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 مقدمه

 

 دوست عزیز سالم!

نمایندگی من مجتبی مصطفایی هستم و از طرف خودم و به 

بهتون تبریک میگم چون تصمیمی که  از تیم گام برتر،واقعاً

ار بزرگی هست.مطمئن باشید اونقدر یگرفتید تصمیم بس

انسان ها نمیتونن اون رو این تصمیم بزرگه که بسیاری از 

درک کنند و شما و مسیری که در پیش گرفتید رو جدی 

 نگیرند.



 جزوه راهنما و پیش نیاز های شرکت در دوره استاد برتر

4 | 30 

 

ل بررسی دقیق حاص "استاد برتر"دوره ویژه و بلند مدت 

،تجربه های شخصی و با عنایت به اساتیدموفقیت های 

مباحث مطرح شده توسط بزرگانِ مهارت های موفقیت طرح 

 ریزی و خدمتتان ارائه خواهد شد.

مطمئنیم که  شما با مطالعه این جزوه و پیگیری مطالب 

آمادگی نسبتاً مناسبی برای شرکت در جلسه اول دوره اون،

 د.پیدا خواهید کر

،نتایج بی نظیری خواهید مستمرتان مطمئن باشید با تالش

 گرفت و این جمله همیشه یادتون باشه:
 

 سته اموفقیت تکرار لجوجانه کارهای ساد
 

 مجتبی مصطفایی –دوستدار شما 
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 راهنمای استفاده از پنل ویژه کاربری

توجه داشته باشید که کلیه محتویات بسته پیش نیاز در 

مخصوص   mostafaee.comپنل ویژه کاربری در سایت 

 شما بارگزاری شده است.

 شدهوارد پنل ویژه پایین ینک لاز 

 آن جا وارد بخش استاد برتر بشویداز و  

https://mostafaee.com/specal/  

 564738291رمز عبور شما:

 

https://mostafaee.com/specal/
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 شامل چیست؟ پیش نیازبسته 

محتویات بسته ای که در اختیارتون قرار گرفته از این 

 قرار است:

االن در حال مطالعه آن صفحه ای )که  32یک جزوه  -1

 ( هستید

 کتاب الکترونیکی خودتو شارژ کن -0
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 موفقیت مدیران و رهبران دنیارمز  آموزشی فیلم-3 

 

 سخنرانی آموزشی  دو -4
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 فیلم آموزشی درسنامه گوگل-5

 

 

 فیلم آموزشی درسنامه پاورپوینت-6
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 ؟فیلم آموزشی چجوری کتاب بخونیم -7

 شارژ پالس(قسمت اول مجموعه )

 

 فیلم سینمایی سکسکه -8
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 تقویم اجرایی

 

ما ،دستتان میرسده بی این جزوه آنجا که نمیدانیم کِاز 

که از این برای این موضوع در نظر گرفته ایم  راراهکاری 

 قرار است:

 میکنیم. گام تبدیل 3زمان شما را به   

 گامروز باقی مانده باشد هر  01مثال اگر تا شروع دوره 

 گامروز )و  3 گامروز مانده باشد هر  8روز و اگر  7میشود 

 روز( 0آخر 

محاسبه کنید که تا شروع دوره استاد بنابراین همین االن 

،چقدر زمان خرداد  ۸۲سه شنبه برتر که مصادف است با 



 جزوه راهنما و پیش نیاز های شرکت در دوره استاد برتر

12 | 30 

 

چند روز خواهد  گامباقی است و محاسبه کنید که هر 

 شد.محاسبه با شما:

 روز است..شروع دوره  زمان مانده تا .... 

 ـتـروز اس......   اول گامان ــول زمــط 

 تـدوم ...... روز اسـ گامان ــول زمـــط 

 ـتـروز اس ......وم ـس گامـان ول زمــط 

 نکته مهم

توجه کنید که شما میتوانید همه مطالب این جزوه را در مدت 

یک یا دو روز انجام دهید،اما این کار فایده ای ندارد!الزم است 

که مهارت مدیریت زمان و برنامه ریزی را از همین االن تمرین 

 کنیم.
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ضرب المثل مته به خشخاش گذاشتن رو شنیده  حتما

اید.این ضرب المثل یعنی دقت و وسواس و سختگیری بی 

 مورد و بیش از حد در انجام کاری!

ادتان باشد اگر از شما میخواهیم و ی یدر این جزوه کارهای

شوید،مطمئن باشید هیچوقت موفق درگیر کامل گرایی 

 نمیشوید یک استاد حرفه ای باشید.

آمادگی الزم است بدانید که تکالیف این بسته،بیشتر جنبه 

وقت زیادی صرف آن دارند و قرار نیست ابتدایی 

بنابراین مواظب باشید که بیشتر از حد به کیفیت بشود.

