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معرفی احسان مهدی نژاد

، (( نام های تجاری تنبل، زرنگ، خنثی))نویسنده کتاب ▪
((برندباز))و کتاب (( برند ضدگلوله))کتاب 

موسس سایت و مجموعه آموزش برندسازی ▪
www.1000modir.comهزارمدیر

نفر12000آموزش حضوری و غیر حضوری بیش از ▪
عضو انجمن  علمی بازاریابی ایران▪
عضو انجمن مدیریت ایران▪
کارشناس تلویزیونی برنامه ایران کاال▪
رویداد و همچنین بزرگترین سمینار 110سخنران بیش از ▪

کشور، همکاری با پارک علم وفناوری دانشگاه تهرانآموزشی 
...رونویسنده مقاالت برندسازی در مجالت موفقیت، پیگی▪
در مدارس کسب وکار، مدرسه MBAمدرس دوره های ▪

...آموزش عالی ماهان و 
....منتور رویدادهای استارتاپی، فارس، اصفهان و ▪
مجری و مشاور ده ها برند کوچک و بزرگ کشوری،▪

برق صنعتی ویلپو، برند فیروز، موسسه عالی آموز 
کرمان،زعفران اسلوبان، مجتمع نان آدمیان، پیشرانتوس، 

.......آی کشت، سی حامی فارس، مستر مزرعه





















خودکشی چندنفر از آشنایان، اردوان، مهدی، مرتضی•
ورشکستگی آدم های به ظاهر موفق•
طالق هایی که موجب آسیب به خانواده ها می شود•
زندان به حکم پولشویی•
عدم رضایت علی رغم ثروت•
تعاریف خطرناک از  موفقیت•
!!دیدم خیلیا درگیر این موضوعند و باید کاری انجام داد•



موفقیت به بهای از دست دادن زندگی شخصی•

رژیم غذایی•

دوره های مدیریت•

دختر یا پسر نوجوان•

کمبود زمان•

مستقل سازی کودکان•

احساس حسادت•

نگران تفکر دیگران درباره خودم هستم•

زندگی زناشویی•







www.aparat.com/v/19vZr

...گرفتار دام میمون نشو

www.aparat.com/v/kBDSJ

استراتژی کوچک سازی



چون می خواهیم این دوره متفاوت از مابقی دوره ها باشد و•
رنگ و بوی شخصی سازی شده به خود بگیرد•



بسیاری از دوره های مشابه به نمونه های خارجی پرداخته اند در حالیکه ما نمونه های•
!داخلی هم داریم

پرداختن هرچه بیشتر به درون آدمها و نه صرفا دستاوردهای بیرونی•
انگیزه و خودباوری•
عملکرد در شرایط بحرانی•
عملی بودن آموزشها•
یافتن استعداد اصلی و ارزشها و پیدا کردن رسالت شخصی خودمان•
اصول ارتباط با دیگران•
مساله عادتها•
انتخاب و یافتن راهنما و کوچ مناسب برای خودمان•
مقابله با اهمال کاری•
مشکل شروع نکردن برای بسیاری از افراد•
دیدن دورنما و چشم انداز کسب وکار•







موفقیت 
واقعی

موفقیت 
غیرواقعی



......موفقیت



هستند در موفقیتو بسیاری از انسان هایی که دنبال 
!!قرار دارند همانطور که من بودم( تقال)موقعیت سمت چپ











ولی ما می خوایم بیرونی و درونی با هم باشه

















من الگوی درستی برای موفقیت 
!!نداشتم











در هنگام مواجه شدن با مشکالت بزرگ قادر نیستیم با همان
سطح اندیشه ای که

!!  آن مسائل و مشکالت را به وجود آورده ایم، همان ها را حل کنیم





!!!ما هیچ الزامی برای رشد بی حد و حصر نداریم



و اینها شاید مهمترین
دالیل ساخت و طراحی 

....این دوره بود
چون سعی کردم تجربه
زیسته خودم را مدنظر  
قرار بدهم و نه صرفا  
حرف های دیگران را 

...بلغور کنم









بهش نمره بدین10از یک تا 

بهش نمره بدین10؟ از یک تا 

















خود را چگونه 
می بینی؟..... انسانی

چطور آدمی می شی؟
فردی که می شوی؟

عملی که انجام می دهی، 
چه کارهایی می تونی 

انجام بدی؟
که االن نمی تونی انجام 

بدی؟

دستاوردی که به دست 
خواهد آمد

چه خواهید داشت که 
االن نداری؟

خواسته شما 
چیه؟



خود را چگونه 
می بینی؟..... انسانی

چطور آدمی می شی؟
فردی که می شوی؟

عملی که انجام می دهی، 
چه کارهایی می تونی 

انجام بدی؟
که االن نمی تونی انجام 

بدی؟

دستاوردی که به دست 
خواهد آمد

چه خواهید داشت که 
االن نداری؟

خواسته شما چیه؟
چقدر برات مهمه؟

چقدر حاضری براش 
وقت بگذاری؟

مپدر و شوهر بهتری ببین با خانوادم برم مسافرت وانت دوکابین بخرم چقدر حاضری براش 
تالش کنی؟



