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 یمن در هر سخنران یشگیکه همراه هم زمیهمسر عز ا،یبه ناد میتقد

 ... از ابتدا تا انتهاست و همواره در پشت صحنه قوت قلب من است
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 پورمحمد پیام بهرام سرشناسه:
 پوربهرامچگونه بدون سرمایه ثروتمند شویم /  عنوان:
 صفحه، با تصویر ١١١ مشخصات ظاهری
 ویراستار
 توضیحات

 حدیث رحمانی
نه چندان این کتاب روشی اخالقی، موثر و 

برای کسب درآمد باال در شرایط فعلی  آسان
محیطی و اقتصادی ایران در اختیار شما قرار 

 .دهدمی
 وزیری قطع
 ١٣٩٧فروردین ویرایش سوم:  تاریخ نشر

 ١٣٩٥: اردیبهشت ویرایش دوم
 ١٣٩٤ ماه خرداد :اول ویرایش

 صفحه ١١١ صفحات
 ریال ٥٠٠٠٠ قیمت
 مجموعه بیشتر از یک نفر ناشر
 ابانیخ -الله ابانیخ – یجنت آباد جنوب -تهران نشانی دفتر اداری

 یابتدا – ١٤بنفشه  یانتها -یجنوب ریمجاهد کب
 ٤طبقه  -ساختمان زاگرس -١پالک  -١٥بنفشه 

 ٠٢١٤٤٦٢٦١٤٠ تماستلفن 
٠٢١٤٤٦٢٦١٤٣ 
٠٢١٤٤٦٢٦١٤٧ 
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را  این کتاب رایگاني هاهدیه

 !دانلود کنید
کردید ما برای شما  تهیهبه دلیل این که این کتاب را از مجموعه بیشتر از یک نفر 

 داریم!دیه رایگان کلی ه

 پورفایل صوتی همین کتاب با صدای محمد پیام بهرام .١

 درس جدید ٢١های ارتباطی و سخنرانی با دوره رایگان مهارت .٢

ساعته، سفرنامه سیستم آموزشی  ٢ پانصد نفره دانلود رایگان فیلم سمینار .٣

 !)گزینه سوم واقعًا عالیه(این  هلند، سوئد و فنالندکشور  ژاپن، مالزی،  ٥

 ها را دانلود کنیدلطفًا همین االن هدیه

👇👇 👇👇 👇👇 👇👇 👇👇 👇👇 👇👇 👇👇 

www.bah.red/bgg 

  ها نهایت لذت را ببرید!امیدوارم از این هدیه
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 اول مطمئن شوید !خیلی مهم

 سالم

 مدهیو به شما حق م دیاکردهتهیه کتاب را  نیاز شما ممنونم که ا

که در مورد کسب درآمد خوب  یکس دیبدانبخواهید ابتدا  نیهم

 است؟ یچه کس ، خودش چه اوضاعی دارد وکندیصحبت م

خودش فرد موفقی  کتاب نیا سندهینو ایآیعنی باید مطمئن شوید که 

  ؟است

 برایتان بگویم. را امیزندگتصمیم گرفتم که در ابتدا داستان  نیبنابرا

 :دیکن جو و جست گوگل در حتما دیشناسینم اصالً  را من اگر البته

 » پوربهرام مپیا محمد «

 :دیکن مراجعه من تیوبسا به که نیا ای و

ahrampoor.comBwww. 

 یا حداقل این فیلم را ببینید:

www.bah.red/bbv 

 شما داردوست

  رپوبهرام امیپ محمد

www.takbook.com
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 فهرست مطالب

 ٧ ---------------------------------------------------------------- از اول تا آخر داستان

 ٢٠ ------------------------------------------------------ نمیبیم نطوریمن داستان را ا

 ٢٣ ------------------------------------------ ه؟!یشنهادت چیپور! زود بگو پبهرام یآقا

 ٢٤ --------------------------------------------------- م؟یدار ازیآخه مگه ما چقدر مدرس ن

 ٣٢ -------------------------------------------- کند؟یم رییتغ یکس یبا کالس آموزش یعنی

 ٣٤ ------------------------------- د؟یح بدهیشتر توضیب» یاستاد«ممکن است در مورد 

 ٣٥ -------------------------------- شود؟یکسب م ید چه درآمدييتر بگوقیلطفًا دق

 ٣٦ ---------------------------------------------------------------------------- و اول:یسنار

 ٣٧ --------------------------------------------------------------------------- و دوم:یسنار

 ٣٨ --------------------------------------------------------------------------- و سوم:یسنار

 ٤١ --------------------------------------------------------------------------- و چهارمیسنار

 ٤٢ ---------------------------------------------------------------------------- و پنجمیسنار

 ٤٤ ------------------------------------------------------------------- داره! روسیکار و نیا

 ٤٦ -------------------------------------- ؟دیدهیم ییهاشما چه آموزش دیبگ شهیم

 ٤٩ ----------------------------------- ن شغل چطور است؟ینده ایه! آرسیجالب به نظر م

 ٥٠ ------------------------- است اما من االن شاغلم و درآمدم خوبه یار خوبیشنهاد بسیپ

 ٥٢ --------------------------------------- کار کنم؟ یترسم! حاال چیم یخب من از سخنران

 ٥٥ --------------------------------------------------------------- من خودم رو باور ندارم!
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 ٥٧ ----------------------- د چه کار کنم؟یشوم، با» مدرس«خواهم یمن موافقم و م

 ٥٨ ------------------------------------ آموزش دادن انتخاب کنم؟ یرا برا یچه موضوع. ۱

 ٦١ ------------------------------------ تخصص کسب کنم؟» مدرس شدن« یچطور برا. ۲

 ٦٣ --------------------------------- کنم؟ یمعرف» استاد«ک یچگونه خود را به عنوان . ۳

 ٦٦ -------------------------------------------------خود را بفروشم؟ یهاچگونه آموزش. ۴

 ٧١ ------------------------------------------------------------------------- یک مثال عملی

 ٧٥ ------------------------------------------------------ !یشغل استاد یهایاز باحال

 ٧٧ -------------------------------------------------------------------- هستند! یهمه راض

 ٧٨ ---------------------------------------------------- کرد یتوان راضیالبته که همه را نم

 ٧٩ ------------------------------------------ !دیکنیدرآمد کسب م د و همیرویهم سفر م

 ٨١ -------------------------------------------------------- نامحدود تیخالق ،یبعد یخوب

 ٨٤--------------------------------------------------------------- که... نیبهتر از ا یآخه چ

 ٨٥ ------------------------------------------------------------ !ادیز یلیخ یر یانعطاف پذ

 ٨٩ ------------------------------------------------ اگر دیمدرس شدن رو بزن دیلطفًا ق

 ٩٣ ------------------------------------------------------------------------ شنهاد من:یپ

 ٩٦ ------------------------------------ ن کارگاه مطمئن هستم، شما چطور؟یمن در مورد ا

 ٩٧ ------------------------------------------------------------------------ شنهاداتیپ ریسا

 ١٠٢ -------------------------------------------------------------------- پرسش و پاسخ

 ١٠٩ ------------------------------------------------------------------------ گریچند سوال د
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 از اول تا آخر داستان
لحظات گویم که هایم میها و کالسمیشه به شرکت کنندگان دورهه

سخت و دشوار زندگی خودتان را بنویسید، چون روزی که از 

دیگران بگوید، یادتان باشد چه کسی هایتان قرار است برای موفقیت

خیلی ناراحتم که خیلی  بودید و البته بتوانید به دیگران امید بدهید.

ام و خیلی خوشحالم که برخی از چیزها را در گذشته ثبت نکرده

 مستندات را دارم تا با شما به اشتراک بگذارم.

متولد روستا پدر و مادر من، هر دو 

رسبز در استان روستایی سلیسار! بودند، 

 .و در کنار دریا گیالن

ساعت راه  ٧فاصله لیسار تا تهران حدود 

است و پدر و مادرم پس از ازدواج به 

ساکن  منیریهتهران آمدند و در منطقه 

 شدند.

هیچکدام تحصیالت دانشگاهی ندارند 

های خوبی ندیده بودند، هیچوقت اوضاع و به دلیل این که آموزش

یعنی حداقل هیچوقتی نبوده که به  –نکردند  مالی خوبی را تجربه

www.takbook.com
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های نسبتًا زیاد درآمد نسبتًا پايين و ولخرجی –کسی بدهکار نباشند! 

فقط مشکل پدر و مادر من نبود و افراد بسیاری به دلیل نبود دانش 

 مدیریت مالی از این موضوعات ضربه خوردند.

 

درست زندگی کنم تا بیست سالگی با آنها مشغول که به دلیل این که بلد نبودم  ؛ پدر و مادر عزیزم
 دعوا بودم

آید تا بیست سالگی، در حال دعوا با آنها بودم و از زمانی که یادم می

همیشه شاکی از این که چرا شما هیچ پولی ندارید و اوج این ناراحتی 

خواستم آنها زیر چون نمیخواستم ازدواج کنم و در زمانی بود که می

نگرفتیم و من مجبور هم حتی عروسی بیشتری باشند قرض و فشار 

 ٥٠خودم از جمله هزینه اجاره یک خانه  های زندگیبودم تمام هزینه

 متری در کرج و لوازم اولیه زندگی و ... را فراهم کنم.
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کردم خوب کار سعی میالبته گفتنی است که همیشه پر تالش بودم و 

در دفتر تهراِن ماهنامه  ١٣٩٠سال کنم طوری که در سن بسیار پايين در 

مشغول به کار بودم و  سرپرستآسمان شب به عنوان  یالملل نیب

 نیانگیداشتم و البته نسبت به م یخوب اریبس یو علم یاجتماع گاهیجا

 .کردمیم افتیدر یجامعه حقوق قابل قبول

روز  ۷ باً یاما در آن دوران تقر 

هفته به صورت تمام وقت 

 ۹ز ساعت مشغول کار بودم. ا

شب در محل کار و  ۸صبح تا 

در  زین یدار یزمان ب یباق

منزل در حال کار کردن بودم 

خود نگاه  طیبه شرا یو وقت

کردم احساس کردم که در 

قرار دارم  یبد اریبس طیشرا

که با تمام  یکار  زانیو م

آن  - دهمیم انجاموجود 

 زانیو م است ادیاز اندازه ز شیب -ازدواجم  یهاماه نیهم در اول

 ونیلیم کیدر حدود  یز یچ یعنیاز اندازه کم!  شیکه دارم ب یدرآمد

 ناموت.
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دوست  اریآسمان شب را بس طیو مح ریکه همکاران، مد یوجود با

گرفتم که از  میدر آن مجموعه تصم تیماه فعال ۶داشتم پس از حدود 

 داشته باشم! یگر یکه کار د نیآنجا جدا شوم آن هم بدون ا

مدت با من  نیدر ا -بود  یشرکت گردشگر  کیکه  -ما  هیهمسا شرکت

به آنها  یبود و وقت دهیمن را د یهاتیها و نحوه فعالآشنا بود و تالش

 یهمکار  شنهادیام، فورًا به من پجدا شده نیشیگفتم که از مجموعه پ

 یکیزیروز در هفته حضور ف ۳بود  یروز هفته کاف ۷ یدادند و به جا

 باالتر بود. یکم زیمن ن یافتیوق درو حق باشمداشته 

متوجه شدم که  یابیبازار ریبه عنوان مد تیپس از چند ماه فعال اما

دوستشان  اریکه هنوز با آنها ارتباط دارم و بس - رانمیبا مد توانمینم

. از شوندیاستفاده نم یمن به خوب یهایکار کنم و توانمند -دارم 

 زین یاز آن مجموعه گردشگر  ،یر کا چیرو بازهم بدون داشتن ه نیهم

 .دمجدا ش

 

 های گردشگری ما، منم اون وسط هستم دقیقا!تصویر یکی از برنامه
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 یهاتیاز دوستانم، فعال یکی قیاز طر ییشرکت دارو کی رعاملیمد

سبک کار خوشش آمده بود و  نیو از ا کردهیم یر یگیمن را پ یغیتبل

 بالفاصلهام عه استعفا دادهکه متوجه شد من از آن مجمو نیبه محض ا

کنم آن هم با  تیدر آنجا فعال یابیبازار ریاز من خواست به عنوان مد

روز در  کیو فقط یعنی ماهانه سه میلیون ناموت  شتریار بیبس یحقوق

 هفته!

و  ستین گرانیمشکل از د ایماه متوجه شدم که گو ۴در کمتر از  خب

است که دوست  یاهمن به گون تیمشکل از خوِد من است و شخص

را به روش خاص خودم م قیجاه طلبانه، منسجم و دق یهادهیدارم ا

و از  رندیرا بپذ یروش نیچن توانندینم رانیاز مد یار یو بس پیش ببرم

 کنم. یگرفتم که کسب و کار خود را راه انداز  میمرو تص نیهم

اگر  متوجه شدم که ، به خوبیبودم شاغلکه  یچند سال نیطول ا در

 قدرتمند باشم: اریبس ریز یهاطهیدر ح دیبا بخواهم فرد موفقی باشم،

 انیو فن ب یکالم یهامهارت. ۱

 و فروش یابیبازار یهامهارت. ۲

 در مورد موضوع یدانش تخصص. ۳

و  رمیبگ ادی اریبس طهیسه ح نیکردم در ا یمدت سع نیدر طول ا و

ام و احساس ق بودهموف زین یادیرا کسب کنم و تا حد ز یادیز اتیتجرب
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 نیکنم تا بتوانم از ا یراه انداز  یخود کسب و کار  یبرا دیکردم که با

 استفاده کنم. اتیها و تجربدانسته

 !افتادم یاتفاق ادی نیح نیهم در

» آموزش یشناس بیآس«با عنوان  ینار یدر سم شیحدود چند سال پ

نوم اما ای بشالعادهمنتظر بودم که مطالب فوقشرکت کرده بودم و 

 یشناس بیکه خودشان قصد دارند آموزش را آس یکساندیدم اغلب 

و به قولی  دچار مشکل هستند یو سخنران انیکنند به شدت در ب

 خودشان آسیب هستند!

