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دکـتری تـخصصی مـدیریت▪

مدرک کوچینگ از وزارت علوم و فناوری▪

نفر500کـوچ و مـشاور شـخصی بیش از ▪

کسب و کار کوچک و بزرگ100کوچ و مشاور بیش از ▪

نویسنده کتاب پر فروش تـقـویم انگـیزشـی▪

کـتاب3مـولـف و چـاپ ▪

کـتاب13مـترجم و چـاپ بیـش از ▪

مقاله علمی مدیریت و کسب و کار50چاپ بیش از ▪

داور مقاالت علمی کنفرانس های ملی و بین المللی▪

مشاور و تحلیلگر کـسب و کار ▪

مشاور و تحلیلگر امور تبلیغاتی ▪

مشاور و عارضه یاب شرکت شهرک  های صنعتی استان فارس و ایران▪

نـمایـنده جـنرال بـیـمـه▪

مدیر عامل شرکت آسـانـسور▪

هیئت مدیره شرکت دوربین و شبکه هیوا▪

موسس و سهامدار مجموعه آموزشی و مشاوره ای علم ما▪

برای دیدن رزومه کامل و آشنایی بیشتر،

!  را در                  سرچ کنیدشهریار مرزبان

مدرس دانـشـگـاه•

MBAمدرس دوره های •

مدرس دوره های مدیریتی•

مدرس دوره های کسب و کار•

مدرس دوره های کـوچـینگ•

مدرس دوره های برنامه ریزی•

مدرس دوره های بهبود فردی•

مدرس و مشاور مجموعه علم ما•

مدرس مـجتمـع فـنی تـهران•

مدرس سازمان مدیریت صنعتی•

مدرس  موسسه های آموزشی مطرح کشور•

اسـتانداری، شـهرداری، )مدرس  ارگـان های دولتی •
...(آتش نشانی و

شـهریار مـرزبان
مشاور و کوچ بهبود فردی و کسب و کار

@Shahryar_Marzban 

www.ELMEMA.com

23734050916
واتس اپ مـدیر برنامه ریزی

دکتر شهریار مرزبان

:خالصه ای از رزومه مدرس دوره
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فهرست مطالب
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هدف گذاری واقعی

پیش نیاز های هدف گذاری)1

اصول هدف گذاری)2

گام های اجرایی هدف گذاری با کمـک )3

کتاب تقویم انگیزشی

مباحث تکمیلی هدف گذاری )4
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هرم یادگیری
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. . . منحنی فراموشی 
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www.ELMEMA.com این دوره در پادکستو ویدیو
.سایت علم ما در دسترس است

23734050916.شویدعلم مادیدن این دوره وارد سایت برای
پشتیبانی واتس اپ علم ما
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بخش

پیش نیاز های 
هدف گذاری 
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اول بگیم هدف نداشتتن مگته هشته کته اتاتاااااااااااا بایتد 
!هدف داشته باشم

!هرا باید هدف داشته باشیم

!خیلی ها ندارن منم ندارم

...  یا اینکه هاینجوری خوبه زندگی هرا سختش کنیم

به قول معروف

...هر هه پیش آید خوش آید
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!چرا باید هدف داشته باشیم
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بی هدفی یعنی سردرگای

یعنی تست مسیر های بی نهایت

یعنی تالش زیاد و دستاورد کم

یعنی هاه کاره و هیچ کاره

یعنی سَرخوردگی و نا امیدی

بی هدفی یعنی سردرگای

سردرگای یعنی هنگ کردن

هنگ کردن یعنی تصایم نگرفتن

تصایم نگرفتن یعنی اقدام نکردن

اقدام نکرن یعنی دستاوردی نداشتن

!خوددستاوردی نداشتن یعنی شروع دردسر ها و عدم کنترل رو زندگی و داشتن اس بد به

!اس بد به خودت بدترین ااساسی که میتونی داشته باشی

...پس بی هدفی بدتر از هیزیه که فکرشو کنی

10

!یدبی هدفی بدتر از چیزیِ که فکرشو کن
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: اگر هدف داشته باشی

!از منابع و انرژی و زمانت بهتر استفاده میکنی: زندگی هدفاند)1

.. .دیگه هی مستیر هتای مختلتو رو تستت نایکنتی: مدیرت زمان و زندگی)2

وقت نداری که تلفش کنی

یت هدف داشته باشی ااساس کنتترل رو زنتدگ: سالمت ذهنی و جساانی)3

ستای خیلی از مریضی هتای ج/ داری و کنترل داشتن باعث سالمتی میشه 

ما اول ذهنی هست و مریضی های ذهنی یکیش بخاطر هاین بی هتدفی و 

یبرهااساس کنترل سالمت و سیستم ایانی رو باالتر م/ سردرگایه 

هون دغدغه و تردید تصایم و هدف و گاراهی نداری: مسیرت مشخصِ)4
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مزیت های هدف گذاری
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جتا هون میدونی قرار از کجا بته ک: افزایش ااتاال رشد و موفقیت5)

بری

زنتدگی هدفانتد ختودت رو: موش آزمایشگاهی بقیه مردم نایشتی6)

هتر فتردی / داری، نایری سراغ تست کردن هدف های بقیه متردم 

نظر و سلیقه دارهو تجربه داره و میخواد با زور بدتش به ما

ی هاتانوور کته بت/ شادکام تتر : در نهایت افزایش رضایت از زندگی7)

