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2ُُبخشُُ-2دستورالعملُدرسُ

 گذاری هدفروز  نیدوم ناتیتمر 

 بلندمدتاهداف  نییتعمرحله اول:  

 و ....( گذاری سرمایه،  انداز پس، درآمد: ) یمال  بلندمدتاهداف  نییتع

 :دیکن نییخود را تع یمال  بلندمدتاهداف  هایی پرسش نیطرح چن با

 درآمد شما چقدر باشد؟ زانیم ندهیسال آ 1۱ خواهید می .1
 د؟یدار  انداز پسچه مقدار  ندهیسال آ 1۱ .2
 د؟یکن گذاری سرمایه هایی حوزهدر چه  ندهیسال آ 1۱ یط  خواهید می .3
 د؟یکمک کن هیر یبه خ یچه مبلغ خواهید می انهیسال .4
 خالص شما چقدر خواهد بود؟ ییدارا .5
 ؟اید یافته دست یال و استقالل کامل م یبه آزاد ایآ .6
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 :یشغل  بلندمدتاهداف  نییتع

 دیکن نییخود را تع یشغل  بلندمدتاهداف  هایی پرسش نیطرح چن با

  د؟یداشته باش یچه شغل  ندهیسال آ 1۱ خواهید می .1
  د؟یخودتان را داشته باش وکار کسب دیدوست دار  ایآ .2
  د؟یباش یکار طیدر چه نوع مح دیدوست دار  .3
 ای)خانه، دفتر کار و  ؟کارکنیدکجا  دیدوست دار  ؟کارکنیدچند ساعت  ای هفته خواهید می .4

 در سفر( 
  ست؟یچ ایدئالشغل  کیشما از  فیتعر  .5
 د؟یمشغول باش کاری چهبه  ندهیسال آ 1۱ دیدوست دار  واقعا   .6
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 :یمهارت  بلندمدتاهداف  نییتع

 دیکن نییخود را تع یو مهارت  یذهن  بلندمدتاهداف  هایی پرسش نیطرح چن با

  د؟یباش دهیرس یبه استاد یدر چه مهارت  ندهیسال آ 1۱ خواهید می .1
 ؟ کند میچند برابر  شمارا درآمد یخصوص  به افزار نرمتسلط به  ایآ .2
  د؟یر یبگ ادیرا  یو طراح  یقیمانند موس یهنر یت یفعال خواهید می ایآ .3
  د؟یادامه ده خصوص به ای رشتهخود را در  التیتحص خواهید می ایآ .4
  د؟یخود مطالعه کن یرشد شخص  درزمینه  را  هایی کتاب هچ خواهید می .5
  د؟یشرکت کن خواهید میرا  هایی همایشو  نارهایچه سم .6
  د؟یر یبگ ادیرا  یدیزبان جد خواهید می ایآ .7
  ؟کارکنیدخودتان  انیفن ب های مهارت یبر رو خواهید می ایآ .8

 یاهداف را جد نیشما دارد. ا یو شغل  یمال درآمد و اهداف  زانیبا م یمیمستق شما رابطه یو مهارت  یاهداف ذهن 
خواهد  شیدرآمد شما افزا زانی، به همان مشود می شتریکه سطح مهارت و مطالعه شما ب یزان یبه م رایز  د،یر یبگ
 .افتی
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 مدت کوتاهاهداف  نییتعمرحله دوم: 

 و ...( گذاری سرمایه،  انداز پس، درآمد: ) یمال  الهس یکاهداف  نییتع

خود را  ندهیآ یک سالاهداف  ،اید کرده نییخودتان تع یکه برا یمال  بلندمدتتوجه به اهداف  با
 .دیمشخص کن

 داشته باشد؟ شیافزا زانیشما در شش ماه اول سال چه م درآمد خواهید می .1
 شما چند برابر شده باشد؟  درآمدسال  انیدر پا .2
  د؟یباش تهداش انداز پس زانیچه م ندهیسال آ انیپا خواهید می .3
  ؟رادارید یدر حوزه خاص  گذاری سرمایهقصد  دیدر سال جد ایآ .4
 د؟یکمک کرده باش ازمندیبه افراد ن زانیچه م ندهیسال آ انیتا پا خواهید می .5

شما  ساله یکباشد اهداف  ادتانی. دیکن نییخود را تع یمال  ساله یکاهداف  هایی پرسش نیبا طرح چن 
 باشند دستیابی قابلانتخاب شوند و  تر منطقی دیساله با 1۱نسبت به اهداف 
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 :یشغل  ساله یکاهداف  نییتع

سال  کی یاهداف شغل  ،اید کرده نییخودتان تع یکه برا یشغل  بلندمدتاهداف  توجه به با
 .دیخود را مشخص کن ندهیآ

  د؟یآماده شو  یمصاحبه کار یبرا خواهید می ایآ .1
  د؟یکن اندازی راهخودتان را  وکار کسب دیدر سال جد خواهید می ایآ .2
  د؟یکن ییزادرآمد هایتان مهارتآموزش  قیاز طر  خواهید می ایآ .3
  د؟یتان اختصاص دهوکار کسب ایچند ساعت را به شغل  ای هفتهامسال  خواهید می .4

شما نسبت به  ساله یکباشد اهداف  ادتانی. دیکن نییخود را تع یشغل  ساله یکاهداف  هایی پرسش نیبا طرح چن
 باشند. دستیابی قابلانتخاب شوند و  تر منطقی دیساله، با 1۱اهداف 
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 :یمهارت  ساله یکاهداف  نییتع

و  یاهداف ذهن  ،اید کرده نییخودتان تع یکه برا یو مهارت  یذهن  بلندمدتتوجه به اهداف  با
 . دیخود را مشخص کن ندهیآ یک سال یمهارت 

