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دکترعلیرضارجب

دوره





ف
دا

ه
ر ا

ط ب
سل

ع ت
ام

 ج
ره

دو

اغلبماآرزوهایبزرگیداریمکهدراولیننگاه،رسیدنبهآنهاغیرممکنبهنظرمیرسد.بهراحتیممکناست

احساسناامیدیکنیمزمانیکهروبهرویمانهدفیعظیمودستنیافتنیقرارگرفتهاست.

هدفگذاریاصولیمیتواندبهماکمککندتااینخواستهبزرگوترسناکرابهگامهایکوچکوسهل

الوصولتبدیلکنیم.برنامهریزیبرایایناهدافواقداماتکوچکتر،نهتنهامسیربهسمتهدفغاییمان

راآسانترمیکند،بلکهنتایجتحقیقاتحاکیازایناستکهموفقیتدراهدافیهرچندکوچک،انگیزهما

رادائماشارژنگهمیداردتادرسختیهایمسیرجانزنیموادامهدهیم.

فایدههدفگذاریتنهاایننیستکهبرایزندگیمانبرنامهایداشتهباشیموخودرانسبتبهآنمتعهد

بدانیم.هدفگذاریباعثمیشودمابهچیزهاییدرزندگیمانبیاندیشیموچیزهاییرابخواهیمکهپیشتر

برایخودممکننمیدانستیم.

اهداف
قله های غیرقابل صعود را
به تپه های قابل فتح
تبدیل می کنند!
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آیاشماهمخواستهایداریدکهبسیاریازمردمآرزویشرادارند،اما

تعدادمعدودیآنراشدنیمیدانند؟تنهازمانیکهشماآنخواستهرا

بهشکلیکهدفدرآوریدوهرروزدرمسیرآناقدامیانجامدهید

استکهمیتوانیدآنرامحققسازید،درغیراینصورت،شماهم

مثلبقیهمردمباورداریدکهآنآرزوییدستنیافتنیاست.زمانیکه

شماپیشرفتیهرچندآرامدراینمسیرداشتهباشیداستکهمیتوانید

منتظرباشیدکهمتمایزازدیگراندرحالمحققساختناینخواسته

هستید،وصرفاآرزوییرابهشکلمبهمدرسرنمیپروانید.

شمامیخواهیدعضوکدومدستهباشید؟4درصدافرادیکههدفدارند

وبابرنامهحرکتمیکنندوبهاهدافشانمیرسند؛یاافرادیکهاکثریت

مردمجهانراتشکیلمیدهند؛کهفقطبرنامهیآنهاایناستکه

صبحرابهشببرسانندومرتبنسبتبهجریاناتزندگیغربزنند.

افراد موفق
همیشه برای روز، ماه و سال خود 
برنامه دارند. این دسته از افراد فقط 
۴درصد از مردم جهان هستند.
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چرا در دوره 
جامع تسلط بر 
اهداف شرکت کنید؟

یکبار
تصمیم بگیر
و برای همیشه
زندگی خود را
تغییر بده.

زیراایندورهجامعبهگونهایطراحیشدهکهاهدافشمارااز

سطحخودآگاهبهالیههایعمیقذهنیتانمنتقلسازد.شاید

تابهحالبارهاهدفگذاریکردهباشید،اماخیلیزودسرد

شدهایدوبهزندگیدلخواهخودنرسیدهاید،میدانیدمشکل

چیست؟ذهنناخودآگاه،بله،ذهنناخودآگاهشمابزرگترین

مانعبرایرسیدنبهاهدافتاناستوتاذهنخودرابرای

موفقیتبرنامهریزینکنیدنمیتوانیدبهچشماندازخوددر

زندگیبرسید.



استراتژیهایقدرتمندایندوره،بهشمامیآموزدکهذهن

ناخودآگاهخودرابهجایمانع،تبدیلبهبزرگتریننیروی

پیشرانبرایرسیدنبهاهدافتاننمایید.



باعملبهاستراتژیهایفوقالعادهایندوره،جریانسالمت،

ثروت،آرامشوقدرتنامحدودبهزندگیشماراهمییابدو

زندگیرویاییخود،همانکههمیشهآرزویشراداشتیدرا

تجربهخواهیدکرد.
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 اینبرنامهباتمامدورههاییکهتابهحالشرکتنمودهایدکامالمتفاوتاست	

 100%غیرحضوریاست،درهرمکانوزمانیمیتوانیدبهآنگوشفرادهید	

 جزوهمنحصربفردکهباآنمیتوانیددفتراهدافتانرابهراحتیبهکتاباهدافتبدیلکنید	

 بازبانیبسیارسادهمفاهیمعمیقذهنیرابهشماآموزشمیدهد	

 محتوایدورهمادامالعمردراختیارتانقراردارد	

 محتوایایندورهبهروزودرکالسجهانیاست	

 اینبرنامهشاملمدیتیشنها،خودآگاهیهایفردیوتمرینهایخودآموزمتعدداست	

 عضویتدرگروهخصوصیدرتلگراموارتباطمستقیمبامحمدمهدیربانیمدرسدوره	

تفاوت های این دوره
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آشنایی با
سرفصل ها و محتوای
دوره تسلط بر اهداف