عنتی هدفی یعنی آشفتگی و سردرگای و برعکسش با هدف بتودن ی

...رضایت از خود و زندگیت هون زندگیت رو در کنترل داری

12

مزیت های هدف گذاری
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هه تضاینی برای رسیدن به اهداف مان وجود دارد؟❑

تضاین رسیدن به هدفم هیه؟❑

از کجا معلوم بتونم به هدفم برسم؟❑

اگر هدف گذاری کردم و نرسیدم بهش هی؟❑

اگر هدفم اونی که فکرشو میکردم نبود، هی؟❑

اوال اینو در نظر بگیر که تو و هدفت به کلی آیتم خارجی هم وابسته هستی

و ااتاال داره در شرایط مختلو، اولویت تو هم تغییر کنه

...پس با توجه به تغییر شرایط بیرونی، ااتاال های مختلفی میشه برای هدفت گذاشت

:مجواب بد( اگر هدف گذاری کردم و نرسیدم بهش هی؟)من میخوام با سه دید به این سوال 

بدبینانه/ منوقی / خوش بینانه با دید 

13

!اگر به هدفم نرسیدم چی
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: دید خوش بینانه

اگتتر هتتدفت رو درستتت انتختتاب کتترده باشتتی و تغییتترات 
ا بهتش بیرونی اونقدر هشاگیر نباشه، پتس بتا تتالش اتات

...میرسی

14

!اگر به هدفم نرسیدم چی
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: دید منوقی

ت و طبیعی هست که در مسیر اهدافت کلی اتفاق و مشکال
ولتی هیتزی کته مشخصته اینته کته هتون ... مسائل رخ بتده

هتتدفت رو درستتت انتختتاب کتتردی بایتتد ستتختی هتتاش هتتم 
تحال کنی و بتونی واسشون راهکار پیدا کنی

15

!اگر به هدفم نرسیدم چی
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: دید بدبینانه

و شرایط پیش اومده که هدفی کته انتختاب کتردی کتال دیگته کتارایی و کتاربرد نتداره
گ و بهشم برسی اون مزیت هایی که فکر میکردی رو نداره، دیگه اونقدر واست بتزر

...مهم نیست، ااال که فکرشو میکنی میبینی ارزشی نداره واست

!اینجا قوعا میگی ایو که عارم رو تلو کردم ولی کامال اشتباهه

لتی هون هاین هدفت که االن واست بی ارزش شده، باعث شده تو بزرگ تر بشی، ک
و االن تجربه بهت اضافه کرده، کلی مهارت یاد گرفتی، با کلی آدم جدیتد آشتنا شتدی

ن برای هدف بعدیت خیلی پخته تر شدی و هون مهارت هات هم بیشتتر شتده رستید
...به اهداف بزرگتر بعدی واست راات تره

یک هدف خوب و رو به جلو

شاا رو رشد میده و بزرگترت میکنه برای درک اهداف بعدی

...مجاوعه ی این اهداف میشه مسیر موفقیت شاا
16
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هدف گذاری یعنی نصو مسیر❖

هدف گذاری و تجسم هدف کافیه❖

اهداف باید بزرگ و دست نیافتنی بزار❖

زندگی که در کنترل ما نیست! هدف الزم نیست❖

یا معلوم نیست مالکت هی بشه! یا مثال اگر زنده ناونم هی❖

ترس از شکست❖

خاطره بد شکست های قبلی❖

!هدف گذاری سخته و یا بلد نیستم هدف بزارم❖

...هدف گذاری مهم نیست، مهم اقدام کردنه❖
17

افسانه های غلط در مورد هدف گذاری
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.دوره در سایت علم ما در دسترس است
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چرا باید هدف داشته باشیم؟

اگر به هدف نرسیدین چی؟
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. . .  پرسش و پاسخ 

20
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بخش
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بایتتد توجتته کنیتتد هتتدف نهتتایی تتتا هتته اتتد دستتت یافتنی و 
.تحقق پذیر می باشد

:بهتر است از خود بپرسید
ا آیا توانایی ذهنی و جسای و نیز استعداد کافی برای دست یابی به هدف خود ر»

زمان و سایر امکانات را در اختیار دارم؟ آیا عوامل: دارم؟ آیا منابع کافی مانند
دیگری هم هستند که مانع رسیدن من به هدف مورد نظرم شوند؟ اگر این گونه 

. «است، برای غلبه بر این موانع، هه کاری می توان انجام داد؟

ست که البته، باید توجه داشت که واقع بینی به این معنا نی
در مقابل مشکالت خود، تسلیم شد و هدف  نهایی را رها 

!کرد
22

واقع بینی: 1اصل 
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انید اهدافتان را بنویسید، وقتی هدف را می نویسید، می تو
را آن را ببینید، لاس کنیتد، بخوانیتد و در رتورت لتزوم آن

بتتا نوشتتتن اهتتداف راه را بدرستتتی آغتتاز . کنیتتدااستتاس
...کردید

و جلتمکتوب کردن خیلی مهاه، مهاتتر از مکتتوب کتردن اینته 
...!باشههشاتون

تحقیقات دانشگاهی_

23

!یسیدبنو! بنویسید! بنویسید: 2اصل 
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.زمانی را برای رسیدن به هدفتان مشخص کنید

