
 Map road                          ًمطِ راُ خَد را دًثال کٌیذ

 هزحلِ اٍل اعالعات تکویلی )یک رٍس(

  پاسخ تِ سَاالت 

 هحصَل 

 هفَْم تصاعذ ٍ اّزم 

 ارسش گذاری گَضی ٍ ایٌتزًت 

 ارسش گذاری کتاب 

 ... ٍ فایل ّا ٍ جشٍات 

 تاس کزدى حساب 

 تکویل عضَیت 

 آهَسش سایت 

 اعالعات اٍلیِ آهَسش پلي ٍ 

 پزکزدى فزم هطاٍرُ ٍ سفارش 

  آپالیي ٍ تثزیک 3یا  2تواس 

 پاسخ تِ سَاالت ًْایی 

  تَضیح کلی دعَت تزای جلَگیزی

 اس دعَت غیش اصَلی افزاد

 رٍس( 5) عالیی  گام 5هزحلِ دٍم 

  هغالعِ جشٍُ یادگیزی تزای تکثیز

تیک سدى هَارد داخل جشٍُ ٍ ٍ 

 توزیي ّای عولی

  آهَسش پایِ ای تصَرت  5دیذى

 حضَری یا هجاسی

  ِارتثاط رٍساًِ تا گزٍُ حاهی ٍ تزًاه

ریشی رٍساًِ )تصَیزی، تلفٌی ، 

 حضَری تا سِ تاالسزی(

  ثثت سفارش اٍلیِ تز اساس فزم

 هطاٍرُ

  ضزکت در جلسات گزٍّی، پاتالگ

 ّا، سویٌار ّا ٍ ...

 رٍس( 10هزحلِ سَم سهاى عالیی )

 ارسش گذاری تاین عالیی 

 گام عالیی 5تز  توزیي ٍ تسلظ 

  هطخص کزدى تعذاد الذاهات تز

سزعت  ّفتگیاساس ساعت کار 

 رضذ یا الیي سهاًی سیز :

o  : ًفز  10رٍش کٌذ 

o  : ًفز 20رٍش هتَسظ 

o  : ًفز 30رٍش تٌذ 

تا تَجِ تِ عذد اًتخاتی تِ تعذاد  ًکتِ :

 دعَت دُ فزٍضی ٍالذام تِ خزتزاتز 

 اًجام گیزد.

  10تا  5تیي تزلزاری حذالل 

 ارتثاط جذیذ در ّفتِ

  ارتثاط رٍساًِ تا گزٍُ حاهیاى، تزای

آًالیش ٍ تزًاهِ ریشی ٍ کٌتزل 

 عولکزد رٍساًِ

  هغالعِ ٍ پزٍرش ضخصی حذالل

 دلیمِ رٍساًِ 30تا  15

  پزاسپکت ّاپیگیزی 

  ٍ پیگیزی ٍرٍدی ّای جذیذ

 ّواٌّگی آهَسش ّا تا تین حاهی

  تیي هغالعِ ٍ پزٍرش فزدی حذالل

 دلیمِ رٍساًِ 30تا  15

  تطَیك ًوایٌذگاى جذیذ تِ ضزکت

 در جلسات گزٍّی تین حاهی

  ِتطَیك پزاسپکت ّای جذیذ ت

ضزکت در جلسات گزٍّی تین 

  حاهی

 رٍس( 14چْارم حزفِ ای ضذى )هزحلِ 

  )*(دیذى آهَسش ّای تکویلی 

  کٌتزل صحت اًجام هزاحل لثلی تا

)تاالسزی(  لیذر

 حضَری/هجاسی/تلفٌی

ًکتِ : ّز کن کاری در هزاحل لثل، 

 تزًاهِ ریشی هجذد ٍ تکویل ضَد.

 حضَر در جلسات ّفتگی 

  تطَیك ًوایٌذگاى جذیذ تِ ضزکت

در جلسات گزٍّی، ّفتگی، 

 سویٌار ّا ٍ پاتالگْا ٍ ...

  )*( ،ٍهغالعِ کتاب ّای جاد

فصل اٍل دٍام آٍردى ٍ  5حکایت، 

 ارائِ آًْا تِ حاهی

  )*(الذاهات  هطخص کزدى تعذاد

 10،20،30تز اساس الیي سهاًی 

ٍرٍدی فعال  5ًکتِ : درصَرت داضتي 

 ستارُ ایي هزحلِ تزداضتِ هی ضَد.

