


Personal branding

 یصخش يزاس دنرب



:زورما همان رب

یسانش ناور و همدقم1.

امزیراک2.

امزیراک عاونا3.

خساپ و شسرپ4.

امزیراک و ندب نابز5.



 :راـنیمس زا رتهب هدافتسا
 Flight mood هارمه نفلت1.
يرثکادح زکرمت2.

طلغ ياهرواب3.

يرگنقلطم شهاک4.

کیزوم5.

یجنسرظن ياه مرف6.



1  هرامش مرف



2  هرامش مرف



.مینک قلخ يرنه رثا هباثم هب ار دوخ هک تسا نیا ام هفیظو

"وکوف لشیم"

1984-1926



یتاذهبذاج–يدنمهرفایامزیراک

 و زاتمم و هژیو ياه تفص ندوب اراد ويداعرـیغ تیباذج•

 زا يدایز دادعت شیاتس و دنسپ دروم هک يدرف هبرصحـنم

.تسا اهناسنا رگید

.دراد یعمج يرثا هک يدارفنا يا هبذاج•
ایدپیکیو عبنم



 :کیتامزیراک

.دهد یم رارق ریثات تحت ار اهنآ ، مدرم هدارا و رایتخا زا رتارف هک یناسناربا



رادتقا ریثاتهبذاج



؟تسیچامزیراک1.

؟تسیککیتامزیراک2.

؟امزیراک دروم رد طلغ ياهرواب3.

؟کیتامزیراک راتفر4.

؟کیتامزیراک ندب نابز5.

؟امزیراک عاونا6.

اـمزیراک



.تسا یتاذامزیراک•

.تسا ینوردامزیراک•

.دراد شقنامزیراک رد یندب تردق•

.يدادادخ هرهچ ییابیز•

.بوخ رایسب نایب هوحن•

.دنا هدوبکیتامزیراک ادتبا زاکیتامزیراک دارفا•

:طلغ ياهرواب



)ارگ نورب( .دیشاب ادص ورس هیاپبرشم شوخ یتاذ روطب دیاب1.

)ابیز(.دیشاب باذج دیاب امش2.

)تیصخش رییغت (.دیهد رییغت ار دوخ تیصخش دیاب امش3.

:طلغ ياهرواب



تیریدم
ینامزاس يربهر

یسانش هعماج
 تیبوبحم و تردق ءاشنم

تاطابترا
راشتنا ويزاسدعاقتم

تسا يا هتشر نیب یموهفمامزیراک

یسانش ناور
 يدرف ياه یگژیو



رـب و سکام

:لوا عوضوم

یناملآ سانش هعماج

1920-1864

 هدمع راک
 ندش ینالقع و ییارگ درخ

  یعامتجامولعرد
زا ییادز نوسفا  مولع
 یعامتجا



  )ربو سکام (کـیت امزی ر اک رادـتقا

 دشاب ناوریپ هب یشخب ماهلا ییاناوت و تردق ياراد هک تسا يربهر زا يا هنوگ

  .دشاب هتفرگ همشچرس درف دهعت وتیصخش يورین زا ًافرص اه ییاناوت نیا و

   روز لامعا و یلام ياه شاداپ زا رود هب يا هطبار



• personality

تیصخش

:لوا عوضوم



 يراتفر ياههفلوم

:مود عوضوم

وگناناک ورگناک

واهیگژیوددرگیمناوریپردریثاتببسربهرردهدشهدهاشمراتفر

.تساهدهاشملباقاهنآراتفرردکیتامزیراکدارفاتافص



• behavior 

راـتفر

:مود عوضوم



:هفلوم ود یسررب

تیصخش1.

راتفر2.