نفر از شرکت کنندگان که داوطلب سخنرانی  ٥در انتهای آن سمینار به 

به دریا  صحبت کنند و من هم دل را زدم سه دقیقهبودند اجازه دادند 

و در مورد مشکالت سخنرانی و اشتباهات پاورپوینتی در سخنرانی 

 صحبت کردم!

در آن م و کردخیلی خوشحالم که از این فرصت پیش آمده استفاده 

که از  ییرا به خود جلب کنم تا جا یار یتوانستم نظرات بس قهیسه دق

ه داشتم! (که البت یدرخواست همکار  زین یمیچند شرکت نفت و پتروش

گذشته تکرار خواهد  یهااتفاق قاً یدق دانستمیچون م رفتمیآنها را نپذ

 شد)
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 من در حال سخنرانی در سمینار آسیب شناسی آموزش سازمانی (شرمنده عکس بهتری نداشتم)

کردم که دانش و تخصص خود را در  یماه سع ۶رو به مدت  نیهم از

 ایدن یهانیم، بهترکن یبندجمع انیو فن ب یسخنران یهامورد مهارت

در کشور ما وجود دارد و با  یکه چه نقاط ضعف نمیکنم و بب یرا بررس

آموزش  طیشرا یآن را رفع کرد و بعد از بررس توانیم ییهاچه روش

 نیوارد ا تریجد اریاست که بس ازیمتوجه شدم که ن کشورعلم در  نیا

باشد  دیمف اریمخاطبانم بس یبرا تواندیموضوع م نیشوم و ا طهیح

و فروش  یابیبازار نهیکه در زم یاتیرا با تمام تجرب تمیو بعد وبسا

 کردم: یداشتم راه انداز  ینترنتیا

ahrampoor.comBwww. 
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وقتی وبسایت را راه اندازی کردم چند فایل صوتی و یک کتاب 

ش سخنرانی) در الکترونیکی (مثل همین کتاب اما در مورد آموز

ها در فروش نیکه اول دیماه طول کش ۳حدود فروشگاه آن قرار دادم و 

 کیهزار ناموت ( ۵ناموت و ماه دوم  ۰من اتفاق افتاد و ماه اول  تیسا

 …هزار ناموت و ۵۰) و ماه سوم د یخر

بزرگ از  اریبس یارگان نظام کی تیسا یماه سوم راه انداز  یانتها در

ارائه کنم و  یآموزش یاارمندان مجموعه دورهک یمن خواست که برا

حق الزحمه  نیکردم (که ا افتیناموت در ونیلیم کیبابت آن دو روز 

 العاده بود!)فوق یآن زمان، با آن بحران مال ،کم اریبس

 کیکه  دیرس نجایوجود داشت و تا به ا تیروند رو به رشد در سا نیا

و درآمد بسیار  شدیممن) اداره  یعنینفر ( کیکه توسط  تیوبسا

االن  ام را بدهم،توانستم خرج خانوادهکمی داشت طوری که به زور می

 شده » بیشتر از یک نفر«موسسه آموزشی  به لیتبد) ١٣٩٧فروردین ( 

را به صورت حضوری و غیر حضوری آموزش  نفرهزار  ٢٠٠ حدود که 

 !نفر کارمند در آن مشغول به کار هستند ٣٠داده و بیش از 

سال دائما رو به  ٥ن هم درآمد خوبی دارم و این کسب و کار در این م

 رشد بوده است.
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 من و همسرم و بخش کوچکی از همکارانم قبل از سمینار ارتباط موثر در حال جیگر خوردن!

 شوم به عنوان کارشناس دعوت می یونیزیو تلو ییویراد یهادر برنامه

 

 ه دو سیمامن در برنامه خوبی از خودتونه شبک
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 جانیمختلف از آذربا یکوچک و بزرگ در تهران و شهرها ینارهایسم

 چند نفر از مثل یاسیس نیبا مسئول کنم،یتا زاهدان برگزار م یغرب

داران مطرح و یا  مثل کارخانه یو بزرگان اقتصاد نمایندگان مجلس

 .به عنوان مشاور ارتباط دارم مالکان بانک و...

 

 ه رفع خجولی کم رویی و کم حرفیهفتمین دوره کارگا

شود و خوشحالم که با البته این روابط فقط محدود به ایران نمی

خانم مثالً  بسیاری از بزرگان علم و مدرسان مطرح دنیا ارتباط دارم

Diane Windingland حاتیتوض یاند. (برامقدمه کتاب من را نوشته 
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کتاب  نیتا با ا »انیجعبه ابزار سخنر« دیدر گوگل جست و جو کن شتریب

 )د یآشنا شو

 

 داین ویندینگلند از امریکا که مقدمه کتاب من را نوشته و این کتاب را پستی برایش فرستادم
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 شوندیکامل برگزار م تیمعموالً با ظرف امیآموزش یهاو دوره نارهایسم

هر زمان  کنمیشده که احساس م یابه گونه طیو در حال حاضر شرا

سالگی بازنشسته  ٣٠و قبل از  دست از کار بکشم توانمیکه بخواهم م

برم بعید بشوم! (که البته چون عاشق کارم هستم و از آن لذت می

 دانم تا زنده هستم بازنشسته شوم)می

های شخصی همسرم را فراهم یعنی نه تنها نیازهای خودم و خواسته

ماشین بخرم، کنم بلکه بتوانم برای پدر و مادرم خانه و ویالی شمال و 

های آموزشی دنیا ترین دورهبه کشورهای مختلف سفر کنم و در گران

 شرکت کنم. 
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فخر  ایام که ُپز بدهم جهت نگفته نیپاراگراف آخر را از ا نیا البته

و با  یاهیسرما چیبدون ه میبود که بگو نیکنم و تنها هدفم ا یفروش

 یتقاد دارند برااع یار یکشور که بس نیدر هم توانیتالش م یکم

را کسب کرد و  یخوب اریدرآمد بس ست،ین یمناسب یکسب درآمد جا

(به شرطی که به  .خواهند بود یاز شما راض زیگران نیحال د نیدر ع

جای غر زدن گیر دادن به محیط، تصمیم بگیریم با وجود همه 

مشکالت، بهترین خودمان باشیم و هرچقدر که مانع وجود دارد ما 

 ها بکنیم)لندتر از مانعقدمان را ب

 

  من در حال تدریس در دوره مدرسه استادی 
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 بینممن داستان را اینطور می
اگر کسی به درستی کار کند، منتظر اتفاقات بیرونی مثل دولت و ارث و 

وام و ... نباشد، در مسیر درست و شفاف حرکت کند و غر غر نکند، در 

 تواند موفق شود.اما می –هرچند سخت  –کشوری مثل ایران 

 یضرور  ریموارد ز تیکسب موفق یبرا دیکنیاگر الزمًا فکر م نیبنابرا

 به شما نکند: یکتاب کمک نیخواندن ا دیکه شا میبگو دیاست با

 یداشتن پارت. ۱

 ادیز هیاول هیداشتن سرما. ۲

 (کالً خارج!) رانیاز ا ریغ یتولد در کشور . ۳

 داشتن نبوغ خاص. ۴

 !!رانگیخوردن حق د. ۵

نویسنده کتاب هفت عادت مردمان موثر » استفان کاوی«احتماالً آقای 

کند ها را مطرح میعادت مهم انسان ٧شناسید. او در این کتاب را می

 ) است.Proactiveکه اولین عادت مهم، عامل بودن (

ن و زمان گیر یگوید افراد موفق به جای این که غر غر کنند، به زماو می

چیزهایی توجه کنند که دست خودشان نیست، تمرکزشان بدهند و به 

گذارند. ، میتوانند کنترل کنندروی خودشان و چیزهایی است که می
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درصد مردم جامعه به  ٩٠خواهید عامل باشید و مثل نابراین اگر نمیب

دیگران توجه کنید، کاری از دست من  بهجای کار کردن روی خودتان، 

 ساخته نیست! کتابو این 

ها و مسائلی که خواهید با وجود همه مشکالت و نابرابریما اگر میا

در کشورمان داریم، برای موفقیت خود و دیگران تالش کنید و 

سرنوشت متفاوتی را برای خودتان رقم بزنید، باعث افتخار من است 

 اگر بتوانم خدمتگذار شما باشم.

 ریشماست، موارد ز ازیواقعًا مورد ن تیبه موفق دنیرس یاما آنچه برا و

 است:

 دانستن مسیر درست •

 به هدف دنیتالش تا رس •

 های آنو تحمل سختی تیموفق یپرداخت بها •

 و اهمال کاری و تنبلی هودهیب یاز کارها دنیدست کش •

. دیکه با من همراه باش کنمیاز شما خواهش م دیط را دارایشر نیا اگر

اصل  نیترهمم میخوانیم یکه در صفحه بعد یابه نظر من جمله

 خواهد بود. تیموفق

 دهم که دیگران حاضر نیستند انجام دهندامروز کارهایی را انجام می

 .تا فردا کارهایی را انجام دهم که دیگران قادر نیستند انجام بدهند
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خب شما حاضرید برای بهتر شدن زندگی خودتان و عزیزانتان چه کار 

 کنید؟
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 !ه؟یچ نهادتشیپور! زود بگو پبهرام یآقا
 یمن برا شنهادیکه پ دیابتدا بدان نیهم دیکه بخواه دی! حق دارچشم

کم، درآمد  یباال، ساعات کار  اریبس یاجتماع گاهیشغل با جا کیداشتن 

 قلبی خودمان و البته تیکه باعث رضا زیانگ جانیه اریقابل قبول و بس

 ست؟یچ شودیم گرانید

تخصص و  ت،ی، جنساست که شما در هر سن نیمن ا شنهادیپ

و در  دیشومدرس و متخصص  کیبه  لیتبد دیتوانیم یگاهیجا

 اینآموزش  یو به ازا دیآموزش ده گرانیخود به د یتخصص طهیح

 .دیها، کسب درآمد کنمهارت

هایی یعنی ببینید که جامعه نیاز به چه آموزش
دارد، در آن حیطه تخصص کسب کنید و با 

رتباطات به های سخنرانی و ادانستن روش
 آموزش دادن مشغول شوید.
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 یهایهمه نگران ای یکی دهمی! به شما حق مدیلطفًا نگران نباش اما

 شما وجود داشته باشد: یبرا ریز

 استاد شوم؟ دیتخصص ندارم، چطور توقع دار یمن در موضوع •

 ؟یصحبت کنم، چه برسد به سخنران توانمیهم نم یمن عاد •

هم کردم، چه  یم و سخنرانحاال به فرض من متخصص بود •

 ند؟یایحاضرند به کالس من ب یکسان

 پول در آورد؟! شهیمگه با آموزش دادن چقدر م •

 !کندیتخصص من پول پرداخت نم یبرا یکس •

 اریبس طی! شرایعال اریکه بس دیموارد را ندار نیاز ا چکدامیاگر ه البته

 دیا داشته باشباال ر یهر پنج نگران ای یکیخواهد بود اما اگر  تریعال

ندارد و در ادامه به شما خواهم گفت  یاشکال چیکه ه میبگو دیبا زین

(خود من هم تقریباً تمام موارد  .دیکن تیریموضوع را مد نیکه چطور ا

 باال را در ابتدای کار داشتم)

 آخه مگه ما چقدر مدرس نیاز داریم؟
دسته از  پرسند! کالً ایناین سوال خیلی متداولی است که از من می

 گویند:سواالت که بسیاری از مردم می

 آخه مگه چقدر مدرس نیاز داریم؟ •

 مگه چند نفر حاضرن پول بدن و چیزی یاد بگیرن؟ •

 مردم فرهیخته در ایران زیاد نیستند که اهل یادگیری باشند! •
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 به اندازه کافی مدرس داریم! دیگه جایی برای ما هست؟ •

 و... •

است که البته پرسیدن آنها به جاست!  اینها بخشی از سواالت متداول

 و اما پاسخ را از من بشنوید!

 ٥اگر در قسمت هدایای کتاب، فیلم سمینار سفرنامه سیستم آموزشی 

کشور را دانلود و مشاهده کرده باشید (اگر هنوز این کار را نکردید فورًا 

راجعه کنید و هدایای خودتان را دانلود م www.Bah.red/bggبه آدرس 

 کنید) حتمًا متوجه شدید که داستان از چه قرار است.

