ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﱳ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭘﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اﻧﺤﺼﺎرا
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﲡﺎرﺗﺘﺎن را در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎور
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ
و ﲤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﭘﯿﺮوی از ﻗﺪمﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:

روﯾﺎ ﭘﺮدازی
ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﮐﻨﯿﺪ

ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ

اﻫﺪاف را ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ

روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ

اﻗﺪام ﳕﺎﯾﯿﺪ

آدرس دﻓﺘﺮ ﺷﻤﺎ:
ﺷﻤﺎره ﲤﺎس

ﺣﺎﻣﯽ
ﻣﺪﯾﺮ:
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ:
ﺷﻌﺒﻪ

ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﯾﯿﻢ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ

وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﭘﯿﺶ آﻣﺪ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ

ﺷﻤﺎ ﻗﻔﻞﻫﺎ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،ﻣﺎ
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ را دارﯾﻢ
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اﻫﺪاف و روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺎم اول در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﯾﺎﭘﺮدازی اﺳﺖ .ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف )ﲡﺎری و ﺷﺨﺼﯽ( ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﳊﻈﻪ ای درﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ را
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﲟﺎﻧﯿﺪ و ﺳﻮﺧﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﻫﺪاف ﲡﺎری )ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت  ۹۰ -روز اول(
 .۱ﮐﺴﺐ ﭼﻪ درآﻣﺪی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ  ۹۰روزﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽآورد؟ …
 .۲دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﭼﻪ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ای ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ ۹۰روزﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟…
 .۳آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯽﺗﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟…
در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را  SMARTﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﭼﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ .زﯾﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻣﺎن “ﺗﯿﮏ ﮐﺮدن” آﻧﻬﺎ در ﻟﯿﺴﺖﺗﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

سه هدف اصلی شخصی

سه هدف اصلی مالی
1

1

2

2

3

3

هدف سازمانی
رده سازمانی

تاریخ هدف

تاریخ دستیابی

مشاور
مشاور ارشد
سرپرست
مدیر
اﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ را ﻫﺮ روز ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ.
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ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﻔﺘﮕﯽ
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

8

7
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

 ﲤﺎم زﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺮ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ )ﻣﺜﻞ :ﮐﺎر ،ﺧﺎﻧﻮاده و …( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﯿﻢ ﺗﺎن را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪﺗﺎن را در ﲡﺎرت —— ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ -ﭼﻪ روز و ﺷﺐ ﻫﺎﯾﯽ را از ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر —— ﺑﮕﺬارﯾﺪ؟

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ:

• ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ  :از ﺳﺎﻋﺖ … ﺗﺎ … روز …  .ﻣﺤﻞ:
• ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ :از ﺳﺎﻋﺖ … ﺗﺎ … روز …  .ﻣﺤﻞ:
ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ راﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﲡﺎرت ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﳕﯽ دﻫﻨﺪ .ﲤﺎم ﺟﻠﺴﺎت را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ زود آﻣﺪن و ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اول
ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﻣﻬﻢ:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﺪاف ﻣﺎﻟﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺟﺪﯾﺖﺗﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﺎن ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدﺗﺎن را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﯾﮏ ﺟﺰ ﺣﯿﺎﺗﯽ از ﻧﻬﻀﺖ — -اﺳﺖ و اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﲤﻨﺪی ﺑﺮای ﺑﻪ اﳓﺎم
رﺳﺎﻧﺪن رﺳﺎﻟﺖﻣﺎن :ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ!
ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف)):ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺑﺘﺪا درآﻣﺪ ﺧﻮدت را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻦ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮدت را اﯾﺠﺎد
ﮐﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮدت ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮس!(( ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﺎن )ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﺧﻮاﻫﺮ ،ﺑﺮادر و ﻓﺮزﻧﺪان( ﻗﺪﻣﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﺎن را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ……
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ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ
 ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺳﺮﯾﻊ ﺧﯿﺰ ﺑﺮدار و ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮوش در ﺳﯽ روز اول ﭘﺎداش ﺑﮕﯿﺮ! ﺗﻮ ﲤﺎم ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ )زودﺗﺮ ﺑﺎش ،دﯾﺮﺗﺮ ﺑﺮو(! دوﺑﺎره و دوﺑﺎره وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ رو ﺑﺒﯿﻦ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎ رو ﺑﺨﻮن! ﲤﺎم ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ — -رو زﯾﺮورو ﮐﻦ! ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺿﺮوری و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ — -رو ﻣﺮور ﮐﻦ! ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ  www.centinsur.irرو ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮ! ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺸﻮ و از ﺣﺎﻣﯽات درﺑﺎره ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻮال ﺑﭙﺮس! ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺪفوﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻦ ! ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﺸﺎور ﺷﻮ! از ﺳﯿﺴﺘﻢ — -ﭘﯿﺮوی ﮐﻦ ﺗﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ روﯾﺎ و ﻫﺪﻓﺎﺗﻮ ﺗﯿﮏ ﮐﻨﯽ!ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﮔﻮش ﺗﻮﺳﺖ؟
“اﮔﺮ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪ”.
اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ اﻓﺴﺎر ﻗﺪرت ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ وارد ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻣﻨﻔﯽ  ،اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺿﺪﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺘﺎن را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در زﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره از ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ! از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﲡﺎرت ﻣﺎ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،از ﻧﺘﺎﯾﺞ و
ﲡﺮﺑﯿﺎت آﻧﻬﺎ اﻟﻬﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ دو ﺻﺪا در ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد در ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ … ﺻﺪای ﺣﻘﺎرت و ﺻﺪای
ﻋﻈﻤﺖ… ﺑﺎ ﮐﺪام ﺻﺪا ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ؟ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ را از رﺑﺎت
ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ —-درﺧﻮاﺳﺖ ﳕﺎﯾﯿﺪ.
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه
 .۱ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺮا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد
 .۲ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ای
 .۳ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﲤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ
 .۴ﭘﺪر ﭘﻮﻟﺪار ﭘﺪر ﻓﻘﯿﺮ
 .۵ﺛﺮوﲤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎﺑﻞ
.۶ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ
 .۷راز ﺷﺎد زﯾﺴﱳ
 .۸ﺟﺎدوی ﻓﮑﺮ ﺑﺰرگ
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