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 درباره برنامه 

 .مقصريد حتماً برويد دنیا از فقیر اگر اما نیستید مقصر بیايید دنیا به فقیر اگر

 



شما تمام آن چیزهایی که برای رسیدن به ثروت از راه درست و حالل   ثروتو  علمدر مدرسه مجازي 

کتاب، جزوه هاي آموزشی گام به گام، فیلم، عکس، نرم افزار و خیلی نیاز است را خواهید یافت مثل 

خود شماست که اگر آن  اراده و تالش و خواستنو فقط یک چیز را درآن نمی بینید و آن هم  چیزهاي دیگر

هم چاشنی آن بکنید مطمئن باشید که حتماً حتماً در این راه یعنی  اشید و کمی هم داشته ب

 ثروتمند شدن موفق خواهید شد.

هدف از ارائه این برنامه باال بردن اطالعات و افزایش هوش و سواد مالی شما می باشد که در این 

سن و با برنامه ریزي دقیق تمام برنامه عالوه بر اینکه سعی شده است چیزي از قلم نیافتد، به نحو اح

 آنچه را که براي موفقیت مالی شما عزیزان مورد نیاز است را هم قرار داده ایم.

اصوالً فرق بین انسانها، فرق میان باورهای آنهاست. انسانهای موفق با باورهای عالی،   

آفرین  ثروت، باورهای عالی و ثروتمندموفقیت را برای خود خلق می کنند. انسانهای 

دارند که با اعتماد به نفس عالی خود و بدون توجه به تمام مسائل، به دنبال کسب 

 دلخواه خود می رسند. ثروت می روند و به لحاظ باورهای مثبتشان به ثروت

 

ها و تمامی موارد دیگری که ها و فیلماین برنامه شامل چندین بخش مختلف می باشد و تمامی مقاالت و کتاب  

وجود دارد برای کمک به شما در جهت رسیدن هرچه سریعتر به آرزوهای مالی می باشد و به این مه برنادر این 

نکته مهم توجه داشته باشید که اگر فقط این برنامه را استفاده کنید و در جهت رسیدن به اهداف و آرزوهایتان 

وم که بدون اذن خداوند مهربان، حتی تالش نکنید، هرگز نتیجه نخواهید گرفت. در ضمن این نکته هم یادآور ش

برگی هم از درخت نخواهد افتاد. پس با تالش فراوان و توکل به خدای بزرگ و با پشتکار و در نهایت استفاده 

صحیح از این برنامه، مطمئن باشید که حتماً موفق خواهید شد و به تمامی آرزو ها و اهداف مالی خود خواهید 

 رسید.

 



  

عالی سرچشمه همه موفقیتهای بزرگ است. چرا که  باورهای. باورهاست نونقانون زندگی قا

دارند خلق می کنند. باور او تعیین می کند. انسانها هرآنچه را که  باورهایتوانمندی یک انسان را 

تعیین کننده کیفیت اندیشه  باورهاشما دستاوردهای شما را در زندگی می سازند. زیرا  باورهای

 عامل اولیه اقدامها و اقدامها عامل اصلی دستاوردهاست.ها، اندیشه ها 

فکر کنند،  معنویتو  آرامش، سالمتی، ثروت، علماگر انسانها با اشتیاق فراوان بتوانند به 

زندگی خواهند کرد و در دنیا و آخرت  معنویتو با دنیایی از  آرام، سالم، ثروتمند، عالمقطعاً 

 صیب کسانی خواهد شد که اینگونه بیاندیشند.سعادتمند خواهند شد. این موفقیت ن

 به امید روزی که باورهایمان را به سوی تعالی بارور کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 از خداي بزرگ براي همه شما دوستان خوبم اول سالمتي و سپس ثروتمندي و عاقبت به خيري را آرزومندم.
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 برنامه های مورد نیاز 

 باشد نصب شما سیستم روی بر افزارهایی نرم باید ثروت و علم مجازی مدرسه مجموعه از بهتر استفاده برای

 و غیره   Flash Player  Adobe Reader ,  , WinRAR مانند

زیرا اگر آنها بر روی سیستم کامپیوتر شما نصب نباشند نمی توانید از برخی محتویات درون این برنامه استفاده 

مدرسه کنید. اگر آنها را ندارید ما آنها را برای استفاده شما خوبان قرار داده ایم و شما می توانید با نصب آنها از 

 بهره ببرید. به خوبی مجازی علم و ثروت

 

 

 صحبتی مختصر با شما 

ای دیگر در زیر آوار  ای غرق در رفاه و آسایش و ثروت هستند و عده اید که چرا عده آیا تا کنون از خود پرسیده

کنید علت پولدار  شدن ثروتمندان چه بوده است؟ آیا بخت و اقبال یار آنها  زنند؟ فکر می مشکالت مالی دست و پا می

 مشیت الهی این بوده است که فقط عده کمی طعم شیرین موفقیت و ثروت را بچشند؟ بوده است؟ آیا

 و ما دانشگاه، در چه و مدرسه در چه مای آموزش ستمیس متأسفانهی ول. است آموزش ،یتیموفق هر اساس و شالوده

به  .کند ینم و نکرده آماده رکا و کسبی واقعی ایدن به ورودی برا ازین موردی اقتصاد وی مال ماتیتعل با را ما فرزندان

اند کسانی هستند که آموزشهای مالی و مهارتهای  های بیکران دست یافته همین خاطر است که اکثر افرادی که به ثروت

کسب و کار را یا از پدران خود در منزل و در پشت میز شام آموخته اند و یا کسانی هستند که مدرسه یا دانشگاه را نیمه 

 اند و این آموزشها را در محیط واقعی و از طریق آزمون و خطا به دست آورده اند. تمام رها کرده

پول در اطرافتان وجود دارد، همینطور حسابدار، بانکدار و استاد دانشگاه،  اید که چقدر معلم بی آیا تا به حال متوجه شده

 کوشی هستند!  در حالیکه اکثر آنها افراد تحصیل کرده، باهوش و سخت

شود، به همین خاطر نگرش  نجا که در مدارس و دانشگاهها دیدگاه ثروتمندان در مورد پول آموزش داده نمیاز آ

 گیرد. فرزندان در مورد پول درمحیط خانواده و از طریق پدر و مادرها شکل می

 اند! بهره  ی بیاما چگونه توقع داریم فرزندان دانش مالی را بیاموزند در حالی که پدر و مادرها خود از دانش مال

گذار بار بیایند درحالی که پدر و مادرها خودشان از ریسک کردن در هراسند! به  چگونه توقع داریم فرزندان، سرمایه

شود و  های ثروتمند از نسلی به نسل دیگر سینه به سینه منتقل می همین خاطر است که اصول ثروتمند شدن در خانواده

 مانند. نصیب می ی ثروتمندان به فرزندانشان بیهای مال اکثریت جامعه از آموزش



اولین جلسه رانندگی خود را به یاد بیاورید. چقدر سخت بود که باید تمام اعمال رانندگی را آگاهانه و به صورت همزمان 

ماشین انجام می دادید. تمرکز بر روی یک عمل شما را از اعمال دیگر غافل می کرد. مثالً در هنگام تعویض دنده کنترل 

می توانید بدون این که فکر  اگر گواهینامه گرفته باشید و مدتی باشد که رانندگی می کنید،را از دست می دادید. ولی 

کنید با استفادة همزمان از گاز، کالچ، ترمز و فرمان، ماشین را به درستی هدایت کنید. حتی این اتفاق برای شما پیش 

کنید در حالی که غرق در افکار روزمره هستید و ناگهان به خود می آیید و می  آمده است که برای مدت مدیدی رانندگی

 اید و ماشین را به درستی هدایت کرده اید. بینید بدون این که توجه کرده باشید مسیر را درست آمده

 دانید علت چیست؟ می

به ضمیر ناخودآگاه خود سپرده اید و  اید، اصول رانندگی را شما در اثر تمرین، ممارست و تکرار در رانندگی ماهر شده

 گیری کنید و ماشین را به درستی هدایت کنید. توانید در لحظه تصمیم حاال بدون این که فکر کنید به سرعت می

ها را به ضمیر ناخودآگاه خود سپرده  گذاری، شناسایی فرصت در واقع ثروتمندان نیز در اثر تمرین و تکرارِ اصول سرمایه

ها به سرعت آنها را شناسایی و شکار می کنند و همچنین با فراگیری دانش ثروتمند شدن راه  اهده فرصتاند و با مش

 رسیدن به پول و ثروت را برای خود هموار کرده اند.

 شما نیز با فراگیری دانش امور مالی و موفقیت و همچنین داشتن نقشه راه، عالوه بر 

گذاری یادگیری اصول سرمایه ، 

های طالئی اقتصادی عیتشناخت موق، 

 شناخت بازار امالک و مستغالت، 

 بازار سکه و طالو  شناخت بازار بورس و انواع سهام ، 

و نحوه راه اندازی کسب و کار، شناخت انواع کسب و کارها 

 یادگیری نحوه هدف گذاری و برنامه ریزی، 

 ا و ایده هافراگیری ساخت تابلوی آرزوها و دفترچه های ثبت اهداف و موفقیته، 

 یادگیری کارآفرینی و نوشتن طرح توجیهی و اصول بیمه و مالیات و چک و سفته 

  دیدن فیلمهای متعدد در زمینه افزایش هوش مالیو با  

 های صوتی در زمینه های موفقیت و موفقیت مالی و همچنین گوش کتاب ،پاکدست های آموزشیباگوش دادن به و

 ای افراد ثروتمند و موفقکردن سخنرانی ها و سمیناره



  هزاران جزوه و کتابی که در این مدرسه مجازی وجود داردو  

... و 

ها و قواعد آنها را به ضمیر ناخودآگاهتان بفرستید و بدون این که با آزمون و خطا در دنیای  توانید اصول، تکنیک می  

 کنید. را بیدار واقعی پول و وقت خود را از دست دهید، شم مالی و نبوغ مالی خود 

  

ی مال مشکالت که سازد یم قادر را ما فرزندان و ما که استی فکر انیجر کی یمال شمّ و نبوغ که دیباش داشته خاطر به

 به بود دیخواه قادر هم باز د،یکارباش ندهیجو کی یحت ای داریسرا معلم، کارمند، کی امروز شما اگر. میکن حل را مان

 مای آرزو. دیده آموزش را مطالب نیا برسند،ی مال استقالل به دیهست لیما و دیدار وستشاند کهی کسان همه و خودتان

ی خوشبخت سعادت، به قادرند که دهدی آگاه همگان به و دیایب جامعه افراد تک تک کمک به افزار نرم نیا که است نیا

 .باشند خواستارش واقعاً خود کهی صورت در برسند رفاه و

اند؟ شده ثروتمند معجزه با وی شانس وی اتفاق صورت به ثروتمندان دیکن یم فکر هنوز ایآ 

شان نیوالدی مالی آموزشها فقدان وی آموزش ستمیس ضعفی قربان شهیهمی برا دیبا جامعه متوسط افراد فرزندان ایآ 

 شوند؟

د؟یاموزیب آنها به رای ندثروتم وی گذار هیسرما اصول دیبده فرزندانتان به پولی قدر نکهیای جا به ستین بهتر ایآ 

اموزند؟یب رای واقعی ایدن به ورودی برا ازین موردی آموزشها ما فرزندانی روز باالخره است دهینرس آن وقت ایآ 

به آن آموزش و کار و کسبی واقعی ایدن اصولی ریفراگ با و میبزن باال را مانیهانیآست تا است دهینرس آن وقت ایآ 

 م؟یکن جبران رای آموزش ستمیس در جودمو مفرط ضعف فرزندانمان

ی فردا و خود امروز ،یثروتمند اصولی ریفراگ با شهیهمی برا بار کیتا است دهینرس آن وقت ایآ باالخره و

  م؟یکن متحول را فرزندانمان

 این که اهیدبخو اگر بروید، رشت شهر مثل کشور شمال به تهران از مثالً بروید مسافرت به که اید کرده قصد کنون تا آیا

 مشخص بعدی مرحله و سفراست کردن قصد دهید می انجام که را کاری اولین دهید قرار زندگیتان برنامه در را سفر

 سفر آن با بخواهید و باشید داشته شخصی اتوموبیل اگر سوم مرحله در. باشد می رشت شهر همان که سفر مقصد کردن

 سالمت از باید و خواهد می هم بنزین حتماً و است بعدی برنامه روغن و آب کردن چک و نقلیه وسیله کردن مهیا کنید

 و اتوموبیل بر شدن سوار چهارم مرحله در و شوید مطمئن هم اتوموبیلتان اجزاء بقیه و الستیکها و موتور و ترمز سیستم

 دانستن به شما راه دامها برای اما است، رفته پیش خوبی به چیز همه کار اینجای تا. باشد می رشت شهر سمت به حرکت



 دید خواهید کنید، تهیه هم نقشه اگر و دارید نیاز کار این انجام برای نقشه داشتن یا و رشت شهر به رسیدن جهت مسیر

 از آخر در و چالوس جاده از دیگری و قزوین اتوبان از یکی: دارد وجود مسیر سه تهران از رشت شهر به رفتن برای که

 اینکه برای خوب. برسانید رشت شهر به را خودتان ساحلی خط از و بروید کشور شمال به نیدتوا می هم هراز جاده

 به سفر برای قصدتان اگر. کنید می مشخص سفر این از را هدفتان و گردید می بر قبل به ابتدا کنید انتخاب را مسیرتان

  .برسید قصدم به و کنید انتخاب را مسیر سه هر توانید می شما باشد تفریحی رشت شهر

اگر قصدتان از سفر برای تجارت و یا انجام دادن کاری باشد بهتر است مسیر اتوبان قزوین را که هم کوتاهتر  و هم ایمن 

تراست را انتخاب کنید . خالصه برای اینکه به شهر رشت برسید هر مسیری که انتخاب شود مستلزم روشن کردن 

ای این کار باید حتماً گواهینامه رانندگی هم داشته باشید. اما آیا با انجام اتوموبیل و شروع به حرکت کردن است و بر

دادن این مراحل و تعیین قصد و تنها با داشتن هدف به شهر رشت می رسید؟ مسلماً باید کیلومترها راه را طی کنید تا به 

ید آیا با روشن کردن چراغها مقصدتان که شهر رشت است برسید. و اگر فرض شود که در شب می خواهید رانندگی کن

می توانید شهر رشت را ببینید؟ مسلماً خیر . پس باید مسیرتان را متر به متر جلو بروید و چراغ اتوموبیل شما هم نهایتاً 

صد متر جلوی شما را نشان خواهد داد. ولی با برنامه ریزی و تعیین هدف و مهیا کردن مقدمات سفر که در ابتدا گفته شد 

رشت خواهید رسید. ولی ممکن است در طول مسیر با هزار جور حادثه یا مسائل از پیش تعیین نشده روبرو به شهر 

شوید . مثل تصادف، پنچر شدن چرخ اتوموبیلتان و چند جور حادثه یا اتفاق دیگر اما چه چیز است که شما را از انجام 

با امید به خداوند مهربان و با نام و یاد او سفرتان را آغاز دادن این سفر منصرف نمی کند. اولین چیز امید است، بله شما 

در مرحله بعد هم همانطور که گفتم تعیین هدف و  می کنید و از او می خواهید که شما را به سالمت به مقصدتان برساند.