   تیصخش-یسانش ناور
یصخش تافص ،یصخش تایصوصخ ،تیوه ،دوجو

 مه زاار ام هک یطیحم و یتسیز لماوع زا هتسد نآ
.دهدیم لیکشت ار ام تیدرف و دنک یم توافتم



و يدام طیحم اب وا ياه لماعت رد ار درف یصخش کبس هک، صخشم و نیعم ياهوگلا
.دنز یم مقر یعامتجا

 راتفر-ناجیه-رکفت



تاغل گنهرف رد تافص تسرهف

))تربدوا((و))تروپلآ((1936لاسرد

)%5(  ،هژاو18000

دادیم حیضوت ار راتفر ياهیگژیو



1953لاسرد

ییارگنورب-ییارگنورد•

تابث-یتابثیب•

))گنزیآسناه((طسوتیتیصخشلماعود



تابث اب

ورب
ارگ ن ورد

گ ن
ار

تابث یب



))گربدلگ((1981لاسرد

دروآدوجوبتیصخشتافصردعامجا

گرزب جنپ

Big five 
هریبک هسمخ



OCEAN

Personality

Neuroticism

ExtraversionAgreebleness

Conscientiousness

Openness



روبنت

هریبک هسمخ

ییارگ نورب

يرگ يدنژن ناور
)یناجیه تابث(

يدنم نادجو

يریذپ قفاوت

ییوجون





ییوجون

ییارگ نوربيریذپ قفاوت

يدنم نادجو يرگ يدنژن ناور

تیصخش ینحنم



ییوجون

ییارگ نوربيریذپ قفاوت

يدنم نادجو يرگ يدنژن ناور

             ؟تسا هنوگچ امش ینحنم



هداس و ییارجا لحارم

یساسا لحارم

دوجوم عضو یبایزرا1.

بولطم عضو فیرعت2.

  بولطم عضو هب دوجوم عضو زا ندیسر شور نییعت3.

تیعضو

نامز



اه تیلباق1.

اه تیعقوم2.

تاداقتعا3.

اهرواب4.

رکفت ياهوگلا5.

ناجیه ياهوگلا6.

راتفر ياهوگلا7.

لماعت ياهوگلا8.

يزوریپ ياهوگلا9.

تسکش ياهوگلا10.

