
سرفصلهایی کاررگاهه آآموززشی «مدیریت ااقتصادد ززندگی»

مدررسس: محمودد معظمی

  موضوعاتت ااصلی کاررگاهه:•

- ثرووتتآآفرینی وو موفقیت مالی

- شادد باشید وو ثرووتمند شوید

- ررووااننشناسی ثرووتت وو مدیریت پولل وو ددررآآمد

- ررااهههایی اایجادد سریع ثرووتت

 -١۱- 



سرفصلها وو مواادد آآموززشی: • 

- خردد عاددیی هرگز کاررآآیی ندااشته وو نخوااهد ددااشت!

- شما میبایست خودد رراا براایی ثرووتت آآماددهه ساززید. 

- تصورر شما اازز یک شخص ثرووتمند چیست؟

- موفقیت مهاررتی ااست آآموختنی. 

ددرر ززچ- مینه  ههیاخیرراا ررووااننفومودد وو بینییمق   اا نجد؟ چاممکههارریابییتراا آآ ددسانن وو لپانن یذر

ااست؟

- تغییرااتت سریع فرصتها رراا به ووجودد میآآووررند، وو تغییرااتت سریع، فرصتهایی سریع رراا!

شم- همیشا   مهتینیواا :بیشتد   رر کنیدشر  ،بیشتد   دداا شتر بهشیا وو بیشتد،   اا نجر دد هیامم زز راا:ید.

همیشه میتواانید، بیشتر بیاموززید. 

- ااگر میخوااهید با سخت کارر کرددنن ثرووتمند شوید، میتواانید. چه بهتر که سریعتر. 

نشوللپ- نااا فتریذپتسهاایی شه،کدههکهوو متدخاال رراا یهکی ب اا نسن هاننبا ت ماددللگیرراا ردددد

ااررززششگذاارریی وو نشانن میددهد. 

- قانونن ددرر آآمد: «ددررآآمد شما ددقیقا متناسب ااررززشی ااست که جامعه به کارر شما میددهد.» 

- قانونن ددرر آآمد: «ااگر چیز ززیاددیی براایی اارراائه ندااشته باشی، چیز ززیاددیی به ددست نخوااهی آآوورردد.»

- قانونن ددرر آآمد: «ااگر میخوااهی بهترین ددرریافت رراا ددااشته باشی، پس بهترین باشش.» 

ددررآآناق- «اامونن ددررهوااخیمرگد: کنتفایی ،میبییسا چیت ااررزز شمنزیی  بدمهاارراا کنهئرددمم وو ی.

ااگر میخوااهی، ثرووتمند شویی میبایست، چیزیی ااررززشمند به عدهه ززیاددیی اازز مرددمم بدهی.» 

- ووقتشناسی همه چیز ااست، همینطورر فردد مناسب وو آآماددهه بوددنن. 

www.moazami.ca                                           سرفصلهایی کاررگاهه آآموززشی «شادد باشید وو ثرووتمند شوید» (مدیریت ااقتصادد ززندگی)
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حقوقق ااین فایل وو مطالب آآموززشی کاررگاهه «شادد باشید وو ثرووتمند شوید» (مدیریت ااقتصادد ززندگی)تمامی 

متعلق ااست به «محمودد معظمی». محفوظظ وو



اایانواات- خی ت ن  اا نزاارربابب م سازز ددرر ناننمب م سا،مهب تارراا وونتسی سیاددرر ب  سارروو وددآآوورر

آآموختنی. 

یسابیم- بیت ما،چگوززیی نوزز وومه وو ضعیانن  بتااررزز رراا کنیبایاززاارر وو همچنیی؟    بین ماچوززییه

هنگامم وواارردد وو چه هنگامم اازز آآنن خاررجج شویی. 

- اازز شخص ثرووتمندیی که ددرر همین لحظه موفق ااست وو میشناسید االگو بردداارریی کنید. 

اا کث- ااوو همکاتتقر  بارریییاشککرمتفوآآ ووتاننسق، ااتعیرسر ااززکاتتسر رراا صفارر شررووعع

کنید. 

- سیستم کسبووکارر یعنی مرااحل قابل تکراارر که با اانجامم آآنن سودد اایجادد میشودد. 

- کسبووکارر ساددهه ااست، ااین اانساننها هستند که پیچیدههااند. 

اا ددررگ- سیستر   ،شمم نها ت  فایردد کل  هستیدیی   ،شمد خابوددخهبوددتزررگگیرمننارر نیدشع ز

هستید. 