زمتتانی را کتته متتی . زمتتانی معتتین و معقتتول را در نظتتر بگیریتتد
.  خواهید به هدفتان برسید مشخص کنید

ه اگر هدف خیلی بزرگ است، ضتان اینکته تتاریس رستیدن بت
هدف را مشخص می کنید، این فارله زمانی را به زمان هتای

.کوتاه تری مراله بندی کنید

24

زمان مشخص: 3اصل 
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.فهرست تهیه کنید

می توانید بته بزرگتترین هتدف هتا دستت": می گویدهنری فورد هاانوور که 
."نیدیابید مشروط بر آنکه این هدف بزرگ را به اجزای کوهک تری تقسیم ک

د کتته بایتتد بتتر آنهتتا غلبتته کنیتتد تتتا بتته هتتدف ختتود برستتیموانتتع و مشتتکالتی از 
. فهرستی تهیه ناایید

که برای رستیدن بته هتدفتان بته آنهتا ااتیتاد داریتد دانش و مهارت هایی از 
. فهرستی تهیه ناایید

اتیتاد که برای رسیدن به خواسته هایتان به هاکاری شتان ااسامی کسانی از 
. دارید فهرستی تهیه کنید

ه که فکر می کنیتد متی توانیتد انجتام دهیتد فهرستتی تهیتهاه ی کارهایی از 
. کنید

مهتم ایتن فهرستت خیلتی خیلتی. آنقدر ربر کنید تا این فهرست کامتل شتود
.است و قوعا زمان زیادی هم باید ررف این فهرست کنید

25

فهرست تهیه کنید: 4اصل 
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متی اولویت بندی کنید، وقتی فهرست خود را اولویتت بنتدی
.  کنید، متوجه می شوید که هه کاری را باید انجام دهید

، از هاه مهاتر، وقتتی کارهایتتان را اولویتت بنتدی متی کنیتد
متوجه می شوید کدام کار مهم تر و کدام کتار از اهایتت کتم

.تری برخوردار است

اتتر با اولویت بندی متوجه میشید، هه کاری را باید اذف و ک
...کنید تا به اولویت خود برسید

26
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آرامش یعنی هی؟

موفقیت یعنی هی؟

یقتا هدفی هدفه که اگر کسی بجز ختودت بختونتش بتونته دق
(...جزییات مهاه)متوجه بشه و مثل تو تفسیرش کنه 

27

شفاف باشید : 6اصل 
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ی با نوشتن تعهتد ایجتاد متی کنیتد و جتدی تتر مستیر رو دنبتال مت
...کنید

بنویس❑

بخش بخش کن❑

بهش زمان بده❑

معیار سنجش واسش بزار❑

اهتدافی کته تحتت کنتترل شتاا...! واسه هر هدفی نایشته: نکته
.باشند رو میشه اینجوری مادی کرد

28

تبدیل هدف غیر مادی به مادی: 7اصل 
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:بخش های مختلو انتخاب هدف

بخش عالقه❑

بخش سختی و مشکالت مسیر❑

بخش یادگیری مهارت❑

بخش جامعه و نیاز جامعه❑

بخش کسب و درآمد❑

بخش فرهنگ کاری، رقبا و هاکاران❑

بخش قوانین❑

...و❑
29

در نظر گرفتن همه ابعاد
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ه، آدم های شکستت ختوردولیمرور افراد موفق هایشه توریه میشه 
...ترهمسیر های نرفته، شکست ها و بررسی تاریس شکست خیلی مها

ا درک متی کنتی کته طبیعیته و دیگتر انقتدر= مزیت بررسی شکست هتا
شکست های خودت واست بزرگ و سخت نیست

نیتد، با دیگران راجب شکست هاتون بگید، از تجربیات هتم استتفاده ک
ی متا انسان ها و شرکت ها وقتی از شکست هاشون متیگن بیشتتر بترا

...طبیعی میشن

هر هدفی گذاشتی، شکست هم بررسی کن

و اگر نشد هی؟ ، به نرسیدن بهش هتم فکتر کتن تتا تترس از شکستت
...آینده نا مولوب مهار بشه

30

بررسی شکست ها
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به چه کسی باید تبدیل بشوی 

شخصیت و کار هایی که تا حاال انجام دادی
نتایج و جایگاهی که االن هستی را واست بوجود 

...آورده

...تا به هدفت برسیباید به چه کسی تبدیل بشی؟

(1399تقویم انگیزشی، شهریار مرزبان، )به چه کسی باید تبدیل بشوی : 1شکل شماره 
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

مشخص❖

قابل اندازه گیری❖

دست یافتنی❖

مرتبط❖

زمانبندی شده❖

از دنیای مهندسی اومده و خیلی منوقی هست

(بهترهبرای اواسط کار)اول کار و در شروع مسیر نایشه با اساارت پیش رفت 

!مثال ازدواد و کارآفرینی رو نایشه با اساارت پیش برد

32

هدف گذاری هوشمندانه یا اسمارت 
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

بعد ااساسی+ روش گذاری اساارت 

ایستگاه های استراات و لذت برای هر بخش از هدف

توجه به کار و زندگی

33

روش گذاری اسمارت پالس مرزبان

PLUS
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

.  انسان ها ااساسی هستند و ااساسی عال می کنند

.انسان منوقی نیست

...هاه هیز عددی نایتونه باشه

oباید ربور باشید و مسیر رو درک کنید...

o ایستگاه های استراات و لتذت بترای هتر بختش از هتدف و مستیر
.واسه خودتون بزارید

oهم به کار توجه و هم زندگی

oببین... شرایط خانواده و جامعه و !!! مقایسه مانوع!

