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 دکتر مرزبان  یزشیانگ م یروش تقو

 

 شروع ماه  یزیجدول برنامه ر 
برای اینکه کارهای ماهیانه خود در راستای اهدافتان باشد، در این بخش رسالت یا هدف بلند     :هدف بلند مدت و رسالت

 مدت خود را بنویسید.

ا  یخود در راستا  انه یماه  ی کار ها  نکهیا  یبرا   :سالهکی  هدف را    سالهکیبخش هدف    نی اهدافتان باشد، در 

 .دیسیبنو

 با توجه به اهداف یکساله خود، اهداف این ماه خود را مشخص کنید و بنویسید.    : ماه نیا اهداف

بعد  با توجه به اهداف مدنظر این ماه، برای خود جمالت تاکیدی مشخص کنید و هر روز صبح     :ناخودآگاه  ریضم  جمالت

 از بیدار شدن و هرشب قبل خواب، جمالت را با انرژی تکرار کنید. 

 

 

 بخش های مختلف جدول هفتگی یا ماهیانه 

 

 روز ها

بخش   ماه  های روز و  ماهیانه  لیست  در چک  را  موارد  این  تعطیالت،  تعداد  و  ماه  های  روز  تعداد  ماه،  نام 

 یادداشت ماهیانه مشخص کنید. 

 کردن هدف هر هفته با توجه به هدف ماهیانه خود.مشخص  هفته های روز 

 در چک لیست هفتگی روز های ماه، تعطیالت و ... را مشخص کنید. 

 

 

 اهداف 

هدف اول و اصلی شما با توجه به اهداف بلند مدت خود. شما باید هر روز در راستای هدف اصلی   1هدف 

 خود یک گام بردارید. 

 هدف دوم و فرعی شما.  2هدف 

 آموزش مهارت جدید در راستای اهداف.  شما یا  یوم و فرعسهدف  3هدف 

انگل ن، خواندن  امربوط به شغل ت  ی انجام کارها  ،یقیگرفتن موس  اد ی  ، یسیمثال: خواندن زبان 

 در طول ترم و ... یدرس یکتاب ها

 عمل کنید.  برای تغییر عادات سخت نگیرید، آهسته و پیوسته عادت جدید  عادت

 حذف نکنید بلکه عادات بد را با عادات خوب جایگزین کنید.  عادات را
 

 

 

 

کار های  

کوچک  

 با توجه به اهداف، برنامه و کار های روزانه خود، ساعت بیداری خود را تنظیم کنید.  سحرخیزی 

شام خوردن قبل از  دقیقه پیاده روی،    30برنامه ورزشی ماهیانه خود را بنویسید. مثال: روزی   ویر ورزش/پیاده

 شب و...  8ساعت 

کتاب این ماه را بنویسید. از لیست کتاب های تخصصی در راستای اهداف یا لیست کتاب هایی   مطالعه 

 برای آموزش مهارت های ضروری. 

 مورد شکرگزاری را بنویسید.   10در شروع هر روز حداقل  شکرگزاری 
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و 

 اجباری 
ین کار را  با تمرکز بروی جریان هوا است. ا  قیعم  نفسساده ترین نوع مدیتیشن، چند دقیقه ت مدیتیشن 

 برای خود تبدیل به عادت کنید.  

 لیوان آب را در روز بنوشید. 8با توجه به نظر پزشک خود، حداقل  آب نوشیدن

 

 ها  تیثبت فعال 

اگر برای انجام اهداف خود وقت ندارید ثبت فعالیت روزانه، به شما کمک می کند تا متوجه 

 توانید آن را مدیریت کنید.شوید که زمانتان کجا سپری می شود و می 

 

 

 ارزیابی

 

 خودم   ارزیابی
 پایان هر روز عملکرد خود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید. 

 هر جمعه، روز های هفته گذشته را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهید. 

 روز اول هر ماه، کل ماه گذشته را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهید. 
 

 مربی  ارزیابی
دوست صمیمی و هم هدف، مربی و یا مشاور خود بخواهید برنامه شما را مورد ارزیابی قرار از  

 دهد. خیلی مهم است که عالوه بر شما شخص دیگری هم از بیرون به برنامه شما نگاهی بیندازد.

 

 

 ماه  ان یپا ی ابیجدول ارز

 رسالت خود را بنویسید.    :هدف بلند مدت و رسالت

 خود را بنویسید.  ساله کیهدف    :ساله  کیهدف  

 اهداف اصلی این ماه چی بود؟ )مطابق جدول اول ماه(    : ماه نیا اهداف

 مواردی که طبق هدف و برنامه کامال انجام شده است.   :ها  دستاورد

 . علت چیست؟هنشدمواردی که طبق هدف و برنامه انجام    :محقق نشده اهداف

 شما از برنامه این ماه چیست؟ارزیابی و نظر    ی:شخص  یابیارز

 نظر مربی یا دوست هم مسیر شما چیست؟    ی: مرب  یابیارز

چه تغییراتی باید در برنامه ی ماه آینده بدهید؟ کدام موارد را بهتر است تکرار کنید؟ کدام     :ندهیدر ماه آ  راتییتغ

 موارد انجام شده و باید کار های جدید انجام بدهید؟ 

 

 سخن پایانی
همانطور که از این روش متوجه شده اید، بعد از مشخص کردن اهداف، برنامه گام به گام فعالیت ها برای رسیدن اهداف شما باید  

مشخص شود، هرماه به کمک چک لیست ها برنامه اجرایی شما بازنگری می شود و در چک لیست های ماه بعد اصالح می شود، بعد  

یا ماهیانه برنامه خود را اجرا می کنید، در چک لیست ها عالوه بر مشخص کردن اهداف به    از آن شما طبق چک لیست های هفتگی 

 سایر ابعاد زندگی هم توجه شده است.

 . د یعلم ما دانلود و مطالعه کن تیاز سا گانیبصورت را دکتر مرزبان را یزشیانگ میبخش اول کتاب تقوشما می توانید 
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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 

 
 در برنامه ریزی های روزانه مقدمه: اصول اساسی و کلی .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

 )اهمیت و فوریت( : اولویت بندی ماتریس آیزنهاور 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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