 برنامه ریزی و داشتن اطالعات الزم و کافی و شناخت مسیر می باشد که شما را به مقصد می رساند. 

این همه که گفتم برای این بود که جهت موفقیت در زندگی و موفقیت در امور مالی و برای پولدار شدن و ثروتمند شدن 

نیز باید همه این کارها را انجام دهید و مطمئن باشید که حتماً موفق خواهید شد. این نرم افزار بعد از اینکه قصد کردید 

نباشید تا بتوانید زندگی ایده آلی داشته باشید و به دیگران هم کمک کنید و بعد از لحاظ مالی موفق شوید و هیچگاه فقیر 

از اینکه از خدای مهربان هم اینها را خواستید نقشه راه را  در اختیارتان قرار می دهد. مطمئن باشید که اگر مطالب موجود 

 حتماً حتماً موفق می شوید. زم را ببرید،در این برنامه را درست استفاده کنید و از تک تک نکات و قسمتها بهره ال

   

بزرگترین هدف و انگیزه ای هم که ما را برآن داشت که این برنامه بزرگ را آماده کنیم، خدمت به هم وطنان عزیز 

بوده است تا انشااهلل با عنایت خداوند و با تالش و کوشش خودتان و با کمک گرفتن از اطالعات این برنامه و اجرای آنها 

 به تمام اهداف مالی که در زندگیتان به دنبالش بوده اید برسید.



فیلم در زمینه کسب ثروت و موفقیت مالی و افزایش سواد مالی تقدیم شما عزیزان می گردد. 51در این بخش 

 مراقب الماس های زندگیمان باشیم 

 شدن ثروتمند تا گام شش 

 پول پنهان رازهای 

 شما واقعی ثروت 

 کرد عوض را جابز استیو زندگی که سوالی 

 موبایل بدون موفیقیت 

 تورم و رکود تعریف 

 معروف های شکست 

 زندگی در تغییر افکار، تغییر 

 چیست؟ گذاری سرمایه در زمانی افق 

 بودید افسرده کمتر درصد 51 اگر 

 سرنوشت  انیمیشن 

 آرامش 

 اراده 

 

وزشی با گویندگی مهندس حمیدرضا پاکویان در زمینه مدیریت کسب و کار، کسب ثروت، پاکدست آم 1در این بخش 

موفقیت مالی و افزایش سواد مالی تقدیم شما عزیزان می گردد.

 راز موفقیت 

 مدیریت کسب و کار 



 گام به گام تا موفقیت 

 ذهن ثروت ساز 

 الیه اوزون را پاره کن 

 گوش کنید تا به آرامش برسید 

 دن علم ثروتمند ش 

 مدیتیشن جذب سالمتی 

 

این بخش شامل هزاران عکس و عکس نوشته در زمینه های گوناگون موفقیت و بالخصوص موفقیت مالی می باشد.

 مجموعه عکس های در آرزوی ثروت 

 مجموعه عکس های تفاوت فقیر و ثروتمند 

 مجموعه عکس های موفقیت مالی 

 مجموعه عکس های عکس نوشته 

  های اسکناسهای قدیمی و جدیدمجموعه عکس 

 

مرتبط با آموزش موفقیت، موفقیت مالی، سرمایه در این قسمت سعی شده است تا آدرس بیشتر سایت ها و وبالگ های 

گذاری و راه اندازی کسب و کار و بسیاری از سایت های مرتبط گنجانده شود.

  موفقیت و موفقیت مالیب و کار، سرمایه گذاری، راه اندازی کس مرتبط با  سایتصدها معرفی 

 های موفقیت و موفقیت مالی و کسب و کار معرفی کتاب 



 

در این قسمت زندگینامه و آدرس سایت برخی از اساتید موفقیت ایران همچون محمود معظمی، احمد حلت و دکتر 

استاد دیگر آورده شده است. 7آزمندیان و 

  و ارائه آدرس سایت اساتید بنام و معروف در زمینه موفقیت در ایرانمعرفی 

 

 

 
A. آموزش کسب ثروت 

B. آموزش موفقیت 

C. کتاب های صوتی برایان تریسی 

D. آموزش برنامه ریزی 

E. آموزش هدف گذاری 

F. آموزش سخنرانی 

G. نقشه ذهنی 

H. تصویرسازی ذهنی 

I. چه های موفقیت، هدف گذاری و ایده یابیراهنمای تهیه و ساخت دفتر 

J. راهنمای اخذ وام و تسهیالت 

K. کاریابی و استخدام 

 



 

 

a) راهنمای دسته چک 

b) بیمه و مالیات 

c)  بانکداریبانک و 

d) پولسازی از راه حالل 

e) مطالب جادویی 

f) هوش مالی کودکان 

g) راهنمای پس انداز 

h) قانون جذب 

i) تبلیغات و بازاریابی 

j) ناسیروانش 

k) بازار بورس 

l) شوییفنگ 

m) کارآفرینی 

n) زندگی نامه 

o) بورس کاال در تهران 

p)  حقوق و دستمزد 

q) راهنمای ثبت شرکت ها 

r) گزینش و استخدام 

s) آموزش زبان انگلیسی 

t) آموزش حسابداری 



u) تست هوش مالی 

v) مصاحبه 

w) آموزش کامپیوتر 

x) مجله علم و ثروت 

y) سخن روز 

z) جزوات گوناگون 

 

 

i. ی درآمدزایی از اینترنتروش ها 

ii. من میتونم شما رو ثروتمند کنم 

iii. راهنمای کسب ثروت، عشق و سالمتی 

iv. راهنمای ثروتمند شدن 

v. جزوات اندرویدی 

vi. آموزش موفقیت مالی 

vii. آموزش با اینفوگرام 

viii. آموزش ساخت و تهیه تابلوی آرزوها 

ix. جمالت تاکیدی 

 



 

A. آموزش کسب ثروت (DVD 1) 

 خوبم دوستان شما به و گرفت خواهید یاد حالل و درست راه از را ثروت و پول آوردن بدست نحوه شما جزوات این در

 کنید برداری نت آنها از و کرده مطالعه فراوان دقت با راجزوات  این در موجود نکات و موارد تمامی که دارم اکید توصیه

 و موفق افراد های تجربه روی از و تجربی صورت به جزوات این. بپوشانید عمل ی جامه خود های آموزه به سپس و

و کامالً حرفه ای تالیف گردیده است و نکات مهم با رنگ های مختلف از یکدیگر  است شده آوری جمع و تالیف ثروتمند

 متمایز شده اند.

 ثروتمندان ادبیات 

 سال دو از کمتر در میلیونری تا خانمانی بی از 

 شدن پولدار های راه ترین سریع و ینتر آسان  

 شدن ثروتمند براى اسراری 

  کند؟ می تغییراتی چه شما پولی شوید، عادتهای ورشکسته اگر 

 پولسازی برای   ذهن سازی آماده 

 تومان میلیون 511 آوردن بدست آموزش 

 ها چینی زبان از شدن ثروتمند آموزش 

 است؟ نهچگو هجری پانزدهم قرن آغاز شما در مالی اوضاع 

 اید؟ آمده دنیا به شدن میلیاردر برای آیا 

 دارد؟ نیاز باال هوشی بهره به شدن ثروتمند آیا 

 است؟ معجزه واقعا مرکب سود آیا 

 شوید؟ ثروتمند مایلید آیا 

 است؟ ایران شدن پولدار برای دنیا مناطق بهترین از میدانید یکی آیا 

 ریدبگی جدی هستید، جوان تا را پولی های توصیه این 

 شوید آشنا خودساخته میلیونرهای بزرگ اسرار با 

 کنید؟ می قربانی را چیزی چه مالی، امروز بهتر آینده یک برای 

 مالی مشاور بهترین 

 پردرآمد افراد مهم بسیار خصوصیت پنج 

 خوردن آب مثل شوید پولدار 

 آوردن در پـول برای پیـشنهادهایـی! 

 خودساخته ثروتمندان سبک به زندگی یا موفقیت و ثروت جذب تکنولوژی 



 ثروت جذب های تکنیک 

 شدن پولدار واقعاً واقعاً راه تنها 

 نبودند ثروتمند ابتدا از که شما به موفق افراد های توصیه 

 بشم پولدار اگه ؛ عقیم آرزویی و کودکانه توهّمی 

 ثروتمندان ویژگی ؛ ثروت 

 (ثروت اصول)  بودن پولدار یا بودن ثروتمند ؛ شدن ثروتمند  

 تصمیم یک با شدن ثروتمند! 

 شدند؟ پولدار چگونه بزرگ ثروتمندان 

 ؟ شوند می ثروتمند ثروتمندان چرا 

 کنید؟ پیدا را خودتان شدن ثروتمند راه چطوری 

 ؟ رسیدند بیشمار ثروت به افراد این چگونه 

 بمانیم؟ باقی پولدار و شویم پولدار چگونه 

 کنیم؟ خرج پول درست چگونه 

 ؟ شد ثروتمند ایران در خالی دست با توان می چگونه 

 شما ثروتمند ی همسایه راز چهارده 

 ریال یک کردن خرج بدون ثروتمندی برای حس روش چهارده 

 ثروت به رسیدن کلید چهل 

 داد می طال سکه که درختی داستان 

 شویم؟ برنده چگونه پول بازی در 

 شدن ثروتمند برای باقر امام از دعایی 

 شوید؟ نمی ثروتمند شما که علت ده 

 میلیاردر افراد ویژگی ده یا  شدن پولدار قدم ده 

 تریسی برایان زبان از شدن پولدار درآمد و کسب ثروت و موفقیت راز دوازده 

 بدانند باید پول درباره همه که مهمی نکته دوازده 

 شد خواهید پولدار حتما من روش با باخ دیوید 

 اندیشند می چگونه ثروتمندان ؛ ثروتمند ذهن 

 کنید فعال را خود میلیاردر هنذ 

 هوش و آفرینی ثروت رابطه 

 ایران مردم درآوردن پول عجیب راز 

 شدن ثروتمند رازهای 

 جهان مرد ثروتمندترین زبان از ثروتمندشدن رازهای 

 ثروت موفقیت شدن پولدار روش و راه 

 سرمایه بدون شدن پولدار برای راهکارهایی! 

 موفق افراد آمددر کسب موفقیت راز ثروت روانشناسی 



 ثروت و مالی آزادی به رسیدن برای هایی روش 

 کنید تبدیل حقیقت به را شدن پولدار رویای 

 روزی و رزق افزایش برای حل راه سی 

 ثروتمندی مسیر 

 شدن ثروتمند راه ترین صادقانه 

 دیجیتال برند ایجاد طالیی های قانون 

 شد؟ ثروتمند چگونه قلی 

 وتثر و شانس به دستیابی گامهای 

 گذارد؟ می تاثیر ما رفتار بر پول چگونه پول نام به مخدری 

 باشید ثروتمندان دنیای مراقب 

 شدن ثروتمند برای راه ترین مطمئن 

 است؟ چقدر تان مالی هوش دانید می 

 شدن ثروتمند برای راه ترین مطمئن 

 شدن پولدار برای مؤثر و خواندنی هایی نکته 

 مالی مسائل انداختن تعویق به های هزینه 

 باشید داشته پول مورد در باید که باوری هشت 

 ثروتمند و فقیر افراد فکر طرز در مهم تفاوت هشت 

 ماندن فقیر و شدن فقیر برای عالی راه هشت 

 دنیا ثروتمندان مشترک عادت هشت 

 شدن ثروتمند طالیی قانون هفت 

 کند می پول آهنربای را ذهنتان که ای نکته هفده 

 شدن ثروتمند هنر 

 ندارید پارتی یا پول که وقتی! 

 گویند نمی شما به ثروتمندان که اسراری از یکی 

 باور- ثروتمند افراد ویژگی 

  عنوان دیگر 511و  

 

B.  آموزش موفقیت (DVD 1) 

شویم؟  موفق چگونه که بیاید، پیش سوال برایمان و برویم فکر به ها ساعت که بیاید پیش برایمان اوقات گاهی شاید

 به شما تا کرد خواهد کمک شما بهجزوات  این بگیریم؟ زندگی از را خود سهم چگونهباشیم؟ داشته خوبی زندگی چگونه

 .برسید خود آل ایده زندگی به و دهید پاسخ بتوانید ها پرسش این

 خواهی؟ می چه زندگی از است شده تحمیل ما به زوری صورت به زندگی نظرتان به



 نمی ها انسان ما اکثر کنید؟ می کار چه برای کنید؟ می زندگی چه برای ؟ستچی زندگی از هدفتان که بدانید باید شما

 شب تا صبح از .رویم می مسیر کدام به که دانیم نمی و نداریم مشخصی اهداف زیرا ،کنیم می زندگی چه برای که دانیم

 همین به را کارمان و بگذرد ندگیز تا کنیم کار باید که دانیم می فقط .کنیم می کار چه برای دانیم نمی ولی کنیم می کار

 ایم شده تعیین پیش از وظایف سری یک تربا یک یا دستگاه یک همانند که است خاطر همین به و داریم دوست دلیل

 در و کنیم می کار سختی به روز طول در رویم، می کارمان محل سمت به صبح .کنیم کار گونه این باید تنها و داریم

 خرج جوابگوی توانیم نمی آن با که گیریم می نمیری و بخور حقوق هم ما پایان در و آییم می نهخا به شب پایانی ساعات

 که باشد دالیلی از یکی این شاید .گوییم می بد کس همه از نالیم می عالم همه از و میشینیم که اینجاست و باشیم هایمان

 کشیم می سختی چه هر تا خواهیم می چه زندگی از که کینم فکر امروز همین بیاییم پس .نیستیم راضی خود زندگی از ما