34

روش گذاری اسمارت پالس مرزبان
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

رویا پردازیههون بیشتر 

!تهون علای و منوقی بررسی میکنند ولی کاربردی نیس

!وجود ندارهرازیمساله اینه نایخوایم باور کنیم 

...کنندکنجکاواین کلاات فقط برای اینه که شاا رو 

انتخاب درستت و هوشتاندانه و ستخت رازی وجود نداره جز 
.تر روز قبل تالش کردن

35

چرا به اهداف و آرزو هایم نمی رسم؟
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

36

هفت اصل اساسی هدف گذاری 

کدام است؟
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

. . .  پرسش و پاسخ 

37
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

38

بخش

گام های اجرایی هدف گذاری 
با کمک

کتاب تقویم انگیزشی

گانه هدف گذاری10گام های 
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

ا بهتترین کنید، تتارینگام به گام ! لوفا این بخش را نخوانید
ود را اتاا قبل از موالعه مداد یا خودکتار خت. نتیجه را بگیرید

ختش خواندن این ب. استکامال عَالی بیاورید، هون این بخش 
ه اگتر بدرستتی بخواهیتد بت. ااتیاد بته آرامتش و تفکتر دارد

ادی زمتان زیتسواالت و تارینات این بخش پاسس دهید، قوعا 
در ایتن بختش بتا هنتد. از شاا متی گیترد، پتس عجلته نکنیتد

تاتترین کتتاربردی، ستتعی متتی کنتتیم شتتناخت بهتتتری از ختتود، 
.اهداف و اولویت هایاان داشته باشیم

39

!لطفا این بخش را نخوانید
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

:با پرسیدن سواالت زیر از خود، می شود تا ادی به اهداف و رسالت خود نزدیک شد

؟ در هه شرایوی واقعا هیجان زده می شوید؟ در آن شرایط دقیقا هه کاری انجام می دهید؟ هه افرادی در کنار شاا هستند❑
در هه موقعیتی هستید؟

از یاد گرفتن هه موضوعاتی لذت می برید؟❑

هه فعالیت هایی را در رورتی که لذت بخش نباشند باز هم با جِدیت انجام می دهید؟❑

.انجام دادن هه کارهایی برای شاا آسان و ساده است؟ در رورتی که برای دیگران واقعا مشکل است❑

برای کاک به دیگران، عاشق انجام دادن هه کاری هستید؟❑

هه هیز هایی خیلی خوشحالتان می کند؟❑

هه مکان هایی به شاا ااساس خوبی می دهد؟❑

ک بتا ایتن تاترین متال)هه افرادی واقعا خوشحال هستند و ااساس خیلی خوبی دارند؟ به هه هیتزی خوشتحالی متی گوییتد؟ ❑
.(خوشحالی خود را می توانید پیدا کنید

وانیتد با این تاترین متالک خوشتبختی ختود را متی ت)هه افرادی واقعا خوشبخت هستند؟ به هه هیزی خوشبختی می گویید؟ ❑
.(پیدا کنید

.(یدبا این تارین مالک آرامش خود را می توانید پیدا کن)هه افرادی واقعا آرامش دارند؟ به هه هیزی آرامش می گویید؟ ❑

یتدا بتا ایتن تاترین متالک موفقیتت ختود را متی توانیتد پ)هه افرادی واقعا موفق هستند؟ به هه هیزی موفقیت می گویید؟ ❑
.(کنید

از سواالت باال هه نتیجه ای می گیرید؟ هه مهارت هایی دارید؟ هه هدفی باید داشته باشید؟❑
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سواالت چالشی: گام اول
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

تتاری معاوال ما انسان ها عادات رفتاری منفی خودمان را نای بینیم یا زیاد جدی شتان ناتی گیتریم و یتا عتادات رف

ن مثبت و توانایی هایی داریم که آنها را عادی در نظر می گیریم و فکتر متی کنتیم خیلتی عتادی هستتند و هاته ایت

. مهارت ها را دارند

یی که یکی از راه ها. هه منفی هه مثبت، خودآگاهی نسبت به این عادات رفتاری برای رشد ما خیلی ضروری است

می شود این عادات رفتتاری را شناستایی کترد ایتن استت کته از افترادی کته متدت زمتان زیتادی استت کته متا را 

. اک می کندنظر خواهی و گرفتن بازخورد بصورت پیوسته خیلی به رشد رفتاری ما ک. میشناسند، نظرخواهی کنیم

ک زمتانی نفر که بیشترین شناخت را از شاا دارند و بیشترین وقت خود را با آنها می گذرانید یا یت20الی 10از 

: می گذراندید، سواالت زیر را بپرسید

ده عادات رفتاری منفی پر رنگ من هی مواردی هستند؟❑

ده عادات رفتاری مثبت پر رنگ من هی مواردی هستند؟❑

من در هه مهارتی عالی هستم؟ یا برای هه کاری ااضری از من کاک بگیری؟ ❑

41

شناسایی مهارت و توانمندی های خود: گام دوم
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

