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 ۳.۱گری برنامه رشد فردی +بندی جلسات مربیزمان

و فقط برای استفاده شخصی شما تهیه شده است. « تگرهایچ مکتب تغییر»کلیه حقوق مادی و معنوی این مدرک متعلق به  ©

های متخلفان حق تألیف است. بنابراین، نباید به مدرک به صورت آنالین و غیرآنالین ممنوع و شامل مجازاتهر گونه انتشار این 

 هیچ عنوان کپی، تکثیر، و منتشر شود یا به فروش برسد.

 خالصه

عبداهلل خدابندهسالم دوست من،   

ابزار جعبه»این برنامه ابزارهای دوره کند تا بتوانید طبق بندی به شما کمک میبرنامه زماناین قت بخیر: و

گری را یاد بگیرید و برای پرسش و پاسخ و رفع اشکال در جلسات مربی+(« ۳.۱فردی )برنامه رشد فردی 

تشکیل خواهد  (zoomافزار زوم )تحت بستر نرمگری مربیالزم به ذکر است که جلسات  آنالین شرکت کنید.

 شد.
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 تاریخ روز درس شرح نام مرحله ردیف

 ۰۶ شنبه۲ (۲۰۱۹۰۵۲۷) گری: مرور برنامه و آمادگی برای تغییرجلسه اول مربی ۱

۰۳/۹۸ 

۲ 

 تغییر زندگیو ارزیابی 

 کن یابیرا ارز تزندگیدرس 

۱۳ 

 ۰۷ شنبه  ۳

 ۰۸ شنبه۴ اری و ارسال تمرینساخت -انجام تمرین ارزیابی زندگی ۳

 ۰۹ شنبه۵ ایی و ارسال تمرینمحتو -انجام تمرین ارزیابی زندگی ۴

 را اجرا کن رییتغدرس  ۵

۱۴ 

 ۱۰ شنبه۶

 ۱۱ هشنب۰ دستورکار تغییر-انجام تمرین تغییر زندگی ۶

 ۱۲ شنبه۱ )وضعیت موجود( نوشتن برنامه هفته بعدی و ارسال تمرین ۷

 ۱۳ شنبه۲ (۲۰۱۹۰۶۰۳) گری: بررسی کارنامه و هفته اولمربی دومجلسه  ۸

۹ 

 مأموریت

 کنت را تعریف مآموریت زندگیدرس 

۱ 

 ۱۴ شنبه  ۳

 ۱۵ شنبه۴ هامندیعالقه -زندگی تیمأمورانجام تمرین  ۱۰

 ۱۶ شنبه۵ استعدادها -زندگی تیمأمورانجام تمرین  ۱۱

 ۱۷ شنبه۶ شخصیت -زندگی تیمأمورانجام تمرین  ۱۲

 ۱۸ هشنب۰ و ارسال تمرین نوشتن مأموریتتحلیل و  ۱۳

 ۱۹ شنبه۱ و ارسال نبشنوشتن پ ،مرور عملکرد برنامه هفتگی ۱۴

 ۲۰ شنبه۲ (۲۰۱۹۰۶۱۰) شخصی تیمأمور ی:گریمربوم سجلسه  ۱۵

۱۶ 

 هاارزش

 کن جادیرا ا تزندگی یهاارزشدرس 

۲ 

 ۲۱ شنبه  ۳

 ۲۲ شنبه۴ های زندگیانجام تمرین ارزش ۱۷

 ۲۳ شنبه۵ ها و ارسال تمریننوشتن ارزش ۱۸

۱۹ 

 اندازچشم

 کن میرا تنظ تزندگیانداز چشمدرس 

۳ 

 ۲۴ شنبه۶

 ۲۵ هشنب۰ انداز زندگیانجام تمرین چشم ۲۰

 ۲۶ شنبه۱ انداز و ارسال تمریننوشتن چشم ۲۱

 ۲۷ شنبه۲ (۲۰۱۹۰۶۱۷) زندگیانداز چشمو  هاارزش گری: یمربچهارم  جلسه ۲۲

۲۳ 

 تحلیل زندگی

 را کشف کن تیزندگ یدهایها و تهدفرصتدرس 

۴ 

 ۲۸ شنبه  ۳

 ۲۹ شنبه۴ دفترچه تحلیل-تحلیل زندگی نیتمرنجام ا ۲۴

 ۳۰ شنبه۵ ل تمرینها و تهدیدها و ارساوشتن فرصتن ۲۵

 کن دایخودت را پ یهابیو آس هاتیقابل ۲۶

۵ 

 ۳۱ شنبه۶

 ۰۱ هشنب۰ دفترچه تحلیل-تحلیل زندگی نیتمر انجام ۲۷

۰۴/۹۸ 

