرجلسه کوچینگ

 :حضوری  هزینه هر جلسه

 ریال  000/500/2با موضوع توسعه مهارتهای فردی حضوری هرجلسه کوچینگ 

 ریال 000/000/3با موضوع مسیر شغلی و کسب و کار حضوری هرجلسه کوچینگ 

 



 : کل قراردادهزینه  

 هزینه کل قراداد بر اساس توافق در تعداد جلسات و موضوع جلسه محاسبه خواهد شد.

 توضیح اینکه:

 حضوری صرفا در دفتر کاری کوچ برگزار خواهد شد.جلسات 

 نحوه تسویه حساب:

  زمان پرداخت: .1

خواهد پرداخت و تسویه  ماههر جلسات در ابتدای الف( چنانچه جلسات در تایم ماهانه و هفته ای یکبار انجام گیرد مبالغ 

 شد.

به  مذکورجلسه مبلغ مورد انتخاب زمان و ساعت باشد قبل از شروع جلسه و قبل از ه ک ساعتیجلسه یک ب( چنانچه 

 حساب یاد شده واریز خواهد شد. 

  بنام مهدی بیرامی  6037997596575382 کارت به کارت: شماره کارت ، بصورتینقد پرداخت :پرداخت نحوه .2

 : قبل از پرداخت جلسه ای تشکیل نخواهد شد.رهنگامید پرداخت .3

 

 تعهدات کوچ:

  شما، شما را به شخص  مشورت با دیدار اجیمشاور احت ایدرمانگر  ایروانشناس  کیکه شما به  داحساس کن کوچاگر

 مسترد خواهد کرد.را به شما  ماندهیباق جلسات نهیو هز دادهارجاع  یقابل اعتماد

 خواهد بود.محرمانه  الهرجلسه کام یو گفتگوها اتیمحتو 

 جنبه آموزشی و بدون مشخصات فردی باشد و نیز که جلسه از سمت کوچ فاش خواهد شد اتیمحتو یتنها در صورت

 .درخواست را داشته باشد نیا کوچاز و مراجع دیصالح قضایی و انتظامی قانوندر مواقعی که 

 :مواردی که مراجع باید رعایت نماید

 کمک می  رهیلپ تاب و غ ل،یبامو شود مثل یشما در طول جلسه م یکه موجب حواس پرت یلیخاموش کردن وسا

 کند تا نتایج بهتری حاصل گردد.

 شود تا مسیر شده انجام  نییدر زمان تع شود یگذاشته م ویکه بر عهده  ییو کارها فیفرم ها، پرسش نامه ها، تکال

 رسیدن به هدف تسهیل گردد.

  یدر گرو ارائه پاس  ها حیصح جهینت حصولاز آنجاییکه هر دو طرف به دنبال بهترین نتایج هستیم، باید بدانیم 

 پس با پاس  های صحیح این سفر را دلپذیرتر خواهید کرد.. باشد یم مراجعاز طرف  حیصح



 ادامه قرارداد در صفحه بعد

  با این کار  .دینما یم مکتوب اعالمرا از آن جلسه بازخورد خود  یهر جلسه، متقاض یاز برگزار پسشایسته است

 کمک می کنید تا کوچ بهتری برای شما باشیم.

 و  نگیمنتور ،یروان درمان ،یمشاوره ا ،یاست و شامل خدمات آموزش نگیقرارداد مختص به ارائه خدمات کوچ نیا

 . باشد ی.. نم

 ،سهاعت  24حهداقللطفها  اگر توفیق ادامه راه بها شهما را نداشهتیم و یها نتوانسهتید در زمهان مقهرر در جلسهه حاضهر شهوید

در صههورت غیههر  09144122538،   09050662764بههه شههماره  شههروع جلسههه بهها یکههی از راههههای ارتبههاطیاز قبههل 

  د.یههاطههالع دهدر صههورت حضههوری بههودن جلسههه   04133311684حضههوری بههودن جلسههه و یهها بههه کلینیههک بشههماره 

 البته در شرایط خاص ما شما را درک می کنیم. شود. یصورت جلسه برگزار شده محسوب م نیا ریدر غ

  دهیمهم ادامه پیدا شما باشم و این راه را بامسیر کوچینگ با در مایه مباهات من خواهد بود که . 

 

 مراجع: مشخصات فردی                                                                                کوچمشخصات فردی 

 ...............................                                 مهدی بیرامی                                                              

 

 