:تارین

42

چقدر خودت رو میشناسی؟

https://ELMEMA.com/?p=11671
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

تخاب می از نظر شاا تاثیرگذار ترین فرد هه کسی است و یا هه کسی را به عنوان شخصیت ایده آل و الگو خود ان

.هاچنین بدترین فردی که دیدید یا می شناسید هه کسی است. کنید

(الگوی شاا)سه نفر از بهترین و تاثیرگذار ترین افراد ایده آل ❑

این افراد ایده آل هه ویژگی هایی دارند؟❑

(شخصیت منفی از نظر شاا)سه نفر از بدترین افراد ❑

این افراد منفی هه ویژگی هایی دارند؟❑

شاا در کدام دسته قرار دارید؟❑

شاا هه ویژگی های دارید؟❑

ویژگی های شاا با افرادی که به عنوان الگو انتخاب کردید، مشترک است؟❑

(برای نزدیک شدن به الگو مثبت خود)هه ویژگی هایی را باید در خود بوجود بیاورید؟ ❑
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؟شخصیت ایده آل چه کسی است: گام سوم
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

ید، در این گام کار هایی که قبل از مرگ خود می خواهید تجربه کنید یا انجتام دهیتد را بنویست

ه آن مهم نیست این کار ها هقدر مهم و ضروری باشند، فقط کافی است کاری باشتد کته شتاا بت

کار هایی کته ذهتن شتاا درگیتر کترده و . عالقه دارید و هایشه دوست داشتید انجامش دهید

که اتی کار هایی. هایشه دوست داشتید که وقت داشته باشید تا بتوانید آنها را انجام دهید

.فکر کردن به آنها هم اال شاا را خوب می کند

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................

ه مورد را انتخاب کنید، آن سسه مورداگر قرار باشد از مواردی که در باال نوشتید، فقط و فقط 

.کدام است؟ دورش خط بکشید
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لیست کارهای قبل مرگ: گام چهارم
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

رنتده اگر میلیارد ها تومان یتا دالر پتول نقتد بدستت بیاوریتد، متثال در قرعته کشتی ب

ی می شوید یا شخصی ثروتاند کل دارایی خود را به شاا بدهد، با آن پول هه کارهای

کنید؟ 

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

بعد از تامین نیاز های مالی و خواسته هتای ختود و اطرافیتان، هته شتغل یتا هتدفی را 

انتخاب می کردی که در آن زمینه ختودت بتا اشتتیاقِ تاتام، وقتت و انترژی بگتذاری و

زندگی خود و مردم دنیا را بهتر کنی؟

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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تامین مالی: گام پنجم
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

د زنتدگی پانزده الی بیست سال آینده را تصور کنید که در بهترین شرایط خو

ی می به تاام خواسته های خود رسیده اید و کامال ااساس خوشبخت. می کنید

ان زنتدگی یکی از بزرگترین انتشارات با شاا تااس می گیرد کته داستت. کنید

دوست داریتد در آن. شاا را هاپ کرده و یک نسخه را برای شاا ارسال کرده

د، کتاب هه هیتزی نوشتته شتده باشتد؟ در مهاتترین بختش کتتاب زنتدگی ختو

دوست دارید به هه هیزی اشاره شده باشد؟ 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
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آرزو، خواستتته و رویتتا هتتای ختتود را در زمینتته هتتای مختلتتو کتته در زیتتر بتته آنهتتا اشتتاره شتتده، 
.بنویسید

: آرزو دارم که من❑

: آرزو دارم که من را با این ویژگی ها بشناسند❑

: آرزو دارم که شغل من❑

:  آرزو دارم که دوستان من❑

: آرزو دارم که خانواده من❑

:  آرزو دارم که شهر من❑

: آرزو دارم که کشور من❑

:  آرزو دارم که دنیای من❑

مواردی را که نوشتید را بررسی کنید، هه موارد و الگو هایی در آنها تکرار شده است؟
47
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قتی به و. فرض کنید که فررت زندگی شاا تاام شده و شاا در آستانه مرگ هستید

:  گذشته خود نگاه می کنید، در آن زمان دوست دارید

مردم در مورد شاا هه بگویند؟ ❑

هه تغییری در دنیا ایجاد کردید؟ ❑

دستاورد زندگی شاا هه باشد؟ ❑

هه اثر یا میراثی برای دیگران به جای گذاشتید؟  ❑

در آینده هه داستانی از شاا در دنیا وجود دارد و نقل می شود؟❑

شاا را به هه الگو، ویژگی و یا مهارتی به دیگران معرفی کنند؟❑

پدر و مادر ها، شاا را با هه ویژگی به فرزندان خود معرفی کنند؟❑
48

میراث شما: گام هشتم

https://elmema.com/
https://elmema.com/
https://elmema.com/shahryar-marzban/
https://elmema.com/
https://elmema.com/
https://www.instagram.com/shahryar_marzban/
https://www.instagram.com/shahryar_marzban/
whatsapp://send/?phone=989164052373&abid=989164052373
whatsapp://send/?phone=989164052373&abid=989164052373


گروه آموزشی و مشاوره ای علم ما

شـهریار مـرزبان
www.ELMEMA.com@Shahryar_Marzban 23734050916مشاور و کوچ بهبود فردی و کسب و کار