- کاررآآفرین موفق یک هماهنگکنندهه ااست؛ مانند یک ررهبر ااررکستر. 

- رروویی سیستم کارر کنید نه ددرر آآنن.

- سیستم به شما آآززااددیی میددهد. 

- ووقتی چیزیی ددااررید که کارر میکند، رروویی تکثیر آآنن تمرکز کنید. 

- ررووشش «سریی کارریی» بهترین ررااهه براایی اایجادد ثرووتت ااست. 

کسهچ- میتینواامقد یاددزز ااززیر محصایتمدخاددیی  موللیکجراا  یاباطهپیورر ستو بخه یرددا

بفرووشد؟ 

- هوشمندتر به جایی سختتر. 

- چگونه میتواانم حتی ووقتی خواابب هستم، سروویس یا محصوالتم رراا به ددست مرددمم برسانم؟ 
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- ددرر کسبووکارر، ددررددسر ددرر پیش ااست وو پولل وو ثرووتت ددرر پس. 

اا «ااکدیدااررناددتتعرگ- اازز متیه  ددرر ااخاررکاززااتت» ستفودد  کنیاددهه  ،مجبد  خوررهیواا شدزز اررکاددید

کنید وو کم ددرر بیاووررید!

- کاررآآفرین موفق نخست، «اانتهایی» کارر رراا تجسم وو سپس ااقداامم میکند. 

- هیچووقت اازز ااددااررۀۀ یک کسبووکارر آآننقدرر پولل ددرر نمیآآوورریی که اازز فرووشش آآنن؛ یا ........

- به ااین قصد بیا که: پولت رراا نقد کنی. 

- همه فکر میکنند: ووقتی کاررها رراا به ددست بگیرند، اازز تو بهتر عمل میکنند. 

- با شرکتها وو اافراادد موفق کارر کن. جایی که نزدد آآنها میلیوننها تنها یک قطرهه ااست. 

- ثرووتت تنها پولل نیست. 

- تمرین وو پی گیریی شما رراا کامل نمیکند. تمرین شما رراا ماندنی میساززدد. 

- آآننچه رراا که ددرر آآیندهه میخوااهی بشویی، همین حاال تمرین کن. 

مثوللپ- رروو ددررغل شیاموررتومن اا آآننبت.سن عبدوونن زز اازز لعوققاافیگدنورر سخاددهه دد وو وااررشت

میگردددد. 

بسی-  اازز محاییهاوورربارریی کنندوودد  کدههااییپهیذفتر یهاارر یشم، ددرر ددااررماههگوددآآخانه وررتتصهبهکدنا

تجربه به ما بازز میگرددند. 

ااهاووررب- رراامایی سخهکرووززتت بتآآ نهه چسبیا   ،مدههااییننا جدضدووللیرببگاددفتر .یعنهاایی  بیا

تکراارر وو پاددااشش میتواانی باووررهایی جدید وو ساززندهه ددرر خودد بیافرینی. 

- اابتداا به آآررززووهایت سوخت برسانن، سپس آآنها سوخت تو رراا تامین خوااهند کردد. 

- فرصتها رراا هر جا میتواانن یافت. 

- موفقیت وو فرااوواانی اازز طبیعیترین قونین جهانن هستند. 
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- من قابلیت وو ااستعداادد فوققاالعاددههاایی براایی موفق شدنن ددااررمم. 

گاهم پیوسته مراا براایی موفق شدنن کمک میکند.  - ناخوددآآ

- مغناطیس پولل 

- حساببهایی چهاررگانۀ مدیریت هوشمند ددررآآمدها

- چرخخ ززندگیتانن چگونه میچرخد؟ ررااحت وو رروواانن؛ یا که لنگ میززند؟ 

ینوگیم- زز هماننمد چیه رراا تغییز   مرهیدداا ددررمد، حقیقا   اا هستوتنیت  کیمهبییسا آآ نهت رراا ا

تغییر ددهی. 

- جدوولل ساللهایی عمر.

- برگۀ پیگیریی ددررآآمد وو ااستقاللل مالی.

کاررگاهه آآموززشی وو هیجانناانگیز «شادد باشید وو ثرووتمند شوید»

(مدیریت ااقتصادد ززندگی)

توسط محمودد معظمی برگزاارر میشودد.

براایی ددرریافت ااطالعاتت بیشتر وو ثبتنامم

.همااکنونن ااینجا رراا کلیک کنید لطفا
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