آزادسازیقدرتنهفتهدرهدفگذاری

چگونهقدرتخودراباورکنید

شناساییتواناییمنحصربهفردخود

شناختتوانمندیها

تراشیدنزیباییدرون

شناختپنهانکاریها

Bettybethardsمدیتیشنبتیبثارد

کشفهدفواالوچشماندازخود

Purposeهدفواالیزندگی

چگونهخواستههایخودراشفافکنید

کشفکارهاییکهعاشقشهستید

تدوینچشماندازشخصی

شناختهمراهموفقیتواستفادهازآن

برنامهریزیآیندهایدهآلخود

هدفگذاریصحیحوبرنامهاقدام

تدویناهداف

MindMappingنقشهکشیذهنی

Mastermindگروههایمسترمایند

قدرتتمرکز

تدوین۵سالآیندهشما

بزرگترینقانونزندگی

قوانینطبیعیجهان

قانونامواجوجذب

قانونریتم

قانوننسبیت

قانونعلتومعلول

قانونخلقت

شماواقعاچهکسیهستید

حقیقتمغزانسان

قدرتباور

چگونهبرایرسیدنبهاهدافمانباورهایمانراتغییردهیم؟

زندگیرویاییتانراطراحیکنید

تجسمواظهارنتایجموردنظر
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با گذراندن این دوره،
فروش خود را حداقل
دو برابر کنید!

2X
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چرابعضیفروشندگانسریعتروسادهترپولبهدستمیآورندوبیشترمیفروشند؟چرا
موفقیتبیشتریکسبمیکنند،سودهایمادیبیشتریمثلاتومبیل،خانهولباسهایزیبا
بهدستمیآورندورضایتبیشتریازشغلخوددارند،درحالیکهاکثرفروشندگانموفق

نیستندوعملکردضعیفیدارند؟
باتوجهبهایناختالفباورنکردنیدرفروشودرآمد،هدفهرفروشندهدرهرحوزهبایداین

باشدکهبهجرگه20درصدافرادبرترصنعتخودبپیوندد.

20 درصد برتر
همیشه خوب می فروشند،
زندگی بهتری دارند
و شرایط بازار هیچ تاثیری
در کارشان ندارد.
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تکنیکهاییکهشماراازبندمحدودیتهاییکه

خودتانبرایخودتانساختهایدرهامیسازد.شما

از۱۰%توانتانهماستفادهنمیکنید.

بر تسلط دوره مدرس ربانی محمدمهدی من

رافراگرفتمدرامد فروش،وقتیاینتکنیکها

می نیز شما دادم. توسعه برابر ۱۰ تا را خودم

توانیدازاینروشهااستفادهکنیدوجزونخبگان

فروشایرانقراربگیرید.اگردراینترنتچرخی

بزنیدهزارانکتاب،دورهوکارگاهپیدامیکنیدکه

دررابطهبافروشندگیصحبتمیکنند.احتماال

کتابخانهدفتریامنزلشماهمپراستازکتابهای

فروش…

افــــراد مــوفــق
فـــرصت هــــا را
از دست نمـی دهند!
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محتوایدورهدوبرابرکردنفروشبهصورتکاربردیتنظیمشدهاست.باتحویلگرفتنابزارهایطبقهبندی

شدهواختصاصیفروش)بهصورتکاملوباقابلیتدریافتالکترونیکی(برایبرنامهریزیفعالیتهایتاناز

روشهاییمدون،منظمومتمرکزاستفادهکنید.

ایندورهبهصورتغیرحضوریوانالینعرضهمیشودوفایلهاباقابلیتدانلود)بدونمحدودیت(و

دسترسیمادامالعمربهمحتوایآموزشیدریافتشدهدراختیارشرکتکنندگانقرارمیگیرد.

استفادهازتجربیاتفروشندگانبرتردرطولدوره،امکانپرسشوپاسخبااستاددوره،ارائۀفایلهایصوتی،

تصویریومتنِیمؤثر.شمامیتوانیددرطولدورهدرقالبگروهاختصاصیدورهبهپرسشوپاسخمستقیم

بااستاددورهبپردازید.

