
 

 

 های تفکّرهای موفقیت و مهارتتکنیک
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 آقای خیراللهی
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 3 .............................................................................................................. درس یمعرف
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 معرفی ردس
ی یی برای دستیابو روشها کارهاسلسله مباحث این جلسات مخاطبان را با تکنیکها و مهارتهایی برای بهتر زیستن و راه

 به موفقیت آشنا خواهد کرد.
 وفقیت بردارند.ها گامهای بلند و مؤثری برای رسیدن به مزهگیری این آموتوانند با پی جویی و به کار فراگیران می

 

  



 (1ناخت مغز، تولیدات و مراکز آن ش ) جلسۀ اول
 

 پیشگفتار

 رابطۀ ما با مثلث زمان، انرژی و کار

 (1نکتۀ طالیی)

 هامغز مرکز انجام فعالیت

 (2نکتۀ طالیی )

 (3نکتۀ طالیی )

 تولیدات مغز ثانویه

 سروتونینـ  1

  



 (2ناخت مغز، تولیدات و مراکز آن ش ) جلسۀ دوم
 پیشگفتار و مرور

 مراکز مغز ثانویه

 (pasalgangliaای )ـ گانگلیای قاعده1

 های فعال سازیراه

 و جایگاه دقت الف( قرار گرفتن در محل

 تمرین

 ب( ایمان به خود و تالش برای تغییر باورها

 ـ لیمبیک عمقی2

 های لیمبیکبا فعالیتهای مقابله راه

 الف( تغییر محیط پیرامون خود 

 نکتۀ طالیی

 ب( ایجاد اتاق انتظار در مغز 

 

  



 (3تولیدات و مراکز آن شناخت مغز ) جلسۀ سوم
 پیشگفتار

 تمرین

 مروری بر مباحث پیشین

 تولیدات مغز ثانویه

 (Beta-endorphinـ بتا اندروفین )2

 های افزایش بتا اندروفینروش

 های افزایشراه

 الف( نشاط و شادابی

 میزان سنجش

 ب( ایجاد مایۀ امید

 ب( تقویت احساس امید

 حکمت ده عنصری )دست راست(

 



 (4تولیدات و مراکز آن شناخت مغز ) جلسۀ چهارم
 پیشگفتار و مرور

 مراکز مغز ثانویه

 (vm PFCـ پری فرونتال کورتکس )3

 های فعال سازیراه

 تمرکز استفاده از مهارتهای

 ایجاد اتاق انتظار در مغز

 پاالیش و بازبینی در ذهن

 ملکه کردن رفتار

 کمرنگ کردن اثر محیط

 یکسان بودن رفتار فرد در خلوت و جلوت

 ها، حتی در بالهامنصرف نشدن از خوبی

 سست نشدن در برابر دستادوردها

 بی باکی بر مالمت و سرزنش دیگران

 اصرار و تشویق انجام ندادن اعمال نادرست حتی با

 استفاده از تجربیات دیگران

 پاسخ به سه پرسش

 همنشینی با عقال

 بی تفاوتی در قرار گرفتن در گروه اکثریت یا اقلیت مردم

  



 (اهی تفکرموفقیت و شیوه) جلسۀ پنجم
 

 دو اصل مهم در موفقیت
 هاـ آگاهی و شناخت نسبت به خواسته1
 ـ مسئولیت در برابر اهداف2

 وفقیتگیری، کلید واژۀ مهم در بحث متصمیم
 یک تکنیک

 گیریترین نکته در تصمیمخودآگاهی، مهم
 رار گرفتن در گروه اکثریت یا اقلیتقتفاوتی نسبت به بی

  



 (خالقیت) جلسۀ ششم
 

 لوازم و منشأ خالقیت
 نکات و تمریناتی برای فعال سازی مغز راست

 های سمت راست بدندار فعالیتهای سمت چپ و مغز چپ عهدهفعالیتدار نکتۀ اول: مغز راست عهده
 نکتۀ دوم: استفاده از تفکر جانبی

 شیوۀ ترغیب تفکر جانبی
 نکتۀ سوم: سرعت

 ها به عنوان کتابنکتۀ چهارم: به جای دیگران قرار گرفتن و نوشتن ایده
 نکتۀ پنجم: پرسش

 «کاله تفکر 6»نکتۀ ششم: استفاده از روش 
 هفتم: تقلید، تطبیق، تحقیقنکتۀ 

 های فرضی در جریان تحقیقحالت
  



 (1)شیار سینگولیت  جلسۀ هفتم
 تقسیمات مغز

 وظایف شیار سینگولیت در مغز
 مشکالت ناشی از غیر فعال بودن شیار سینگولیت

 اختالالت ناشی از غیر فعال بودن شیار سینگولیت در کودکان
 لیست کنترل سیستم سینگولیت