 .باشد بخش لذت برایمان

  «موفقیت به رسیدن کوتاه راه « پی  ال ان 

 شما درآمد و زندگی،موفقیت در جهشی آغاز اثرمرکب  

 است درآورده بصدا را جدی تغییرات زنگ سردرگمی، احساس 

 ببرید لذت آبی اقیانوس در شنا از 

 مالی موفقیت اصول 

 برتر زندگی برترشایسته آفریده 

 کرد خواهید متحول را دنیا دارید، را نشانه 51 این اگر 

 دهید انجام نباید را کار ۹ این باشید موفق خواهید می اگر 

 موثر رابطه جادوی آموزش 

 احساسات مدیریت آموزش 

 مالی موفقیت در ارتباطات اهمیت 

 است؟ بهتر همیشه بیشتر آیا 

 هستیم؟ یموفق های آدم ما آیا 

 کنید؟ می مالی موفقیت احساس اضافی درآمد چقدر با 

 موفقیت بازسازی 

 ندارد وجود شکست نام به چیزی بپذیرید 

 مالی موفقیت برای مهم بسیار توصیه بیست 

 موفقیت تضمین جهت طالیی راز پانزده 

 بشناس را ات درونی های پتانسیل 

 سایرین به نسبت موفق افراد برتری پنجاه 

 خوشبختی و قیتموف تمرین 

 موفق رهبران تکراری جمالت 

 ترند؟ موفق کار در شیفته خود افراد چرا 

 شوند؟ نمی موفق هرگز ها آدم بعضی چرا 



 ؟ هستند تر موفق دیگران از ، ها بعضی چرا 

 است؟ سالگی 01 تا 01 بین ها موفقیت بیشتر چرا 

 برسیم؟ موفقیت به خالی دست با چگونه 

 بده انجام العاده فوق صورت به را آن لیو بزن کار یک به دست تنها 

 بشناسید را خود قوت و ضعف نقاط 

 باشیم؟ موفق هم باز سرطان وجود با چگونه 

 یخ آب چالش از گرفتن درس 

 کان الیور زبان از زندگی و کار در موفقیت های راز 

 موفقیت جامع راهنمای 

 رساند؛ می مالی موفقیت به را شما که راهی 

 مالی فقیتمو برای زندگی سبک 

 مالی موفقیت سوی به هوشمندانه حرکت سی 

 موفقیت حصول و راندمان افزایش روش شش 

 مالی موفقیت برای مهم های عادت 

 زیگالر زیگ های توصیه با موفقیت 

 بنویسید را موفقیت 

 کنید تمرین را موفقیت 

 بخوانید دقیقه یک در را دنیا های آدم ترین موفق رازهای 

 موفقیت جهت ضروری گیری تصمیم هفت 

 

C. برایان تریسی (DVD 1): کتاب+صوتیPDF  

 و صوتی صورت دو به که است گرفته قرار تریسی برایان آقای جناب جهان موفق مرد آثار از تعدادی قسمت این در

 سوی به نیز شما موفق چهره این آثار کردن گوش و خواندن با امیدوارم. گیرد می قرار اختیارتان در الکترونیکی کتاب

 .دهید سوق مسیر این به نیز را دیگران و روید پیش مالی موفقیت خصوصاً و موفقیت

 بیست و یک روش عالی برای ساختن کسب و کاری پر سود 

 درآمدی که واقعاً ارزشش را دارید بدست آورید 

 درآمد میلیونی 

 برنامه پرواز 

 زمانتان را مدیریت کنید 

 

D. آموزش برنامه ریزی (DVD 1) 

 زندگی برای ریزی رنامهب اهمیت دالیل 



 کنید ریزی برنامه را روزتان چطور 

 شدن میلیونر برای دقیق ریزی برنامه 

 شخصیت تغییر برای ناخودآگاه ضمیر ریزی برنامه یا تغییر تکنولوژی 

 زمان سارقین 

 زمان مدیریت 

 زمان مدیریت ماتریس 

 ای؟ کرده انتخاب خودت آیا 

 کنیم؟ می فکر مالی مسائل به چقدر 

 کنید؟ تنظیم را مالیتان برنامه چگونه 

 کند؟ می نگران را ما آینده به کردن فکر آیا 

 ساخت؟ توان می ابزارهایی چه با را آینده 

 بدهید امید خودتان به ها روش این با 

  بگیریم؟ را زندگی تصمیمات ترین سخت چطور 

 جدول برنامه ریزی روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه و نحوه تکمیل آنها 

 زمانی نقشه 

 

E. آموزش هدف گذاری (DVD 1) 

 آن شما .شده تعیین پیش از خواسته یعنی هدف .است گذاری هدف چگونگی وسازمانی فردی موفقیت الزامات از یکی

 به باشید، نداشته روی نشانه برای اگرهدفی .هستید کنید می فکر که آنچه شما .هستید کنید می فکر که نیستید چیزی

 !رسید خواهید بدان بطورحتم باشد، ناکجـــــاآباد مقصدتان گرا. رسید نخواهید جایی

 زندگی در گذاری هدف و هدف 

 رؤیاست یک برنامه، بدون هدف 

 کاربردی گذاری هدف 

 هستم؟ چه دنبال به چیست؟ من اهداف 

 کنیم؟ هدفگذاری چگونه 

 جدید سال در شخصی گزاری هدف 

 گذاری هدف برگ هفت 

 زندگی چرخه... اول اپیزود 

 نباشند هماهنگ اصلی نیاز با زندگی اهداف اگر 

 ندارید بر خود هدف از چشم که این برای روش پنج 

 کنید نقشه را خود مالی اهداف 

 کار و کسب انداز چشم ساخت راهنمای  



 برسید؟ باید کدام به دارید، هدف یا آرزو چند اگر 

 گذاری هدف جدول 

 کنم می شروع شنبه همین از 

 از شنبه ها متنفرم 

 

F. ش سخنرانیآموز (DVD 1) :فیلم+PDF 

 مهارت های سخنرانی 

 سیر تا پیاز سخنرانی 

 چگونه فوق العاده صحبت کنیم؟ 

 مهرت های ارتباطی میان فردی 

 چطور مثل استیو جابز سخنرانی کنیم؟ 

 راهنمای گزارش نویسی و مکاتبات اداری 

 

G. نقشه ذهنی (DVD 1) :فیلم+PDF 

نقطه مرکزی  است که حول یکموارد دیگر و  فعالیتها، ایده ها ،کلماتای نمایش ها بر مجموعه ای از دیاگرامنقشه ذهنی 

یا کلمه کلیدی بطور محوری کشیده می شود. نقشه ذهنی برای ایجاد، تصویرکردن، ساختاردهی و طبقه بندی ایده ها در 

ه ذهنی می توان به سرعت زمینه های مطالعات و تحقیق، حل مسئله و تصمیم سازی کاربرد دارد. با استفاده از نقش

ساختار یک موضوع را شناسایی نمود و همچنین ارتباط بین اجزای سازنده موضوع را درک کرد. استفاده از نقشه ذهنی 

بسیار آسان است. کافی است برای استفاده از آن یک برگ کاغذ بردارید، یک دایره یا بیضی وسط صفحه بکشید و 

ن بنویسید. سپس با اضافه کردن شاخه های مختلف متصل به مرکز، موضوعات جانبی عنوان موضوع مورد نظر را درون آ

را اضافه نمایید. هر شاخته می تواند زیر شاخه های مختلف داشته باشد. می توان برای هر موضوع در هر شاخه از رنگهای 

 .مختلف استفاده نمود و حتی می توان شکلهای مختلفی را کنار موضوعات اضافه نمود

 ذهنی نقشه 

 چیست؟ ذهنی نقشه 

 ناهوشیار ذهن 



 کاغذ روی بر مغز عصبی نرونهای ساختار سازی شبیه جهت روشی بوزان تونی ذهنی نقشه 

 متن ویرایشگر از استفاده با ذهنی های نقشه ترسیم Word 

 ذهن و مغز کتاب 

 فیلم آموزش نرم افزار مدیریت ذهن 

 فیلم آموزش نرم افزار مایندمپر 

 نرم افزار Mind Maple 

 

H. تصویرسازی ذهنی (DVD 1) :فیلم +صوتی+PDF 

 را خواهید می که آنچه تان ذهن در کند می کمک شما به که است ابزاری ،آرزوها تابلوی همان یا دیداری صفحه یک

 صفحه این کنید، می ثبت تان ذهن در را دلخواه تصویر کنید، می نگاه دیداری ی صفحه این به وقتی. کنید تصور

 و ها خواسته خلق برای عنصر دو پس. آورد می بوجود شما در مثبتی احساس و کند می تحریک را ساتتاناحسا

 :دارید آرزوهایتان

 .کنند می عمل تمام نیروی با که احساستان دیگری و شما ذهن یکی 

 موفقیت و ثروت به دستیابی برای جادویی ذهنی، تصویرسازی 

 خالق تجسم تکنیکهای از استفاده با درونی راهنمای نیروی پرورش آموزش 

 ساخت؟ توان می ابزارهایی چه با را آینده 

 خالق تجسم 

 آرزوها به رسیدن اسرار کلید 

 برسید خود آرزوی به ثانیه 81 در 

 آموزش ساخت تابلوی آرزوها 

 دو نمونه آماده از تابلوی آرزوها 

 

I.  راهنمای تهیه و ساخت دفترچه های موفقیت، هدف گذاری و ایده

 (DVD 1) یابی

 که دانيم مي دقيقاً ما از کمي بسيار تعداد اما. هستيم بيشماري آرزوهاي و اهداف داراي زندگيمان در ما همهدفترچه ثبت اهداف: 

 که دانند مي کمي خيلي تعداد ولي باشند پولدار خواهند مي  همه معمول طور به خوب چون دقيقاً، گفتم. خواهيم مي را چيزهايي چه

 .برسند بهش که دارند نظر در زماني مدت چه تا خواهد مي که را ثروتي و پول مقدار يا و خواهند مي پول رچقد دقيقاً



 به چيزها آن به رسيدن زمان همچنين و خواهيم مي دقيق طور به که را چيزهايي آن تمام دانستن در ما به تواند مي اهداف دفترچه تهيه

 .کند کمک ما

 .کنيد تقسيم قسمت 4 به را آن و کنيد تهيه کوچک دفترچه يک

 شويد نزديک مهربان و خوب خداي به داريد دوست حد چه تا که کنيد مشخص مثالً. کنيد مشخص را خود معنوي اهداف اول قسمت در. 1

 بهره آن تعاليم از زندگيتان در و بخوانيد را آن تفسير و قرآن معني مثالً داريد دوست يا و داريد نظر در را زماني چه نزديکي اين براي و

 .ببريد

 را اقداماتي چه و داريد را اهدافي چه خود سالمتي براي که کنيد تعيين مثالً. بنويسيد را آرامشتان و سالمتي اهداف دوم قسمت در. 2

 برويد استخر به مثالً. دهيد انجام بايد را کارهايي چه آرامش داشتن براي همچنين. آورد خواهيد بدست را نتايجي چه و دهيد انجام بايد

 .دهيد گوش موسيقي يا و برويد جنگل و کوه به

 مقدار آن زماني چه تا و خواهيد مي پول مقدار چه که کنيد مشخص دقيقاً قسمت اين در. بنويسيد را خود مالي اهداف سوم قسمت در. 3

 و متري1111 خونه مثالً. بخريد خواهيد مي چيزهايي چه که کنيد مشخص هم آن ريال هر براي و آوريد بدست خواهيد مي را پول

 باشيد داشته اتوموبيل يک بايد آينده سال يک تا کنيد تعيين مثالً کنيد شروع کوچکتر اهداف از خواهشاً ولي.. غيره و کوپه بنز اتوموبيل

 اين هم ماليتان اهداف بقيه براي. رسيدب کوپه بنز به آينده سال ده در و بخريد بلند شاسي اتوموبيل يک بايد آينده سال پنج تا و پرايد مثل

 .کنيد ريزي برنامه طوري

 داريد که هدفي هر و دنيا و ايران دور به سفر اهداف يا و بشردوستانه اهداف مانند. بنويسيد را ديگرتان اهداف هم چهارم قسمت در. 4 

 باالتر مقاطع در تحصيل ادامه مثل

 بندي اولويت را آنها و بگيريد نظر در زماني بازه آنها به رسيدن براي و کنيد مشخص دقيق را اهدافتان حتماً که کنم مي يادآوري دوباره

 ....رسيد مي خواهيد مي که آنچه به سريعتر خيلي دفترچه اين داشتن با باشيد مطمئن کنيد

 کنم مي موفقيت آرزوي برايتان هم من

 از بعد و قبل که را احساسي و ايم بوده ديگران و خود فقيتهايمو شاهد خود زندگي طول در ما همه دفترچه ثبت موفقیت ها:

 نکته اين ولي ايم شده خوشحال بسيار ايم بوده موفق کاري در که اين از هميشه. آوريم مي خاطر به را داشتيم موفقيتها آن آوردن بدست

 کسب موفقيتي و اند رسيده هدفي به که زمان آن.  درو مي يادشان و آورند نمي خاطر به را خاطرات اين  افراد همه که کنم يادآوري را

 ثبت دفترچه) دفترچه يک در بزرگ چه و کوچک چه را موفقيتها اين که است بهتر بنابراين. اند شده شاد و خوشحال چقدر اند کرده

 شما به را فرمان اين شما مغز و هدد مي نفس به اعتماد شما به کار اين زيرا. کنيد مرور را آنها چندگاهي از هر و کنيد ثبت( ها موفقيت

 .برسي هم بزرگتري موفقيتهاي به تواني مي پس کني، کسب را موفقيتها آن اي توانسته وقتي که دهد مي

 را خود نزديک و دور هاي گذشته موفقيتهاي تمامي کنيد، مي نامگذاري من موفقيتهاي ثبت دفترچه را آن که اي دفترچه در حاال همين 

 .فرمائيد يادداشت را داشتيد آوردنشان بدست از بعد و قبل که را احساساتي و کرده ثبت

 ميرسد ذهنتان به العاده فوق ايده يک دفعه يک و ايد نشسته مترو يا و تاکسي يا اتوبوس در مثالً اوقات گاهي دفترچه ثبت ايده ها:

 هايي نقشه و ايده همه آن شويد مي پياده اتوبوس يا و اکسيت از که همان ولي کشيد مي زيادي هاي نقشه خود سر در آن اجراي براي و

 خواهد ارمغان به را سرشاري سودهاي شما براي کنيد عملياتي را ها ايده آن واقعاً اگر که بسا چه. کنيد مي فراموش را ايد کشيده که

 همراهتان جا همه در و هميشه و بگذاريد من هاي ايده ثبت دفترچه را آن نام و کنيد تهيه دفترچه يک که است بهتر بنابراين. آورد

 براي و کرده مرور دوباره را ها ايده آن مناسب فرصتي در بعداً و کنيد يادداشت را آن سريع رسيد، ذهنتان به که اي ايده هر تا باشد

 .بکنيد را کار اين طورچ که دهم مي توضيح شما به من ايده اجراي براي ريزي برنامه قسمت در.  کنيد ريزي برنامه آنها اجراي

 راهنمای تهیه دفترچه ثبت اهداف 

 راهنمای تهیه دفترچه ثبت موفقیت ها 

 راهنمای تهیه دفترچه ثبت ایده ها 



 جداول برنامه ریزی برای ایده 

 

J. راهنمای اخذ وام و تسهیالت (DVD 1) 

 این .شود می تعیین الحساب لیع سود نرخ با و روزشمار صورت به موجود مقررات و ضوابط طبق بانکی های سپرده سود