ویژگی های دوره
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چرا باید این دوره را استفاده کنید؟
تمامینکاتعنوانشدهدردورهتسلطبرفروشدربازارایرانتستشدهوجوابخودراپسداده

است.شماازاینبرنامهلذتمیبریدزیراحیاتیتریناسرارفروشراخواهیدآموخت.تمامنکات

فروشرانخواهیمگفتزیراهزارانساعتطولخواهدکشید،اماحیاتیترینومهمتریننکاترا

خواهیمگفت،آنبیستدرصدیکهمنجربههشتاددرصدنتایجمیشود.

باهزینهیکسفرآخرهفتهبهشمال،یکمهارتاساسیدرزندگیبهخوداضافهکنید.

نتايجاينبرنامهدرزندگيتانشماراشگفتزدهخواهدكرد،مااطمينانداريمارزشاينپيشنهاد،

حداقلدهبرابرقيمتآناست.

مخاطبان دوره
فروشندگانوافرادیکهقصددارنددرآیندهبهفروشندگانیحرفهایتبدیلشوند)شاملفروشندگان

.)b2bکاال،ارائهدهندگانخدمات،فعاالتبیمه،بازاریابانشبکهای،فروشندگان

منابع دوره
جزواتکالسوابزارهابهصورتکامل

والکترونیکیبهشرکتکنندگانتحویل

دادهمیشود.
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نظراتبرخیازشرکتکنندگان

دردورههایقبلی

من در ابتدای دوره استاد ربانی با 
خودم عهد بستم که فروشم را دو 
برابر کنم و دو نفر تعهدنامه دوره 
من را امضا کردند. با دوره تسلط 

بر فروش، خوشبختانه فروشم از دو 
برابر هم عبور کرد.

امیر عسگری

تعهد بسیار باالی استاد ربانی هم 
در ارائه کامل مطالب و هم در به 
روز بودن و کاربردی بودن آنها و 
از طرفی قیمت مناسب آن باعث 
معرفی این دوره به دوستان دیگرم 

شد.

لیال خسروجردی

ایده هایی که استاد در دوره فروش 
مطرح می کنند حتی در شرایط بد 
اقتصادی ایران هم قابل اجرا است 
و توانستم در عرض 4 ماه فروشم را 

دو برابر کنم.

علیرضا قاسمی
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آشنایی با
سرفصل ها و محتوای
دوره تسلط بر فروش

درس۱:بهبهترینفروشندهایکهمیتوانیدتبدیلشوید

درس۲:فروشندگانبرترچگونهعملمیکنند

درس۳:واقعیتهایجدیدفروش

درس۴:برنامهریزیفروش

درس۵:روانشناسیفروش

درس۶:فرایندفروشموفق

درس۷:روشهایمشترییابی

درس۸:تعیینصالحیتمشتریانبالقوه

درس۹:جادویارتباطات

درس۱۰:شمامشاورید،نهفروشنده

درس۱۱:گفتگویفروش

درس۱۲:اصولمذاکرهفروش

درس۱۳:معرفیهوشمندانهمحصولوخدمات

درس۱۴:برگزاریجلساتمؤثرفروش

درس۱۵:درکنیازدقیقمشتری

درس۱۶:شایستگیهاییکفروشندهموفق

درس۱۷:استفادهازتلفنبرایفروش

درس۱۸:نگارشپیام،نامهیاایمیلبرایفروش

درس۱۹:تهیهپرزنتیشنبرایفروش

درس۲۰:فروشبهافرادمختلف

درس۲۱:قدرتمتقاعدسازیوتأثیربردیگران

درس۲۲:فنبیانوهنرسخنرانی

درس۲۳:قدرتداستانگوییدرفروش

درس۲۴:تأثیربرندشخصیبرارتقایفروش

)b2b(درس۲۵:تکنیکهایاثربخشدرفروشهایسازمانی

درس۲۶:پاسخگوییبهاعتراضاتمشتری

درس۲۷:قطعیکردنفروش

درس۲۸:فروشبیشتربهمشتریانفعلیومعرفیبهدیگران

درس۲۹:بهکارگیریابزارفروشبرایحرفهایشدن

درس۳۰:نردبانتسلطبرفروشحرفهایخودرابسازیدوازآنباالبروید



رهبری فروش
بیمه عمر در ایران

دکترعلیرضارجب

دوره
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پياده كردن 

رويكردهای 

استراتژيك برای 

توسعه بلند مدت 

تيم های فروش 

شیوه های متنوع 

سبک رهبری 

و تکنیک های 

مربوط به آن

انگیزش و هدایت 

تیم برای درآمد 

بیشتر و بهتر 

شدن عملکردشان



دركتكنيكهای

موردنيازبرای

مديريتعملكرد

مدیریتتغییر

وشیوهاداری

مقاومتدربرابر

تغییر

ایجاداستراتژی

برایالهامبخشی

بهاعضایتیم
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ایجادیکچشماندازبرای