 ارتثاط رٍساًِ تا تین حاهی 

 10افزاد پزسًت ضذُ در  پیگیزی 

 رٍس عالیی

  ُکٌتزل ٍ ًظارت تز اجزای ًمطِ را

 ٍرٍدی ّای جذیذ.1

  اًجام پزسًت ٍ آهَسش ّای تَاًایی

تا  3تعذ اس دیذى حذالل همذهاتی 

 هَرد اس ّویي آهَسش ّا 4

  )*( ُکار حاهی : کٌتزل ًمطِ را

 تزای سیز هجوَعِ ّاست

  )*( حاهی تِ کسی گفتِ هی ضَد

ًفز ساسهاى فعال  10کِ حذالل 

هیلیَى  2داضتِ تاضذ ٍ حذالل 

تَهاى در هجوَع ساسهاًص خزدُ 

فزٍضی اًجام ضذُ ٍ گشیٌِ ّای 

را گذراًذُ  4لِ هزح )*(  ستارُ دار

 تاضذ.

فزد فعال : تِ کسی گفتِ هی ضَد کِ 

ّشارتَهاى در جایگاُ خَد  70حذالل 

 سفارش ثثت کزدُ تاضذ.
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 (رٍس دٍم 30هزحلِ پٌجن تکثیز )

  تزگشاری هزاحل ًظارت تز صحت

 لثل

  ضزکت در جلسات آهَسضی

ّفتگی، سویٌارّا، ٍتیٌارّا ٍ 

 پاتالگْا

  ایجاد جلسات ّفتگی حلمِ هزکشی

 هستمل ساسهاى خَد

  ٍ هطارکت در اجزای پاتالگْا

 سویٌارّا ٍ تزًاهِ ّای گزٍّی

 (*)  اٍل توزیي ٍ تعذ آهادگی

جْت تزگشاری پزسًت ّای گزٍّی 

 ٍ کارگاُ ّای اهَسضی

 ٌّذُ ّا ٍ تزرسی ٍ تاییذ آهَسش د

 هعزفی کٌٌذُ ّا

 در ّفتِ جلسِ  1شاری حذلل تزگ

ّذایت کاری ٍ آًالیش ساسهاى تا 

 لیذر

  حاهی 3پزٍرش حذالل 

  کتاب ّا : حزفِ ای ضذى– 

تْتزیي  –کسة ٍ کار داًطکذُ 

 سال

  ِدلیمِ 30تا  15رٍساًِ هغالع 

  الذام خزدُ  10اًجام حذالل

فزٍضی، پزاسپکتیٌگ یا پزسًت در 

 ّفتِ

 تاس ضذى پلي حجوی 

  هزتی سغحB  تِ کسی گفتِ هی

ضَد کِ تواهی هزاحل فَق را اًجام 

 دّذ.

 (رٍس سَم 30هزحلِ ضطن پزٍرش )

 ویل ٍ تک ت تز صحت اجزاًظار

 هزاحل لثل خَد ٍ دیگزاى

  ٍ تزرسی ٍ تاییذ آهَسش دٌّذُ ّا

 هعزفی کٌٌذُ ّا

  تزگشاری جلسات ّفتگی، سویٌار

جْت  دعَت لیذرّاّا، پاتالگْا ٍ 

 تمَیت ساسهاى

  هزتی سغح  4ساختي حذاللB  اس

 افزاد حاهی

  تزگشاری جلسِ ّذایت کاری تا

حاهیاى ٍ هزتیاى ٍ ایجاد ارتثاط 

 آًْا تا لیذرّا

  فزدی ٍ تزگشاری جلسات تکویلی

 گزٍّی حضَری

  ضاخِ فعال 6داضتي حذالل 

  ِدلیمِ در رٍس 30تا  15هغالع 

  ّذایت کاری ّفتگی تا لیذر

 تاالسزی حذالل یکثار در ّفتِ

 هزحلِ ّفتن لیذر ضیپ

  اجزا ٍ ًظارت تز صحت تزگشاری

 تکویل هزاحل لثل

  تزگشاری ّوایص ّا ٍ جلسات

 آهَسضی گزٍّی

  ِدلیمِ در رٍساًِ 30تا  15هغالع 

  ٍ تزگشاری جلسات ّذایت کاری

 آهَسضی ٍ پزٍرش هزتیاى

 رسیذى تِ رًکیٌگ هوتاسی 

 ضزکت در ّوِ جلسات لیذرضیپ 

  کوک تِ رساًذى هزتیاىA ٍ  B  ِت

 سغح لیذر ضیپ

  هزتی سغح  3داضتي حذاللA 

 

 