های آموزشی دنیا به جای آموزش دادن صرف ریاضی بهترین سیستم

های های زندگی و مهارتو فیزیک و جغرافیا و ... به آموزش مهارت

 پردازند.تخصصی شغلی می

به من » جودی اوریون«لند، خانم در یکی از مدارس دولتی همثالً 

های سنین دبستان آموزش هایی را به بچهتوضیح داد که چه مهارت

 دهند.می

 مدیریت خشم .١

 خودآگاهی .٢

 چگونگی بروز احساسات .٣

 حل مشکالت و تعارض .٤
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 حل مساله .٥

 های ارتباطیمهارت .٦

 های سخنرانی و صحبت در جمعمهارت .٧

 و.... .٨

 

 از مدارس دولتی هلندمدیر یکی  –من و خانم جودی اوریون 

، دکتر دومن را خواهید دید. ایشان نگاه کنیدزیر به تصویر یا مثالً اگر 

یک موسسه آموزشی در آلمان دارند و در حیطه آموزش و پرورش و 

 کنند. اقتصاد آموزش فعالیت می
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 مدیر موسسه فیبس آلمان -دکتر دومن

دوگانه آلمان آشنا ای که با ایشان داشتم، من را با سیستم در جلسه

های آموزشی که دانش آموزان در آن کرد. در آلمان یکی از سیستم

) است که در آن به Dual Systemخوانند سیستم دوگانه (درس می

های عملی کارآفرینی و کسب و کار آموخته آموزان مهارتدانش

 شود.می

های های مدرسه خود، درسیعنی دانش آموزان همزمان با درس

، کارآفرینی و مباحث مربوط به شغل و ارتباطات در محل کار و... شغلی

 بینندرا آموزش می
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که چقدر سیستم آموزشی ما  دیدمبا صحبتی که با دکتر دومن داشتم 

های ضعیف عمل کرده و چقدر جای کار داریم! ما در مدرسه بیشتر درس

 های مهم وجود نداشت.حفظی خواندیم و فرصتی برای مهارت

های های آموزشی پیشرفته دنیا، افراد مهارتدر بسیاری از سیستماما 

 بینند.شغلی را آموزش می

مدیر  پیکامثالً در سفری برای بازدید از یکی از مدارس فنالند، با آقای 

ساعته داشتم که متوجه  ٣ای یک مدرسه دولتی در فنالند مصاحبه

فنالند به دانش  های آموزشی دنیا از جملهشدم در بسیاری از سیستم

هایی فراتر از تاریخ و جغرافیا و علوم و ریاضی آموزش آموزان مهارت

 دهند؛می

 

آقای پیکا، مدیر یک مدرسه دولتی در فنالند که وقتی فهمید ماشین ندارم دنبال من آمد و من را با 
 ای با او داشته باشم.خود به مدرسه برد تا مصاحبه سه ساعته
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مشاور همان مدرسه در حال معرفی طرحی بود که به  یا مثالً استفانو،

توانند به خودشناسی برسند، داد که چطور میها آموزش میبچه

ها، استعدادها و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و بدانند توانمندی

 که باید چطور روی آنها کار کنند تا به نتایج خوبی دست پیدا کنند.

 

 ژه اسکیلون!استفاده در حال توضیح پرو

همه اینها را گفتم تا به شما بگویم که در همه جای دنیا، اگر بخواهند 

نیاز به آموزش دارند، آن هم آموزش از دوران رشد کنند و موفق شوند، 

 کودکی

از این مباحث در مدارس آموزش  هیچکداماما متاسفانه در کشور ما 

س نباشند که شانشود که افرد اگر خوشداده نشده و نتیجه این می
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های مختلف در محیطی غنی قرار بگیرند، دچار ضعف در مهارت

 هایی مثل:شوند. مهارتمی

 هاشناخت توانمندی .١

 شناخت رسالت و هدف زندگی .٢

 های ارتباط موثرمهارت .٣

 یا سخنرانیصحبت در جمع  .٤

 آینده پژوهی و آماده شدن برای آینده .٥

 مدیریت زمان و انرژی .٦

 هدف گذاری  .٧

 های مطالعهمهارتتند خوانی و  .٨

 های یافتن کارمهارت .٩

 ارتباط با همسر .١٠

 حل تعارض و اختالف  .١١

 حل مساله .١٢

 نحوه درست فکر کردن .١٣

 های کسب و کارمهارت .١٤

 آداب معاشرت و تعامل با دیگران .١٥

 مدیرت خشم .١٦

 رفع خجالت و کم رویی .١٧

 نحوه با احترام برخورد کردن .١٨

www.takbook.com



 

 ١١١ از  31 صفحه 
 

 Bahrampoor.com......................ی....های ارتباطی، فن بیان، سخنرانآموزش مهارت

 

 خودباوری و شناخت خود .١٩

 و.... .٢٠

مدرسانی که با  جایرسد که دی، به نظر میبنابراین در چنین فضای ب

های اینچنینی باال بردن دانش خود و دیگران به آموزش مهارت

پردازند بسیار خالی است و هم خدمتی بزرگ و هم بازاری ناب می

 وجود خواهد داشت.

من باور دارم همانطور که سر هر چهارراه 
های این شهر و یا حتی در هر روستا، خیابان
وسسه آموزش زبان انگلیسی وجود دارد، چندین م

های ها و موسسات آموزشی مهارتباید مجموعه
 زندگی نیز وجود داشته باشد

و این هدف من است. دوست دارم به دیگران بگویم که با آموزش 

توان کشورمان را زیباتر کرد و دنیای بهتری برای خودمان دادن می

 ودیگران بسازیم.
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 کند؟سی تغییر مییعنی با کالس آموزشی ک
کنند که بسیاری از مردمان عزیز کشورمان احساس میمتاسفانه 

شود و با آموزش دیدن ها باعث ایجاد تغییر در کسی نمیآموزش

 توان تغییر کرد!نمی

دهم چون حتی اگر دیپلم داشته باشند البته تا حدی هم به آنها حق می

دلیلش این است  سال درس خواندند و تغییر خاصی هم ندیدند. ١٢

های گیریم و مطالب کتابکه ما یادگیری را با حفظ کردن اشتباه می

 اند نه یاد گرفتن.درسی برای حفظ کردن نوشته شده

یادگیری یعنی بتوانی در رفتار خودت تغییری ایجاد کنی و در جای 

 مناسب رفتار مناسب را داشته باشی.

ات را قورت سنده کتاب غورباقهشناسید! نویاحتماالً برایان تریسی را می

بده. جمله بسیار قشنگی از برایان تریسی آموختم که دوست دارم با 

 شما به اشتراک بگذارم.

ای جدید در یک کالس برایان تریسی معتقد است، زمانی که شما کلمه

کند و گیرید، ساختار مغز شما تغییر میآموزشی یا یک کتاب یاد می

د در جایی این آموزش به کار شما بیاید و سال بع ٥حتی ممکن است 

 گوید.می )Words package( بسته کلماتبه این موضوع 
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بینیم همین االن اثر خود را نشان هایی که ما میگاهی اوقات آموزش

 دهد ولی شاید در آینده اثرات جالبی بر روی ما بگذارد.نمی

  

 ت را قورت بده!برایان تریسی، نویسنده کتاب قورباغه من در کنار

های همه اینها را گفتم تا بگویم که تحقیقات علمی در حیطه

شناسی نوین، علوم اعصاب و همچنین تجربیات موفق بسیاری از روان

تواند بر روی رفتار انسان تاثیر کشورها، نشان داده که آموزش می

بگذارد! و واقعًا اگر اثری نداشت به نظرتان دلیلی داشت که بهترین 

  ورها بر روی آموزش و پرورش خود اینقدر سرمایه گذاری کنند؟کش
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 د؟یبده حیتوض شتریب »یاستاد«است در مورد  ممکن
دانیم که کنیم حتمًا میزمانی که از استادی یا مدرس شدن صحبت می

 یار یبه او احترام بس مینیبیآموزش م یکه از فرد یها زمانما انسان

که واقعًا  دیآموزش دهنده خود شما باش فرد نیو حاال اگر ا میگذاریم

 العاده خواهد بود! فوق

با  زیخود را ن یهاافتهیو خالصه  دیهست یر یادگیشما دائما در حال 

 دیبریم یموضوع هم نفع ماد نیو از ا دیگذاریبه اشتراک م گرانید

 .یو هم معنو

) و کشد یسال طول م ٥تا  ٢ نی(که ب دیبرس یبه مرحله استاد اگر

 دیرا کسب خواه ریز یازهایامت دیمطمئن باش دیمشغول آموزش شو

 کرد:

 )در ماه  ناموت ونیلیم ۱۰ یحداقل درآمد قابل قبول (باال. ۱

 ادیز اریباال و احترام بس اریبس یاجتماع گاهیجا. ۲

 نندگانیشد (طرفداران شما، ب دیشناخته خواه یادیتوسط افراد ز. ۳

که در  یخوانندگان کتابتان و کسان ،یونیو تلوز ویراد یهابرنامه

 )کنند یم یر یگیمطالب شما را پ تیو سا هایخبرگزار 
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مربوط به  یو همه راهکارها دیموضوع نشو نیا ینگران چگونگ البته

 …و  هاینوشتن کتاب و حضور در خبرگزار  ،و رادیو تلویزیونحضور در 

 .شودیمطرح م کتاب نیا یانتها شنهادیپ در

 شود؟یکسب م یچه درآمد دييبگو ترقیدق لطفاً 
شغل به  نیدر ا یکردم، اگر کس انیب زیمرتبه ن نیکه چند همانطور

سال) به درآمد  ٥تا  ٢ نیدر مدت کوتاه (ب تواندیکند م تیفعال یدرست

 یو البته اگر به صورت علم ابدیناموت دست ب ونیلیم ۱۰ حداقل ماهانه

 نیچند دیتوانیمطمئنا م دیده کار را انجام نیو بدون آزمون و خطا ا

(این تجربه را شخص من بسیاری از  .دیمبلغ را به دست آور نیبرابر ا

 اند)دوستان مدرسم و برخی از شاگردان پر تالشم به دست آورده

. دیمبلغ را بدان نیبه دست آوردن ا یچگونگ دیاست بخواه ممکن

و  یآنها واقع شما مطرح کنم. (همه یرا برا ویچند سنار دیاجازه بده

 من هستند) بهمربوط 
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 اول: ویسنار
بار به بندرعباس  کیمن هر هفته حداقل  ۱۳۹۴ماه سال  بهشتیارد در

داشتم و هر دو  یدر تهران کالس سخنران زیروز ن کیو  کردمیسفر م

هر  یبرا میدر اهواز حضور داشتم. فکر کنم اگر بخواه زیبار ن کیهفته 

در نظر  سیناموت حق التدر ونیلیم کیمبلغ فقط و فقط  یروز سخنران

میلیون ناموت دریافت  ٥که البته االن برای هر روز سخنرانی  – میریبگ

 خواهد شد. ناموتونیلیم ۱۰مبلغ درآمد  - کنممی

 فیفروش محصوالت، جلسات مشاوره، حق تأل و،یسنار نیدر ا البته

 .امنکرده محاسبه را …ها و کتاب

 

 در بندرعباس انیو فن ب یجامع سخنرانآخر دوره  جلسه
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 دوم: ویسنار
تا  یاز اهمال کار «به نام  یاز محصول ۱۳۹۴ماه سال  نیفرورد در

نوروز  یاز روزها یکیمحصول فقط در  نیکه ا میکرد ییرونما »تیموفق

 ونیلیم ۷ یعنیروز را کسب کرد! ( کیناموت فروش در  ونیلیم ۷حدود 

 روزها نباشد. ریسا انیب به یاز یسود خالص) فکر کنم ن

 

 تیتا موفق یو تنبل یاز اهمال کار  یاز محصول آموزش تصویری
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 سوم: ویسنار
 متیبا ق» ۲۰۲۰کتاب انسان « ۱۳۹۴ ریت لیو اوا بهشتیاواخر ارد در

 ۲۲۰۰روز  ۴۰جلد منتشر شد و در کمتر از  ۳۰۰۰هزار ناموت به تعداد  ۱۵

از آن به  یعداد قابل توجهنسخه چاپ شده از آن به فروش رفت و ت

(البته االن چاپ . دی) به فروش رسی(دانلود یکیصورت نسخه الکترون

سوم این کتاب موجود است و فروش آنالین و ... آن هم بسیار قابل 

 توجه است)
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 چهارم ویسنار
تمام  ی، رو١٣٩٥سال  نیفرورد در

درصد  ٥٠ یفیتخف تیمحصوالت سا

ل تلگراممان کانا قیو از طر میقرار داد

 telegram.me/BishtarAzYekبه آدرس 

هزار عضو  ٨که آن زمان در حدود 

(البته االن که در حال نوشتن  داشت

این کتاب هستم، اعضای تلگرام ما 

، فقط هزار نفر هستند)  ٤٠بیشتر از 

 قابل قبولیشب فروش  کیدر 

ناموت تجربه  ونیلیم ٢٢معادل 

 !میکرد

 دیدر بازدکه آنق میبگو دیبا البته

در  تیباال بود که عمالً سا تیسا

از ساعات شب از دسترس  یار یبس

 خارج بود!
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 پنجم ویسنار
و  نیتریاز اصل یکیداشتم که  تیآنقدر مشغول ٩٥سال  در

برگزار کنم و  توانستمیام را نممجموعه یآموزش یهادوره نیترپردرآمد

 ماتیکردم و به او تعل ها استفادهشاگردانم در دوره نیاز بهتر یکیاز 

 حاتیتوض ی(برا دوره را برگزار کرده است ٥٠حدود الزم را ارائه کردم و 

 )انیو فن ب یدوره جامع سخنران دیدر گوگل جست و جو کن شتریب

حضور نداشتم،  یها حتکالس نیشد که نه تنها من در ا نیا جهینت و

 یخودم بر رو که نیبدون ا آوردمیبلکه درآمد کامل آن را به دست م

 موضوع وقت بگذارم! نیا

 

هستیم در شهرهای مختلف ایران و این تصویر  ٦٧سخنرانی و فن بیان در حال برگزاری دوره جامع 
 (و من در آن حضور ندارم) شوددوره جامع اصفهان است که توسط مجموعه مدرسان ما برگزار می
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ار ناموت و چهارصد هز ونیلیم کیکالس  نیا نهیاست که هز یگفتن

و تعداد شرکت  میلیون ناموت است) ٢(البته االن شهریه این کالس  بود

ثبت  گرید ناریسم کیچون در  ینفر. (که البته چند نفر  ٢٢کنندگان 

 کردند) افتیدر زین یهزار تومان ٤٠٠ فیبودند، تخف نام کرده

 کیاست که هرکدام مختص  نی، نکته جالب اسناریوپنج  نیتمام ا در

شما در هر ماه  رای. زمیارا حساب نکرده گرید منابعودند و ماه ب

 د،یکنیجلسه مشاوره برگزار م د،یفروشیمحصول م د،یکنیم یسخنران

 یو برا دیفروشیکتاب م د،یدار یو سازمان یخصوص یهادوره

 …و  دیشویدعوت م یسخنران

 

 بسیار متداول است.های استراحت ها در ساعتها و سایر دورهفروش محصوالت، کتاب

www.takbook.com



 

 ١١١ از  44 صفحه 
 

 Bahrampoor.com......................ی....های ارتباطی، فن بیان، سخنرانآموزش مهارت

 

اعتماد  شتریب میهابه صحبت دیتوانیم ادیحاال به احتمال ز نیبنابرا

 .دیکتاب توجه کن نیبه ادامه مطالب ا یتر راحت الیو با خ دیکن

که  ستین یمعن نیموضوعات به ا نیگفتن ا البته
 تیموفق نیبه ا یتالش چیبدون ه دیتوانیشما م

اگر به دنبال  یدیترد چیو بدون ه دیابیدست ب
 یبزرگ یهاتالش دیبا دیبزرگ هست یهاتیموفق

 .دیانجام ده زین

 این کار ویروس داره!
یکی از نکات بسیار قشنگ در کار آموزش دادن، ویروسی بودن آن 

های است. یعنی اگر شما در جایی کارتان را خوب انجام دهید، به روش

 منتشر خواهد شد. –که البته بسیار مفید است  –مختلف ویروس شما 

مثال در اولین سمیناری که در بندرعباس داشتم، یکی از شرکت کنندگان 

مسئول اداره آموزش شرکت فوالد هرمزگان بود و بعد از دیدن کیفیت 

سمینار کوچک و بزرگ برای حدود  ١٠کار من، تصمیم گرفت بیش از 

 هزار نفر از کارمندان شرکت فوالد برگزار کند!
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رها شده که در انتهای سمینار شرکت کنندگانی به من یا بارها و با

گویند که من همسر شاگرد شما هستم و همسرم کنند و میمراجعه می

 من را به شما معرفی کرد یا من دوست فالنی هستم و ...