 شما به بخش این در دهید انجام را مختلف بانکهای از دریافتی تسهیالت یا و سپرده سود نحوه خود بتوانید شما که

 و شده آشنا حاکم قوانین با توانید می شما ،بانکها از تسهیالت اخذ نحوه بخش در همچنین. است شده داده آموزش

 اوراق خرید چگونگی تشریح  با را خوبم دوستان شما بخش این در همچنین. فرمایید اقدام وام اخذ برای سپس

 . است موجود بخش این در نیز مختلف های بانک از وام دریافت راهنمای همچنین. سازم می آشنا مسکن بانک

 وام انواع اخذ روشهای کامل راهنمای 

 مختلف های بانک از وام دریافت راهنمای 

 مسکن بانک اوراق یدخر چگونگی تشریح 

 امالک فروش آپارتمان فروش بازاریابی 

 دفترکار اجاره آپارتمان اجاره خانه اجاره 

 است؟ چقدر امالک مشاوران ماهانه درامد 

 ژاپن؟ یا است تر سخت درایران دارشدن خانه 

 خرید قبل خانه بازرسی ; مسکن خرید نکات 

 بدانید خانه اجاره قبل باید آنچه  

 امروز تا پیش سال 011 از ایران پول جهانی ارزش 

 ؟ چیست الکترونیکی پول 

 بانکی بهره و ربا تفاوت 

 چیست؟ اعتباری کارت 

 چیست؟ پول 

 چیست؟ بهره نرخ 

 آمده کجا از تومان واحد 

 باال سود با وام 

 وام انواع اخذ روشهای کامل راهنمای 

 چیست؟ بانک، اینترنت 

 دارند شیار ها سکه های لبه چرا 

 سپرده ودس محاسبه نحوه 

 بانکی تسهیالت و سپرده سود محاسبه نحوه 

 کنیم؟ تنظیم تجاری طرح یک چگونه 

 



K. کاریابی و استخدام (DVD 1) 

 نحوه و سواالت نوع با حتماً اند، برده تشریف شرکت یک یا و سازمان یک در استخدام جهت مصاحبه برای که کسانی

 های نمونه بخش این در. شود می پرسیده دست این از التیسوا هم کتبی های گزینش در همچنین. هستند آشنا گزینش

 ثبت ما کشور در که هم مهمی های تاریخ ضمن در .است شده آورده آنها های پاسخ با همراه سواالت نوع این از زیادی

 .دارد وجود بخش این در هم غیره و بیمه روز یا و اسالمی جمهوری روز مثل شده

نتخاب شغل برای افراد جویای کار قرار داده شده است. آدرس سایت های استخدام همچنین در این بخش راهنمای ا

 های روز نیز در این صفحه موجود است.

 راهنمای انتخاب شغل 

 معرفی مشاغل حوزه اداری مالی 

 راهنمای انتخاب بهترین شغل 

 پرسشنامه عالئق شغلی 

 راهنمای مصاحبه و گزینش 

 سواالت رایج گزینش استخدامی 

  سواالت مصاحبه حضورینمونه 

 استخدام های روز 

 

 



 

 

a. (راهنمای دسته چکDVD 2) 

در این بخش قوانین مربوط به چک و نحوه دریافت و صدور آن به طور کامل در جزوات متعددی آورده شده است تا 

 انشااهلل بدون مشکل و دقدقه ای با آن معامله فرمائید.

 متن قانون چک 

 وانین چک به زبان سادهق 

 بخوانید حتما دارید چک دسته اگر 

 تصویری آموزش  چک ایران امنیت 

 چک درباره دانستنیهایی 

 چک کشیدن برای امنیتی توصیه چند 

 چیست؟ الکترونیکی چک 

 بدانید چک درباره باید هرآنچه 

 راهنمای تشخیص چک پول اصل 

 

b. بیمه و مالیات(DVD 2) 

تمام ه مالیات و بیمه و نحوه خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری برای داشتن زندگی آرامی در در این بخش قوانین مربوط ب

 دوران زندگیتان آورده شده است.

 بیمه چیست؟ 

 مالیات چیست؟ 

 قوانین مربوط به مالیات 

 قانون بیمه تامین اجتماعی 

 همه چیز در رابطه با مالیات در ایران 

 چرا باید بیمه عمر و پس انداز خرید 



 

c.  بانکداری بانک و(DVD 2) 

شماره  dvdوه اخذ تسهیالت از این بانک ها آورده شده است البته در ی و نحدر این بخش آدرس تمام بانک های ایران

 یک هم بخشی با این عنوان موجود می باشد.

 50۹0سودشان نرخ با خصوصی و دولتی بانکهای اینترنتی آدرس 

 دولتی بانکهای آدرس و فهرست 

 دولتی غیر بانکهای آدرس و فهرست 

 مجوز دارای اعتبار های تعاونی فهرست 

 ایران در خارجی بانکهای شعب 

 تسهیالت دریافت جهت کار و کسب طرح تدوین راهنمای 

 مجوز دارای لیزینگ شرکتهای فهرست 

 مجوز دارای صرافیهای فهرست 

 آنالین های پرداخت و  الکترونیک تجارت در امنیت 

 الکترونیک بانکداری 

 دیجیتال مضایا 

 

d. پولسازی از راه حالل(DVD 2) :فیلم+PDF 

 و آزاد وقت ساعت یک روزی حتی اگر. بسازید پول دارید که مهارتی هر باو  ای سرمایه هر با هستید که شرایطی هر در

 کسب و پولسازی جزوه کاملترین است شده تشکیل قسمت 1 از که جزوه این. کنید تبدیل پول به را آن دارید فراغت

 ثروت به و کرده کار به شروع سرمایه بدون حتی یا و کم سرمایه یا و صفر از خواهند می که است کسانی برای درآمد

 .  برسند

 از پدر پولدار و پدر بی پول بیاموزیم 

 شما هم می توانید پولدار شوید 

 تجارت الکترونیک مغازه روی اینترنت 

 کسب درآمد از اینترنت 

 یتآموزش راه اندازی سا 

 چند راه فوق العاده برای ثروتمند شدن 



 

e. مطالب جادویی(DVD 2) 

 جادویی مطالب که طوری. است برخوردار باالیی اهمیت از که میا کرده گذاری نام دلیل این به را قسمت این عنوان

 کنم می توصیه ینبنابرا. گذارند می اثر شما زندگی روی بر جادو یک همانند فرمایید می مطالعه قسمت این در که مطالبی

 و عزیز استاد های نوشته و افکار مطالب این .فرمایید مطالعه بیشتری شوق و دقت با را قسمت این در موجود مطالب که

 .باشد می روانشناسی ارشد کارشناس گندیشمن نظری محمد داشتنی دوست

 اندیشه های من 

 اندیشه های سبز 

 یک مشت اندیشه 

 بارقه های فکری من 

 شت یک روانشناسدفتر یاددا 

 

f. هوش مالی کودکان(DVD 2) 

 مهمی محورهای از درآمد کسب و کردن انداز پس فرهنگ آموزش آن، کردن خرج نحوه پول، با کودکان کردن آشنا

 . بپردازند آن به جدی طور به باید ها خانواده که است

 دانید می همه که چنان کنیم، صحبت پول مورد در کودکان آموزش چگونگی مورد در داریم قصد ما قسمت این در

 هم آموزش این جایگاه در اینکه ضمن هستند ها آموزش اینگونه زمینه در تخصص فاقد دنیا جای همه در مدارس

 و دقت با که هاست خانواده وظایف جزء این این بر بنا دارند مالی تعامل مدرسه با کودکان کمتر زیرا باشند توانند نمی

 .کنند آینده زندگی مهیای را خود فرزندان آموزش، این در مداومت

 چرا پس. دارند جدی نیاز آن به آینده زندگی در که است دانشی و است ضروری بسیار پول مورد در کودکان آموزش

 ارزش که دهیم نشان خویش فرزندان به که نیاوریم پیش را هایی فرصت و نکنیم شروع را ها آموزش این زودتر چه هر

 کنند؟ مدیریت را آن باید نهچگو و چیست پول

 فرزندانمان به داریم نیاز دیگری زمان هر از بیش ما گرفته بر در را جهان سراسر اقتصادی رکود که زمان از برهه این در

 در که را چیزهایی و کنند انداز پس صحیح شکل به را آن چگونه بکنند، باید چه آورند می دست به که پولی با بیاموزیم

 صحیح پولی دانش با را خویش فرزندان و دهیم آموزش آنها به بدانند است الزم گذاری بودجه و مالی تمدیری مورد

 .کنیم آینده و زندگی مهیای



 با خوبی به سالگی 57-58 سن حدود تا معموال کودکان. است اندک بسیار دنیا سراسر در مالی سواد با کودکان تعداد

 .اند داده دست از بوده آموزش مناسب که را بسیاری های سال که معناست بدان نای و ندارند آشنایی مالی مفاهیم این

 باید چگونه دهیم آموزش پول مورد در را فرزندانمان گیریم می تصمیم او سرپرست یا کودک والدین عنوان به ما وقتی

 داریم؟ نیاز خاصی تکنیک یا شیوه آیا کنیم؟ عمل

 . ببینند آموزش پول مورد در متفاوت های شیوه به باید مختلف سنین در ها بچه

 کودکان به پول معرفی 

 کودک دست در پول اختیار 

 دی؟ می توجیبی پول من به کی! بابا 

 شوند می پولدار آینده در کودکان این 

 کنیم؟ تربیت ثروتمند کودکی چگونه 

 کودکان با مواجهه در مالی های واکنش 

 سنی؟ چه از و چقدر چرا، توجیبی؛ پول 

 نوجوانان و کودکان شدن پولدار ایراهنم 

 دهیم؟ آموزش را مالی مدیریت نوجوانان به چگونه 

 کنید تربیت پولدار های جنین 

 نجات  راه  آخرین  کودک  کارآفرینی 

 شود؟ دار بانک تان بچه خواهید می 

 کودکان برای مالی مدیریت آموزشی تکنیک پانزده 

 نوجوانان و کودکان مالی مدیریت آموزش 

 کنیم؟ کمک مناسب شغل و رشته انتخاب برای فرزندانمان به چگونه 

 است؟ زمانی چه کودکان اقتصادی فکر پرورش برای زمان ترین مناسب 

 دهیم؟ آموزش مالی مدیریت و پول مورد در کودکان به چطور 

 آموزش ساخت قلک برای کودکان 

 

 

 

 



g. راهنمای پس انداز(DVD 2) :فیلم+PDF 

 سال 51 .کنید می پیدا احتیاج ضروری پول مقداری به کی و افتد می اتفاقی چه آینده در که دانید نمی وقت هیچ شما

 آنها دانشگاه مخارج و خرج پسِ از محترم این آیا شود؟ می چه بروند، دانشگاه به خواهند می تان فرزندان که آینده

 چه؟ بدهید دست از را کارتان اگر آید؟ برمی

 داند نمی هیچکس چون. شود می تبدیل زندگی مسائل مهمترین از یکی به پول کردن انداز پس که است همین خاطر به

 !افتد می برایش اتفاقی چه و است کی مبادا روز

. بالند می خود به کنند، فراهم فرزندانشان برای را مناسب تحصیالت شرایط اند توانسته اینکه درمورد معموالً والدین اکثر

 قسمت این در .دهند آموزش فرزندانشان به هم را پول کردن انداز پس روش و راه تا کنند می فراموش آنها متاسفانه اما

 .کنم آشنا پول ی ذخیره و انداز پس چون و چند با را شما دارم قصد

 کرد؟ انداز پس کم درآمد با توان می چطور 

 مالی امنیت کسب و انداز پس برای ساده های تکنیک 

 کنیم؟ انداز پس رچطو داریم، کمی درآمد که وقتی 

 دلیل 1 این خاطر به کنید انداز پس را تان پول نباید شما 

 روز 01 در انداز پس برای توصیه سی  ... 

 است درآمد از مستقل انداز پس 

 کنم؟ انداز پس به مجبور را خودم چگونه 

 بیاورم؟ دست به را مالی آزادی امروز، انداز پس با چگونه 

 ؟است معجزه واقعا مرکب سود آیا 

 مرکب بهره محاسبه های روش 

 شویم؟ خالص ها بدهی شر از چگونه 

 خانه حساب مدیریت افزار نرم 

 خانه حساب مدیریت افزار فیلم آموزش نرم 

 

h. قانون جذب(DVD 2) 

 دست به حتماً را آن که میریگ یم میتصم و میهست یزیچ خواهان وجود تمام با ما یوقت که رسد یم نظر به درعمل

 یا تازه یامکانها ند،یآ یم کمک به یاشخاص. کنند کینزد هدف به را ما تا افتند یم کار به ییروهاین گهاننا ییگو م،یاوریب



 دیعقا حالت نیا جادیا علت مورد در اما. گردد یم گشوده ما چشمان مقابل در یبزرگ یها جاده و شوند، یم داریپد

 .دارد وجود یگوناگون

د را به یمف یزهایاست که چ ییاند که در مغز ما آهنربا اند. تصور کرده رفتهیرسد پذ یها آنچه را که ظاهرا به نظر م یبعض

کند.  یکند که امواج متناسب با خود را جذب م یاز خود ساطع م یاند که مغز، امواج گمان کرده یکند!. بعض یخود جذب م

دهند!  یها را سرراهشان قرار م تیط و موقعیدرکارند و آنها هستند که شرا یاند که کائنات رفتهین را پذیز این یا عده

با  یلمیها ف ن برداشتید شد.( بر اساس همیار بر آن تاکیبس” فرمانبردارم سرورم!“لم راز با عبارت یکه در ف یزی)چ

چ یدر ه ین امواجید گفت که وجود چنید. بایا ا کتابش را خواندهیده و یساخته شده است که احتماال آن را د” راز“عنوان 

سازگار  یکائنات هم با اصول علم ینین چنیمغز و رفتار ا ییآهنربا یرویده است. نیبه اثبات نرس یکیزیشگاه فیآزما

 ست.ین

 ن است:یقانون جذب به طور خالصه ا

کاغذ  یژه اگر آنها را روید و به ویخواه ید که چه میقا بدانید و دقیخود را مشخص کن یزندگ یا هدفهایشما هدف 

 یینامر یرسد که عوامل ید ، به نظر میاوریمان بیخود ا ید و به هدفهاید تا مطمئن شویدر لزوم آنها فکر کند و یاوریب

 ن است؟یرانند. چرا چن یت میموفق یکنند و شما را به سویتان هموار میافتند و راه را برا یناگهان به کار م