Mentor-Coach-Teacher دیهد ماجنا ناتدوخ
امنهار-سردم-ملعم



1 هسلج ،لوا شخب نایاپ



• behavior 

راـتفر

:مود عوضوم



يداش

دایرفمشخ

رارف سرت

هیرگ مغ

هدنخ

.دراد مانراتفر دننک یم نایب ای و دنهد یم ماجنا دارفا هچنآ



عوقو تاعفد•

راتفر موادت•

راتفر تدش•

تسا يریگ هزادنا لباق راتفر



.تسافیصوت و هدهاشم لباق راتفر



.دراذگ یمرثا یعامتجا و یکیزیف طیحم رب راتفر



.دریذپ یم رثا یعامتجا و یکیزیف طیحم زا راتفر



.تسا ناهنپ ای و راکشآ راتفر



.تسا رییغت لباق راتفر



دوش یم لقتنم امش هب ساوح قیرط زا تاعالطا

ییایوبییاونش ییانیب

هسمالییاشچ



ییانیب یـیاشچیـیاونش

 هسمال

دایز رون ردمکرون ردیـیایوب

راشف درد

امد



لک رد سح8



 :كاردا

تسا ماخ یسح براجت نیا ریسفت و قیفلت



موهفم

لمعلا سکع

 :كاردا

كرد



یسح کیرحت لاثم



1 هسلج ،مود شخب نایاپ



2008ناراکمهونمسالپشیامزآ

 یـخرب هب دننک ناحتما ار يدحاو یندیشون هک دنتساوخ هورگ ود زا

 رالد90 هـک دـنتفگ یخرب هب و دزرا یم رالد10 یندیشون هک دنتفگ

 رـتهب ار نآهزـمدنشچب رتنارگ بارش دنتشاد راظتنا هک اهنآ دزرا یم

.دنتفای

يریگوس



کیتامزـیراکراـتفر



 :دیآ یم شیپ لاوس2يزیرغ روطب مینک یم تاقالم ار یسک یتقو



؟دراد تردق ردقچوا-1

؟دراد تسود ار ام نازیم هچ وا-2



Friend or Foe
نمشدایتسود

زیرگایگنج
Fight or Fight



میرادن تسود ار وامیراد تسود ار وا



تسین باذجتسا باذج



کیتاـمزیراک ياهراتفر



:امزیراک یلصا رصنع راهچ

روضح•

تردق•

یمرگ•

تیمیمص•



رصنع نیلوا

روضح



: روضح

ندوب رضاح•

ندوب یسک دزن•

.دتفا یم قافتا هظحل هب هظحل هچنآ زا یهاگآ ینعی روضح•

)قح هب ندش کیدزن و قلخ زا تبیغ( نافرع



هناـهاگآ روضح

هناـهاگآ روضحمدـع



.تسا امش نهذ شخب نیرت نهک ییانیب•

.دننک یم یبایزرا ار امش هیناث0.017 رد•

.دنوش یم امش ياهشنکاو نیرتکچوک هجوتم دارفا•



.تسین ناسآ روضح

)اقب همزال(.دنک هجوت دیدج ياه كرحم هب هک دراد تداع ام زغم-1
.دوش یبایزرا اقب يارب رطخ نازیم رظن زا دیاب دیدج كرحم ره



.تسین ناسآ روضح

.تسایترپ ساوح و نهذ يزکرمت یب قوشم هعماج-2
هلجع و راک دایز مجح-یعامتجا هناسر



.دنک یم زیامتم مدرم هماع زا ار امش نتشاد لماک روضح ییاناوت



.دوش یم رسیم هبناج همه زکرمت و هجوت اب لماک روضح



Relaxation هجوت و زکرمت نیرمت





امش يارب دنتسه نیرت مهم و دنراد رایتخا رد ار امش لماک هجوت هک دننادب دیاب نایفارطا



رصنع نیمود

تردق



.دشاب هتشادار دوخ نوماریپ ناهج رب يراذگرثا ناوت هک یسک ینعی دنمتردق

.دشاب هتشاد ار دوخ ياه هتساوخ هب ندیسر ناوت هک یسک ینعی دنمتردق



الاب یمسج ناوت1.

لوپ2.

یعامتجا يالاب ماقم3.

صصخت4.

شوه5.

شناد6.

:تردق عبانم



               يدنمشوه شیامن1.

صصخت شیامن2.

الاب یمسج ناوت شیامن3.

تورث شیامن4.

ترهش شیامن5.

ماقم و تردق شیامن6.



رصنع نیموس

یمرگ



یمرگ

دییاتوشریذپنازیمینعییمرگ•

بطاخمدوجومعضوندرکلوبقینعی•

یکیدزننازیمینعی•



رصنع نیمراهچ

تیمیمص



تیمیمص

كرتشموکیدزنتاساسحانتشادزاتساترابعوتسایناجیهياهفلوم•



درادتیننسحامهبتبسنهکیسکینعی:یمیمص

دزادنایمراکبامعفانميارباردوخناوت



هدش لیکشتهفلوم دنچ زا :تمیمص

كردوتخانش1.

شریذپ2.

یلدمه3.

یسانشردق4.



:تسناد یم زیچ ود رد ار یناور تمالس ،دیورف

تیمیمصوندیزروقشع•

ندوبدـلوموندرکراـک•



:یلصا رصنع راهچ

روضح•

تردق•

یمرگ•

تیمیمص•



بیکرت نیرتهب



قشعیتسودهبذاج

درف ودهطبار



قشع



دایزهبذاج و هقالع ساسحا ،درف دیدش نتشاد تسود يانعم هب قشع

يو هب نداهن جرا و هقالع دروم صخش هب دایز هجوت1.

 هقالع دروم صخش هافر هب لیم2.

 هقالع دروم صخش ءاکتا هب لیم3.

دـبا ات هطبار همادا هب لیم4.



تسا هدش لیکشتهفلوم هس زا قشع هک تسا دقتعم )1949اکیرمآ(گربنرتسا تربار

تیمیمص1.

قوش و روش2.

دهعت3.



