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موفقیت-ماتریس تالش



ناحیه خوشبختی



مدیریت عمر
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در جستجوی موفقیت 



هرم تخصص





بهترین سال عمر تو

1401اسفند  
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قدم تا ساختن بهترین سال عمر4
آسیب شناسی سال جاری•

گذاری و برنامه ریزیهدف •

عملیانضباط •

کنترل مستمر: مراقبه•
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ی رسیدن به بهترین سال زندگی، به موفقیتهای بیرون
.بستگی ندارد، به خود شما بستگی دارد



SMARTهدف گذاری 

• 1-Specific

• 2-measurable

• Achievable

• 4-relevant

• 5-time-bounded
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اثر تکانش
تغییر اینرسی به جهت عادات جدید= لزوم غلبه بر اینرسی عادات •

شجاعت(= هاویژگی منحصر به فرد انسان)

انجام کاری برای دفعات مکرر و انتظار رسیدن به نتایج= دیوانگی•
متفاوت

-اغلب ما درباره مخرب بودن بعضی از رفتارهایمان، به خود دروغ می•

نکار های اعلتش این است که مخرب ترین رفتارهایمان را در الیه. گوییم
.  پوشانیممی

اگر به ضمیر ناخوداگاه خود اجازه دهید = Autopilotاز حالت اجتناب •
هم که راهنمای زندگی شما باشد، باید انتظار داشته باشید که امسال

. سالی شبیه سال قبل داشته باشید

.لیست کردن عاداتی که می خواهید تغییر دهید•
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ایجاد ساز و کار اجرای برنامه
یافتن مربی•

.همراهانی که ما را پاسخگو نگه می دارند= بافتن همسفر•

حفظ انگیزه و انرژی•

ید، اگر برای خود فضای نفس کشیدن باقی نگذار= offپیش بینی روزهای •
. برنامه می تواند شما را خفه کند
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معرفی کتاب
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:عنوان•
.امسال تکرار نخواهد شد•

دارن هاردی: نویسنده •

:ناشر•
نسل نواندیش



معرفی کتاب
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:عنوان•
بهترین سال زندگی شما•

دبی فورد: نویسنده •

:ناشر•
نسل نواندیش



دوره هدف

برنامه ها

یک روزه-کارگاه آنالین طراحی برنامه ساالنه جهش
سه روزه-حرفه ای-کارگاه آنالین نقشه راه شغلی

، ارسال رایگان"خاص باش"کتاب 
هندبوک طراحی برنامه سال و نقشه راه 

مشاوره خصوصی و پشتیبانی تلفنی
پشتیبانی علمی از طریق کانال تخصصی

خروجی ها

1402برنامه عملی و مکتوب  سال •
حرفه ای اختصاصی–نقشه راه شغلی •
تحربه یک جهش ملموس در سال جدید با اجرای تمرینها•

. بهترین سال عمر خود را تجربه کنندهمه کسانی که در صددند تا مخاطبان
امکان بازپس گیری وجه ثبت نام در صورت عدم رضایتضمانت دوره

شغلی-دوره جهش مالی
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