...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

هرخ زندگیت می هرخه یا می لنگه؟

ی از صتویر روشتنهرخ زندگی قدرتاند است، زیرا ناایتانگر ت

نتام . در مقایسه با زندگی ایده آل تان استتزندگی کنونی تان

آن به این دلیتل هترخ زنتدگی استت کته نقشته  هتر ایوته از 

رخ زندگی شاا روی شکلِ دایره  مانندی شبیه به میلته های هت

مِیِتر  . این مفهتوم، در ارتل توستط پجتل جِتی. رسم شده است

.بنیان گذار مؤسسه  انگیزه موفقیت  شکل گرفت
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تلو زندگی متناسب بودن قسات های مختلو هرخ زندگی به اندازه کامل بودن هر قسات اهایت دارد، به بیان بهتر تناسب رشد بین قسات های مخ-1

.هر فرد باعث زندگی متعادل تر آن می شود

.در استفاده از هرخ زندگی می توانید برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت را مد نظر قرار دهید-2

قستات مثال اگر قرار است برای آزمون خاری آماده شوید بهتر استت بترای. گاهی می توان برای مدتی معین روی قساتی خاص از زندگی متارکز شد-3

.به عبارت دیگر عدم تعادل در هرخ زندگی اگر برای هدف آگاهانه و بزرگی باشد، ایرادی ندارد. یادگیری و رشد وقت بیشتری را بگذارید

درک من سواالت را بر اسب کتاب های مختلو و تجربیات خودم در دوره های مشاوره و کوهینگ طراای کردم، شاا می توانید بتا توجته بته خواستته و-4

.خود تغییرش دهید

استت بترای متثال ماکتن. شاا بستتگی دارد… میزان سواالتی که برای یک بٌعد از زندگی به کار می رود کامال به موقعیت اجتااعی، فرهنگی، خانوادگی و-5

بدهد و ااساس رضایت 100یعنی فردی با درآمد ده میلیون تومان به خود امتیاز . افراد با درآمد مالی مختلو، نارات معناهای کامال متفاوتی داشته باشد

.بدهد و ااساس رضایت نداشته باشد50داشته باشد و برعکس فردی با رد ها میلیون درآمد به خود امتیاز 

.به خودت فررت دهید، اولویت بندی کنید و در نهایت ربور باشید. نای شود هاه ی ابعاد زندگی را با هم درست کرد! کاال گرا نباشید-6

.داین تارین را اداقل یک ماه و اداکثر سه ماه، یکبار انجام دهید و اولویت های خود را تغییر دهید تا هاه ی ابعاد زندگی بهبود پیدا کن-7

در . اا داردمشاور با توجه به تجربیات خود قوعتا دیتد بتاز تتری نستبت شت. برای پر کردن فرم پرسشنامه هرخ زندگی اتاا از مشاور خود کاک بگیرید-8

.رورت نیاز می توانید از من هم کاک بگیرید
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شروع کنید

.بر اسب شرایط فعلی خود به سواالت پرسشنامه پاسس دهید)1

.و در نهایت نارات را جاع بزنید( عدد یک خیلی کم و عدد ده خیلی زیاد)سواالت هر بعد را پاسس دهید )2

.جاع نارات هر بعد را در هرخ زندگی که بعد از پرسشنامه ها آمده، یادداشت کنید)3

. ناراتی را که در گرداگرد هرخ عالمت زده  اید، با یک خط به هم ورل کنید)4

50ره ی زندگی متعادل به معنی گرفتن نا. ااال زمان مقایسه  هر یک از این ایوه ها با سوح ایده آل خودتان است

ذخیره  از آنجا که. برای هر یک از ایوه  های زندگی نیست؛ برخی از ایوه  ها به توجه و تارکز بیشتری نیاز دارند

یرید و وقت و انرژی شاا محدود است، پس بدون  شک برای تارکز روی تاام این ایوه ها، باید تصایاات جدی بگ

.اولویت بندی داشته باشید
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

:گام های یک تا نه را مرور کنید، هه نتیجه ای می گیرید؟ سه هدف ارلی خود را بنویسید

: .......................................هدف اول

: .......................................  هدف دوم

: .......................................  هدف سوم

سال آینده هه جایگاهی دارید؟10در 

سال آینده هه جایگاهی دارید؟5در 

سال آینده هه جایگاهی دارید؟3در 

سال آینده هه جایگاهی دارید؟1در 

برای رسیدن به جایگاه یک ساله خود هر ماه و هر هفته هه کار هایی باید انجام دهید؟

ید؟ در نهایت، سواالت را از پایین با باال بررسی کنید، آیا با انجام کار های هفتگی و ماهیانه به اهداف سالیانه خود می رس

ساله خود نزدیک می شوید؟10آیا با اهداف سالیانه خود به اهداف 

53آیا با توجه به سختی مسیر پیش رو، از هدف خود لذت می برید؟ 

انتخاب نهایی: گام دهم
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:آیا اهداف انتخاب شده شرایط زیر را دارند

هر هدف کامال واضح است و جزییات آن کامال مشخص است؟❑

هر هدف قابلیت اندازه گیری دارد؟❑

برنامه زمان بندی مشخص برای آن تهیه کرده اید؟❑

هر هدف، دست یافتنی است؟ ❑

اهداف انتخاب شده با رسالت زندگی شاا هم راستا است؟❑
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...بده
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. . .  پرسش و پاسخ 
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:اگر هدف شاا ویژگی های زیر را داشته باشد