 چیست؟ جذب قانون 

 جذب چرخه تصویری شرح 

 ثروت و پول جذب راههای 

 ثروت جذب های تکنیک 

 خودساخته ثروتمندان سبک به یازندگی موفقیت و ثروت جذب تکنولوژی 

 مراقبه گام به گام راهنمای 

 مهربان خداوند از شکرگزاری متن 

 دعا استجابت برای رمزی 

 روزی و رزق افزایش برای حل راه سی 

 پنهان ضمیر رمزگشایی 

 شدن ثروتمند برای باقر امام از دعایی 

 

i. تبلیغات و بازاریابی(DVD 2) 

 نیز بازریابی های تکنیک آن کنار در که است حیاتی و زمال امری امور همه پیشرفت برای بشر امروز زندگی در تبلیغات

 پیشرفت بخواهیم زندگیمان دیگر امور در حتی و مادی زندگی در اینکه برای بنابراین. است برخوردار باالیی اهمیت از



 این مهم تنکا و مختلف روشهای با شما قسمت این در. باشد می نیاز تبلیغات و بازریابی یعنی امور این هردوی به کنیم

 .شوید می آشنا امور

 ایران تبلیغاتی مقررات و قوانین 

 خالق تتبلیغا 

 اینترنتی تبلیغات 

 ها آگهی بهبود برای توصیه بیست 

 کنیم؟ طراحی مناسب تبلیغاتی بنر یک چگونه 

 اینترنت در بازدید و فروش افزایش  های راه 

 ربایشی بازاریابی گام به گام آموزش 

 آنالین و پیوسته بازاریابی تحقیقات 

 51 ساعت یک از کمتر در اجتماعی های شبکه بازاریابی بهبود راه 

 شویم؟ استاد همزمان را دو هر چطور محتوایی؛ بازاریابی یا سئو 

 ویروسی بازاریابی 

 شود؟ می فروش موجب تبلیغی نوع چه 

 بازاریابی برنامه تهیه 

 دیجیتال برند ایجاد طالیی های قانون 

 ایمیلی بازاریابی از موفقیت یک داستان 

 کوچک مشاغل بازاریابی در موفقیت کلید 

 اینترنتی زاریابیبا تاکتیکهای 

 برندسازی بزرگ اشتباه سه 

 شود می شما موفقیت مانع که محتوایی بازاریابی در غلط تصور سه 

  عنوان جزوه تکمیلی دیگر در رابطه با تبلیغات و بازاریابی01و 

 

j. روانشناسی(DVD 2) 

 احساسات مدیریت آموزش 

 فکری بیماری یک جویی؛ بهانه 

 کنند نمی ربهتج زندگی در را عشق هرگز ها خیلی 

 کفایتی بی احساس و نفس به اعتماد درباره کلیدی نکته دو 

 ازدواج یا عشق 

 منفی افکار بر غلبه 



 تنهایـی از فرار 

 روزمره زندگی در روانی فشار 

 فروید روانکاوی مبانی 

 روانی فشارهای برابر در انسان مختلف واکنشهای 

 کن قناعت سهمت از کمتر به نیست، تو مال تو، سهم ی همه 

 برم؟ نمی لذت زندگی از چرا 

 بینیم؟ می آسیب دیگران با ارتباط در چرا 

 هستند مردان از پذیرتر آسیب عاطفی روابط در زنان چرا 

 نیستند؟ عاشقانه دهیم، می انجام که کارهایی چرا 

 هستیم ضعیف خود احساسات ابراز در چرا 

 تحول برای فرصتی میانسالی بحران 

 شویم؟ می انرژی کم گاهی و انرژی پر گاهی چرا 

 کنم؟ پیدا نجات سرگردانی از توانم می چطور 

 هستیم آنچه از بودن راضی عملی راهنمای 

 راهبردی تفکر مرحله به مرحله راهنمای 

 انسان زندگی بر باورها قدرت میزان 

 

 

k. بازار بورس(DVD 2)  :فیلم+ صوتی+PDF 

 با شما قسمت این در که است اولیه اطالعاتی داشتن نیازمند بورس بازار به شدن وارد و سهام بازار در گذاری سرمایه

 .است شده داده اختصاص تصویری آموزش به هم بخشی و شوید می آشنا بازار این به ورود نحوه

 آتی سکه .شوید می آشنا نیز بازار در گذاری سرمایه با قسمت این در همچنین

 گام به گام صورت به برخط یا آنالین معامالت صورت به بورس در گذاری سرمایه آموزش دیگر قسمت یک در همچنین

 .است شده آورده

 )راهنمای معامالت آنالین )برخط 

 ش آنالین سهام در بورسآموزش تصویری خرید و فرو 

 لیست شرکت های کارگزاری بورس 

 سه گام تا ورود به دنیای گاوها و خرس ها 

 بیست جزوه آموزش بورس 

 بیست جزوه آموزش بورس برای کودکان 

 آموزش صوتی بورس 

 ده شماره از ماهنامه بورس 



 کتاب آشنایی با اطالعات مالی 

 قانون بازار اوراق بهادار 

 با بورس آدرس سایت های مرتبط 

 آموزش گام به گام معامالت آتی 

 همه واقعیت ها درباره بازار آتی سکه 

 قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران 

 راهنمای خرید در بورس کاالی ایران 

 دارایی فکری در فرا بورس 

 بورس بازار به ورود روش ، کاران تازه برای بورس آموزش 

 یراحت همین به شوید؛ پولدار سهام بازار در 

 سهام بازار در شدن میلیاردر های راه 

 داشتیم فعالیتهامون در که سودهائی اولین خاطرات بیان 

 هستند؟ قلبی سکته آستانه در ها گذاری سرمایه کدام 

 هستند؟ صنایعی چه بورس در حاضر کارهای و کسب پرسودترین دانید می آیا 

 شوند روتمندث سهام بازار در خواهند می که کارآفرینانی برای قانون شش 

 

l. شوییفنگ(DVD 2)  :صوتی +PDF 

 دارای ساختمان یا میز صندلی، مانند بیجان اشیای حتی است؛ آمده وجود به فعال انرژی از ماست پیرامون در آنچه هر

 شویی فنگ خالف بر .اوست پیرامون طبیعت و انسان بین هماهنگ و متعادل زندگی علم و هنر .هستند سیال رژیان

 هکنند تعیین نقش زندگی، قدرت و انرژی باستان، چین دیدگاه از داند، می چیز همه مرکزی نقطة را ماده که غرب دنیای

 گرفته قرار مرکزی نقطة در سبکها، تمام در است، یکسان شویی فنگ سبکهای انواع تمام در نظریه این. دارد و داشته ای

 یکدیگر به را بیجان و جاندار موجودات تمام و یابد می جریان کائنات انرژی  « چی »ِ و هستی جهان در انرژی این .است

 .سازد می مرتبط

 انرژی، فضا، و محیط اتمسفر، را آن اغلب .ندارد انرژی معادل لغتی غرب شناسی اصطالح ترمینولوژی در  « چی »ِ  وجود

    دارد جریان نها ساختما در و گیاهان جانوران، نها، انسا بدن در که .کنند می ترجمه روح یا زندگی انرژی حیات، قدرت

 که دارد را خود فرد به منحصر  « چی »ِ حیوان، انسان، هر .دارد جریان بدن درون به هم و خارج طرف به هم    « چی »ِ

 پیرامون محیط با تنها نه ما از یک هر بنابراین، .آمیزد می هم در آن پیرامون محیط ساختمانی و گیاه  « چی »ِ  اب همیشه

 .گیریم قرارمی ارتباط در کائنات و هستی جهان تمام با نهایت در بلکه خود

 و خود انرژی بتوانید انعزیز شما تا است شده داده شویی فنگ درباره الزم آموزشهای تمامی قسمت این در بنابراین،

 اتاق مثل خانه در شویی فنگ. شوید مواجهه آن با کافی آگاهی و  دانش با و  باز چشمی با و شناخته بهتر را خود اطراف

 می شما به انرژی درباره زیادی بسیار اطالعات کارتان میز حتی و اداره در کارتان دفتر در و پذیرایی آشپزخانه، خواب،

 .دهد



 خواب اتاق در شویی فنگ 

 نشیمن اتاق در شویی فنگ 

 آشپزخانه در شویی فنگ 

 خانه خرید و شویی فنگ 

 کار محل در شویی فنگ 

 بیرونی محیط و شویی فنگ 

 شویی فنگ های مقاله 

 باشید ها انرژی میزبان شویی فنگ با 

 شویی فنگ اساس بر عید تکانی خانه 

 منزل لوازم چیدمان برای شویی فنگ قوانین 

 کنید اصالح را خانه داخلی فضای شویی فنگ کمک به 

 هوشمند خانه یک های سیستم 

 خانگی کار دفتر کردن برپا 

 شویی فنگ نقشه  

 موسیقی فنگ شویی 

 

m. کارآفرینی(DVD 2)  :فیلم+PDF 

 کارآفرینی  طرح انواع نوشتن ی نحوه با شما بخش این در همچنین و کند می آشناهای روش انواع با را شما قسمت این

. بنویسید منطقی و شده حساب ای برنامه و طرح کار و کسب یک شروع برای توانید می و شوید می آشنا توجیهی

 بیشتر آشنایی برای. شوید می آشنا کشور ایه استان تمامی در گذاری سرمایه های اولویت با شما بخش این در همچنین

 کسب برای توانید می شما که طوری ،است شده داده قرار قسمت این در هم آماده توجیهی طرحهای نمونه دوستان، شما

 . دهید قرار الگو را ها نمونه این خود کار و

 نقشه توسعه کارآفرینی کشور 

 فرصت های کارآفرینی اطراف ما 

 یه و تدوین طرح توجیهیمهوه ته 

 یکصد عنوان نمونه طرح توجیهی آماده 

 اولویت های سرمایه گذاری 

 کارآفرینی فرآیند در کلیدی مرحله یک فرصت، تشخیص 

 سازد؟ می کارآفرین یک شما از هایی مهارت چه 

 کارآفرینی طرح تدوین دستورالعمل 

 دام های کارآفرینی در ایران 

 آموزش کامل کارآفرینی 

 اب نوپای نابمعرفی کت 



 آدرس سایت های مهم کارآفرینی 

 متوسط و کوچک کارهای و کسب در کارآفرینی آموزش 

 کوچک کارهای و کسب مدیریت و کارآفرینی 

 بدانید خانگی کارهای و کسب درباره باید که آنچه 

 کارآفرینی به کارمندی از 

 شویم آشنا توجیهی های طرح تهیه نحوه با 

 کارآفرینی پرورش و بروز برای سازی مینهز در مدیریت اثربخشی بررسی 

 اجرایی تولید عملیاتی برنامه 

 ای صفحه یک کار و کسب برنامه 

 کار و کسب برنامه 

 خانگی مشاغل بیمه 

 ؟ دارد تاثیر کارآفرینی بر افراد جنسیت آیا 

 چیست؟ کارآفرینی 

 آفرینیکار توسعه مدیریت مشاوره های شرکت کار و کسب برنامه تدوین و تهیه راهنمای 

 صنعتی شهرکهای متقاضیان راهنمای 

 بازاریابی برنامه ساختار 

 آفرینانه فن کار و کسب طرح تدوین ساختار 

 هستید؟ خبره کاری چه در و دارید دوست را کاری چه 

 فنی اقتصادی توجیهی طرح 

 چیست؟ خدماتی توجیحی طرح 

 چیست؟ توجیهی طرح 

 بازار تحقیق فرآیند 

 شغل انتخاب فرم 

 خانگی لمشاغ فهرست 

 کار و کسب طرح ساختار و قالب 

 کاربردی کارآفرینی 

 آفرینی کار در سود افزایش و تجارت بازاریابی، نحوه 

 کار و کسب طرح نوشتن نحوه   

 کوچک کارهای و کسب برای تجاری طرح یک نوشتن 

 آسانی به نه اما شدم، کارآفرین که بودم کارمندی من! 

 کنم؟ شروع کجا از, شوم کارآفرین یک میخواهم من 

 کنند نمی درک کارآفرینها به راجع عادی های آدم که چیزی نه  

 بپرسند؟ خود از باید روز هر وکار کسب رهبران عنوان به کارآفرینان که سؤالی هشت 

 یکصد عنوان از مقاالت کارآفرینی 

 



 

n. زندگی نامه(DVD 2) 

  دانشمند، شاعر و انسان موفق در طول تاریخ بشر 01زندگی نامه 

 

o. رس کاال در تهرانبو(DVD 2) 

 یا و کجاست عینک فروش بورس مثالً که بپرسید خود نزدیکان یا و دوستان از و بخواهید را ای وسیله شده بحال تا

 حتی. است شده واقع تهران شهر کجای دیگردر چیزهای خیلی و تصویری و صوتی لوازم بورس یا و ورزشی لوازم بورس

 می قسمت این در کنید تهیه تهران شهر سطح در بخواهید را خود نیاز مورد لوازم و باشید داشته کاری و کسب اگر

 .گردید نائل خود هدف به توانید

 آدرس بورس کاال در تهران 

 

p.  حقوق و دستمزد(DVD 2) 

 جدول حقوق و دستمزد های مشاغل گوناگون 

 بخش نامه حداقل حقوق و دستمزد 

 

q. راهنمای ثبت شرکت ها(DVD 2) 

 به تبدیل بدو در را کارآفرین یک ذهن که است سواالتی از ... و اولیه سرمایه سهامداران، شرکت، موضوع شرکت، نام

  .کند می مشغول حقوقی شخصیت

 ثبت .کند می ایجاد مزایایی بودن حقوقی شخصیت بدانید باید کنید می فعالیت کارآفرین عنوان به کشوری هر در اگر

 با را شما تا است شده سعی قسمت این در. دارد ها ناوارد برای گیر زمان البته و مشخص روال یک حقوقی شرکت یک

 .دهم آموزش دارید نیاز بدان امر این در که را مواردی تمامی و آنها ثبت نحوه و تعاونی و شرکتها انواع

 سامانه تشکیل تعاونی 

 سامانه ثبت شرکت ها 

 سامانه اخذ پروانه کسب 

 راهنمای گام به گام ثبت شرکت 

 زینگ محصوالت دانش بنیانلی 

 ها تعاونی تشکیل دستورالعمل 



 ها تعاونی موسس هیات مقررات و قوانین با آشنایی 

 تعاونی تشکیل نحوه 

 شرکت تاسیس برای مهم مراحل 

 سهامی شرکتهای ثبت قوانین 

 شرکت ثبت برای مهم و کلیدی نکات 

 خاص سهامی شرکتهای ثبت راهنمای 

 صخا سهامی شرکت نامه اساس نمونه 

 محدود مسئولیت با شرکت ثبت راهنمای 

 محدود مسئولیت با شرکت نامه اساس نمونه 

 موسسه اساسنامه نمونه 

 تجاری غیر موسسات ثبت تقاضانامه 

 نام تعیین درخواست فهرست 

 نام تعیین راهنمای 

 تجاری عالمت ثبت جهت الزم مدارک 

 خاص سهامی شرکت در تغییرات راهنمای 

 خاص سهامی کتشر مدیره هیات جلسه صورت 

 خاص سهامی شرکت موسسین عمومی مجمع جلسه صورت 

 پروانه صدور جهت مدارک 

 

r. گزینش و استخدام(DVD 2) 