خالصه اگر خوب کار کنید، افراد زیادی هستند که دوست دارند دیگران 

شغلی بهتری را تجربه کنند.  های شما زندگی شخصی یانیز با آموزش

 بنابراین؛

 وقتی خوب باشید بقیه میان سراغتون!

 

العاده باشی، اول باید از عادی بودن دست خواهی خارقاگه می
  بکشی...
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 ؟دهیدهایی میشما چه آموزشمیشه بگید 
از آموزش دادن بخواهید یک مثال عملی  دهم اگر کهبه شما حق می

 ببینید!را 

ین است که شما در یک حیطه (مثالً بهبود فردی، برنامه منظور من ا

های ارتباطی کودکان و...) نویسی اندروید، آموزش سخنرانی، مهارت

، کاربردی، کامالً سادههای خود را به زبان تخصص کسب کنید و دانسته

کنید و در زندگی خودتان و آنها تغییر ایجاد ، ارائه میجذابو به صورت 

 کنید.می

 این فیلم نگاه کنید:روی آدرس زیر کلیک کنید و کنم  پیشنهاد میمثالً 

bah.red/pttwww. 

 

 بخشی از سمینار سه هزار نفره انسان بیشتر از یک نفر (فیلم در آدرس باال موجود است)
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ود احتماالً با دیدن فیلم باال متوجه شدید که مطالب بسیار زیادی وج

اطالع هستند و شما با آموزش دادن آنها دارد که افراد از آنها بی

 به دیگران کمک کنید. یدتوانمی

در همین فیلم اگر افراد بدانند که هر روز دارند از وقت خود در چه 

شوند که باید با برنامه خود کنند به خوبی متوجه میجهتی استفاده می

 چه کاری انجام بدهند.

ها هزار نفر (سه هزار نفر در آن سالن ش ساده، من به دهبا همین آموز

هزار نفر در فضای مجازی) یک مطلب آموزشی  ٣٠همایش و بیش از 

 ارائه کردم.

های من کسانی که از این آموزش خوششان بیاید، پیگیر سایر آموزش

کنند و یا های دیگر شرکت میها و دورهخواهند شد و در کالس

 کنند.تهیه می محصوالت آموزشی را

رسم و هم آنها کیفیت زندگی و روابط خود را هم من به درآمد می

 دهند و رشد بهتری در زندگی خواهند کرد.افزایش می

 برد! –یک بازی معروف به نام برد 
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 اند! هزار نفر این فیلم را مشاهده کرده ٣٣دهد که بیش از این تصویر نشان می
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 شغل چطور است؟ نیا دهنی! آرسهیبه نظر م جالب
 ندهیاست که آ نیبه آن پاسخ بدهم ا دیکه با یگر یمهم د اریبس سوال

که در  یکسان یاست که برا نیشغل چطور است؟ و پاسخ من ا نیا

 یار یبس رایخود استاد هستند به مراتب بهتر از االن خواهد بود ز طهیح

که اگر اند متوجه شده یداخل یهاها، موسسات و شرکتاز سازمان

از همکاران  یار یمانند بس رند،ینگ شیرا پ یدیجد روندنکنند و  رییتغ

 یرو برا نیهستند و از هم یخود مجبور به ترک صحنه اقتصاد یو رقبا

را  یار یبس یهانهیسازمان خود و کارمندان خود حاضرند هز رییتغ

 کنند. یگذار  هیسرما

 ،یشغل یزندگداشتن  یاند که برامتوجه شده زیافراد ن نیهمچن

و مدرسه  اموزندیرا ب یادیز یهامهارت دیخود با یو شخص یاجتماع

 را پوشش دهد. ازهاین نیا تواندینم ییو دانشگاه به تنها

ما خواهد داشت (که  یایکه دن یراتییو با تغ حاتیتوض نیهمه ا با

ام) به نظر در مورد آن صحبت کرده ١٤٠٠آینده پژوهی  ناریدر سم

موضوعات  نیپررنگ خواهد بود و از ا اریبس »یاستاد«نقش  رسدیم

 نسبت به زمان حاضر خواهد شد. یشتر یب اریاستقبال بس
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 ٩٣سال  ینارهایاز سم یکی یدر انتها یادگار ی عکس

 

 +١عکس یادگاری در سمینار ارتباط موثر به روش 

 م خوبهاست اما من االن شاغلم و درآمد یخوب اریبس شنهادیپ
که در  یمعموالً کسان رایبهتر است ز اریبس طی! اتفاقًا شرایعال اریبس

باشند  یاالعادهسخنرانان فوق توانندیهستند م کسب و کار خود موفق

 دارند. یادیز اریبس اتیتجرب رایز

است که  نیبگذارم ا انیبا شما در م دیرابطه با نیکه در ا یگر ید نکته

داشته باشند اما  یادیز لیتما یاز افراد ممکن است به استاد یار یبس

 ستند،ین یکه از شغل خود راض نیا ایدارد  یادیکه درآمد ز نیا ینه برا
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خود در کسب  گاهیدر کنار جا خواهندیاست که م نیآنها ا لیبلکه دل

دانش  خواهندیکه م نیا ایکنند و  جادیا زین یعلم گاهیجا کیکار،  و

 به اشتراک بگذارند. گرانیخود را با د

استاد شدن به من  یکه برا یتوانمند اریاز افراد بس یکیمثال  یبرا

شرکت در جنوب کشور بود که درآمد  ٢٠از  شیمراجعه کرده بود، مالک ب

 یمنطقه شهر زندگ نیناموت دارد و در بهتر ونیلیصدم یماهانه باال

 .بردیخود لذت م BMW X٦و مسافرت با خودرو  یو از رانندگ کندیم

 یسخنران یمال یایبه دنبال مزا یفرد نیچن یدیترد چیه بدون

ثروتمند شدن و  یبه گفته خودش، چگونگ خواهدیبلکه او م ست،ین

 مردمان کشورمان به اشتراک بگذارد. گریدر کسب و کار را با د تیموفق

از آن  دیتوانینم ایو  دیخواهیکه نم دیدار یاگر شغل اصل نیبنابرا

به عنوان شغل  یبه استاد دیتوانیم د،یباشبازهم نگران ن د،یریفاصله بگ

 .دیدوم نگاه کن
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 ترسم! حاال چی کار کنم؟خب من از سخنرانی می
خب یکی از مشکالت بسیار جدی و موانع بزرگ برای سخنران شدن، 

ترس از سخنرانی است. اگر تجربه صحبت در جمع را داشته باشید 

 اید!داشته احتمال زیاد شما هم تجربه ترس از سخنرانی را

تواند کنند و این خودش میافراد زیادی با دقت به شما نگاه می

 ای ترسناک باشد!صحنه

 

 کنند! چشمی که با دقت به من نگاه می ١٠٠٠من در حال سخنرانی در مقابل 

خواستم به شما بگویم که اصالً نگران نباشید چون من هم در اما می

و االن نه تنها خودم ترس از  ابتدای کارم ترس از سخنرانی داشتم
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دهم که چطور ترس خود سخنرانی ندارم، بلکه به دیگران آموزش می

چند نکته در مورد ترس از را مدیریت کنند و االن هم قصد دارم 

 را با شما به اشتراک بگذارم. سخنرانی

 پاکشان کرد.شود یاند و مگرفته شده ادی هاترس. ١
بدانید که ترس از سخنرانی و به صورت  اولین نکته این است که باید

به جز دو ترس: صدای بلند و افتادن از  –های متداول کلی همه ترس

 در طول دوران زندگی آموخته شدند! –عقب 

مثل صحبت در جمع و  –ها یعنی ما یاد گرفتیم که این موقعیت

توانیم به خودمان ترسناک هستند بنابراین به سادگی می –سخنرانی 

 بدهیم که ترسناک نیستند.یاد 

شناختم که به دلیل ترس از سخنرانی جرأت افراد بسیاری را می

کردند در جمع حاضر شوند اما االن با اعتماد به نفس در حال نمی

صحبت برای دیگران هستند و به زندگی خودشان و دیگران کمک 

 کنند.می

 طرف شما هستند! مخاطبان. ٢
ید این است که در سخنرانی حتی خبر خوب دیگری که باید بدان

مخاطبان هم طرف شما هستند و آنها دوست دارند که شما موفق 

 شوید زیرا موفقیت شما، موفقیت آنهاست. 
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سخنرانش هیچ کسی دوست ندارد در سمینار یا کالسی شرکت کند که 

نتواند خوب سخنرانی کند بنابراین دانستن این نکته که شرکت 

 دهد.، حس آرامش خاصی به ما میکنندگان طرف ما هستند

 عامل اصلی ترس!. ٣
ترین عامل ترس را بدانید، باید به اما اگر بخواهید از نظر من اصلی

ترین عامل ترس، بلد نبودن است! بسیاری از ما شما بگویم که اصلی

بلد نیستیم که چطور باید سخنرانی کنیم و زمانی که به درستی بدانیم 

 ام دهیم دیگر ترس از سخنرانی نخواهیم داشت.که باید چه کاری انج

مثالً زمانی که شما بدانید چطور باید سخنرانی را شروع کنید، چطور 

باید پیش ببرید، چطور باید با لحن و صدایتان بازی کنید، چطور 

مخاطبان را بخندانید و بحث را جذاب پیش ببرید و همچنین دانش 

 ز چه چیزی باید بترسید؟!زیادی در مورد محتوا داشته باشید، ا

توانید ترس خود را ها قابل یادگیری هستند و شما هم میاین مهارت

 از بین ببرید.

جمله زیبایی منسوب به حضرت علی است که بسیار راهگشا برای ترس 

 از سخنرانی است.

 ترسید به سمت آن حرکت کنیداز چیزی میوقتی 
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یم از ترس از سخنرانی رهایی توانو واقعًا اگر چنین نکنیم هیچگاه نمی

شود. بگوييم چطوری پیدا کنیم. بهتر است به جای این که بگویم نمی

 شود؟می

 !من خودم رو باور ندارم
» من خودم را باور ندارم«با همه این توضیحات ممکن است بگوید 

 من و این حرفا؟!

 دهم چون من هم خودم را در ابتدای کار باور نداشتم وبه شما حق می

کردم که بتوانم به سادگی جلوی هزاران نفر صحبت فکرش را هم نمی

کنم. به همین دلیل برای شما راهکاری کامالً عملی و تجربه شده و 

 از جاهای کوچک شروع کنید!جواب پس داده دارم! این که 

شرکت  ٤یا  ٣های نیمه خصوصی با های من، کالسمثالً اولین کالس

ها من سخنرانی نام داشت! در این کالس سهآچارفرانکننده بودند که 

چهار نفری مطالب  اهای سه یتجربیات زیادی به دست آوردم و در جمع

کردم و هم من خوشحال بودم که تعداد شرکت کنندگان زیاد را بیان می

نیست که استرس داشته باشم و هم شرکت کنندگان خوشحال بودند 

 که کالس به صورت نیمه خصوصی است!