 ۰۲ شنبه۱ ها و ارسال تمرین ها و آسیبنوشتن قابلیت ۲۸

 ۰۳ شنبه۲ (۲۰۱۹۰۶۲۴) ی: تحلیل زندگیگریمرب پنجمجلسه  ۲۹

۳۰ 

 نقشه زندگی

 کن نیرا تدو تیاهداف زندگدرس 

۶ 

 ۰۴ شنبه  ۳

 ۰۵ شنبه۴ انجام تمرین اهداف زندگی ۳۱

 ۰۶ شنبه۵ نوشتن اهداف زندگی و ارسال تمرین ۳۲

 کن میخودت را ترس ینقشه زندگ ۳۳

۷ 

 ۰۷ شنبه۶

 ۰۸ هشنب۰ انجام تمرین نقشه زندگی ۳۴

 ۰۹ شنبه۱ رسیم نقشه زندگی و ارسال تمرینت ۳۵

 ۱۰ شنبه۲ (۲۰۱۹۰۷۰۱) یزندگو نقشه اهداف ی: گریمربششم جلسه  ۳۶

۳۷ 

 زندگیکارت 

 کن نییرا تع تیزندگ یهاشاخصدرس 

۸ 

 ۱۱ شنبه  ۳

 ۱۲ شنبه۴ های زندگینجام تمرین شاخصا ۳۸

 ۱۳ شنبه۵ نهای زندگی و ارسال تمرینوشتن شاخص ۳۹

 کن قیرا دق تیزندگ یهانشانگاه ۴۰

۹ 

 ۱۴ شنبه۶

 ۱۵ هشنب۰ های زندگیانجام تمرین نشانگاه ۴۱

 ۱۶ شنبه۱ ها و ارسال تمریننشانگاهنوشتن  ۴۲

http://chitgarha.com/
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 ۱۷ شنبه۲ (۲۰۱۹۰۷۰۸) یزندگی: کارت گریمربهفتم جلسه  ۴۳

۰۴/۹۸ 

۴۴ 

 زندگی همسویی

 وگو کنگفت تنفعانیا ذدرس ب

۱۰ 

 ۱۸ شنبه  ۳

 ۱۹ شنبه۴ وگوبرنامه گفت – انجام تمرین ذینفعان زندگی ۴۵

 ۲۰ شنبه۵ با دوستان وگوگفت– انجام تمرین ذینفعان زندگی ۴۶

 ۲۱ شنبه۶ خانوادهوگو با گفت– انجام تمرین ذینفعان زندگی ۴۷

 ۲۲ هشنب۰ سازمانوگو با گفت– انجام تمرین ذینفعان زندگی ۴۸

 ۲۳ شنبه۱ وگوها و ارسال تمرینبندی گفتمعج ۴۹

 ۲۴ شنبه۲ (۲۰۱۹۰۷۱۵) یزندگ همسویی ی:گریمربهشتم جلسه  ۵۰

۵۱ 

 فعالیت زندگی

 کن یبندتیرا اولو تیزندگ یهاتیفعالدرس 

۱۱ 

 ۲۵ شنبه  ۳

 ۲۶ شنبه۴ هابندی فعالیتولویتا -های زندگیانجام تمرین فعالیت ۵۲

 ۲۷ شنبه۵ های عملیاتیعالیتف -های زندگیانجام تمرین فعالیت ۵۳

 ۲۸ شنبه۶ های ارتباطیعالیتف -های زندگیانجام تمرین فعالیت ۵۴

 ۲۹ هشنب۰ های نوآوریعالیتف -های زندگیانجام تمرین فعالیت ۵۵

 ۳۰ شنبه۱ های اجتماعیعالیتف -های زندگیانجام تمرین فعالیت ۵۶

 ۳۱ شنبه۲ (۲۰۱۹۰۷۲۲) یزندگ یهاتیفعال ی:گریمرب نهم جلسه ۵۷

۵۸ 

 پایش و اجرای زندگی

 را روشن کن یزندگ یچراغ راهنمادرس 

۱۲ 

 ۰۱ شنبه  ۳

۰۵/۹۸ 

 ۰۲ شنبه۴ کرد مالی و مخاطبگزارش عمل-انجام تمرین پایش زندگی ۵۹

 ۰۳ شنبه۵ عملکرد فعالیت و یادگیری گزارش-انجام تمرین پایش زندگی ۶۰

 ت را آغاز کنه زندگیبرنام ۶۱

۱۵ 

 ۰۴ شنبه۶

 ۰۵ هشنب۰ برنامهبررسی ریسک -انجام تمرین برنامه زندگی ۶۲

 ۰۶ شنبه۱ )وضعیت مطلوب( و ارسال تمرین ته بعدنوشتن برنامه هف ۶۳

 ۰۷ شنبه۲ ۱۵و  ۱۲ (۲۰۱۹۰۷۲۹) پایش و اجرای زندگی ی:گریمربدهم لسه ج ۶۴

 ۰۸ شنبه۳ روزه اول ۹۰آغاز پشتیبانی فردی  ۶۵

http://chitgarha.com/
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 لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید.