 نحوه و سواالت نوع با حتماً اند، برده تشریف شرکت یک یا و سازمان یک در استخدام جهت مصاحبه برای که کسانی

 ایه نمونه بخش این در. شود می پرسیده دست این از سواالتی هم کتبی گزینشهای در همچنین. هستند آشنا گزینش

 ثبت ما کشور در که هم مهمی های تاریخ ضمن در.  است شده آورده آنها های پاسخ با همراه سواالت نوع این از زیادی

 .دارد وجود بخش این در هم غیره و بیمه روز یا و اسالمی جمهوری روز مثل شده

 استخدامی گزینش در رایج سواالت 

 استخدامی گزینش در تکمیلی اطالعات 

 نمونه سواالت مصاحبه حضوری 

 

s. آموزش زبان انگلیسی(DVD 2) 

 با و باشید که شغلی هر در شما گرا.  هست و بوده مفید دنیا جای همه در همیشه مادری زبان از غیر به زبان یک دانستن

 به هم مواقعی در و شما کار به حتماً است، رایج دنیا تمام در که انگلیسی زبان مثل زبانی باشید داشته که سوادی سطح هر



 ام گرده سعی بخش این در. شوید می آشنا بهتری موقعیتهای و برندها با انگلیسی زبان دانستن با. آمد خواهد کمکتان

 اینکه برای همچنین. دهم قرار برایتان است شده داده آموزش گویا و ساده روشی با که را انگلیسی زبان کامل مرگرا که

 آموزش به هم آیتم یک. دارد وجود قسمت این در هم 110 مانند معروف کتاب چند شود بیشتر شما لغات دایره

 هم IELTS و TOEFL تافل آزمون برای یآمادگ جهت قسمت این در. است شده داده اختصاص خواب در انگلیسی

 .دارد وجود تست و کتاب چند

 سیتجربه من در آموزش و یادگیری زبان انگلی 

 آموزش گرامر 

 آموزش مکالمه 

 و چندین عنوان جزوه در زمینه آموزش زبان انگلیسی 

 

 

t. آموزش حسابداری(DVD 2): فیلم+PDF 

 هزینه و درآمد باید شخصی هر اینکه و است بوده موثر مردم زندگی در کتاب و حساب داشتن دوران همه در و همیشه

 هر در کتاب و حساب داشتن کل در. کند انداز پس را خود درآمد از درصدی بتواند تا کند تعیین دقیق طور به را خود

 آموزش همچنین و ام داده قرار دوستان شما برای را حسابداری ساده بسیار افزار نرم یک بخش این در است الزم شغلی

  .  است موجود صحیح استفاده جهت نیز آن تصویری

 اصول حسابداری 

 نرم افزار حسابداری 

 آموزش نرم افزار حسابداری 

 

 

u. تست هوش مالی(DVD 2) 

 در یارخوبیبس رهنم ایآ د؟یریگ  یم یا نمره چه د،یبده آزمون ینید مباحث و یمال مسائل ،یسالمت و بهداشت درباره گرا

 گرفت؟ دیخواه هستند، یزندگ یاصل مسائل که ها آزمون نیا

 خودکار و کاغذ کی است بهتر. دیهست بااستعداد و باهوش چقدر یمال لحاظ از شما که میبدان میخواه یم جا نیا در

 چگونه تان یمال تیوضع دیبفهم تا کند یم کمک شما به دیکن یم کسب که یا نمره. دیده انجام را آزمون نیا و دیبردار

 را ییکارها چه انجام و دیبکش دست ییکارها چه انجام از د،یده انجام دیبا را ییکارها چه آن، شدن بهترن یبرا و است

 .دانم ینم ر،یخ ،یبل: باشد ها نهیگز نیا از یکی دیبا شما یها جواب .دیده ادامه

 تعیین سطح هوش مالی 

 

 

 



v. مصاحبه(DVD 2): فیلم+PDF 

   موفق کارآفرین 51مصاحبه با 

 

w. آموزش کامپیوتر(DVD 2) 

ان جهت استفاده در مسیر موفقیت مالی گنجانده شده برای افزایش مهارت دانش پژوه IDSL آموزش بخش این در

 امید است با یادگیری و افزایش مهارت خود در این موردپله های ترقی را هر چه زودتر طی فرمائید. است.

  آموزش کاملIDSL 

 

x. مجله علم و ثروت(DVD 2) 

 هفت شماره از مجله علم و ثروت 

 

y. سخن روز(DVD 2) 

 و گرفته پرینت را ها نوشته این از یک هر توانید می که باشد می موفقیت مضامین با نوشته زیادی تعداد شامل روز سخن

 از که ها نوشته این به که کنید سعی و کنید نصب خوابتان اتاق دیوار یا کارتان محل دیوار مثل مشخص محلی در روز هر

 د.باش می گنج یک همانند ها نوشته این. کنید عمل خوب باشد می زمینه این در موفق و مشهور افراد زبان

 جهت نصب در تابلو یکصد عنوان از سخنان گهربار انسان های موفق ایران و جهان 

 

z. جزوات گوناگون(DVD 2): فیلم+ صوتی+PDF 

 کوچک هایکار و کسب برای بازاریابی روش هفت 

 کار و کسب رونق برای دنیا آخر از  درس سه 

 کارها و کسب مالی امور درک برای خوشفکری آسان و سریع راهنمای 

 کوچک مشاغل بازاریابی در استراتژی جدیدترین 

 هستند؟ چه وب نوپای وکارهای کسب موفقیت در پیشران ابزارهای 

 چیست؟ استارتاپ برای یفتعر ترین جامع و ترین کامل چه؟ یعنی دقیقا استارتاپ 

 ها استارتاپ برای آن، تومانی میلیون 011 و میلیارد 5 روزانه درآمد و کاال دیجی از هایی درس 

 ضعیف اقتصاد یک در کوچک مشاغل بردن بدر جان برای چهارتوصیه 

 اید آمده دنیا به مدیر شما دهد می نشان که چهارعالمت 

 پردرآمد افراد مهم بسیار خصوصیت پنج 

 مهم دانشگاهی های رشته برخی شغلی آینده 



 داد خواهد ارتقا را تان شغل که رابطه هفت 

 کوچک کار و کسب یک اندازی راه تا قدم هشت 

 ؟؟ است چگونه مختلف های ماه متولدین شدن ثروتمند 

 موفقیت در تحصیالت جایگاه 

 دونالد مک درباره جالب هایی دانستنی 

 است؟ بهتر مکنی وارد محصولی چه کشور کدام از 

 کرد اجتناب آنها از باید که مخرب درونی گفتگوی سیزده 

 مشتری دادن دست از برای راه پنج 

 انسان زندگی بر باورها قدرت میزان 

 شود؟ می محاسبه چگونه دالر واقعی نرخ 

 آمریکا کارآفرین زن ثروتمندترین زندگیِ از حقیقت یک و بیست 

 ایران های شغل ترین درآمد پر 

 شدن پولدار برای بافت وارن پند هارچ و بیست 

 بسازید کارخانه تومان، میلیون 1 با!! 

 کیفیت با محتوای تولید روش هفت 

 شویم؟ می انرژی کم گاهی و انرژی پر گاهی چرا 

 کنید؟ خرج خود مالی سواد افزایش برای حاضرید چقدر 

 ؟آوریم بدست خواهیم می که را چیزهایی چگونه 

  : از بهترين مناطق دنیا برای ثروتمند شدن ايران است؟ آيا می دانید يکیجزوه 

  :کار که به جای دانشگاه رفتن يا مسافرکشی می توان کرد.03جزوه 
 

 

 

 

 

 

 

 



A.  کتاب های گوناگون 

B.  فیلم های آموزشی 

 

A. کتاب های گوناگون 

 می مختلف و گوناگون عناوین با هایی کتاب املش که است شده داده قرار شما برای بسیاری های کتاب قسمت این در

 .بیافزایید خود آگاهی و علم به و برده لذت آنها خواندن از توانید می که باشد

 مازلو هرم انسانی نیازهای  

 قتصادیا برشم ای مقدمه 

 خالق فکر طریق از مالی موفقیت 

 ثروت کسب در مهارت 

 شود عوض زندگیتان تا کنید عوض را فکرتان 

 شویم مسلط خود بر چطور که بگیریم یاد 

 کردند؟ می تنظیم را خود وقت چگونه ها نابغه 

 زندگی سخت لحظات گذراندن برای طالیی تکنیکهای 

 کنیم؟ جذب را هایمان خواسته چگونه 

 خانگی کارهای و کسب درباره چیز همه 

 خواهید؟ می چه زندگی از شما 

 بورس در گاوها شناخت 

 انسان مهندسی 

 رویایی درآمد 

 میلیاردی هنر 



 