خواهم بگویم خودتان را دست کم نگیرید و قرار ورت کلی میبه ص

قرار است پله پله حرکت کنید و مطمئن  یک مرتبه رشد کنید!نیست که 

 توانید اگر که بخواهید و تالش کنید.باشید که می
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ای را ببینید که در یک سخنرانی دقیقه ١همچنین حتمًا این فیلم 

 کردم:موضوع مهمی در این رابطه را مطرح 

www.Bah.red/kdkn 

 

 این موضوع را در سمینار تغییر رفتارها مطرح کردم و امیدوارم از این فیلم خوشتان بیاید.
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چه کار  دیشوم، با» مدرس« خواهمیموافقم و م من

 کنم؟
که  دیدارو قصد  دیبزرگ را گرفت میتصم نیکه ا میگویم کیشما تبر به

استاد  یکه برا ییها. گامدیو پردرآمد لذت ببر جانیکار پره نیاز ا

 است: ریبرداشت شامل موارد ز دیشدن با

 انتخاب موضوع. ۱

 کسب تخصص در موضوع. ۲

 یکاربرد یهابا آموزش یاعتماد واقع جادیو ا گرانیخود به د یمعرف. ۳

 یا حضوری نتنتریا قی، مشاوره و محصوالت از طرفروش آموزش. ۴

دهم  حیتوض شتریچهار مورد را ب نیدر ادامه قصد دارم هرکدام از ا و

 .میبه دست آور »یاستاد«نسبت به  یتر حیصح دیتا د
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 کنم؟انتخاب  آموزش دادن یرا برا یچه موضوع. ۱
در چه  دیخواهیکه م دیریبگ میتصم دیاست که شما با نیگام ا نیاول

که مخاطبان  دیموضوع نباش نینگران ا یلی. خدیاستاد شو یموضوع

 یهر تخصص یکه همواره برا دیرا بدان نیهستند، ا یشما چه کسان

 یخود پول بپردازند. زمان یر یادگی یوجود دارند که حاضرند برا یافراد

از افراد (از  یار یرا آغاز کردم، بس انیو فن ب یخنرانکه من آموزش س

و  کردندیمن را مسخره م )ک یخانواده و دوستان نزد یجمله اعضا

 :گفتندیم

 رهیبگ ادیکه حرف زدن  نیا یحاضره برا یک آخه«
 »پول بده؟

البته االن دیگه نیازی نیست که به آنها توضیح بدهم چون خودشان 

 دانند!می

 اریپرداخت و من چند مثال بس تیبه فعال توانیم یاطهیهر ح در

با شما به  -ان من هستند که اکثرًا از دوست -مورد  نیموفق را در ا

 :گذارمیاشتراک م

 نتیساخت پاورپو آموزش •

 یگذار  هیعمر و سرما مهیفروش ب مهارت •
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 ازدواج یروانشناس •

 کسب ثروت یهاروش •

 مذاکره یهامهارت •

 یبهبود فرد یهامهارت •

 اراده شیافزا یهاروش •

 یسیزبان انگل آموزش •

 یصنعت یو فنون جوشکار  اصول •

 همانیاز م ییرایاصول معاشرت و پذ •

 تازه کار یبه ُوکال یمباحث حقوق آموزش •

 به معلمان سیروش تدر آموزش •

 و انتخاب رشته یلیتحص مشاوره •

 یحسابدار  آموزش •

 عیسر یر یادگیو  یتند خوان آموزش •

 حافظه تیتقو یهامهارت •

 یطراح ای ینقاش آموزش •

 )د یکه فکر کن ی(هر ساز  یقیموس یآموزش •

  تیسا یطراح آموزش •

 …و •

 دایرا پآنها  ،تیکه مطمئنم با خالق گریموضوع د ا صدهادهها ی و

 .…دیکنیم
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فوق احساس  یهااز تخصص یبرخ دنیکه شما با د کنمیفکر م حال

 . دیتوانمندتر باش اریخود بس یتخصص طهیدر ح دیتوانیکه م دیکرد

 رایز دینگران نشو دیندار یاتجربه ایتخصص  یمورد چیاگر در ه البته

که در ادامه به شما عرض  یاحرفه اریروش خاص و بس با دیتوانیم

 طهیدر ح» استاد«جزو افراد متخصص و  طهیح کیخواهم کرد در 

 .دیخود شو یکار 

 :باید دیموضوع را انتخاب کن کیکه  نیا یبرا

 .دیآن تالش کن یر یادگی یو برا دیباش مندبه موضوع عالقه . ۱

 .وضوع پول بپردازندم نیا یر یادگی یحاضر باشند برا یاعده. ۲

 یدیترد چیبدون ه دیانتخاب کن یموضوع خوب دیاگر بتوان نیبنابرا

 .دييایب رونیراحت از گام اول ب الیبا خ دیتوانیم

 نیبا خواندن ا دیکه توقع نداشته باش کنمیاز شما خواهش م البته

کار  نیا دیو شا دیکن دایموضوع کار خود را پ دیصفحه بالفاصله بتوان

مدرسه  ناریدر حد چند هفته داشته باشد (هرچند در سم یبه زمان ازین

 حیتوض م،یکنیدر موردش صحبت مکتاب  یکه در انتها ٤ یاستاد

 .)میتر موضوع را انتخاب کنراحت اریبس میچطور بتوان که میدهیم
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 تخصص کسب کنم؟ »مدرس شدن« یچطور برا. ۲
ت که در موضوع اس نیا »مدرس« گاهیبه جا دنیرس یدوم برا گام

 گرانیکه د ییتا جا دیکن دایمشخص شده در گام قبل، تخصص پ

 بخواهند با پرداخت پول از تخصص شما استفاده کنند.

 یخاص یدانشگاه التیبه تحص ازین اغلب مواقعدر  ،کار نیا یبرا

و داشتن  -که چه بهتر  دیمرتبط داشته باش التیو اگر تحص - دیندار

 .ستین التیداشتن تحص یتخصص لزومًا به معن

 یاالعادهو دانش و تجربه فوق دیمتخصص شو یدر کار  دیتوانیم شما

! و مطمئنًا دیداشته باش سانسیل یکه حت نیبدون ا دیداشته باش

 یمختلف مدرک دانشگاه یهمه دانشگاه ها نیکه امروزه با ا دیدانیم

 لیفراد تحصا ی. (البته من برادهدیروز به روز ارزش خود را از دست م

 یقائل هستم و سع یاژهیو اریبس گاهیمتخصص هستند جا هک یاکرده

 از آنها باشم) یجزئ زیخودم ن کنمیم

 اریموضوع متخصص شد، سوال بس کیدر  دیکه چطور با نیا اما

به  نهیزم نیدر ا ییهادهیا توانمیم یاست که به صورت کل یمفصل

 شما عرض کنم.

و آنها  دیکن دایدر موضوع تخصص خود را پ کتاب برتر در جهان ۵۰. ۱

 .دیرا به صورت کامل مطالعه و درک کن
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 دیابیخود را ب یتخصص طهیح یو خارج یمتخصصان داخل نیبهتر. ۲

 کنند؟یم تیدارند و چطور فعال ییهاکه آنها چه آموزش دینیو بب

هزار ساعت  نی(ا دیکن نیحداقل هزار ساعت در مورد کار خود تمر. ۳

 ناریهزار ساعت مالکوم گالدول استخراج شده که در سم ۱۰انون از ق

 کرد.) میدر مورد آن صحبت خواه یمدرسه استاد

 نیاست که شما با انجام ا نیا قتیاما حق دیاکه تعجب کرده مطمئنم

 طهیبرجسته ح دیجزو اسات دیتوانیم یدیترد چیسه گام بدون ه

 .دیمشخص شده در کشورمان باش

 …دیامتحان کن د؟یکنینم باور
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 کنم؟ یمعرف» استاد« کیچگونه خود را به عنوان . ۳
 لومتریکه صفر ک ی(در صورت انجامدیماه به طول م ۶اول و دوم حدود  گام

، البته به این معنی نیست که میانجام ده یو البته تالش قابل قبول میباش

گاهی هستید شوید بلکه منظور این است که در جایماه استاد می ٦شما ظرف 

) و پس از آن توانید مباحث اولیه را آموزش دهیدو کارتان را آغاز کنید که می

 .دیکن یکه خود را به معرف رسدینوبت به آن م

تا آنها به ما  میبشناسان گرانیکه چطور خود را به د میاموزیب دیبا

 تر از آن به ما اعتماد کنند.مراجعه کنند و البته مهم

وجود دارند  یو وبالگ آموزش تیهزاران وبسا دیشا ایصدها  امروزه

است  نیمهم است ا اریندارند و آنچه که بس یدرآمد چیاما اکثر آنها ه

 نترنتی(ا نیآنال قیکه هم از طر میشو بندیپا یاصول یهاکه ما به روش

 غاتی، تبلکتاب ون،یزیو تلو وی(مجالت، راد نیآفال قیطر از هم و) …و 

 .میشو یمعرف خود طبانمخا به) …و  یاپچ

 اریو مخاطبان من از آن بس دهمیکه من انجام م ییاز کارها یکی مثالً 

 یبرخودشان، به اندازه کاف نیکه در اول شودیدارند و باعث م تیرضا

 است. »انیو فن ب یسخنران گانیدوره را«از من شناخت داشته باشند، 

 آدرسدوره به  نیثبت نام در ا یبرا دیتوانیهم م شما

www.Bah.red/fcb 
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 انیو فن ب یآموزش سخنران گانیو اگر هنوز در دوره را دیمراجعه کن 

 دييدوره شرکت نما نیکه در ا کنمیم هیحتمًا توص د،یاشرکت نکرده

اند و از دوره شرکت کرده نیهزار نفر در ا ١٥٠از  شیتا کنون ب رایز

 اند.آن استفاده کرده یموزشمطالب آ

چه  گانیرا یدوره آموزش کیکه  دیایب شیشما پ یسوال برا نیا دیشا

 که شودیباعث ماست که  نیدارد؟ پاسخ من ا یادهیفا

 گیرندجدیدی یاد می یهاحل شود و مهارتبرخی مشکل  .١

شما  گانیکه محصوالت را دانندیو م شوندیبا شما آشنا م .٢

 یو ارزش را داشته باشد، محصوالت پول تیفیک نیا یوقت

 تر خواهد بود.چقدر ارزشمند

را خوانده  تیاز مقاالت من در مجله پنجره خالق یکی یمثالً اگر کس ای

 یسع یدیترد چیباشد، بدون ه یکاربرد شیباشد و آن مطلب برا

 فاده کند.من است یمطالب آموزش ریکند و از سا دایکه من را پ کندیم

 

 این هم نظر یکی از شرکت کنندگان در سمینارهای رایگان من
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 مقاله از من در مجالت مختلف منتشر شده ١٠از  شیکنون در ب تا

است که ما با  صورت نیخود به مخاطبان به ا یمعرف نیبنابرا

آنها  اریخود را در اخت -اما ارزشمند  - گانیرا یمختلف محتوا یهاروش

و  هاتیفعال ریسا ریگیداشتند، پ تیتا اگر از آن رضا میدهیقرار م

 محصوالت ما بشوند.
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 خود را بفروشم؟ یهاچگونه آموزش. ۴
 یکه ما موضوع یزمان مهم از کارمان، اریبه قسمت بس میرسیاما م و

خود را  یهایو بعد توانمند میدر آن متخصص شد م،یرا انتخاب کرد

مخاطبانمان به ما اعتماد کردند و متوجه و  میداد شینما گرانیبه د

آنگاه نوبت به  خورد،یما به دردشان م یشدند که محصوالت آموزش

فروش قرار  یخود را برا یکه چطور محصوالت آموزش رسدیکار م نیا

 .میده

 :میاشده ریتسخ یجمالت نیاز ما با چن یار یاست که بس نیا قتیحق

 ت ِبَدنراح ینطور یمردم هم ستیکه جون ن پول

پول بپردازند  یز یچ افتیدر یاست که اگر مردم در ازا نیا قتیحق اما

 گاهیجا ایو  کندیتر مرا ساده شانیزندگ کند،یم شتریکه درآمد آنها را ب

را پرداخت  نهیهز یچرا که نه؟! آنها به سادگ دهد،یآنها را ارتقا م

 .کنندیم

ارتباطی و فن بیان  هایکارگاهی با موضوع مهارت شیپ یچند مثالً 

کارگاه  نیهزار ناموت بابت ا ۵۰۰شرکت کنندگان آن مدیران داشتم که 

 نهیهزار ناموت هز ۵۰۰بود که آنها  نیا قتیپرداخته بودند. حق

اند و مطمئنم کرده یگذار  هیناموت سرما رهزا ۵۰۰اند و در اصل نکرده
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ر به آنها باز از تصو ترعیسر اریمبلغ بس نیاز مواقع ا یار یکه در بس

گشت چون اگر بتوانند فقط جلوی خروج یک نیروی خوب را خواهد 

این مبلغ بگیرند و یا بتوانند یک قرار داد عالی ببندند چندین برابر 

 آورند.آموزش را به دست می

 

 من در حال سخنرانی در کارگاه فن بیان مدیران در هتل هما

ز من خواست که در مورد فن ا زیفروشگاه در تبر کی ٩٤در سالمثالً  ای

جوان  کیفروشگاه که  نیارائه کنم. مالک ا یفروشندگان نظرات انیب

جلسه مشاوره به  کی یکه برا یانهیبود، از هز هیتوانمند و پر آت اریبس

 ونیلی(چند م پرداختیم دیرفت و آمد با طیاقامت و بل نهیهمراه هز
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 نیاس کردم که او از انگران بود و در جلسه مشاوره احس ی) کمناموت

به او نگفتم و از  یز یمورد چ نیاما در ا ستین یموضوع چندان راض

(چون با همسرم  دیایهتل ب یاو خواهش کردم که چند روز بعد به الب

سفر  کیبه  لیدر ادامه تبد یسفر کار  نیسفر آمده بودم و ا نیبه ا

 .دیکار بگو جهی) و از نتشد یم یحیتفر

 اریبس یآن فرد پس از سه روز نزد من آمد و خوشحالبود که  نیا جهینت

داشت و به من گفت که در همان سه روز توانسته به اندازه کل  یادیز

 مبلغ مشاوره فروش داشته باشد! 

