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 روش بولت ژورنال نویسی

 اهداف ساالنه نقاط ضعف  نقاط قوت حوزه های مهم زندگی

    خانواده

    فرزند پروری 

    سالمتی

    رشد شخصی

    تفریح و سرگرمی 

    روابط اجتماعی و گروه دوستان

    کار و درآمد 

 

 

 کارهای روز: 
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 ارزیابی روزانه:
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 ارزیابی ........................................ 

   خانواده 

   فرزند پروری 
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   رشد شخصی 
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 ی ز یبرنامه ر ی معجزه  ،یزشیانگ میتقو یکتاب چاپ

 مرزبان(  اریدکتر شهر)اثر 
 

 ماه( 12 ی)برا انهیجداول ماه ✓

 جدول شروع ماه  ✓

 انه یماه ستیچک ل ✓

 روزِ   30 ادداشتیجدول  ✓

 ی هفتگ  یجدول ها ✓

 ی هفتگ  یها ستیچک ل ✓

 ماه  انیپا  یابیارز ستیچک ل ✓

 ی توجه به تمام ابعاد زندگ ✓

 ی عال چاپ تیف یک رنگی و سخت، کتاب با جلد ✓

 

 برای دانلود بخش اول کتاب )کلیک کنید( 

 برای دیدن ویدیو معرفی کتاب )کلیک کنید( 

 برای سفارش کتاب )کلیک کنید(

 دوره تکنیک های برنامه ریزی
 از زهرا شفیعی 

 
 کلی در برنامه ریزی های روزانهمقدمه: اصول اساسی و  .1

 ریزی به روش نویل مدورا : روش برنامه1تکنیک  .2

 ریزی به روش بولت ژورنال: برنامه2تکنیک  .3

 GTD ریزی به روش به انجام رساندن کارها: برنامه3تکنیک  .4

 (Da Vinci) : برنامه ریزی روزانه داوینچی4تکنیک  .5

 آیزنهاور )اهمیت و فوریت( : اولویت بندی ماتریس 5تکنیک  .6

 : روش تایم بالکینگ )روش ایالن ماسک( 6تکنیک  .7

 boost : روش7تکنیک  .8

 : تکنیک پومودورو 8تکنیک  .9

 : روش تقویم انگیزشی )دکتر مرزبان(9تکنیک  .10

 

 برای دیدن سایر تکنیک ها )کلیک کنید(
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