 کتاب هاي کاربردي 

 بنیان دانش بنگاههای مالی تأمین ابزارهای.pdf 

 مرکب اثر.pdf 

 ایران در تبلیغات اثربخشی.pdf 

 سالم تجارت شده گم کلید ای حرفه اخالق.pdf 

 نیست رویی پر ارتباطات.pdf 

 خوب حال به بد حال از.pdf 

 الیوت موجی تئوری در استادی.pdf 

 هفته آخر استارتاپ.pdf 

 بخش اثر استراتژی.pdf 

 تمایز استراتژی.pdf 

 اجتماعی های شبکه بازاریابی یکپارچه استراتژی.pdf 

 بیابید را خود کارآفرینی استعداد.pdf 

 جذب قانون زا استفاده با ثروت جذب اسرار.pdf 

 کارآفرینی-اسرار.pdf 

 ای شبکه بازاریابی در شده مطرح اشکاالت.pdf 

 الکترونیکی تجارت مفاهیم با آشنایی.pdf 

 تلفنی بازاریابی اصول.pdf 

 بازاریابی اصول.pdf 

 استارتر کار مستر اصول.pdf 

 هرمتیک اصول.pdf 

 منفی افکار.pdf 

 کنم نگاه دیگری طور اگر.pdf 

 بیاندیشید تر ساده باید شوید ثروتمند دخواهی می اگر.pdf 

 مدیترانه الفبای.pdf 

 پیامک طریق از بازاریابی آموزش.pdf 

 اندروید با نویسی برنامه آموزش.pdf 

 سازی لینک بک آموزش.pdf 



 مصرف کم المپ تعمیرات آموزش.pdf 

 کند رشد اقتصاد کنیم، ترمیم را آموزش.pdf 

 بدن زبان آموزش.pdf 

 نیکارآفری آموزش.pdf 

 0 کامفار آموزش.pdf 

 اینستاگرام کامل آموزش.pdf 

 زبان گرامر آموزش.pdf 

 آنالیتیکس گوگل نصب آموزش.pdf 

 باش امیدوار ، انسان.pdf 

 موفقیت در ارتباطات اهمیت.pdf 

 چیز همه اینترنت.pdf 

 دوستیابی آئین.pdf 

 سخنوری آیین.pdf 

 بسازید اطالعات تولید کارخانه تومان میلیون 1 با!.pdf 

 تفاوت بدون یا انگیزه با.pdf 

 دارا بابای ندار بابای.pdf 

 چریکی بازاریابی.pdf 

 ایران در بازاریابی.pdf 

 رکود دوران در بازاریابی.pdf 

 ایران حقوق و فقه در ای شبکه بازاریابی.pdf 

 ای شبکه بازاریابی.pdf 

 کنیم نگاه دیگری طور اگر ای، شبکه بازاریابی.pdf 

 جستجوگر هایموتور بازاریابی.pdf 

 بازاریابی.pdf 

 حکمت آوردن بدست.pdf 

 تأکید با کودکان خالقیت افزایش بر مادران گروهی آموزش تأثیر بررسی.pdf 

 زوجین ورزی عشق سبکهای بر متقابل رفتار تحلیل شیوه به تأثیرآموزش بررسی.pdf 

 دانشجویان در اسالمی مالی سواد و مذهبی اعتقادات رابطه بررسی.pdf 

 ایران در اشتغال ساله 01 تحوالت روند رسیبر.pdf 

 بازاریابی برنامه.pdf 



 دولت کارکنان عملکرد بهبود.pdf 

 بگیرید تصمیم بهتر.pdf 

 کوین بیت.pdf 

 ای افسانه عامل مدیر 01 از مفهوم پر قول نقل پنج و بیست.pdf 

 بافت وارن توسط گذاری سرمایه اصل سه و بیست.pdf 

 کننده مصرف اررفت در فرمان نه و بیست.pdf 

 خودساخته میلیونرهای رمز یک و بیست.pdf 

 باشند داشته باید همه که آفرینان کار عادت یک و بیست.pdf 

 مارکتینگ ایمیل در نکته یک و بیست.pdf 

 مدیریت علم در کوانتومی پارادایم.pdf 

 اصالت پارادوکس.pdf 

 ورن ژول اثر ثروت میلیون پانصد.pdf 

 کار و کسب محیط پایش.pdf 

 تیمی کار دشمن پنج.pdf 

 کار و بهتر زندگی برای طالیی راهکار پنج.pdf 

 خرید برای گیری تصمیم در موثر عامل پنج.pdf 

 کننند می استفاده ای هوشمندانه صورت به زمان از که افرادی ویژگی پنج.pdf 

 متقاعدسازی اصل سه و پنجاه.pdf 

 کارآفرینان راهنمای کتاب پیشگفتار.pdf 

 ریسک پیشبینی در مالی وشه تاثیر.pdf 

 اینترنتی بازاریابی های تاکتیک.pdf 

 ثروت به مهارت تبدیل.pdf 

 خانوادگی تجارت.pdf 

 یکم و بیست قرن تجارت.pdf 

 سازمانی متقابل رفتار تحلیل.pdf 

 متقابل رفتار تحلیل.pdf 

 ذهنی الگوهای تغییر.pdf 

 سرمایه و پول انداز پس طالیی تکنیکهای.pdf 

 وعممن توقف.pdf 

 سایت وب برای بهینه محتوای تولید.pdf 



 ایران بورس در نهفته ثروت.pdf 

 شود می لغزش دچار استراتژی که جایی.pdf 

 ثروت کسب زمینه در پاسخ و پرسش جلسه.pdf 

 کار و کسب در جهش.pdf 

 کوین بیت جویندگان.pdf 

 متنفریم؟ کارمان محل از چرا.pdf 

 دشوی ثروتمند هم شما داریم دوست چرا.pdf 

 0111 سال تا جهان اقتصاد انداز چشم.pdf 

 کنیم؟ جذب گوگل از بازدیدکننده چطور.pdf 

 کارآفرینی افسانه کتاب چکیده.pdf 

 شویم؟ ثروت و پول آهنربای چگونه.pdf 

 شویم؟ ثروتمند هستیم عاشقش که کاری انجام با چگونه.pdf 

 کنیم؟ زایی ثروت اینستاگرام با چگونه.pdf 

 مثال شویم، ثروتمند چگونه.pdf 

 شدم؟ میلیاردر سالگی پنج و بیست در چگونه.pdf 

 کنیم؟ صحبت العاده فوق چگونه.pdf 

 کنیم؟ جذب گوگل از بازدیدکننده 55۹757 ماهانه چگونه.pdf 

 شویم؟ ثروت مغناطیس چگونه.pdf 

 کنیم؟ اندازی راه موفق کار و کسب یک چگونه.pdf 

 کرد؟ جابجا مرا پنیر کسی چه.pdf 

 فلورانس از اثر چهار.pdf 

 پولسازی راه چهار.pdf 

 اداره یک همکاران بین همکاری حس ایجاد برای روش چهار.pdf 

 موفقیت برای قانون چهار.pdf 

 فرزانگی و دولت حکایت.pdf 

 گوگل قلمرو در حکمرانی.pdf 

 مدیریت خدایان.pdf 

 کاتلر فیلیپ بازاریابی اصول کتاب خالصه.pdf 

 تحول رهبری کتاب خالصه.pdf 

 کند ناراحتم تواند نمی چیز هیچ کتاب خالصه.pdf 



 مشتری با ارتباط در خالقیت.pdf 

 ثروت خلق.ppt 

 رویایی درآمد.pdf 

 اینترنتی بازاریابی در خطرناک اشتباه ده.pdf 

 بودن خالق برای اقدام ده.pdf 

 موفق آدمهای بدن زبان مورد در راز ده.pdf 

 کار و کسب برای دیدج ایده یک کردن پیدا برای عالی مکان ده.pdf 

 ثروتمندان از سازی پول درس دو.pdf 

 خوشبختی راز.pdf 

 تلگرام از میلیونی درآمد کسب راز.pdf 

 رابینز آنتونی - موفقیت راز.pdf 

 مالی موفقیت راز.pdf 

 خودساخته میلیونرهای موفقیت راز.pdf 

 آنالین کار و کسب اندازی راه.pdf 

 روز یک در سایت وب اندازی راه.pdf 

 خوشبختی سوی به راه.pdf 

 اقتصادی مشکالت حل برای راهکارهایی.pdf 

 موفقیت جامع راهنمای.pdf 

 مالی استقالل به دستیابی راهنمای.pdf 

 اینترنتی کار و کسب شروع راهنمای.pdf 

 ایرانی دانشجویان مالی سواد سنجش جهت الگویی رائه.pdf 

 مالی استقالل به رسیدن.pdf 

 عقابها رقص.pdf 

 بحران از ییرها.pdf 

 متمرکز رهبران.pdf 

 ثروت روانشناسی.pdf 

 فروش روانشناسی.pdf 

 مدیریت روش.pdf 

 بگیرید پس را رویاهایتان.pdf 

 بدن زبان.pdf 



 العاده فوق کار و کسب ساخت.pdf 

 کار و کسب و سرمایه.pdf 

 بیشتر فروش برای راهکار سه.pdf 

 نجومی درآمدزایی روش سه.pdf 

 زندگی کیفیت غییرت برای ساده روش سی.pdf 

 مدیران برای پیشنهاد هفت و سی.pdf 

 دوباره شانس.pdf 

 خارجی های سایت از درآمدزایی سریع راه شاه.pdf 

 فروش مرزهای شکستن.pdf 

 شوید پولدار توانید می هم شما.pdf 

 فردی و کاری زندگی در مذاکره ترفندهای و ها شیوه.pdf 

 تاثیرگذار و انگیزشی جمله یک و صد.pdf 

 تبلیغات ساخت برای پرفروش عنوان یک و صد.pdf 

 شغلی مسیر مدیریت در کاربردی نکته یک و صد.pdf 

 آنالین فروش صد تا صفر.pdf 

 انسان طبیعت.pdf 

 دیجیتال بازاریابی استراتژی طراحی.pdf 

 برند هویت طراحی.pdf 

 بنیان دانش محصوالت اقساطی فروش و لیزینگ طرح.pdf 

 یا دقیقه یک عذرخواهی.pdf 

 شدن ثروتمند علم.pdf 

 شوک فرزندان.pdf 

 موفقیت فرمول.pdf 

 توماج شیوه به فروش.pdf 

 کار و کسب مهارت مهمترین فروش.pdf 

 موفق فروش.pdf 

 عملکرد  مرزهای شکستن کتاب اول فصل.pdf 

 سخنرانی اصول و بیان فن.pdf 

 زندگی مقابل در کار.pdf 

 اینترنتی کار و کسب آموزشی کارگاه.pdf 



 شادی سولکپ.pdf 

 بیافتد اتفاق تا بنویس کتاب.pdf 

 خودساخته میلیونرهای راز یک و بیست کتاب.pdf 

 شوید؟ ثروتمند هم شما داریم دوست چرا کتاب.pdf 

 رویایی درآمد کتاب.pdf 

 خوشبختی بسوی راه کتاب.pdf 

 بزرگ مردان پیروزی رمز کتاب.pdf 

 توانگری قانون کامل کتاب.pdf 

 7روز ریشکرگذا معجزه کتاب.pdf 

 شو خودت شغل متخصص.pdf 

 بیاندیشید متفاوت.pdf 

 سازی متقاعد.pdf 

 شما کار و کسب مدل.pdf 

 ای دقیقه یک مدیر.pdf 

 مشتری با ارتباط مدیریت.pdf 

 بحران مدیریت.pdf 

 ها هزینه و خانواده مدیریت.pdf 

 خانوادگی کارهای و کسب در مدیریت.pdf 

 نگرش مدیریت.pdf 

 کارها واگذاری و مدیریت.pdf 

 غازه خودم مرغ.pdf 

 فروش های تکنیک و اصول بر مروری.pdf 

 اول مرحله مندی ثروت مسیر.pdf 

 زندگی معادله.pdf 

 کائنات معجزه.pdf 

 کار معجون.pdf 

 شو ایده گروه معرفی.pdf 

 بیکاری اوقات برای درآمدزا مشاغل معرفی.pdf 

 کیستم؟ من.pdf 

 کنم پیشنهاد را شما مالی آینده تونم می من.pdf 



 باشم تر موفق خواهم می من.pdf 

 شاکی مشتریان با ارتباط مهارتهای.pdf 

 انسان مهندسی.pdf 

 چیست؟ شدن موفق موانع.pdf 

 ایران اقتصاد در سرمایه موجودی.pdf 

 شیرها روش به روز 05 در موفقیت.pdf 

 دیگر نگاهی از مارکتینگ نتورک.pdf 

 چیست؟ آراستگی نظام.pdf 

 فروش در برند مدیریت نقش.pdf 

 روزانه مدیریتی نکات.pdf 

 مدیریت در مهم ای نکته.pdf 

 کنید نوآوری.pdf 

 بدانید باید بیمه از آنچه هر.pdf 

 مارکتینگ نتورک در رهبری قانون هفت.pdf 

 بازاریابی ارتباطات شرکتهای با موثر همکاری.pdf 

 سخنرانی و ارائه هنر.pdf 

 شدن ثروتمند راز میلیاردی هنر.pdf 

 باشید داشته را میلیاردر یک الیم هوش.pdf 

 کنید تقویت عالی را مالیتان هوش.pdf 

 کند ناراحتم تواند نمی چیز هیچ.pdf 

 فروش معلم های یادداشت.pdf 

 کردن کار برای عالی مکان یک.pdf 

 موفقیت قصار جمله یک و یکصد.pdf 

 

 کتاب هاي موفقيت و کسب ثروت 

 راز کتاب 

 فوری رمیلیون دانایی، و دولت حکایت 

 جذب قانون عملی راهنمای 

 خودساخته های میلیونر موفقیت رمز یک و بیست 



 زندگی در آن کاربرد های شیوه و جذب قانون 

 موفقیت رازهای و معجزه 

 شوید ثروتمند و بیاندیشید 

 فرزانگی و دولت حکایت 

 فقیر ،پدر پولدار پدر 

 فقیر ،پدر پولدار پدر 

 رابینز آنتونی موفقیت راز 

 ای قیقهد یک مدیر 

 هدیه 

 گیتس بیل روش به زندگی 

 توماج شیوه به فروش 

 اندیشه بال بر کار و کسب 

 زمان سارقین 

 عقاب آشیانه اسرار 

 کردن زندگی خوب هنر 

 EFT-جسم و روح آسودگی 

 عالی به خوب از 

 بازاریابی استراتژیهای 

 تواناییها از استفاده 

 موفقیت اسرار 

 1 آراستگی نظام با آشناییS 

 نفس به اداعتم افزایش 

 مهندسی اقتصاد 

 آگاهی الماسهای 

 کار و کسب در موفقیت سوی به راهی مثبت اندیشه 

 درمانی انعکاس 

 است؟ اتفاقی زدن قدم یک زندگی آیا 

 کنید غلبه خود براسترس 

 دارد وجود معنوی حل راه مشکلی هر برای 

 زندگی و کار در موفقیت به رسیدن برای انگیز اعجاب رمز یک و بیست 

 تنبلی بر غلبه برای روش یک و بیست 

 بیشتر پیشرفت برای اصلی نکات 

 پایدارند پروایان بی تنها 

 دیگران بر نفوذ توانایی 



 خودباوری و نفس به اعتماد برای هایی توصیه 

 بابل مرد ثروتمندترین 

 کنم؟ آغاز را خود الکترونیکی تجارت چگونه 

 من زندگی چراهایی 

 کنیم؟ شروع چگونه 

 کرد؟ جابجا مرا پنیر کسی چه 

 بخش شادی اصل چهل 

 چیست؟ خالقیت 

 خوشبختی 

 آزاد وقت در کار با واقعی آسایش و رفاه بیشتر، درآمد 

 پیشرفت عدم دالیل 

 آرامش تا پله ده 

 موفقیت رمز ده 

 شادکامی راز ده 

 چوپرا دیپاک نظر از موفقیت کلید ده 

 زیستن خوشحال برای روش دوازده 

 استرس از رهایی برای روش دوازده 

 انسانها بین خوب روابط 

 طالست از خیابان هر سنگفرشهای 

 فکر قدرت 

  عنوان کتاب دیگر01و 

 

 جزوات و کتاب هاي متنوع 

 11 عنوان جزوه و کتاب متنوع 

 

 نکات کليدي موفقيت در زندگي 

 511  زندگی و کار در موفقیت برای کلیدی نکات  بروشورعنوان 

 کتاب ثروت نامرئی 

 01  مهم  در زمینه موفقیت و موفقیت مالیعنوان خالصه کتاب های 

 
 

B. فیلم های آموزشی 



 ،هدفگذاری ،ریزی برنامه ، مالی موفقیت ،موفقیت آموزش های زمینه در متنوع آموزشی فیلمهای بخش این در

 از که دارد وجود زندگی در موفقیت به رسیدن های زمینه در نگوناگو موضاعات از بسیاری و انگیزشی ،حسابداری

 بدان دارید نظر در شما که آنچه برای گشایی راه بتواند تا است شده آوری جمع عزیزان شما برای متنوع منابع و سایتها

 .باشد برسید

 پارت اول 

 شوید ثروتمند تا کنم کمک شما به توانم می من 

 نکنیم؟ خرج پول یا کنیم خرج پول باید شدن ثروتمند برای زندگی طول در 

 رسند؟ نمی آن به وقت هیچ ولی خواهند می رو چیزی یک سالها انسانها چرا 

 دارند؟ شدن ثروتمند برای سواد بی افراد به نسبت کمتری شانس کردهتحصیل انسانهای چرا 

 کنیم؟ نمی پیدا شدن ثروتمند برای راهی هیچ ما از بعضی چرا 

 شویم؟ نمی موفق ولی شویم ثروتمند که کنیم می کاری هر چرا 

 خوریم؟ می شکست پی در پی ولی هستیم اندیش مثبت خیلی ما اینکه با چرا 

 شغلی های مصاحبه در موفقیت سبک های تکنیک آموزش 

 کار و کسب فرایندهای سازی خودکار آموزش 

 مالی های موفقیت کسب های تکنیک آموزش 

 کاری موفقیت و فروش های مهارت 

 دهد؟ می جواب خوبی به اینترنت از درآمد کسب روشهای از یک کدام 

 شد؟ ثروتمند شود می چطور که فهمیدم سال یازده از بعد چرا 

 باشه؟ میتونه کجا جهان نقطه ثروتمندترین اشم نظر به 

 کنند؟ می ثروتمند رو ما واقعاً ساز ثروت سایتهای یا تلگرامی کانالهای یا ها فیلم آیا 

 خودرو جذب برای خالق تجسم تکنیک از استفاده 

 گیرد؟ می شکل چگونه و چیست باور 

 ثروتمند انسان و فقیر انسان 

 ساز ثروت مغز و کوانتوم فیزیک 

 آید؟ نمی بدست رایگان ثروت 

 شدن ثروتمند قرمز خط 

 ثروتمند باور 

 ساز ثروت وجود 

 ثروت و فقر 

 سالم پول 



 تواناییها و ها خواسته بین جنگ 

 اصلی کار کنار در کار و کسب اندازی راه برای نکته هفت 

 پایدار رهبری برای اصل هفت 

 ندهید دست از را خود امید هیچگاه 

 مشتریان( دیرضایتمن مدل) کانو مدل آموزش 

 (51110 ایزو استاندارد دید از) مشتریان انواع 

 افغانستان سبک به تجارت آموزش 

 است؟ بهتر کدام کارمند، یا کارآفرین  

 کار و کسب رشد برای روش  

 پولشویی 

 ما پنهان های حس 

 ثروت 

 ویروسی روش به اینترنتی بازاریابی 

 چیست؟ درونگرا بازاریابی 

 پیامکی بازاریابی  

 ژاپن کشور موزشیآ سیستم 

 باشیم؟ داشته را دنیا شغل بهترین چگونه 

 کنید اجرا را هایتان ایده ریسک و هزینه کمترین با چگونه 

 افسردگی دالیل 

 قهرمانی یه تو 

 هدف 

 موفقیت به کردن فکر 

 زندگی برای دقیقه چند 

 شکست دالیل بزرگترین از یکی 

 باشیم؟ وکارمان کسب عاشق باید چرا 

 