 یمشکل لیثروتمند کشورمان بود که به دل اریاز افراد بس یکی گرید مثال

 ۱۲۰رزش به ا نیزم کیداشت، به مدت سه سال بود که  کشیکه با شر

به عنوان مشاور  یمانده بود و وقت یناموت دست نخورده باق اردیلیم

به او گفتم و  کشیشر یشناس تیدر مورد شخص ینزد او رفتم، نکات

او  دیآنها از سر گرفته شد. شا یهاتیباز شد و فعال الهس ۳گره  نیا

کرده بود اما  نهیناموت هز ونیلیم ۸چند جلسه مشاوره در حدود  یبرا

 را به دست آورد. یشتر یب اریبس اریود بسس

 یهااز استان یکی یکه در استاندار  یبود که فرد نیا گریجالب د اتفاق

که اگر زودتر  گفتیبه من م کردیم تیکشورمان به عنوان کارمند فعال

 نیاو زودتر از ب یما آشنا شده بود و ترس از سخنران یهابا کالس
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 یهااز قسمت یکیون فرماندار تاکن یدیترد چیبدون ه رفت،یم

 .…بودیاستان م

آموزش  یهااز کالس یکیبود که در بندرعباس در  یدختر  یبعد نمونه

 قهیدق ۳من حاضر شد و از من خواست که به او اجازه بدهم  یسخنران

گفت  انمیاو شروع به صحبت کرد، به من و دانشجو یصحبت کند، وقت

 یارتباط موثر و سخنران ان،ین بف یکه با حضور در سه کارگاه آموزش

از  یار یبرابر کند! و بس ۴ یابیبازار نهیخود را در زم رآمدتوانسته بود د

 .کردیدعوت م شتریب تیها و جددر کالس شتریافراد را به حضور ب

 

 این هم نظر یکی از شرکت کنندگان در سمینارهایم! خوشحالم که از این فضا لذت برده است

من شرکت کرده  یسخنران یهادر کالس یکه دوست نیمثال آخر ا و

کرده  نهیکالس هز نیشرکت در ا یناموت برا ونیلیم کیبود و حدود 

توانسته بود  نیدر همان ب رایبود ز یراض اریدوره بس یبود و در انتها

کالس  یهانهیعمر بفروشد و تمام هز مهیب ۱۵۰ ،یسخنران کیبا 
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دوست  نیر حال صحبت با همد چندی پیش. ددبازگر اشیسخنران

را به صورت مشترک اجرا  شیهایبودم که از من دعوت کرد که سخنران

. (در گوگل جست و جو رفتمیدعوتش را پذ یبا خوشحال زیو من ن میکن

 )انیمحمد نایس تی: داستان موفقدیکن

 

 الدیبرج م یدر باشگاه سخنران یدر حال سخنران انیمحمد نایس

ارائه  یخدمات دیساده است و مشخص! اگر بتوان اریقانون بس نیبنابرا

افراد، رشد  یشخص ای یاقتصاد ،یتخصص ،یاجتماع یکه در زندگ دیکن

با شما همراه خواهند شد و  لیشود، افراد با کمال م جادیا یبهبود ای

 خود را خواهند پرداخت. یهاآموزش نهیهز
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 یمثال عمل کی
. مثالً فرض میاجرا کن گریکدیا را ب یمثال کامالً عمل کی دیبده اجازه

به  دیکه شا یادر رشته سانسیل التیخانم جوان با تحص کی دیکن

 یمن: تکنولوژ  یلینداشته باشد (مثالً رشته تحص یظاهر بازار کار خوب

 یدنبال شغل بوده و جلسات مصاحبه شغل یادی) تا مدت زیآموزش

 …نکرده است دایاست اما کار مورد عالقه خود را پ اشتهشرکت د یادیز

بپردازد و بدون  سیاستاد شود و به تدر طهیح کیحاال قصد دارد در  و

است که در مورد  نیا یشخص نیمن به چن یهاشنهادیاز پ یکیشک 

هم  رایحضور در جلسه استخدام مشغول به آموزش شود ز یهاروش

 نیهستند که دچار ا یادیتجربه دارد و هم افراد ز یخود به اندازه کاف

 مشکل هستند.

کامل دارد و  تیموضوع رضا نیفرد از ا نیکه ا میکنیفرض م حال

مصاحبه  یهاآموزش مهارت یعنیموضوع ( نیدارد که در هم لیتما

 مشغول شود. یاستاد تی) به فعالیشغل

کند و درخواست شغل  دایحضور پ یمختلف یدر جاها دیاو با اکنون

 یارهایکند و مع یرا بررسبدهد و سواالت متداول استخدام کنندگان 

کار  یرویآنها از ن یهاآنها را بسنجد، با آنها مصاحبه کند و درخواست

 یهاکند، کتاب یموضوع را بررس نیکند و بعد منابع مرتبط با ا یرا بررس
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مرتبط شرکت کند و با موسسات  یهارا بخواند، در دوره طمرتب

 .ردیارتباط بگ یابیاستخدام و کار

نسبت به کار  حیشفاف و صح اریبس دید کیبه  یمدتاز گذشت  پس

محصول  کی تواندیصورت م نیو به هم افتیخود دست خواهد 

در جلسه مصاحبه «کتاب با عنوان  کی ای یر یتصو ای یصوت یآموزش

 ارائه کند. »م؟ييچه بگو یاستخدام

که دنبال شغل  ی. کسدیخانم بگذار نیمخاطب ا یخودتان را جا حال

 یکاربرد یهاروش یر یادگی یهزار ناموت برا ۴۰ ستیضر نحا ایاست آ

 بپردازد؟ یحضور در جلسه استخدام

با مبلغ  تواندیم رایخوشحال خواهد بود ز اریصورت آن فرد بس نیا در

شغل مورد نظر خود  تواندیکه م اموزدیرا ب ییهاهزار ناموت روش ۴۰

 ب کند!برابر آن را کس ۲۰را به دست آورد و ماهانه حداقل 

فرد  نیخشنود است و هم فروشنده. حاال ا اریبس داریهم خر نیبنابرا

مرور  گریکدیچند محصول داشته باشد که چند مورد را با  تواندیم

 :میکنیم

 م؟یکن دایحضور پ یچگونه در مصاحبه استخدام. ۱

 م؟یبده گاهیجا ایحقوق  شیچگونه درخواست افزا. ۲

 .گاهیجا شیافزا یبرا یضرور  یهاها و تخصصمهارت. ۳
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 .میاثبات کن سمانیخود را به رئ یچگونه توانمند. ۴

 .…و

محصول باال) به طور  ٤محصوالت ( نیکه هرکدام از ا دیفرض کن حال

فرد اگر بتواند روزانه  نیداشته باشند و ا متیهزار ناموت ق ٤٠متوسط 

ه عدد به فروش برساند ک ۲محصوالت فقط و فقط  نیاز هر کدام از ا

 ناموت! ونیلیم ۱۰در حدود  یز یچ شودیماه م انیدر پا

از  یار یها و بسکه احتماالً دانشگاه میموضوع بگذر نیاز ا تازه

دعوت خواهند کرد تا  یسخنران یفرد برا نیاز ا گریموسسات د

که اگر در کار  دینیبیم نیبنابرا .کند مطرح را …و  یابیکار یهاروش

 میتوانیم میخود را بروز ده یهایمندو توان میخود خوب ظاهر شو

 .میرا انجام ده یبزرگ اریبس یکارها

 یفرد دیروش خوشتان آمد و دوست داشت نیاگر از ا کنمیم شنهادیپ

دارد  ییباال یاجتماع گاهیموثر است و جا اریکه هم در جامعه بس دیباش

 یدمدرسه استا ناریحتمًا در سم کنمیم شنهادیخوب، پ یو البته درآمد

 .میمرور کن گریکدیروش را با  نیا ترقیدق اریتا بس دیشرکت کن
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دیدن رضایت شرکت کنندگان در سمینارها و این که چه حس مثبتی به ما دارند واقعًا انرژی بخش 
 هایی را شما هم بارها و بارها تجربه کنید.است. امیدوارم چنین لحظه

 

  دیو از آن لذت ببر دیشماست! وارد شو دیجد یایشروع دن نجایا
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 !یشغل استاد یهایباحال از
داشته باشد،  یشغل خوب، هرچقدر هم که درآمد خوب کینظر من  به

که از  یهم داشته باشد طور  یخوب یهاتیجذاب دیو با ستین یکاف

 .میآن واقعًا لذت ببر

ویرایش  ١٣٩٥ رماهیت ١٠ خیدر تار ونوشته شده  ١٣٩٤کتاب سال  نیا

 ویرایش سوم انجام شده است. ١٣٩٧دین دوم و در فرور

چندی پیش در کارگاه رفع خجالت و کم رویی (که یک کارگاه سه روزه 

از شرکت کنندگان دوره  یار یبس یبراساعت است!!!!)  ١١و هر روز 

ساعت  ١١ توانمیو سرحال م یبا انرژ  نقدریبود که چطور من ا بیعج

 ؟کنم یسخنران

کار هستم،  نیود! من عاشق امشخص و واضح ب اریمن بس پاسخ

 نیو ا شومیاست که اصالً متوجه گذر زمان نم ندیخوشا میبرا نقدریا

 .شغل ماست یهاییبایاز ز یکی
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 تصویری از کالس رفع خجالت و کم رویی و کم حرفی

 دهندزمانی که شما هم سرحال باشید، شاگردانتان بهتان انرژی می

 

 داده! هیبرابر چاپ کرده و به من هد ٤نبه را در ابعاد از شرکت کنندگان، کتاب از ش یکی
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 هستند! یراض همه
 یاکار اگر خوب و حرفه نیکار هستم که در ا نیعاشق ا لیدل نیبه ا من

درامد و  رایبود ز دیخواه یراض شما خواهند بود. یهمه راض د،یکار کن

خواهند بود  یراض مخاطبانو دیاکسب کرده یخوب یاجتماع گاهیجا

 اند. مشکل بزرگشان را حل کرده یبا پرداخت مبلغ کم رایز

ما  ینارهایها و سمها و کالسهمراهان دوره ١٣٩٦مثالً روز معلم سال 

که  یاز پول ایگو دهدیاند، که نشان مبه من داشته یلطف بزرگ نیچن

من و  همهستند و از بابت  یاند راضمن پرداخته یهاآموزش یبرا

 دارند! یهم آنها حس خوب

 

حتی یکی از دوستان که  ۱اندهایی که برای روز معلم برای من آوردهها و هدیهبخشی از دسته گل
 تهران نبود سفارش داد از طرف ایشان برای من گل بفرستند!

www.takbook.com



 

 ١١١ از  78 صفحه 
 

 Bahrampoor.com......................ی....های ارتباطی، فن بیان، سخنرانآموزش مهارت

 

 توان راضی کردالبته که همه را نمی
توان گیرید که نمیای باشید خیلی زود یاد میوقتی یک مدرس حرفه

مثالً شاید از بین هزاران نفری که این کتاب را ی کرد همه را راض

 خوانند، افرادی باشند که از این کتاب خوششان نیاید.می

توانید گارانتی بازگشت وجه های کار ما این است که میاز جالبی

های شما خوشش نیامد، پولش را پس بدهید و اگر کسی از آموزش

 ن بسیار خوشحالیم!دهم و از آدهید. کاری که ما انجام می

هایمان (مثل رفع خجولی) گارانتی سه برابر حتی در بعضی از کالس

بازگشت وجه داریم! یعنی اگر کسی از مطالب راضی نبود و نتیجه 

 دهیم!نگرفت سه برابر پولی که پرداخت کرده است را به او پس می

 

باشند (که ما با خوشحالی وجه نفره، یکی دو نفر هم از کالس راضی ن ١٠٠ممکن است از هر کالس 
ها بعد از کالس هم دهیم) اما معموالً آنها نه تنها ناراضی نیستند بلکه ساعتآنها را پس می

 پرسند!مانند و سواالت خود را میمی
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 !کنیددرآمد کسب مید و هم ویرهم سفر می
دهد! زمانی که مدرس خوب و موفق باشید، اتفاقات زیبایی رخ می

شوید و یا حتی در کشورهای رهای مختلف دعوت میشما به شه

 توانید سخنرانی داشته باشید.مختلف می

مثالً در تصویر زیر، تور کسب و کار قبرس را مشاهده کنید که با حدود 

شرکت کننده برگزار شد و من عالوه بر سخنرانی، یک اقامت رویایی  ٥٠

ساعت  ٢ط برای خودم و همسرم در بهترین هتل قبرس داشتم و فق

 روز از آنجا لذت بردم! ٤سخنرانی داشتم و 

 

 برگزار شد. ١٣٩٦تفریحی قبرس در  سال  –تور آموزشی 
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روز، مطالب آموزشی  ٢در تور بعدی که در استانبول بود به مدت  یا مثالً 

بسیار خوبی را با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشتم و خوشحالم که 

 ند.این عزیزان هم بسیار راضی بود

 

 هام رو زدم)این تصویر مربوط است به حواشی این تور تفریحی آموزشی (من خودمم فقط ریش

البته اجازه بدهید از سایر تورهای داخلی و خارجی بگذریم و برای 

نید به سایت ما مراجعه کنید و تصاویر و اتوتوضیحات بیشتر می

 رو مشاهده کنید. آنهاهای گزارش
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 امحدودخالقیت نخوبی بعدی، 
اگه از کارهای تکراری مثل کارمندی خسته شدید یا دوست ندارید 

کنم یکی از را به صورت یکنواخت بگذرانید، فکر میتان بیشتر عمر

 های خوب همین شغل باشد. گزینه

چرا؟ خب به دلیل این که قرار نیست از هیچ قانونی پیروی کنید و 

 را بروز دهید:توانید خالقیت خود هرطور که دوست دارید می

 

 هاسوگندنامه انتهای دوره رفع خجالت کم رویی و کم حرفی و مراسم آتش بازی و رها کردن بادکنک

ما در کالس  های دیگری استفاده کنید مثالً توانید از تکنیکیا می

مدیریت خشم یا حل تعارض از یک گروه موسیقی زنده استفاده 
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تری تر و با نشاطو کالس جذاب کنیم تا فضای کالس را متفاوت کنندمی

 را تجربه کنیم.

