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سفیر موفقیت، کارآفرین، نویسنده و سخنران بین المللی رهبری ■
■ Thinkers50.com و Leadershipguru.net نفر اول رهبری در جهان از دیدگاه سایت های معتبر رتبه بندی مشاهیر جهان
■ )Maxwell Leadership Centre( آمریکا و مدیر موسس مرکز توسعه رهبران در این دانشگاه Indina عضو هیئت علمی دانشگاه
نویسنده 74 عنوان کتاب با فروش بیش از 25 میلیون نسخه و ترجمه شده به 50 زبان مختلف در جهان در حوزه های مدیریت، منابع  ■

انسانی، کار گروهی، رهبری و موفقیت فردی
عضو تاالر مشاهیر بهترین نویسندگان جهان در سایت مطرح »آمازون« ■
■  Business برترین و تاثیرگذارترین سخنران و نویسنده مدیریت و رهبری در جهان از دیدگاه »انجمن مدیریت آمریکا« و مجالت معروف

Insider ،Business Week ،Inc Magazine ،Wall Street Journal و...
دریافت کننده جایزه جهانی صلح »مادر ترزا« )Mother Teresa Prize( به دلیل توسعه و آموزش 6 میلیون رهبر توانمند در 85 کشور جهان ■
مشاور مدیران عامل 500 کمپانی اول و مطرح جهان و چندین رئیس جمهور و نخست وزیر در کشورهای مختلف و سخنران مدیریت و  ■

رهبری در بیش از 200 کنفرانس
■ Success و Wall Street ،Business Week NewYork Times پرفروش ترین نویسنده مجالت
■ Toastmasters International از Golden Gavel برنده جایزه
■  NAA چندین دوره سخنران اصلی کنفرانس بین المللی رهبری

About 
John Maxwell

درباره جان مکسول



درتاریخ جمعه هفتم تیرماه 1397 به صورت یک روز کامل در جزیره زیبای 
کیش »دکتر جان مکسول« برای بیش از 2000 مدیر توانمند کشورمان 

در4جلسه 90 دقیقه ای سخنرانی خواهد کرد.
او که نویسنده بیش از 70 عنوان کتاب با فروش بیش از 30 میلیون نسخه 

می باشد در حوزه رهبری و مدیریت اثربخش و تاثیرگزار با هدف توسعه اقتصاد 
سازمان ها سخنرانی خواهد کرد. 

موضوعاتی همچون 12دقیقه پر قدرت در روزهای رهبران قدرتمند، استراتژی های 
تبدیل شکست ها به سنگ بنای پیروزی ها، 21 ویژگی نقض ناپذیر رهبران ثروت ساز، 
21 قانون اساسی و بنیادین رهبری باثباث سازمان، 5 سطح رهبری، 5 اصل ارتباطی 
و اقدام موثر درمدیریت و اجرای تغییر درسازمان ها با هدف نتیجه گیری و افزایش 

بهره وری سازمانی و... مورد بحث و ارائه قرار خواهند گرفت. 
درنتیجه حضور در این همایش عالوه بر یادگیری آخرین اصول مدیریت و 

رهبری سازمانی از مرد شماره 1 مدیریت جهان )ازدیدگاه انجمن مدیریت 
آمریکا و مجالت متعدد معتبر( امکان ایجاد ارتباطات موثر و 

آشنایی با مدیران کسب وکارهای متعدد و موفق 
کشور را نیز خواهید داشت. 

What Will 
You Learn

چه چیز خواهید آموخت

A leader is one who knows the way, 
goes the way, and shows the way.

رهبر واقعی کسی است که را ه را می شناسد، راه 
را طی می کند و راه را نشان می دهد.



گواهینامه 
بین المللی
در پایان دوره، گواهینامه 
معتبر بین المللی از 
 The سوی گروه آموزشی
 John C. Maxwell Co
به شرکت کنندگان اهدا 
خواهد شد.

People may hear your words 
but they feel your attitude.

انسان های اطراف شما، جمالت شما را می شنوند، 
اما تنها نگرش ها و باورهای شما را احساس خواهند کرد.

Without failure there is no achievement.
بدون شکست، هیچ پیروزی وجود نخواهد داشت.

A man must be big enough to admit his 
mistakes, smart enough to profit from them 

and strong enough to correct them.
یک انسان باید آنقدر بزرگ باشدکه اشتباهاتش را بپذیرد. 

آنقدر باهوش باشدکه از آنها سود ببرد و آنقدر قدرتمند باشدکه 
آنها را تصحیح کند و آنگاه همواره رشد می کند.