پدر و شوهر بهتری
مدرس بهتر و موثرتری
انسان قابل احترام تری

وقت بیشتری با خانواده و 
ه دوستان بگذارنم، فیلم ببینم، ب

طبیعت بروم، سفرهای بیشتری 
بروم، کتاب بخوانم

بدهکار نباشم

حاال فکر کن چراغ جادو 
ببین چطور میشه بدهکار !داری

نباشی؟
چقدر باید داشته باشی تا بدهکار 

نباشی؟

میلیارد ناموت یا هرچیزی؟5مثال 

حس خیلی خوبی دارم زمانی که 
ا فکر می کنم بدهکار نیستم، واقع

برایم رویاییه

چطور میشه این اتفاق بیفته؟
یکی از ملکهامو بفروشم

خالی کردن ملک و تالش با تمام 
موفقیت.... انرژی برای فروش و 

مشخص کردن این که کدامو 
بفروشیم؟

محاسبه میزان سوددهی امالک حاال پلن گام به گامت برای 
برآورده کردن این آرزو چیه؟























:در خان اول می آموزیم که
چگونه ادراک مان را نسبت به زندگی بهبود ببخشیم و •
.به تعریف شفاف تری از موفقیت برای خود می رسیم•
.ممحتوای این خان به ما کمک می کند تا با دید بهتری در ماز زندگی طی مسیر کنی•



Essence 

Essence 

Benefit

Attribute





نواختن گیتار؟•
صحبت کردن به زبان انگلیسی؟•
سخنرانی؟•
رانندگی؟•
ازدواج؟•
تربیت فرزند؟•
فروشندگی؟•
مدیریت کسب وکار؟•
مهارت های ارتباطی؟•



شجاعت•
درستی•
عدالت•
راستی و •
بردباری•

راه حل فوری•
تکنیک های •

تاثیرگذاری
مهارت های ارتباطی•
نگرش مثبت•







در این خان، همه چیز را روی دایره می ریزیم تا نقاط قوت و ضعف مان را شناسایی کرده و
.  همه آن ها را به عنوان ویژگی های مان می پذیریم

.بکشیمزندگیبرایویژه اینقشهمی توانیممبناهمینبر•
.می کشندبرای ماناجتماعودیگرانکهنقشه هاییازفارغ•
سانیانیکبهواکنش گراتفکربافردیکازتاهستیمآندنبالبهدومخاندرعبارتیبه•

.شویمتبدیلکنش گر
یبتوانخودتکهاینیاکنیزندگیقبلمثلمی خواهیآیاپساینازخب،بگوییماما•

بزنی؟رقمزیادیحدتاراآینده ات

..واستخوبحالمانباشدخوبهوااگرکهبودن،واکنشیتفکر•
هرچهرادومیوبزرگرااولیبایدکهنگرانیدایرهوتاثیرگذاریدایرهمثلمهمیمفاهیم•

کنیم،کوچکبیشتر
.کنیمکارخودماناصالحرویوبرداریمدستدیگراناصالحاز•



حرکت در هیچ مسیری بدون رهبری هوشمندانه و 
. خردمندانه نیست

همچونژرفیمفاهیمدربارهآندرکهاستجاییسومخان•
شخصی،رسالت•
وزندگیمعنای•
ومی کنیمصحبتهدف گذاری•
.گیریمبکمکزندگیمسیردرحرکتبرایمغزمانبی نظیرقدرتازچگونهکهمی آموزیم•
دراکرپیترازصفرمبنایبرفکرت•



زمانمدیریت•
ترتیبونظم•
اختیارتفویض•
گوگلقانون•

خواسته ها نامحدود هستند و منابع زندگی ما محدود





یکی از ارکان مهم ما برای حرکت در مسیر 
خواسته هایمان، در تعامل و ارتباط درست با دیگران

.  است
دیگرانباحرفه ایتعامالتآموزش•
برندهبرندهاه هایریافتنآموزش•



ا در خان ششم با یکی از مهارت های اساسی در برقراری ارتباط موثر با دیگران آشن
«  گوش دادن فعال»می شویم و آن چیزی نیست جز 

سیرمراستایدرراارتباطات تانهستیدقادرباشید،خوبیشنوندهارتباطاتدرشماوقتی
.بگوییدسخنآن هادل هایباافراد،مغزوجسمباارتباطجایبهوکردهرهبریزندگی تان



ما برای رسیدن به خواسته هایمان نیاز داریم
تا یک دایره ارتباطی قوی و موثر از اطرافیان

.  را برای خود ایجاد کنیم
داریم؛نیازقدرتمندتیمیکبهمااصطالحدر•
ولاصباهفتمخاندر.کاریواجتماعیزندگیابعاددرچهوشخصیزندگیبعددرچه•

ومی شویمآشناکاری مانوشخصیزندگیدرتیم سازی
.بگیریمکمکزندگیمسیردرهوشمندانهحرکتبرایآنازچگونهمی یابیمدر•
انسان هاتفاوتهایدرک•
آنهابهآموزشخودشان،رسالتیافتنبرایدیگرانبهکمک•



موتور بهترین خودروها هم همواره به مراقبت و نگهداری 
.نیاز دارند

.کردبرطرفایرادات شانوکردروغن کاریدوره ایومرتبطوربهبایدراآن ها
.می افتندکارازمدتیازبعدغیراینصورتدر

قدرتبرنامه ریزی،عادت سازی،همچونمهمیمهارت هایباهشتمخاندر
گی مانزندموتورتامی شویمآشناغیرهوپیوستهیادگیریومطالعهتجسم،
.کندکاربهینه اشحالتدرهمواره



















1000modir.com/8-khan-online-course



رای  بده که احتماال بنقشهاین دوره قراره به مخاطبانش یک 
!هرکدومشون شکل خاص خودشون هست

 تونه اما اکه درست شنیده بشه و درست اجرا بشه احتماال می
ت ببرن و بهشون کمک کنه از مابقی زندگی  بیشتر از قبل لذ

.حس و حال بهتری داشته باشن
ممنون از مشارکت شما در این وبینار

احسان مهدی نژاد

Instagram.com/ehsan.mehdi.nezhad