 

 در هنگام انجام تمارین گروهیگروه موسیقی زنده 

های کار ما، خنداندن مخاطبان است! اگر شما یکی دیگر از جذابیت

سخنرانی را به صورت جدی پیگری کنید خواهید دید که با خنداندن 

یشتری در کالس یابد و نشاط بمخاطبان، یادگیری آنها افزایش می

های کنید در حاشیه آموزششود به همین دلیل سعی میحاکم می

 خود خنده را بر لب مخاطبانتان بیاورید.
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توانید یاد بگیرید و طنز در سخنرانی خنداندن مخاطبان در سخنرانی (البته مهارتی است که شما می
 دهم!)هایی است که آموزش مییکی از سرفصل

 

 شود!م خنده تبدیل به قهقه میها هبعضی موقع
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 آخه چی بهتر از این که...
زندگی خودتان توانید اول در یک کالم باید بگویم که شما با این کار می

 را تغییر دهید!خواهند بهتر زندگی کنند بعد زندگی کسانی که میو 

ها بهتر رفتار کنید انسانکمک می بلکه شویدنه تنها خودتان بهتر می

بتونید اینقدر موثر باشید و به بقیه اقعًا شاید باورتان نشود که و و کنند

 .کمک کنید

 

 های دنیا، پاسخ دادن به سواالت عالقه مندان در انتهای سمینار است...از لذت
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 انعطاف پذیری خیلی زیاد!
های این کار این است که شما ارتباطات خوبی خواهید از دیگر فایده

ز درآمد خود را به کارهای خیر اختصاص توانید بخشی امیداشت و 

میلیون ناموت از درآمدهای  ١٠٠حدود  ١٣٩٦بدهید. مثالً در سال 

مجموعه را اختصاص دادم به تجهیز چند مدرسه محروم در سیستان 

 بلوچستان و شش ماه بعد هم لباس عید برای آنها تهیه کردیم.

به دست آمد  و شرکت کنندگان آناین عدد خیلی ساده از دو سمینار 

(که  کشور. ٥ یو سمینار سفرنامه سیستم آموزشسمینار حل تعارض! 

 فیلم آن سمینار در بخش هدایای موجود است)

 

 نفر  ٣٥٠سمینار خیریه حل تعارض و اختالف با حضور حدود 
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 نفر ٦٠٠کشور با حضور حدود  ٥های آموزشی سمینار خیریه سفرنامه سیستم

نستیم اوالً بستری را فراهم کنیم تا هم دیگران با همین دو سمینار توا

بتوانند رشد کنند و مطالبی یاد بگیرند و هم لبخندی بر لب کودکان 

 محروم کشورمان نشاندیم.

 ١٢٥٠به لطف یکی از دوستان خوبم توانستیم در مهرماه برای حدود 

را بخریم. (کودکانی که  یکودک محروم، لوازم التحریر یک سال تحصیل

 سرت یک بسته مداد رنگی شش رنگ بودند) در ح
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 گروه اولی که لوازم التحریر خود را دریافت کردند و از این بابت خوشحالند

مدرسه را تجهیز کنیم به کولر گازی و  ١٠همچنین ما توانستیم 

 آبسردکن! آن هم در جای گرم و خشکی مثل سیستان و بلوچستان!

 

 کنند.بعد در محیط بهتری تحصیل میخوشحالم که این عزیزان از این به 
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ای چند دقیقه و این هم پیام تشکر یک مدرسه از ما بود که حقیقتاً 

ای بعد از دیدن این تصاویر اشک ریختم و خوشحال بودم که به اندازه

 هرچند کوچک موثر بودم. 

 

تواند بسیار خب همه اینها را گفتیم که بدانیم شغل مدرس شدن می

کنید این شغل برای و سازنده باشد و اگر احساس میجذاب و مفید 

 شماست، اقدام کنید و این تغییر را برای خودتان رقم بزنید.

 

  این هم نظر یکی از شرکت کنندگان در سمینار

www.takbook.com



 

 ١١١ از  89 صفحه 
 

 Bahrampoor.com......................ی....های ارتباطی، فن بیان، سخنرانآموزش مهارت

 

 لطفًا قید مدرس شدن رو بزنید اگر
البته دقت کنید که من به هیچ عنوان این شغل ارزشمند را به هر کسی 

خواهم بگویم که این شغل به درد و در این قسمت میکنم توصیه نمی

 خورد!چه کسانی نمی

های زیر را دارد همین االن خواندن این لطفًا اگر هرکدام از این ویژگی

تری مشغول شوید چون قطعًا این کتاب را کنار بگذارید و به کار مهم

 شغل به درد شما نخواهد خورد.

 اهل یادگیری نیستید
به خواندن، یاد گرفتن و پیشرفت ندارید، این شغل اصالً ای اگر عالقه

زیرا در این شغل باید دائما در حال یادگیری و خورد به درد شما نمی

 رشد دادن خودتان باشید.

 چیزهای جدید نیستیددنبال 
همچنین اگر دنبال چیزهای جدید نیستید و از تجربیات جدید بیش 

تواند گزینه مناسبی این شغل می گیرید باید بگویم کهاز حد فاصله می

 برای شما نباشد چون این شغل بسیار خالقانه و جذاب است.

 دنبال تالش و تمرین نیستید
حتی برخی اطرافیانم  –ها ای دارد، مثالً خیلیمدرس شدن ظاهر ساده

ها ناموت کنید و میلیونساعت صحبت می ٤کنند شما فقط فکر می –
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بینند که پشت این چند ی که آنها نمیآورید در صورتبه دست می

ساعت سخنرانی چقدر تمرین و ممارست، هزینه مالی و زمانی، 

 یادگیری و مطالعه و ... نهفته است.

بنابراین اگر فکر کردید با اهمال کاری و تنبلی و یا بدون داشتن 

توان موفق شد باید بگویم که کامالً ای مسنجم و تالش زیاد میبرنامه

 کنید)دانم چنین فکری نمیاه هستید (البته میدر اشتب

 بریداز یاد دادن به دیگران لذت نمی
کنم که برید، پیشنهاد میهمچنین اگر از یاد دادن به دیگران لذت نمی

توانید در این شغل را کنار بگذارید چون اگر از چیزی لذت نبرید نمی

 آن بیش از مقدار مشخصی موفق شوید.

 لدار شدن هستیددنبال یک شبه پو
های یک شبه پولدار شدن یا بدون همچنین این شغل از آن وعده

 دهد! زحمت موفق شدن و ... را به شما پیشنهاد نمی

در گذر زمان و به مرور به درآمدهای کوچک خواهید رسید و کم شما 

کنید و این روند یک شبه نخواهد دهید و رشد میکم آن را گسترش می

ان قابل توجهی را برای موفقیت خودتان در نظر بود بلکه شما زم

 سال. ٥تا  ٢خواهید گرفت. چیزی بین 

www.takbook.com



 

 ١١١ از  91 صفحه 
 

 Bahrampoor.com......................ی....های ارتباطی، فن بیان، سخنرانآموزش مهارت

 

 تر استپول برایتان از اخالق مهم
آخرین دلیل برای این که سراغ این شغل نیاييد این است که پول 

ها بسیار آسان است که با تر باشد. در کار مدرسبرایتان از اخالق مهم

سازی و فن بیان، بتوانید مخاطبان را گول  های کالمی، متقاعدتکنیک

بزنید و به آنها چیزی بفروشید که صحیح نیست اما این کار فقط چند 

بار ممکن است و شما در بلند مدت مخاطبانتان را از دست خواهید 

 داد. 

های بهتری بنابراین اگر به فکر کاله برداری و دور زدن مردم هستید، راه

 قدر زحمت دارد که ارزشش را ندارد!وجود دارد! این روش آن

گویم نباید پول را دوست داشته باشید، من خودم بسیار البته من نمی

پول دوست هستم و اولویت دوم زندگی من پول است اما هیچوقت 

اخالقی درآمد کسب کنم.  غیرهای سعی نکردم به خاطر پول، به روش

و دوم این که این کار  شناختمهایم را میبه دو دلیل: اول این که ارزش

های غیر اخالقی کسب به اندازه کافی درآمد دارد که نخواهم به روش

 درآمد کنم.

شکر خدا درآمد خوبی دارم اما از درآمدم هیچوقت استفاده آنچنانی 

ام از این موضوع نفع نکردم و به قول خواهرم، بیشتر از خودم، خانواده

اتوموبیل! و نه یک خانه آنچنانی! اند. من نه گواهینامه دارم نه برده

(اما سه خانه معولی دارم) هرچند توان مالی برای داشتن هرکدام از 

www.takbook.com
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توانم اید را میآنها را که بخواهم دارم یعنی هر ماشینی که شما دیده

دهم که بیشتر سراغ یادگیری بروم تا خرید داشته باشم اما ترجیح می

ته اصالً مخالف داشتن ماشین یا وسایلی که به دیگران پز بدهم! (الب

 خانه لوکس نیستم)

گویم که فقط امسال صدها میلیون ناموت برای یادگیری با افتخار می

توانم با مبالغ ام و از این بابت بسیار خوشحالم که میخودم هزینه کرده

 بسیار کمتری این مطالب را با مردم عزیز کشورم به اشتراک بگذارم.

 ه شوخی در دوره استادی به من گفت:یکی از شاگردانم ب

تر میشیم! شما هرچقدر پولدارتر بشی ما خوشحال
چون شما که بلد نیستی خرج کنی! همه رو میری 

 خری و آخرش به ما یاد میدی!کتاب و سمینار می

 

  نظر یکی دیگر از شرکت کنندگان در سمینارهای ما که تجربه خوبی از مجموعه ما داشته است.

www.takbook.com
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 :من شنهادیپ
توانید ای که با من همراه بودید احتماالً میصفحه ٩٠حاال در این حدود 

تصمیم بگیرید که آیا این شغل برای شما مناسب است یا خیر. اگر 

 مناسب است که من برای شما پیشنهادی دارم!

تخصص و  ت،یدر هر سن، جنساست که شما  نیمن ا شنهادیپ

 طهیدر حو ص شوید متخص کیبه  لیتبد دیتوانیم یگاهیجا

ها، آموزش آن مهارت یو به ازا دیآموزش ده گرانیخود به د یتخصص

 .دیکسب درآمد کن

راه را  نیدتریو مف نیتراستاد شدن، کوتاه ریدر مس دیخواهیاگر م و

کتاب آشنا  نیبا مباحث ارائه شده در ا تریکاربرد اریو بس دیریبگ شیپ

 ناریکه در سم یگر ینفر د ٧٤٩ر شما را در کنا شومیخوشحال م د،یشو

 حضور دارند، مالقات کنم. » ٤یمدرسه استاد«

به  ٤یمدرسه استاد ناریدر مورد سم شتریب حاتیمشاهده توض یبرا

 :دیمراجعه کن ریز ینترنتیآدرس ا

www.bah.red/ots 

  

www.takbook.com
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 شته باشید:داهای گذشته نگاهی های سالهمچنین به گزارش

 نفر ٦٠٠با حضور  ١سمینار مدرسه استادی 

 

 ببینید. اینجارا در  ١گزارش تصویری سمینار مدرسه استادی 

 نفر ١٢٠٠با حضور  ٢سمینار مدرسه استادی 

 

 کنیدمشاهده  اینجارا  ٢گزارش سمینار مدرسه استادی 

www.takbook.com

http://bahrampoor.com/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
http://bahrampoor.com/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-2/
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نفر  ٣٠٠٠(انسان بیشتر از یک نفر) با حضور  ٣سمینار مدرسه استادی 

 که رکورد بزرگترین سمینار آموزشی کشور را شکست!

 

 مشاهده کنید اینجاگزارش تصویری بزرگترین سمینار آموزشی کشور را 

در  ٤ یمدرسه استاد ناریاما امسال، با سم و
. برای ثبت نام به آدرس بود میخدمت شما خواه

 نید:زیر مراجعه ک

www.bah.red/ots 

www.takbook.com

http://bahrampoor.com/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1/
http://www.bah.red/ots
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 کارگاه مطمئن هستم، شما چطور؟ نیدر مورد ا من
خود سو استفاده  تیاز افراد آنقدر از موقع یار یکه بس ییآنجا از

به اشتراک  گرانیبا دکیفیتی را سمینارهای ضعیف و بیاند و کرده

حداقل  نی! بنابرادیباش نیبد ب یکه کم دهمیگذاشتند، به شما حق م

کارگاه  نیحضور شما در ا سکیاست که ر نیبکنم ا توانمیکه م یکار 

 ممکن برسانم.  زانیرا به حدقل م

 

 :دیریقرار بگ یاستاد ریدر مس ترعیهرچه سر طیشرا نیبا ا دوارمیام

  

www.takbook.com
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 سایر پیشنهادات
ه اگر کنید مسیر استادی مناسب شما نیست یا این کاگر فکر می

دوست داشتید از سایر محصوالت آموزشی ما استفاده کنید برای شما 

 چند پیشنهاد داریم.