رزرو هتل 5 ستاره به مدت یک شب  ■
رزرو صندلی میزدار در دو ردیف ابتدایی سالن ■
پذیرایی ناهار ویژه با جان مکسول  ■
عکس با جان مکسول  ■
حضور در مهمانی شام با جان مکسول  ■
اهداء کتاب امضاء شده با جان مکسول  ■
معرفی عمومی در سالن همایش توسط مجری  ■

رزرو هتل 5 ستاره به مدت یک شب  ■
رزرو صندلی های میزدار ■
پذیرایی ناهار ویژه با جان مکسول  ■
عکس با جان مکسول ■

رزرو صندلی ■
پذیرایی ناهار ■

VVIPVIPECONOMY
250$ 450$ 1000$

ثبت نام کنید!
برای اطالعات بیشتر در خصوص این سمینار و ثبت 
نام بصورت ریالی می توانید از سایت جان مکسول 
به آدرس www.johnmaxwell.ir استفاده نمایید و 

یا بارکد مقابل را اسکن نمایید.



جلسه اول: 5 سطح هرمی رهبری-توسعه افراد سازمانی به رهبران تاثیرگذار
دالیلی که کارکنان و دیگران به دنبال شما )رهبر( می آیند چیست؟ آیا چون مجبور هستند؟ آیا چون دوست دارند و عالقه دارند؟ آیا به خاطر دالیل 
و نتایجی که درگذشته به دست آورده اید؟ یا به خاطر آنچه که شما برای رشد و توسعه آنها انجام می دهید؟ و یا به خاطر خودتان و ارزشهایتان 

و شخصیت خودتان به شما می آیند؟
دراین جلسه 90 دقیقه ای راهکارهایی که رهبران ساخته می شوند و دالیل دنبال کردن آانها از طرف دیگران را با روش های علمی خواهید آموخت.

جلسه دوم: زندگی هدفمند و متمرکز-کلید موفقیت در زندگیتان 
هرگاه رهبری اهداف واال ترسیم می کند و به آنها می رسد، شهرت و محبوبیت و رهروان بیشتری پیدا می کند و این موفقیت ریشه در توسعه و 
افزایش نقاط قوت و کاهش و حداقل سازی نقاط ضعف دارد. نگرش مثبت روحیه مقاومت دربرابر سختی ها و اهمیت ایجاد ارتباط بیشتر درساخت 
برند رهبری شما اهمیت فوق العاده ای دارد. رهبران موفق همواره در معرض ایده های بیشتر و متنوع تری قرار دارند. عالوه بر تولید ایده های خالق 

و نو، عملگرا نیز می باشند و انرژی و تفکر خود را دقیقًا روی 20% از فرآیندهایی می گذارند که 80% بهره وری ایجاد می کند.

جلسه سوم: ایجادتغییرات بنیادین درتفکر و سبک مدیریت، تقویت شیوه های رهبری سازمانی 
مهمترین ویژگی یک رهبر اثربخشی و تاثیرگذاری بر روی دیگران است و عیار رهبری او را عیار و سطح و تعداد رهروان او که تحت تاثیر قرار 
می گیرند تشکیل می دهد. رهبری 360 درجه در سازمان، خانواده و جامعه از اصول اساسی موفقیت فردی و کسب موقعیت ممتاز اجتماعی و ثروت 
است و مهمترین هدیه او به دیگران تبدیل شدن به الگویی مثال زدنی می باشد و در این میان باید به شدت مراقب باشد که در تله مدیریت تیم 

به جای رهبری انسان ها نیافتد.
دراین جلسه 90 دقیقه ای اصول و روش های کاربردی تبدیل شدن به رهبری تمام عیار و موفق که عالوه بر الگو بودن و تاثیرگذار بودن سطح عالی 

از موفقیت و ثروت را نصیب خود می کند را خواهیم آموخت.

جلسه چهارم: میزگرد »رهبری سازمانی در بازارهای رقابتی و پر فشار« با حضور 8 کارشناس  و سخنران خبره ایرانی و دکتر جان مکسول 

Seminar Topicsموضوعات سمینار

The dreams and passions stored within hearts are 
powerful keys which can unlock a wealth of potential.

رویاها و عالیق قدرتمند درون  قلب شما، کلیدهای قدرتمندی 
برای آزادسازی پتانسیل بی نظیر و نامحدود شما هستند.