 دومپارت  

 (گذاری هدف های تکنیک)گذاری هدف معجزه 

 دهد؟ نمی جواب من برای کار و کسب در موفقیت قوانین چرا 



 دهیم؟ انجام اینترنتی بازاریابی ساعت یک از کمتر در چگونه 

 امریکا سال صوتی کتاب بهترین.  موفقیت های راز و رمز 

 نوشتن آموزش Business Plan بیزینس طالیی نکات و 

 دهیم؟ رونق را خود کار و کسب ناتامکا حداقل با چگونه 

 گیرند؟ می شکل چگونه ذهنی الگوهای و باورها 

 است؟ متفاوت هم با انسانها روزی مقدار آیا 

 است؟ چگونه مغز ناخودآگاه و خودآگاه تفکر 

 کار و کسب شروع از قبل ایده یک ارزشیابی 

 داریم؟ افسردگی و اضطراب چرا 

 موفق  اما پا و دست بدون مردی 

 کار و کسب شروع برای ایده یافتن 

 موفقیت به دستیابی گامهای 

 وکار کسب یک موفقیت عوامل 

 موفقیت احساس عدم عوامل 

 شوید ثروتمند دقیقه81 در 

 خواهید؟ می چه زندگیتون از 

 نشدن موفق دلیل تنها ترس 

 کن شروع امروز همین از 

 زندگی برای تالش 

 گزاری هدف راهنمای 

  کنید فکر مثبت 

 توانم می من 

 چیست؟ موفقیت 

  زمان مدیریت 

 فردی موفقیت 

 روزه 05 ذهنی رژیم 

 شوید بهتر روز هر 

 تجسم قدرت 

 شکرگذاری راز 

 ترسها روی بر غلبه 



 همیشگی یادگیری 

 سرنوشت 

 موفقیت جشن 

 روزه05 چالش 

 

 سوم پارت 

 کار و کسب در ای حرفه اخالق 

 خالق تجسم 

 هستید؟ پذیر ریسک چقدر 

 کرد متحول را کارم و کسب اینترنتی بازاریابی با چگونه 

 رویاها  به دستیابی 

 انسانی نیروی انگیزه 

  اینستاگرام در ردبول و کاال دیجی موفق های کمپین تحلیل 

 کنید کشف فروش در را خود نبوغ سمینار 

 اینترنتی بازاریابی شروع 

 تبلیغات صد تا صفر 

 کار و کسب بوم معرفی 
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A.  مجالت گوناگون 

 مجالت این از تعدادی و پردازیم می خالقیتو کارآفرینی ،موفقیت های زمینه در مجله چند معرفی به قسمت این در

 آنها با خوب مجالت این از استفاده بر عالوه توانید می شما و است گرفته قرار عزیزان شما استفاده جهت ارزش با بسیار

 . فرمایید مطالعه آنها سایتهای به مراجعه با نیز را آن بعدی های شماره و شده آشنا

 شماره( 8) ثروت به فکر تبدیل کارخانه مجله 

 ( 0مجله موفقیت در کار و زندگی)شماره 

 ( 05ماهنامه میلیاردرهای آینده)شماره 

 شماره(0)  کارآفرینی شوق مجله 

 شماره( 1) کارآفرینان گاهنامه 

 شماره(1) ستکا ماهنامه 

 شماره(0) موفقیت مجله 

 شماره(8برتر) فکر نامه هفته 

 مجله ایران صنعت 

 مجله ثروت آفرینان 

 ماهنامه به سوی موفقیت 



 ماهنامه خالقیت 

 مجله به سوی موفقیت 

 

B. کتاب های صوتی 

 از ممکن حالت هر در و روز شبانه اوقات تمامی در توانید می که ریطو است، سودمند بسیار صوتی کتابهای از استفاده

 در یا و رختخواب در خواب برای شدن آماده هنگام در یا و رانندگی حین در توانید می مثال طور به. کنید استفاده آنها

 پخش دستگاه یا و بیجی پلیرهای یا و همراه تلفن مانند صوتی وسایل با دیگر حالتهای از خیلی و روی پیاده هنگام

 .نمایید استفاده آنها از اتوموبیل

 نفس به اعتماد گانه سی اصول و بزرگ فکر تکنولوژی صوتی کتاب 

 هاآرزو به رسیدن برای ذهن معجزه صوتی کتاب 

 طالست از خیابان هر سنگفرش صوتی کتاب 

 کنید زندگی هدفمند و جوان کتاب صوتی 

 ناخودآگاه ضمیر ریزی برنامه صوتی کتاب 

 (نفس عزت) اصلی مسیر صوتی کتاب 

 پول بی پدر - پولدار پدر صوتی کتاب 

 شوید ثروتمند و بیاندیشید صوتی کتاب 

 بگوییم؟ سخن زیبا چگونه صوتی کتاب 

 گیری تصمیم نمایراه صوتی کتاب 

 فلورانس از اثر چهار صوتی کتاب 

 معنویت قانون هفت صوتی کتاب 

 ای دقیقه یک مدیر صوتی کتاب 

 بده قورت را قورباغه صوتی کتاب 

 آرامش جذب هنر صوتی کتاب 

 نباشید گوسفند لطفا کتاب 

 دلها بر نفوذ صوتی کتاب 

 کارآمد مدیر صوتی کتاب 

 هدیه صوتی کتاب 

 صوتی هدف کتاب 

 



 

C. افزار های کاربردی  نرم 

 نرم افزار مدیریت کارهای روزانه 

 نرم افزار حسابداری شخصی 

 نرم افزار کسب یار 

 نرم افزار مدیریت هزینه های زندگی 

 نرم افزار رسیدن به آرزوها 

 

D. راهنمای محاسبه بهره 

 لیزینگی اتوموبیل اگر یا و کردم پرداخت سود چقدر گرفتم که وامی فالن مثالً که افتاده اتفاق شما برای حال به تا حتماً

 دست این از ائلیمس و عمر های بیمه در گذاری سرمایه یا است بهتر گذاری سپرده آیا و اید داده سود چقدر اید خریده

 .اید شده روبرو آن با را

 امیدواریم. است شده داده قرار محاسبات برای اکسل افزار نرم و آموزشی پادکستهای و آموزشی فیلم قسمت این در

 .ببرید قسمت این از را بهره بیشترین

 و لیزینگ تسهیالت، بهره محاسبات راهنمای .... 

 

E. پاکدست های آموزشی 

 پارت اول 

 ؟ برسانیم اوج به را خود نفس به داعتما چگونه 

 تاریخ طول در کارها و کسب بزرگ اشتباه ده 

 باشید داشته حضور آن در حتماً باید که اجتماعی ده شبکه 

 وب  دنیای در بزرگ تغییر پنج  اینترنتی کارهای و کسب  آینده 

 کنیم؟ شروع را آن باید کجا از و چیست اینترنتی کار و کسب 

 وکار کسب اندازی راه برای دروغ هفت 

 شدن ثروتمند برای تاثیرگذار بسیار فیلم 

 برسانیم؟ اوج به را خود استقامت و پشتکار چگونه 



 افراد موفق ریزی برنامه سیزده روش 

 مشتری با ارتباط در ها فروشنده انواع 

 آفالین تبلیغات یا است بهتر آنالین تبلیغات 

 کنیم؟ صحبت چطور مشتری با 

 موفقیت و ها ایده دادن باد بر یبرا اشتباه پنج باور 

 ثروت یا است بهتر پول 

 کودکان در موفقیت گیری شکل روند 

 دارند؟ شاخ ثروتمند های انسان آیا 

 داشت؟ موفق حضوری آن در توان می چطور و چیست اینستاگرام 

 آوریم؟ دست به را خود اینترنتی تومان میلیون 51 اولین چگونه 

 خوشبختی به تا ساده تکنیک چند 

 کنیم؟ تبدیل کار و کسب یک به را خود ایده چگونه 

 اشتغالی  خود پکیج 

 ثروت کسب و الکترونیک تجارت 

 کنید چاپ پول راحت خیال با! 

 بازاریابی و بازار با آشنایی 

 مشتریان شکایات به رسیدگی اهمیت 

 کنیم آغاز خودمان از را تغییر 

 تبلیغات های تکنیک 

 مارکتینگ ایمیل یا تلگرام 

 ؟ مداری تریمش چرا 

 چیست؟ تغییر اصلی راز 

 تلگرام با فروش افزایش رازهای 

 شدم میلیاردر سالگی 01 در چگونه سمینار! 

 ایران وب آینده واقعی صاحبان 

 کامیابی و ثروت کسب در موثر عامل 

 عشق 

 وشرط قید بدون عشق 

 بیشتر فروش برای ترفندهایی 

 اقتصادی هوش ضریب 



 کار و بکس یک اندازی به گام تا راه گام 

 دارید را لیاقتش 

 (موثر تلفنی مذاکره) تلفنی ارتباط های هارت 

 ؟ چیست کار مینی 

 خواب از برخواستن درباره نکاتی  

 مداری مشتری باب در ای نکته 

 مالی بازارهای به نگاهی 

 نکنید شروع را جدیدی کار و کسب شما شود می باعث که دروغ هفت 

 غیرفعال درآمد و فعال درآمد 

 اسمارت روش صحیح  گذاری هدف یها تکنیک 

 فکری طوفان 

 هدف 

 

 پارت دوم 

 سخت تغییرات 

 فارسی زبان به جابز استیو سخنرانی آخرین 

 موفق آدمهای 

 ثروت تا مالی استقالل از 

 شما کار و کسب سمت به پول شدن جاری اسرار 

 گوگل های الگوریتم با آشنایی 

 ساز ثروت ذهن اصول 

 بکنید؟ باید چکار باشد، نداشته را انتظارتان وردم بازدهی تان تجاری ی ایده اگر 

 صوتی فایل ترین انگیزشی 

 است؟ متفاوت هم با انسانها روزی مقدار آیا 

 است آسانتر کنید می فکر که چیزی آن از کوچک، کارهای و کسب بازاریابی! 

 حلت دکتر باشد راهی باید 

 ناخودآگاه ضمیر ریزی برنامه 

 ناخودآگاه ضمیر ریزی برنامه 

 زندگیت تصمیم بزرگترین 



 پولسازی ماشین ساخت طالیی گامهای از نکته پنج 

 پولدارشیم 

 دندانپزشک یک موفقیت تجربیات 

 کارآفرینی و تحصیالت و تخصص 

 شفیعی  دکترشهریار با گفتگو در برند تعریف 

 شغل هر های ثروتمندترین  

 کنید رفتار نمایندگانتان نندهما خود مشتریان با کوچک مشاغل بازاریابی در استراتژی جدیدترین 

 مالی و مادی فراوانی جذب 

 انگیزشی جمالت 

 است؟ ضروری سایت وب داشتن چرا 

 نیستم؟ موفق اینترنتی کار و کسب در چرا 

 کنیم؟ شروع را خود کار و کسب دانش مقدار کمترین با چطور 

 شوم؟ پولساز کارآفرین یک چطور 

 شویم؟ ثروتمند گرفتن دوش با چگونه 

 داد؟ افزایش را فروش توان یم چگونه 

 افزاید؟ می خود کار و کسب عمر طول به خوب مدیر یک چگونه 

 قدرت قانون هشت و چهل  

 بشناسیم بهتر را خدا 

 ثروت و خدا 

 خودساخته میلیاردرهای های خصلت 

 شانسی خوش 

 پولساز اینترنتی کار و کسب ساخت برای اصلی گام پنج 

 ابید؟ی می چیزی چه ثروتمندان رختخواب در 

 کار محل در بیشتر شانسی خوش برای حقه ده 

 انیشتین از درس ده 

 ماه 50 در خوب عادات به بد عادات تبدیل برای گام دوازده 

 خودش زبان به جاوید استاد موفقیت اصلی راز 

 نید؟بک باید چکار. بدزدند را آن نکند کنید مطرح کسی با را آن ترسید می اما رسیده ذهنتان به جدیدی ایده شما 

 عادت تغییر 

  ثروت راز 



 ثروتمند و موفق افراد رازهای 

 بازدارنده باورهای و عادتها تغییر راه 

 دروغگو شناخت های راه 

 اجتماعی های شبکه از درآمد کسب راهنمای 

 ای سرمایه هیچ داشتن بدون موفق کار و کسب یک شروع روش 

 اینترنتی درآمد نوین روشهای 

 کودکان موفقیت شکل گیری روند 

 اند؟ بوده اینگونه تولد بدو از موفق کارآفرینان آیا درست؟ پرورش یا موفق ژنتیک 

 پولساز اینترنتی کار و کسب یک ساخت 

 حلت احمد سخنرانی 

 ازدواج درباره فرهنگ دکتر سخنرانی 

 نمک ده معظمی محمود سخنرانی 

 پولساز اینترنتی کار و کسب شروع 

 

 پارت سوم 

 داشتنی دوست های استخوان 

 آن انواع و اینفوگرافیک با اییآشن 

 نفس به اعتماد 

 شویم خوشبخت تا ایم آمده دنیا به 

 توجیهی طرح آموزش پادکست 

 دیگران موفقیت تجربیات 

 خوشبختی چرخه 

 بورس بازار به ورود راهنمای 

 است کوتاه زندگی 

 عالم 7 شناخت 

 مشتری شناخت 

 چهارمیثاق 

 زندگی کردن دار جهت جادوی 

 حلت احمد صوتی فایل 



  موفقیت معنوی قانون هفت 

 دنیا فروشنده بزرگترین 

 هستند؟ چه وکارها کسب موفقیت در پیشران ابزارهای 

 مالی موفقیت درباره جواهرفروش آرای کشتی صحبتهای 

 ثروت مورد در تاکیدی عبارات 

 خدا با بازی عشق 

 شدن ثروتمند علم 

 ذهنی آرامش صوتی فایل  

 نپایا بی آرامش جذاب بسیار صوتی فایل 

 بیاموزید را مثبت ارتباط ساده مرحله پنج در 

 دیگران به نگاه با کارآفرینی 

 کنیم تغییر کی 

 مرگ لذت 

 حلت احمد دکتر اندیشی مثبت 

 شوید ثروتمند تا کنید رها را مدرسه 

 زندگی مدیریت 

 آرامش مراقبه 

 زندگی در شکرگزاری معجزه 

 حلت احمد غم مراقبه 

 سپاسگذاری قدرت کتاب معرفی 

 عشق خلق مکانیزم 

 درآمد به سایت وب بازدیدگنندگان تبدیل در عوامل مهمترین 

 گذاری هدف مهم نکات 

 موفق فوق افراد راز هفت 

 کوچک کارهای و کسب برای بازاریابی روش هفت 

 درجه 081 و جهشی های سایت وب 

 سایت وب ایجاد از قبل طالیی نکات یادگیری 

 آمیز موفقیت روز یک داشتن برای روش یازده 

 کنیم؟ شروع نو از ورچط 

 چیست؟ مالی هوش 



 ببین را زیبایی 

 رسیدن برای تالش 

 خویشتن بر مدیریت مهارتهای 

  انگیزشی 

 بزرگ فکر جادوی 

 ببینیم؟ را گذاری سرمایه های فرصت چطور 
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