Commitment
دهعت

passion
قوش و روش

Intimacy
گرـبنرتسا قشع ثلثم تیمیمص



دهعتقشع و روشتیمیمص

↓↓↓قشع نادقف
↓↓↑نتشاد تسود

↓↑↓یگتفیش
↑↓↓چوپ قشع
↓↑↑کیتنامر قشع
↑↓↑یتقافر قشع
↑↑↓هناهلبا قشع
↑↑↑ینامرآ قشع

قشع عاونا



2 هسلج ،لوا شخب نایاپ



امزیراک فلتخم ياه کبس



1 هسلج ،مود شخب نایاپ



هدش هتخانش یلک کبس4

زکرمت1.

شنیب2.

ینابرهم3.

هنادنمتردق4.



دییامن هدافتسا توافتم ياه کبس زا فلتخم ياه تیعقوم رد دیناوت یم امش



زکرمتيامزیراک .1

.تسا روضح تفایرد و كرد ساسا رب•

.دنوش یم هدینش هک دننک سح دارفا هک دوش یم ثعاب•

.دنوش یم هدید هک دننک سح دارفا هک دوش یم ثعاب•

.دنوش یم هدیمهف هک دننک سح دارفا هک دوش یم ثعاب•

 .دنتسه مهم هک هک دننک سح دارفا هک دوش یم ثعاب•



دراد دربراک تاقفاوت وتالماعم ،تارکاذم ،کیدزن تاطابترا ياربامزیراک نیا



 دریگ یم رب رد ار تایئزج و دنک یم دایز ار ذوفن زکرمت

ییارجا ناریدم و نارواشم، يداصتقا ناربهر



یشنیب يامزیراک.2

: يانعم هب شنیب

 دید تردق•

 یهاگآ•

 تریصب•

تخانش•



.دنکیم اهایور ققحت نینچمه و زادنا مشچ و هدنیآ رب زکرمت دراد یشنیبيامزیراک هک یسک

 اهرواب هب خسار داقتعا

دیدرت و کش نتشادن



.دراد دربراک اهایور و هدنیآ تمس هب هورگ تکرح و يربهر ردیشنیبيامزیراک

یسایس و یبهذم ،یعامتجا ناربهر



ینابرهم يامزیراک.3

:يانعم هب ینابرهم

تبحم•

شزاون•

تفوطع•



ودهدیمشزاونوندشهتفریذپساسحانارگیدهبدرادینابرهميامزیراکهکیسک

.دناهتفرگرارقواقیدصتوشریذپوششوپریزهکدننکیمساسحادارفا



تسا راوتسا یمرگ هیاپ رب لوا هجرد رد ینابرهميامزیراک

ویتحاروتینماساسحادیهاوخبهکدراددربراکینامزو

.دنیامنهدرتسگاریفطاعياهدنویپودیهدبشمارآ

یهورگویمیتناریدم،یبهذم،یقالخاناربهر



رادتقا يامزیراک.4

 .دوش یم لماش ار رییغت ییاناوت هک تسا تردق زا تفایرد هیاپ رب•

.دبایب تسد دوخ ياه هتساوخ هب دناوت یم دنمتردق درف•

.دناسرب بیسآ ام هب ای و دنک کمک ام هب دناوت یم ردتقم درف•



دوش یم ساسحا صخاش4 قیرط زاامزیراک نیا

ندب نابز•
ندیشوپ سابل و رهاظ•
ناونعو ماقم•
نارگید شنکاو•



شوگنیمارفهبمدرمتسامزالهکینامزوتسادنمدوساهنارحبردرادتقايامزیراک

.دنیامنتعاطاودنهد



بسانميامزیراک باختنا

بسانميامزیراکباختنايارب
هجوتصخاش3هبتسیابیم
.دییامن



 تیصخش-1

 هب و تسا بسانتم امش تیصخش اب هک يزیچ نآ

.دهد یم بولطم ساسحا امش

ییوجون

ییارگ نوربيریذپ قفاوت

يدنم نادجو يرگ يدنژن ناور



 فادها-2

دوختدمدنلبایوتدمهاتوکفادهاهبهجوتاب

.دیرببراکبارامزیراکفلتخمياهشورتسامزال



 تیعقوم-3