مراه با 
ه

ترجمه 
همزمان



گواهینامه های ارائه شده از موسسه آیا

درباره موسسه کسب و کار آیا

دپارتمان بازاریابی و فروش

دپارتمان کارآفرینی

دپارتمان دیجیتال مارکتینگ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مدرسه کسب و کار آیا AYA Business School آموزشگاه مهارت های فردی و توسعه کسب و کار است که ماموریت آن آموزش 
روش های ایده پردازی، راه اندازی و ارتقای کسب و کار، مهارت های مذاکره و فروشندگی حرفه ای و به صورت کلی ارتقا و رشد افراد 
و سازمان ها می باشد. که در این راستا با کنار هم قرار دادن اساتید معتبر دانشگاهی و اساتید مجرب کسب و کار سعی در کمک 

به بهبود روند رشد کسب و کارها دارد. 
بدین منظور در موسسه آیا خدمات آموزشی تخصصی، مشاوره ای و دیجیتال مارکتینگ در حوزه های تخصصی مدیریت، بازاریابی، 

فروش و کسب و کار ارائه می شود.

این دپارتمان در زمینه ی پرورش افراد متخصص و خبره در زمینه ی فروش و مذاکره ی حرفه ای فعالیت می کند که تیمی متخصص 
از اساتید مجرب در زمینه بازاریابی و فروش در این بخش فعالیت می کنند و به صورت کاماًل کارگاهی سعی در ارتقاء مهارت های 

فروش و بازاریابی حرفه ای در افراد دارد. 
این موسسه، دوره های آموزشی متفاوتی در زمینه ی ارتقا و رشد کسب و کار برگزار می نماید، دوره هایی همچون:

دپارتمان کارآفرینی موسسه کسب و کار آیا، در راستای ارتقاء و بهبود کسب و کارها در ایران، افتخار برگزاری دوره های آموزشی و 
کارگاه های کارآفرینی و همچنین مشاوره به کسب و کارها را دارد در این زمینه خدمات آموزشی و مشاوره ی این دپارتمان به شرح 

زیر می باشد:

این دپارتمان هم در زمینه ی آموزش مفاهیم و ابزارهای دیجیتال مارکتینگ فعالیت دارد و هم اجرای برخی از پروژه های دیجیتال 
مارکتینگ را به عهده گرفته است. 

اجرای پروژه های دیجیتال مارکتینگآموزش دیجیتال مارکتینگ

آموزش مهارت های الزم برای کارآفرینی ●
استراتژی های کارآفرینی ●
مدل های ذهنی کارآفرینی ●
برنامه ریزی کارآفرینی ●

ایده در کارآفرینی ●
آموزش راه اندازی کسب و کار ●
کوچینگ افراد برای رسیدن اهداف ●
طراحی و توسعه محصول ●

● )DBA( دکترای راهبردی کسب و کار
● )MBA( مدیریت راهبردی کسب و کار
 مذاکره و فروشندگی حرفه ای ●
 زبان بدن و چهره شناسی ●
 مدیریت و بهینه سازی فروش ●

قوانین و مقررات کسب و کار ●
سخنوری و فن بیان ●
تدوین برنامه بازاریابی ●
هوش هیجانی و مدیریت احساسات ●
و... ●

آشنایی با مفهوم دیجیتال مارکتینگ و اهمیت آن در کسب و کار ●
روش های  ● و  ابزارها  تعیین  و  مارکتینگ  دیجیتال  استراتژی های 

کار و  کسب  هر  با  متناسب  دیجیتال  بازاریابی  مناسب 
بازاریابی موتورهای جستجو و شبکه های اجتماعی ●
بازاریابی محتوایی ●
تبلیغات کلیکی ●
ایمیل مارکتینگ ●
بازاریابی ویروسی و عصبی و... ●

بازاریابی شبکه های اجتماعی )اینستاگرام و تلگرام( ●
ایمیل مارکتینگ ●
خدمات مربوط به تبلیغات گوگل ادوردز ●
بازاریابی محتوا و تولید محتوا ●
طراحی وب سایت و خدمات مربوط به سئوی سایت ●
ویدئو مارکتینگ ●
رپورتاژ آگهی و... ●

موسسه آیا برای هر دوره گواهینامه یا گواهینامه هایی معتبر صادر می نماید

گواهینامه بین المللی از 
گواهینامه موسسه کسب و کار آیادانشگاه سینرجی روسیه



موسسه کسب و کار آیا

تهران، خیابان دکتر شریعتی، باالتر از دوراهی 
قلهک، کوچه صدیق، پالک 10

)021( 22266710 - 26411778
 www.ayabs.com  

@ayabs@ayabusinessschool

The dreams and passions stored within 
hearts are powerful keys which can 
unlock a wealth of potential.

رویاها و عالیق فردی قدرتمند درون قلب شما، کلیدهای قدرتمندی 
برای آزادسازی پتانسیل بی نظیر و نا محدود شما هستند.