  د؟یباال ببر  یا درزمینه  مهارت خودتان  خواهید میامسال  .1
  د؟یشرکت کن یآموزش های کالسدر چه  دیدار  ازین .2
 یدر زندگ  یادیز  رییتغ تواند میآن مهارت  یریادگیه ک دیدار  ضعف نقطه یدر چه مهارت  .3

 کند؟  جادیشما ا
  د؟یزبان شرکت کن های کالسدر  خواهید می ایآ .4
  د؟یرا به مطالعه اختصاص ده یزمان  زانیروزانه چه م خواهید می دیدر سال جد .5
 کرد؟  دیماهانه چند کتاب مطالعه خواه .6
  رد؟ک دیچه تعداد کتاب را مطالعه خواه ۸8اسفند سال  انیدر پا .7

باشد اهداف  ادتانی. دیکن نییخود را تع یو مهارت  یذهن  ساله یکاهداف  هایی پرسش نیبا طرح چن
 باشند. دستیابی قابلانتخاب شوند و  تر منطقی دیساله با 1۱شما نسبت به اهداف  ساله یک
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 یو مهارت  یشغل  ،یاهداف مال  یبرا موردنیازسوخت  نیتأممرحله سوم: 

 :یمال  ساله یکاهداف  یبرابزرگ  ییچرا افتنی

پرسش را مطرح  نیاز اهداف، ا هرکدام ی، براتان مالی ساله یکتوجه به اهداف  با
  :دیکن

  ؟یابید دستبه آن هدف  خواهید میچرا  .1
  ؟دارید هدفبه آن  یاب یدست یبرا یاصل  زهیچه انگ .2
 شما دارد؟  یبرا یت یبه آن هدف چه مز  یاب یدست .3

 .دیاستفاده کن "تر قیهفت مرحله عم" کیاز تکن دیتوان یم
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 :یشغل  ساله یکاهداف  یبرابزرگ  ییچرا افتنی

  :دیپرسش را مطرح کن نیاز اهداف، ا هرکدام ی، براتان شغلی ساله یکتوجه به اهداف  با

  ؟یابید دستبه آن هدف  خواهید میچرا  .1
  ؟دارید هدفبه آن  یاب یدست یبرا یاصل  زهیچه انگ .2
 شما دارد؟ یبرا یت یبه آن هدف چه مز  یاب یدست .3

 .دیاستفاده کن« تر عمیقهفت مرحله » کیاز تکن توانید می 

  

http://kasbonet.com/
http://kasbonet.com/
http://kasbonet.com/


 

 

ُ  Kasbonet.com سازُپول وکار اینترنتی اندازی کسب آموزش راهِنت|ُُکسب 

2ُُبخشُُ-2دستورالعملُدرسُ

 :یمهارت  ساله یکاهداف  یبرابزرگ  ییچرا افتنی

 :دیپرسش را مطرح کن نیاز اهداف، ا هرکدام یمهارتتان، برا ساله یکتوجه به اهداف  با

  ؟یابید دستبه آن هدف  خواهید میچرا  .1
  ؟دارید هدفبه آن  یاب یدست یبرا یاصل  زهیچه انگ .2
 شما دارد؟  یبرا یت یبه آن هدف چه مز  یاب یدست .3

 .دیاستفاده کن« تر عمیقهفت مرحله » کیاز تکن توانید می
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 یو مهارت  یشغل  ،یاهداف مال  یبرا ساله یک نویژ نییتعمرحله چهارم: 

 ری)تصو  نویژدر چند پاراگراف  ،اید کرده نییکه در مرحله دوم تع ای ساله یکاساس اهداف  بر
 :دیشرح ده دیسیبنو  سال انیرا در پا تان مهارتیو  یشغل  ،ی( مال یذهن 

  د؟یدرآمد دار  زانیچه م ندهیسال آ انیدر پا .1
  ؟اید کرده انداز پس یچه مبلغ .2
  ؟اید کرده گذاری سرمایه هایی حوزهدر چه  .3
  ؟اید یافته دست یبه استقالل مال  ایآ .4
  ؟اید کردهخود را پرداخت  های بدهیتمام  ایآ .5
  د؟یکرد اندازی راهرا  تان شخصی وکار کسب ایآ .6
  د؟یشغل دلخواه خود را به دست آورد ایآ .7
 د؟یرساند یو به سطح عال  دیداد شرفتیخود را پ های مهارتاز  یک کدام .8

به گذشته نگاه  دیسال گذشته است و دار  کیزمان،  نیکه از ا دیکن تصور
و  یشغل  ،یمال  های جنبهشما در  یسال زندگ  نیبهتر  سالاماگر قرار باشد  ،کنید می

 :شما باشد یمهارت 

 در آن رخ دهد؟ دیبا یچه اتفاقات  .1
 را دارد؟  تیاهم نیشتر یب تان شغلیو  یاز اهداف مال  یک کدامتحقق  .2
 یسطح زندگ  دیر یبگ ادی خوبی به دیرا در سال جداست که اگر آن  ها مهارتاز  یک کدام .3

 ؟رود میباال  یواقع یشما به معنا

 ای گونه به دیو جمالت را با دیشرح ده اتییبا جز  دیممکن با یرا تا جا ساله یک نویژباشد  ادتانی
میلیون  1۱ ماهیانه  "۸8سال پایان من در "مثال:  طور به) اند شدهمحقق  اکنون هم ییگو  دیسیبنو 

  .(ام کرده انداز پستومان درآمد داشتم و ...... تومان 

خود را  ساله یک نویژو  دیآن را مطالعه کن هرروز گذاری هدف ندیقرار است پس از اتمام فرآ رایز 
 .دیمرور کن
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