روشنترشدناهداف

الهامبخشیدنبهتیموتعیین

جهتمسیرآینده

تفاوترهبریومدیریتودرکنقشحیاتی

هردوآنهادرایجادیکتیمباعملکردباال



دکتر محمدمهدی ربانی

آشنایی با اساتید دوره 

 »موسسپلتفرمآموزشیویدان	

 مدیرمسئولمجلهخالقیت	

 موسسداروسازیدیموند	

 مدیرمسئولانتشاراتنگاهنوین	

 کارشناسصداوسیمایجمهوریاسالمیایران	

 استادآکادمیصادراتآلمان	

محمدمهدی ربانی مدیرمسئول انتشارات نگاه نوین )مالک 

برند ثروتمندان خودساخته( است که کتاب های منتشر شده 

ایران  کتاب های  پرفروش ترین  جزو  انتشارات  این  توسط 

هستند. حتما با کتاب اثر مرکب دارن هاردی آشنا هستید که 

اولین بار انتشارات ثروتمندان خودساخته آن را به مردم ایران 

معرفی کرد.

محمد مهدی ربانی با اینکه عالقه زیادی به تدریس دارد و 

مدرس دانشگاه است، عقیده دارد که امروزه به افرادی نیز نیاز 

داریم که هم دانشگاهی باشند و هم در کف بازار، تجارت کنند 

تا دانش کاربردی را بتوانند به دیگران آموزش دهند. به همین 

دلیل او از 18 سالگی به کار ویزیتوری کتاب و دارو در داروخانه ها 

مشغول شد و هم اینک موسس داروسازی دیموند، یکی از 

نوآورترین داروسازی های کشور است. 

ده ها مقاله و کتاب به صورت مکتوب به مخاطب خود ارایه 

داده است و ماموریت خود را کمک به دیگران برای رسیدن به 

اهداف خود می داند.

او به صورت مستقیم در دانشگاه های داخلی و خارجی از جمله 

زوریخ و مادرید درس خوانده است و هم اکنون استاد ارشد 

آکادمی صادرات آلمان واقع در اشتوتگارت وابسته به دانشگاه 

اشتاین بایس است. او نماینده انحصاری موسسه آموزش 

عال سوئیس SSHE در ایران است. محمدمهدی ربانی سالها 

بدون واسطه از اساتیدی مانند جک کنفیلد، برایان تریسی، 

جان دمارتینی، مک دنالد و ... تعلیم دیده است و جایزه های 

متعددی از آن ها دریافت نموده است.



دکتر علیرضا رجب
مدير ارشد فروش بيمه های عمر

و تامين آتيه شركت بيمه پاسارگاد

 دكترایمديريتازدانشگاهipagفرانسه	

 اولينمديرارشدفروشبيمههایعمر	

 عضوtopofthetableانجمنفروشندگانحرفهای	

mdrtبيمهعمرآمريكا

 دانشآموختهlifeinsuranceازدانشگاهپوناهند	

 رهبریتيمی2۵00نفرهدركلايران	

 مشاورپيشينمديرعاملبيمههایايرانورازی	

 كار فروش را در سال 84 و در یک دفتر بيمه شروع كردم . پس 

از آشنایی با بيمه های عمر مبادرت به فروش اين نوع بيمه 

نمودم. با كسب نتيجه مثبت و شگفت انگيز در فروش اين 

بيمه نامه كه درامدی ٢٠ برابر بيش از حقوق ثابت آن روزها 

برای من در بر داشت ، مطمئن شدم كه اين كسب و كار مورد 

عالقه من است .

بعد از مدتی كار سخت به عنوان مدير ارشد فروش در شركت 

بيمه پاسارگاد شروع كردم . انجام سفرهای بيشمار برای ترويج 

در  انجام شده  فعاليتهای  از  نمايندگان  آموزش  و  عمر  بيمه 

سالهای اول فعاليت بنده بوده است .

با توجه به تغييرات روزانه علم و تكنولوژي بر آن شدم كه 

تحصيالت خود را ادامه داده و موفق به اخذ مدرك كارشناسی 

ارشد در رشته مديریت بازرگانی شدم . همزمان در تعدادی از 

دانشگاه ها و مراكز عالی نيز تدريس مي نمودم.

همكاری و مشاوره با تعدادی از مديران عامل شركتهای بيمه 

ای بزرگ در زمينه بيمه های عمر از افتخارات اينجانب است.

آشنایی با اساتید دوره 
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توسط دکتر محمدمهدی ربانی و دکتر علیرضا رجب



دسترسـی مـادام العمر

به محـتـوای دوره هــا

در اپلیـکیشن ویـدان



تخفیف ویژه برای مدت محدود

قیمتسرمایهگذاریدوره

۵،۰۰0،000 تومان
هزینهثبتنامگروهیویژهبیمهپاسارگاد

790،0۰0 تومان