 دیده و شنیده شدهزهای تعیینرو ۲۲:۰۰تا  ۲۰:۰۰ساعات بین های آموزشی در فیلمشود توصیه می: ۱ نکته

یچ عنوان در هنگام رانندگی، هبه  انجام شود. با تمرکز باال محیط آرام وهای مرتبط در یک و تمرین شوند

 .نشودمشغولی و یا در محل کار دیده یا شنیده دل

و در هنگام ورود به جلسه  شده ارسالی مشخصاه، در روز و تاریخهای هر درس بایستی مکتوب: تمرین۲ نکته

گری بدون تمرین مکتوب به عنوان جلسه اشتراک گذاشته شود. بدیهی است ورود به جلسه مربیگری بهمربی

 خواهد شد. ۴ نکتهلغوشده تلقی و مشمول جریمه 

تغییراتی صورت الع قبلی با اطهست و ممکن است در بعضی از جلسات  شدهبینیها پیشاین تاریخ :۳نکته 

 رسانی خواهد شد. در صورت لغو یا تغییر، جلسات جایگزین با هماهنگی اطالع گیرد.

در  .دهیدتغییر  لغو یارا گری مربیبا توجه به محدودیت مربیان، شما مجاز هستید تنها یک جلسه  :۴نکته 

ساعت قبل از برگزاری اطالع داده شود.  ۲۴گری لغو یا تغییر داده شود بایستی مربیصورتی که بخواهید جلسه 

بندی خواهد شد و شما مجاز به لغو یا تغییر جلسه نخواهید بود. در در صورت لغو جلسه، برنامه مجدداً زمان

خواهد شد که شما  بندیگری برای دومین بار، در صورتی برنامه مجدداً زمانصورت لغو یا تغییر جلسه مربی

بندی مجدد برنامه را از طریق ایمیل یا گری فردی خریداری کرده و سپس، درخواست زمانیک جلسه مربی

. موارد ردبگری از بین خواهد نسبت به جلسات مربیرا ر، تعهد ما آپ ارسال کنید. تکرار برای سومین باواتس

 گری مجدد از طریق لینک زیر خواهد بود:خرید جلسه مربی فورس ماژور با استدالل و شواهد الزم استثناء است.

 گری فردیلینک تهیه جلسه مربی

تدوین جلسه بندی فوق بدون تأخیر یا لغو خود را طبق زمان« برنامه رشد فردی»در صورتی که شما : ۵نکته 

 اهد شد.حساب کاربری شما به عنوان هدیه پایان دوره شارژ خودر  تومان ۱۰۰.۰۰۰مبلغ و ایجاد کنید، 

گری و کد ورود به جلسات مربی شنبه۲روزهای  ۰۸:۰۰تا  ۰۷:۰۰ساعت گری شما از : جلسات مربی۶نکته 

شده ریزیامهی جلسات برن. این کد برای همهبه اطالع شما خواهد رسید آپرسان واتسپیاماز طریق  شما

زوم را بر روی موبایل، تبلت، افزار نرمنصب، فعال و سپس،  vpnابتدا یک فیلترشکن یا  اعتبار خواهد داشت.

و اتصال قبل  سازیهای اولیه را برای فعالتستخواهشمند است اندازی کنید. تاپ یا رایانه خود نصب و راهلپ

 از جلسه انجام دهید.

شده آخرین جلسه برگزارشده در فولدری : کلیه مستندات اعالمی از طرف مکتب تغییر و فایل فیلم ضبط۷نکته 

شود. بدیهی است شاگرد تغییر در صورت نیاز باید فیلم را دانلود به نام شاگرد تغییر در گوگل درایو ذخیره می

 ساعت پاک خواهد شد. ۴۸کند. زیرا فایل فیلم ظرف 

http://chitgarha.com/
https://chitgarha.com/product/personalcoaching/
https://chitgarha.com/product/personalcoaching/
https://chitgarha.com/product/personalcoaching/
https://wa.me/+989396397649
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دقیقه خواهد بود. خواهشمندیم رأس ساعت مقرر در جلسه  ۵۷ گریمربی : مدت زمان مفید جلسات۸نکته 

حضور داشته باشید تا امکان استفاده مؤثر از زمان جلسه برای هر دو طرف میسر باشد. در صورت تأخیر بیش 

ملزم به خرید یک جلسه  ۴مجدد برنامه طبق نکته  بندیدقیقه جلسه لغو خواهد شد و برای زمان ۱۰از 