 کشف رسالت شخصی .١

این محصول در مورد این است که بفهیم برای چه به این دنیا 

 :آمدیم و قرار است با زندگی خود چه کار کنیم

www.bah.red/mission 

 انعطاف پذیری عصبی .٢

در این محصول که بخشی از سخنرانی من در قونیه ترکیه است 

های جدید چطور شکل به این موضوع پرداختیم که عادت

توانیم با علوم جدیدی همچون گیرند و ما چطور میمی

 نوروساینس در خودمان تغییرات ایجاد کنیم:

www.bah.red/tourgh 

 

www.takbook.com

http://www.bah.red/mission
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 تعارضمدیریت و حل  .٣

ها و تضادها بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره ما تعارض

ای از دو یا چند انسان ها هستند و هرجایی که رابطهانسان

های باشد، شاهد تعارض خواهیم بود. در این محصول روش

 کنیم:مدیریت تعارض در محل کار و زندگی شخصی را بیان می

www.bah.red/cfm 

 :مدیریت خشم .٤

یکی از بزرگترین مشکالتی که بسیاری از ما در زندگی خود 

ایم ناتوانی در مدیریت خشم است که هم باعث تجربه کرده

شود و هم باعث رنجش دیگران شده و ناراحتی خودمان می

. در این شود لذت کمتری از زندگی ببریمالبته باعث می

 های مدیریت خشم پرداختیم:محصول به روش

www.bah.red/anger 

 نتیجه بزرگ ٢٢تغییر کوچک  ٢١ .٥

در این دوره صوتی کوچک، هر روز یک تغییر کوچک را به شما 

کنیم و شما باید در آن یک روز این تغییر را در زندگی معرفی می

www.takbook.com

http://www.bah.red/cfm
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پیاده سازی کنید. در پایان روز بیست و یکم  شخصی خود

 تغییر بزرگ در خود خواهید بود: ٢٢شاهد 

www.bah.red/skill 

 غکتاب تی .٦

ها که با در این کتاب، یکی از بزرگترین ابزارهای ارتباطی انسان

ترین اصلی کنیم! یکی ازرنجانند را مطرح میآن یکدیگر را می

ترین عوامل پايين آمدن رضایت عوامل طالق و یکی از اصلی

توانیم اوالً به گوييم که چطور میشغلی. در این کتاب می

دیگران آسیب نرسانیم و دو این که اجازه ندهیم به ما آسیب 

 برساند:

www.bah.red/tighbook 

 بهکتاب از شن .٧

ای که قرار است بیاید و تغییر همه ما یک از شنبه داریم! شنبه

دارد! کنیم. اما اهمال کاری و تنبلی گویا دست از سر ما بر نمی

در این کتاب به شما خواهم گفت که چطور اهمال کاری و 

 های خود دست پیدا کنید:تنبلی را کنار بگذارید و به خواسته

www.takbook.com
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www.bah.red/azshanbe 

 :دوره جامع سخنرانی و فن بیان .٨

ای و توانمند باشید، در این خواهید یک سخنران حرفهاگر می

های ضروری برای جلسه به شما آموزش ٨بسته در مدت 

 سخنرانی را ارائه کردیم که امیدواریم از آن لذت ببرید:

www.bah.red/jame 

 چطور بدون لهجه صحبت کنیم .٩

های کاری شود که فرصتگاهی اوقات داشتن لهجه باعث می

یا اجتماعی را از دست بدهیم، در این دوره آموزشی غیر 

گیریم که چطور هم لهجه زبان مادری خود را حضوری یاد می

حفظ کنیم و هم در صورت لزوم بتوانیم بدون لهجه صحبت 

 یم:کن

www.bah.red/accent 

  

www.takbook.com
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 سخنرانی بداهه .١٠

های کلیدی برای افراد موفق، توان بداهه صحبت یکی از مهارت

البداهه و بدون آمادگی قبلی کردن است. این که بتوانید فی

بسیار واضح و قدرتمند صحبت کنید یک مهارت بسیار مهم 

خواهید آن را یاد بگیرید کافیست به آدرس است که اگر می

 زیر مراجعه کنید:

www.bah.red/bedahe 

 

توانید به آدرس زیر می سایر محصوالتهمچنین برای مشاهده 

 مراجعه کنید:

www.Bahrampoor.com 

 

  

www.takbook.com

http://www.bah.red/bedahe
http://www.bahrampoor.com/
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 پاسخپرسش و 
چند سوال که در بخش نظرات وبسایت در پایان این کتاب، قصد دارم 

توسط همراهان به ما ایمیل شده است را برایتان پاسخ آمده و یا 

 دهم.

 امیدوارم که پاسخ این سواالت بتواند به شما کمک کند.

 

دهم به دلیل این که در ابتدای کار اصالً دوست عزیز! به شما حق می

ام قابل قبول نبود! یعنی اصالً باورمان سرم و خانوادهبرای من، هم

 شد.نمی

اما حقیقت این است که باید بدانیم طرز فکر فعلی ما، ما را به اینجا 

خواهیم باید طرز فکر متفاوتی داشته رسانده و اگر جای جدیدی می

 باشیم.

های من را قبول ندارید (که البته بررسی صحت آن حتی اگر صحبت

ای است و کافیست به یکی از سمینارهای ارزان بیاييد و دهکار سا

توانید ببینید که به گفته بسیاری از افراد و موسسات بزرگ ببینید) می

www.takbook.com
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دنیا، یکی از بزرگترین و پردرآمدترین کسب و کارهای کوچک دنیا 

 کارمند) آموزش و مشاوره هست یا خیر. ٥٠(یعنی با کمتر از 

 

 چه سوال قشنگی!

هایی به ذهنم شناسم اما ایدهًا من بازار این موضوع را نمیحقیقت

 دیتوانیشما م مثالً رسد که دوست دارم با شما به اشتراک گذارم. می

 اری(که بس دیکن دایاست را پ یکه تخصصشان لوله کش ییهاشرکت

 :که دیبگذار یتخصص یهاهم هستند) آموزش ادیز

 کرد؟ یابیبازاراین کار را  توانیچطور م  .١

را  یلوله کش تیفعال بیتخر زانیم نیبا کمتر توانیچطور م .٢

 ؟انجام داد

تا مشتری داشته  میچگونه برخورد کن انیدر برخورد با مشتر .٣

 ؟باشیم یا به دیگران معرفی شویم

 اریمطالب بس توانیو م دیبود که در لحظه به ذهنم رس یز یچ نیا

 را ارائه کرد. یتر متفاوت و کامل

www.takbook.com
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 ممنونم و خوشحالم که راضی هستید. اول از همه از لطفتاً ز! دوست عزی

خواستم خودستایی یا فخر فروشی کنم، چیزهایی باورکنید اگر می

! دلیلی هم برای فخر فروشی داشتم که هیچ جا نگفتم و نخواهم گفت

شود و در حقیقت بینم. اینها را از این جهت گفتم که بدانید مینمی

 ای حرکت در این مسیر ترغیب کنم.خواهم شما را برمی

کنم من، شما و کشورمان به این فضا که سرشار از چون احساس می

 مدرسان مختلف باشد نیاز دارد.
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عجب دو سوال خوبی پرسیدید. در پاسخ به سوال اول باید بگویم که 

کنم کنیم قطعاً روی کار ما اثر دارد اما فکر میشهری که در آن زندگی می

 در مورد شهرها کمی اشتباه است.  باورتان

هزار نفر جمعیت دارد  ٥٠٠مثالً در شهری مثل بندرعباس که فقط 

های من درآمدی بسیار بسیار قابل توجه دارد. در مسئول برنامه

شهرهای کوچک مزایایی هست که در شهرهای بزرگ نیست و در 

شهرهای بزرگ مزایایی هست که در شهرهای کوچک نیست. همین 

که نیمی از شرکت کنندگان دوره مدرسه استادی از شهرهای دیگر بس 

های کنم این طرز فکر شما که در شهرستانآیند! بنابراین فکر میمی

توان کار کرد خیلی درست نیست. اگر کمی بازاریابی خوب دیگر نمی

توانید تغییرات قشنگی رقم بزنید و به بازارهای نابی داشته باشید می

ه باشید که هیچ متخصصی در پایتخت به آن دسترسی دسترسی داشت

 ندارد.

شود به خراب شدن بازار توسط افراد و در مورد سوال دوم که مربوط می

 ناشی! 

دهد باید بگویم که این اتفاق در تمام صنایع و کسب و کارها رخ می

و افرادی هستند که با عملکرد ضعیف خود ممکن است کسب و کاری 

اما راهکار در کسب و کار آموزش نسبت به سایر  رند!را زیر سوال بب

 کسب و کارها و صنایع بسیار ساده است. 
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های ضعیف خود بخشی از حتی اگر افرادی باشند که با آموزش

توانید با ارائه مخاطبان را از آموزش زده کرده باشند، شما می

های رایگان با کیفیت و عالی، ارائه پیشنهادهای خوب و آموزش

های ارزشمند، مخاطبان را جذب کنید و کم کم آنها را به سمت ارانتیگ

 خود بکشانید.

های ارتباطی، شما خیلی در دنیایی که پر است از تکنولوژی و وسلیه

 توانید خود را از سایر افراد هم صنف خود متمایز کنید!ساده می

 

انتخاب موضوع کار بسیاری سختی است و من همیشه چند شرط را 

کنم (که در این کتاب به آن پرداخته شده است) اما رای آن مطرح میب

یادتان نرود که شما قرار است با این شغل عشق کنید! پس لطفاً چیزی 

 را انتخاب کنید که واقعًا آن را دوست دارید.

کافی نیست.  این که در کاری دارای سابقه هستید خوب است اما اصالً 

 ری را اشتباه رفتید، از دور زدن نترسید.هر زمان متوجه شدید که مسی
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تواند سوال بسیاری دانم میدو سوال جانانه از شما دوست عزیز که می

 از افراد دیگر نیز باشد.

ها با یکدیگر تفاوت دارند در مورد سوال اول که آیا تهران یا شهرستان

تعامل  یا خیر باید بگویم که بله قطعاً تفاوت وجود دارد اما مسأله نحوه

 شما با این تفاوت است. 

های استادی سراغ االن بیشترین درآمدی که از شرکت کنندگان دوره

 کنند.ها فعالیت میداریم مربوط است به عزیزانی که در شهرستان

 قطعاً محیط اثر دارد اما نحوه تعامل شما با محیط خیلی موثرتر است.
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ما کامالً درست است. و اما در مورد موضوع هم باید بگویم که حرف ش

موضوعاتی هستند که در ذات خود جذابیت بیشتری دارند و مخاطبان 

کنند. اما همه حرف من این است بیشتری را به سمت خود جذب می

کنید ای تالش میبه اندازهکه اگر شما به موضوع عالقه داشته باشید، 

 که بتوانید سهم باالیی از بازار داشته باشید.

، چندصد میلیون ناموت در سال عددی نیست که به صورت کلی

بخواهیم خیلی نگران موضوع باشیم! بیشتر باید تمرکز را بر روی تالش 

 خود ببریم.

 

سالم دوست عزیز در مورد متخصص شدن در این کتاب هم توضیح 

هزار  ١٠دادیم که متخصص شدن در سطح جهانی چیزی در حدود 

خودتان حساب کردید روزی ده  ساعت زمان نیاز دارد (همانطور که

خواهد) اما باید ببینیم که ساعت هم کار کنیم یک سال و نیم زمان می

www.takbook.com



 

 ١١١ از  109 صفحه 
 

 Bahrampoor.com......................ی....های ارتباطی، فن بیان، سخنرانآموزش مهارت

 

 حداقل برای این که یک مدرس موفق باشیم تا در کشورمان کار کنیم 

 چقدر باید وقت بگذاریم.

توانیم کار را شروع کنیم. این مقدار حداقل، مقداری است که تازه می

 نتخاب شده است. و عدد هزار ساعت ا

در مورد سوال دیگرتان که سوالی درست و به جاست باید بگویم که 

اند در اولین گامی که من افرادی که در گذشته دستاورد خاصی نداشته

به خود شناسی و رشد شخصی خود مشغول کنم به آنها پیشنهاد می

کنند جایگاه عالی برای خود درست کنند و این شوند و سعی میمی

 برد.ضوع بین چند ماه تا چند سال زمان میمو

شود ما خودمان فرد ضعیفی باشیم و مدرس شویم. از آن بنابراین نمی

طرف نباید هم به دلیل این که من فردی ضعیف هستم، آرزوی این کار 

را از ذهن خود بیرون کنم. کاری که باید انجام بدهم این است که روی 

 وزش کنم. خودم کار کنم و بعد شروع به آم

 چند سوال دیگر
در ادامه چند سوال که به صورت شفاهی، ایمیلی و... دریافت کردیم 

 کنیم:را برای شما مطرح می
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 !خواهم سخنران باشممن نمی
ترین سواالت همین است. برخی از افراد هستند که ترجیح یکی از شایع

باشند. های کوچک ارتباط داشته دهند که سخنرانی نکنند و با جمعمی

تواند یعنی متخصص شدن، میجالب است بدانید که این پیشنهاد ما، 

 برای چنین افرادی نیز موثر باشد. 

توانید مانند تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان دوره شما می

استادی، به جای سخنران شدن، مشاور شدن را انتخاب کنید و به 

 های چند نفری آموزش بدهید.جمع

 ؟ت کسی در این مسیر موفق نشودآیا ممکن اس
در پشت این سوال بسیار متداول، یک نکته ظریف وجود دارد. بسیاری 

ممکن است از کار آنها استقبال از افراد با طرز فکر ثابت اعتقاد دارند که 

نشود و به قول معروف ورشکسته شوند! اما نکته ظریف در کار ما این 

که اول محصول را تولید کنیم  ما یک کارخانه تولیدی نیستیماست که 

 ! و بعد هم به دلیل این که کسی از ما نخرید، ورشکسته شویم

اما زیبایی کار ما این است که اگر کاری کردیم که دیگران استقبال 

، خیلی ساده! یک محصول آموزشی یا یک کالس جدید تولید نکردند

 کنیم!می

 دن وجود دارد.یعنی در این کار شکست وجود ندارد، فقط تسلیم ش
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به امید دیدار شما در این سمینار بزرگ و تغییرات شگفت انگیزی که 

 از تصمیم این لحظه شما شکل خواهد گرفت.

 

تر اقدام فرصت حضور در این سمینار محدود است، لطفًا سریع

 بفرماييد:

www.bah.red/ots 

یا   ٠٢١٤٤٦٢٦١٤٠توانید با تلفن ی میدر صورت وجود هر مشکل

 تماس بگیرید. ٠٢١٤٤٦٢٦١٤٧یا  ٠٢١٤٤٦٢٦١٤٣

پور دوستدار شما، محمد پیام بهرام  

 از مجموعه بیشتر از یک نفر...
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