 فلتخم ياهشور تسیاب یم دوجوم ياه تیعقوم هب هجوت اب
.دیربب راکب ارامزیراک

                ...و تسکش رد– دیدرت رد– يزوریپ رد– نارحب رد



امزیراکشیازفازادعبیسانشناوررییغت



ش زا ون لوبق.1



هجوت نازیم•

+ شزاون

– شزاون

ش زا ون



یفنم شزاون+ تبثم شزاون =یتایح شزاون

100=        90+10

100=        10+90



مک یلیخمکطسوتمدایزدایز یلیخ

؟دیریگ یم زور رد تبثم شزاون نازیم هچ

؟دیریگ یم زور رد یفنم شزاون نازیم هچ

؟ دیهد یم زور رد تبثم شزاون نازیم هچ

؟ دیهد یم زور رد یفنم شزاون نازیم هچ

؟ دینک یم تساوخرد تبثم شزاون نازیم هچ

؟ دینک یم تساوخرد یفنم شزاون نازیم هچ

؟ دیهد یم دوخ هب تبثم شزاون نازیم هچ

؟ دیهد یم دوخ هب یفنم شزاون نازیم هچ



دییامنتفایرديرتشیبتبثمشزاوندیناوتبدیاب



هبناتیاهروابوهزیگنا،اهشرگن،تاساسحا،امشراتفر•
.دیامنیمتیارسناوریپ

.دوشیمرتشیبتیارسنیادیهدشاداپهچره•

 یفطاع تیارس.2
Emotional contagion



دروخربياهشوروامشتاکرحوندبنابز•
رارقناوریپدیلقتدرومتاعوضومابامش
.تفرگدهاوخ

هن  اه  اگآ  دیلقت.2
کیبمیل سنانوزر ای



ورشیپتالکشم



دهد یم شهاک ار امشيامزیراک زیچ هچ



 کیژولویزیف تالاح

کیژولویزیف تالاح ریاس و  یگنشت ،یگنسرگ ،یگتسخ

دوش یم هداد ناشن یقایتشا یبتروصب

یمسج یتحاران

 امش هدهاشم لباق و ینوریب تلاح رب یمسج یتحاران ره•

.دراذگ یم رثا

دهد یم شهاک ار امشيامزیراک زیچ هچ



 سرت دیدرت ،يداقتنا دوخ ،یتیاضران ،یگدرسفا ،بارطضا

مشخ ،مغ

ینهذ ای یناور یتحاران

فرط رد دناوت یم امش رد یناور ای ینهذ یتحاران ره•

دنک داجیايدنیاشوخان ساسحا لباقم

دهد یم شهاک ار امشيامزیراک زیچ هچ



ندرک هسیاقم

: اب يا هسیاقم لمع ره

نیشیپ هبرجت1.

 نارگید ياه هبرجت2.

دوخ زا لآ هدیا ریوصت3.

 هنیزگ نیرتهب ندرک ادیپ يارب راشف لامعا تلع هب.دهد یم شهاک ار امش روضح ییاناوت

.تسا روآ بارطضا

دهد یم شهاک ار امشيامزیراک زیچ هچ



.تسالاب ییاراک هب ندیسر عناوم نیرتگرزب زا یکی

دهد یم شهاک ار امشيامزیراک زیچ هچ

يداقتنا دوخ



3  هرامش مرف



دش دیهاوخ هجاومامزیراک شیازفا اب



.دریگ یم رارق تمواقم دروم رییغت



.تفرگ دیهاوخ رارق تفلاخم ضرعم رد



.تفرگ دیهاوخ رارق تداسح ضرعم رد



دوب دیهاوخهجوت زکرم رد امش

دوش یم هدیدناتیاه نسح
.دوش یم هدید مهناتیاه بیع



 بویع و دینک تیوقت ار دوخ ياه نسح
.دینک حالصا ار اهنآ و دیریذپب ار دوخ



.مینک قلخ يرنه رثا هباثم هب ار دوخ هک تسا نیا ام هفیظو

"وکوف لشیم"

1984-1926



خساپ و شسرپ



2 هسلج ،مود شخب نایاپ



رکشت اب