 دقایق اضافی در کارنامه عملکرد لحاظ خواهد شد. باشید.گری فردی و هماهنگی مجدد میمربی

 گری فردیلینک تهیه جلسه مربی

توانید از طریق ئله برای ورود به جلسه، می: در صورت هر گونه مشکل یا مس۹ نکته

 اطالع دهید. آپرسان واتسپیامو یا  services@chitgarha.com ایمیل

بر روی لینک کلیک  آپرسان واتسپیامدر « وپاسخ محصوالتپرسش»: لطفاً برای عضویت در گروه ۱۰نکته 

 کنید:
https://chat.whatsapp.com/LtaobK9Ihwm6IwHC 

 لغو خواهد شد. در این صورت، عضویت شماطفاً این لینک را به هیچ وجه با دیگران به اشتراک نگذارید. ل

یو برای شما : کارنامه عملکرد برنامه جلسات طبق فرم صفحه بعد به صورت هفتگی از طریق گوگل درا۱۱نکته 

 های این فرم به صورت زیر است:شود. معنی نمایهارسال می

 مطابقت داشته باشد. شدههای ضبطتاریخ به میالدی نوشته شده است تا با کد فیلم 

 بندی که به صورت صفر، یک، دو و ... در متن برنامه نوشته شده است.زمان ویرایش برنامه و یعنی 

 ارد.شده مغایرت دریزیکه با جلسه برنامهای اجراشدهی اجرا یعنی تاریخ جلسه 

  را در طول  تمارینحضور مؤثر یعنی شاگرد تغییر رأس ساعت مقرر در جلسه حضور یافته، تمرین یا

 کند.شده را دریافت میبینیمدت اجرای جلسه ارائه و از جلسه موردنظر خروجی پیش

 کند.ریزی شده را از لحاظ روز و ساعت جابجا میی برنامهجابجایی حضور یعنی شاگرد تغییر جلسه 

  ست.اکرده  ساعت قبل اعالم ۲۴غیبت موجه یعنی شاگرد تغییر عدم حضور خود را برای جلسه ظرف 

 این صورت،  غیبت غیرموجه یعنی شاگرد تغییر عدم حضور خود را برای جلسه اعالم نکرده است. در

 هیه کند.تجلسه موردنظر از دست رفته اعالم و او موظف است جایگزین جلسه را در صورت تمایل 

 گری فردیجلسه مربیلینک تهیه 

ید و برنامه امضاءشده را : تعهد خود را نسبت به این برنامه و مفاد آن با امضاء ذیل این صفحه ابراز کن۱۲نکته 

 برای ما ارسال کنید.

، شاگرد برنامه رشد فردی خدابنده عبداهللمن، 

م مکتب تغییر متعهد به این برنامه و مقررات آن هست

 و آن را قبول دارم.

 امضاء
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و فقط برای استفاده شخصی تهیه شده است. هر گونه انتشار این مدرک به « چیتگرها مکتب تغییر»متعلق به این مدرک کلیه حقوق مادی و معنوی  ©

منتشر شود یا به فروش و نباید به هیچ عنوان کپی، تکثیر،  های متخلفان حق تألیف است. بنابراین،مجازاتشامل  صورت آنالین و غیر آنالین ممنوع و 

 .برسد

 خدابنده عبداهلل –گری برف جلسات مربیعملکرد  کارنامه

 وضعیت مدت زمان ساعت ورود تاریخ و عنوان جلسه ردیف

    ۲۰۱۹۰۵۲۷ صفر مرور برنامه و آمادگی برای تغییر ۱

    ۲۰۱۹۰۶۰۳ صفر اول هفته و کارنامه بررسی ۲

    ۲۰۱۹۰۶۱۰ صفر شخصی مأموریت ۳

    ۲۰۱۹۰۶۱۷ صفر زندگی اندازچشم و هاارزش ۴

    ۲۰۱۹۰۶۲۴ صفر زندگی تحلیل ۵

    ۲۰۱۹۰۷۰۱ صفر زندگی نقشه و اهداف ۶

    ۲۰۱۹۰۷۰۸ صفر زندگی کارت ۷

    ۲۰۱۹۰۷۱۵ صفر همسویی زندگی ۸

    ۲۰۱۹۰۷۲۲ صفر فعالیت زندگی ۹

    ۲۰۱۹۰۷۲۹ صفر زندگی اجرای پایش و ۱۰

 ٪  گریبیشده جلسات مرمصرفجمع کل ساعات و دقایق 
 ٪  گرییق جلسات مربیمانده ساعات و دقاباقی

 ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ...( شده مجدد )ویرایشریزیگری برنامهساعات و دقایق جلسات مربی
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