.دنتیجه ی هدف باید به زندگی شاا معنا ببخش: معنی دار

.زمان مشخص واسش در نظر بگیریم: زمان دار

و هدف باید از نظر ارتباطات، شخصیت، جایگتاه: رشد دهنده

.ما را رشد دهد… 

.هدف می بایست برای ما ملاوس باشد: قابل لاس

نته قلبت تند میز/ ذوق میکنی واسش : هیجان داری واسش
تعریو میکنی هشاات برق میزنه؟/ واسش 
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آیا هدفم یک توهم نیست؟
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تورو از ناایه امن خارد میکنه؟/ تورو به هالش میکشه یا ساده هست : هالشی

(اگه ذهنت رو درگیر نکرده هالشی نیست)هدف هالشی ذهن رو درگیر خودش میکنه 

باعث میشه کای بترسی؟

تالش زیاد میخواد

موقع گفتنش میترسی؟

در موردش تردید داری؟

(هون اگه بدونی که هالشی نیست)روش رسیدن بهش رو دقیق نایدونی 

باید گام به گام بری جلو و  باید تو زاات بیوفتی

مسیر روشن نیست

توقع ات از خودت باال میره؟
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...!دوره آموزشی و کاربردی هدف گذاری واقعی

: رشد دهنده

آیا تورو رشد میده؟ 

آیا این هدف باعث رشد شخصیتت میشه؟

من تبدیل به هه کسی می شوم؟

(یچیاگه با دانسته های فعلیت باشه که ه)هه هیز هایی رو باید واسش یاد بگیرم؟ 

هه عادت هایی رو در خودم بسازم؟

هه ارتباطاتی رو باید ایجاد کنم؟

کدام افراد رو اذف یا کارنگ کنم/ هه مهارت هایی الزمه یاد بگیرم؟  

.وقتی انسانی جدیدی بشی قوعا پول و هیز های دیگه هم در مسیر است

اگر شخصیتت هدفت باشه  به خیلی هیزای خوب میرسی

به واسوه شخصیتی که ایجاد میکنی به اداقل ها میرسی
60
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:از خودت بپرس

خب بعدش: اگر به هدفت رسیدی-1

اگتته تنهتتا بتتودی بتتازم هتتدفت رو میخواستتتی؟ متتثال شتتغل، شتتهرت، _2

...!ماشین و خونه که برای پز دادن بقیه بدست میاریم

یتدی اگر هدفت اسم نداشت بازم میخواستیش؟ متثال ماشتین میخر_3

!یولی کسی اساشو ندونه یا شغلی که کسی ندونه هیکار میکن

61
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.با ارضای نیاز فقط موقتا ااساس آسودگی داری/ باعث خوشحالی نایشه : نیاز

اب خوردن / اداقل اقوق /  ناهار / نیاز اگه براورده نشه باعث نارااتی میشه، مثل نیاز به غذا 

یتتار کاری که فقط بخش لذت انگیزش رو دوست داریم و در اد تفریح و لذت بردن، شاا عالقه داری بته گ: عالقه
داری هون میشه باهاش آهنگ خوب زد ولی دردسر های یادگیریش رو دوست نداری

اه فروشگاه آنالین دوست داری هون پول خوبی داری و درامد اتوماتیک واست ایجاد میکنته ولتی دردستر هتای ر
...اندازی و برند سازیش سخته

یتونم درامد باال و هند برابری و اسایش و تفریح که با هدف من م/ فراتر از نیاز و عالقه هست ( یا مقصد): هدف
داشته باشم

ته رسالت خیلی فراتر از هدف میشه، هدف شتاید بترای رفتع نیتاز و خواست( ماموریت، مسولیت، وظیفه): رسالت
ش باشه و برای رسالت به ما معنا میده، من شاید هدفم از شغلم درآمد خوب باشه و هدف گذاری خوبی هم واس

انجام بده

نم، کاک ولی با پول اون شغل برم سراغ رسالتم و هیزی خلق کنم، اختراع کنم؛ زندگی رو برای افرادی ساده تر ک
...کنم و خیلی کارای دیگه که برای ما معنا داره

62

فرق هدف و خواسته و نیاز و رویا و آرزو
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63

قانون دستاورد دکتر مرزبان 

یری و اوایل به اندازه تالشت نتیجه نایگ
دستاورد بدست نایاری

!  خودت رو با بقیه مقایسه می کنی
!  همیبینی خیلی کاتر از تو وقت میزار

!ولی نتایجش بیشتره
...ااتاال داره دلسرد بشی
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قانون دستاورد دکتر مرزبان 
ه اگر در مسیرت پیوستگی داشت

باشی، در بلند مدت به اندازه 
ی نتیجه و دستاورد هات، تالش نا

کنی
ی ولی یعنی خیلی کاتر تالش می کن

...نتایج بیشتری بدست میاری
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قانون دستاورد دکتر مرزبان 

علتش هیه؟

ایجاد کردیعادتهون ✓

دستت اومدهمسیرهون ✓

بیشتر شدهقدرتت✓

!می کنیکنترلخودت رو بهتر ✓
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!فقط خوشی نیستمسیر