 هایی برای فعال سازی شیار سینگولیتتوصیه
 

  



 (2)شیار سینگولیت  جلسۀ هشتم
 

 چند داستان آموزنده
 داستان طال فروش
 داستان معمار و بنّا

 داستان پیرمرد و کفشها
 NLPشناخت خود بر اساس دانش 

 NLPها در دانش تقسیم انسان
 زندگی بر کمحا وضعیت به نسبت افراد گیریموضع در سینگولیت شیار نقش

  



 (نیمکرۀ راست و نیمکرۀ چپ مغز) جلسۀ نهم
 پیشگفتار

 مروری بر مباحث پیشین
 تمرین

 موضوع بحث این جلسه
 های نیمکرۀ راست مغزویژگی

 موانع پرورش نیمکرۀ راست مغز
 (1راههای فعال کردن نیمکرۀ راست مغز )
 (2راههای فعال کردن نیمکرۀ راست مغز )

 های نیمکرۀ چپ مغز ویژگی
 موانع پرورش نیمکرۀ چپ مغز

 راههای فعال کردن نیمکرۀ چپ مغز
 نکتۀ پایانی

  



 (گذاریهدف) ۱۰جلسۀ 
 

 درآمد
 گذارینکات مهم در هدف

 ـ داشتن تصویر شفاف مثبت از اهداف1
 های هدف سازیـ ایجاد دوره2

 گذاری نکردندالیل هدف
 گذاریـ بی اهمیت شمردن هدف1
 گذاریـ ناآشنایی با شیوۀ هدف2
 ـ ترس از شکست3
 ـ رویارویی با افراد شکست خورده4
 گذاریهای عملی برای هدفگام

  



 )مهارت ربای زندگی آینده(  ۱۱جلسه 
 

 مقدمه

 مهارت های زندگی

 مهارت برای زندگی آینده 

 شناسایی موانع و رفع آنها

 ایجاد مقتضیات

 مهارت خودآگاهی

ضعف ها -الف  

توان مندی ها -ب  

فرصت ها –ج   

 تهدیدها -د

  



 )مغز و مهارت اهی تفکر( ۱۲جلسۀ 
 

 مقدمه

 مغز و مهارت های تفکر 

 مشغولیتها

 فرهنگ غالب

 موضوعات مورد عالقه

 مشاغل

 خصوصیات

  تمرین مفید برای فعالتر کردن ربع اول مغز:          

 خصوصیات و رفتارها         

 فرهنگ         

  تمرین مفید برای فعالتر کردن ربع دوم مغز:         

 خصوصیات و رفتارها

 موضوعات مورد عالقه

  تمرین مفید برای فعالتر کردن ربع سوم مغز:          

 خصوصیات و رفتارها         

 موضوعات مورد عالقه         

  تمرین مفید برای فعالتر کردن ربع چهارم مغز:     

 نکته مهم     

 خالق و نوآورتفکر 



  



 (تحول و مهارت اهی تحول) ۱۳جلسه 
 

 مقدمه

 نارضایتی از وضعیت موجود

 آغاز تحول

 . پرهیز از امروز و فردا کردن1

 . شروع به انجام تغییرات جزیی2

 . شرطی شدن3

هد توجیهش را دا انجام اری رکهشدار: اگر کسی بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند و اگر کسی نخواهد 

 پیدا می کند. 

 ضمیر ناخودآگاه

 قانون کلیدی در مغز 4

 

  



 (اهاه و واژهتأثیر جمله) 14جلسۀ 
 هایِ تأکیدیِ مُثبتبکارگیری و تکرارِ جمله

 های تأکیدیکیفیتِ جمله

 های تأکیدی()چگونگی جمله

 هایِ تأکیدی()کیفیتِ بکارگیریِ جمله

 هایِ تأکیدی()چگونه بکار بردنِ جمله

 موانعِ رسیدنْ به موفقیت

 )برخی از موانعِ دستیابی به موفقیت(

 نِگرانی 

 نکته: حفظِ باورهایِ چهارگانه

 

  



 (َمهارِت َهمدلی) جلسۀ اپزندهم
 درآمد

 تعریف همدلی

 بُروزِ این رفتار هایِ زمینه

 هایِ تَقویتِ همدلیراه

 مهارتِ روابطِ بین ِفردی

 هایِ تقویتِ ارتباطِ بینِ فردیراه

  



 (مدرییت زمان) ۱۶جلسۀ 
 

 درآمد
 های مرتبط مغز با مدیریت زمانبخش

 ایراههای فعال سازی گانگلیای قاعده
 (pfc)راههای فعال سازی پی اف سی 

 راههای فعال سازی تمپرال
 اههای فعال سازی شیار سینگولیتر

 ا مدیریت زمانهای مرتبط مغز بنگاهی کلی به راههای فعال سازی بخش
 