!فقط هم سختی نیست

سال واسش ربر 1ساعته رو باید 2بعضی مواقع یک مسیر 

...!کرد

...ربور باش و کار درست رو تکرار کن

66

!مسیر سخت هم در نظر بگیرید
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!ی شودسیستم مغز این گونه است که هرهی بیشتر به انجام هیزی فکر کنی، تاایلت برای انجام آن کاتر م

!هون مغز کارش افاظت از ما است و مشخصه که باید به ما رااتی و امنیت رو نشان بده

(مل رابینز)ثانیه 5قانون 

جتام آن اگر می دانید که کاری باید انجام دهید تا اوضاع شاا بهتر شود، از این قانون برای وادار کردن خود بته ان
:یدکار استفاده کنید و لحظه ای که می خواهید کاری را در راستای اهدافتان انجام دهید، شروع به شاارش کن

!پنج، ههار، سه، دو، یک و اقدام کنید

و به شکل فیزیکی ارکت کنید

. وگرنه مغز شاا، مانع اقدامتان خواهد شد

ی و وظیفه ارلی مغز، افاظت از شاا است و تاام تالشش را متی کنتد تتا از شتاا در مقابتل هتر درد و رنتج ااتاتال
.ناشناخته محافظت کنه

!شاارش، اواستان را از بهانه ها پرت می کند و ذهن شاا را به ارکت در جهتی جدید معووف می کنه

هااهنتگ وقتی به جای توقو برای فکر کردن به رورت فیزیکی ارکت می کنید، ذهنتان و ااساساتون را با خود
.می کنید
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شناخت مغز و دالیل عدم همراهی ما

پادکست و خالره کتاب 
.در سایت علم ما در دسترس است
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عال گرایی و اقدام 

مهم ترین مراله

بعد از هدفگذاری

68

!مهم ترین مرحله
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بعد از طی کردن کل مراال و انتخاب هدف 

تجربه کردن هست: مراله آخر انتخاب هدف

مسیر هدف تا تجربه نشه نایشه ااساس واقعی شاا رو درک کرد

هتتون معاتتوال زیتتادی خوشتتبین هستتتیم و دنبتتال دستتتاورد هتتای هتتدف 

...گذاری هستیم

راموش و این خوشبینی باعث میشه مسائل و مشکالت طول مسیر رو ف

...کنیم یا جدی نگیریم

...واسه هاین تجربه کردن خیلی مهاه
69

!هدف باید تجربه بشه
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!گام های هدف گذاری که گفتم رو انجام بده

و

بعد از انتخاب هدفت باید با

برنامه ریزی و هک لیست

!بری به ساتت هدفتت

!خبر خوب

!هستبرنامه ریزی کارگاه بعدی 
70

!االن دقیقا چیکار کنم
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فرق نیاز و هدف چیست؟

هدفت رو درست انتخاب کردی؟
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. . .  پرسش و پاسخ 

72
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. . .  پایان 
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@Shahryar_Marzban 

www.ELMEMA.com

ShahryarMarzban@yahoo.com

.نیدککلیکبرای برقراری ارتباط با دکتر مرزبان، روی گزینه های باال 

23734050916
واتس اپ مـدیر برنامه ریزی

شـهریار مـرزبان

@ S h a h rya r _ M a r z b a n  

w w w . e l m e m a . c o m

ارمشاور و کوچ بهبود فردی و کسب و ک

نیاز دارید،... اگر سوال یا ابهامی دارید یا به کاک، مشورت، هافکری و

...روی تیم ما اساب کنید
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. . . فراموش نکنید که 

هرگز نمی توانید زندگی تان را تغییر دهید

…مگر اینکه عادت های روزانه تان را تغییر دهید

تبدیل اهداف بزرگ به گام های کوچک 

و تبدیل گام های کوچک به عادت روزانه

.دشما را در مسیر موفقیت و اهدافتان قرار می ده

شهریار مرزبان
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:بخشی از محتوای کتاب

هدفگذاری رحیح✓

برنامه ریزی گام به گام✓

تغییر عادات منفی به مثبت✓

سحرخیزی✓

ثبت و ارزیابی فعالیت ها✓

ده گام پیدا کردن رسالت شخصی✓

جدول آیین شروع ماه✓

هک لیست ماهیانه✓

روز30ِجدول یادداشت ✓

جدول های هفتگی✓

هک لیست های هفتگی✓

هک لیست ارزیابی پایان ماه✓

@Shahryar_Marzban 

www.ELMEMA.com

23734050916

صفحه جدول و چک 120بیش از 
:لیست کاربردی و عالی

(ماه12برای )جداول ماهیانه ✓

جدول شروع ماه✓

هک لیست ماهیانه✓

روز30ِجدول یادداشت ✓

جدول های هفتگی✓

هک لیست های هفتگی✓

ههک لیست ارزیابی پایان ما✓

اندانلود بخش اول کتاب بصورت رایگ
نظرات استفاده کنندگان
ویدیو کامل معرفی کتاب

...و سفارش کتاب
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تقدیر
...تقویم انسان های عادیست

کتاب تقویم انگیزشی
همراه تغییر 

و مسیر موفقیت شما
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دکتر شهریار مرزباناثر
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www.ELMEMA.com این دوره در پادکستو ویدیو
.سایت علم ما در دسترس است

23734050916.شویدعلم مادیدن این دوره وارد سایت برای
پشتیبانی واتس اپ علم ما
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