 د.کار حساس نشوی
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 به ترتیب عبارتند از: موارد گام اول

 آشنایی کامل با دوره استاد برترصفرم: مورد

 mostafaee.comبرگه معرفی دوره در سایت 

https://mostafaee.com/ostadbartar  این لینک←  

 تخصصی انتخاب موضوع اول: مورد

موضوع تخصصی که قبل از شروع دوره باید مطمئن شوید،

قرار است شما در آن به یک مدرس حرفه ای تبدیل 

.این موضوع باید کامال برای شما روشن بوده بشوید چیست

 و در عین حال به آن عشق و عالقه سوزان داشته باشید.

 نحوه مطالعهدوم: مورد

 مشاهده فیلم آموزشی چجوری کتاب بخونیم ؟

 )قسمت اول مجموعه شارژ پالس(

 

https://mostafaee.com/ostadbartar
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 درسنامه جستجو گوگلمورد سوم:

 

 مشاهده فیلم آموزشی درسنامه گوگل
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را انجام نداده اید و فقط  کارهای گام اولاگر هنوز 

میخواهید این قسمت را مرور کنید،باید بگویم این اشتباه 

ندارید.پس  را نکنید.شما به عنوان یک استاد وقت زیادی

را به صورت کامل اجرا همین االن برگردید و گام اول 

 کنید سپس به این قسمت مراجعه کنید.

رو داریم که با یکدیگر آنها  پیش ردمو سهدوم،ما  گامدر 

 را مرور میکنیم:

 درسنامه ساخت پاورپوینتاول: مورد

همان طور که میدانید،در مسیر دوره استاد برتر،یکی از 

ویژگی شرکت کنندگان این است که اسالید های حرفه ای 

و اصولی میسازند و این موضوع است که مدرسان دوره 

مدرسان مطرح کشور متمایز اری از یاستاد برتر را بس

 میسازد

 نت(فیلم آموزشی درسنامه ساخت پاورپوی )مشاهده
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 خودتو شارژکنساخت پاور پوینت کتاب دوم: مورد

پس از مطالعه این کتاب نوبت به ایجاد فایل ارائه آن 

میرسد.هر چقدر که با پاورپوینت آشنا هستید کافی 

خودتو است.باید همین االن دست به کار شوید و کتاب 

 به چه صورت؟!را تبدیل به یک پاور پوینت کنید. شارژ کن

 05به این صورت که فرض کنید میخواهید یک سخنرانی 

داشته باشید و  خودتو شارژ کنرد کتاب ه ای در موقدقی

 حاال اسالیدهای سخنرانی آن را بسازید
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البته هر جایی که میخواستید با پاورپوینت کار کنید و بلد 

 نبودید کافی است از گوگل کمک بگیرید.

 شبکه اجتماعی اینستاگرام:سوم مورد

 

یکی از شبکه های اجتماعی که ما باید در آن فعال باشیم 

اینستاگرام است.احتماال با اینستاگرام آشنایی دارید اما 

اگر این آشنایی کامل یا دقیق نیست پیشنهاد میکنم این 

 نوشته را به دقت مطالعه کنید:

اینستاگرام در واقع اپلیکیشنی)نرم افزاری( است که بر 

ند)آیفون و اندروید(قابل روی گوشی های موبایل هوشم

 نصب است
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ی را به شما اختصاص میدهد تا بتوانید اینستاگرام فضای

تصاویر و فیلمهای کوتاه را با دیگران به اشتراک بگذارید 

و دیگران شما را دنبال کنند،برایتان نظر میگذارند و اگر 

 تصویرتان را دوست داشتند،آنرا الیک میکنند.

در انتخاب تصویر،نام و... خیلی وسواس نداشته 

 تباشید،همه چیز قابل تغییر اس

اگر دوست داشتید میتوانید در موضوع تخصصی خود 

مطالب و محتواهایی منتشر کنید اما فعال ضرورتی وجود 

 و میتوانید کمی صبر کنید  ندارد

اگر حساب کاربری قبلی شما حالت خانوادگی یا غیر 

تخصصی )مثال فقط طنز یا سیاسی( بوده باید یک حساب 

 کاربری جدید بسازید.

نحوه ساخت اکانت اینستاگرام برایتان اگر مشکلی در 

پیش آمد،حتما از آموزش های رایگانی که در 

 اینترنت)گوگل(وجود دارد استفاده کنید

 



 جزوه راهنما و پیش نیاز های شرکت در دوره استاد برتر

20 | 30 

 

 

تا االن مهارت ها و نکته های  سوم خوش آمدید! گامبه 

جالبی را آموختید که البته برخی از آنها را نیز بلد بودید و 

 مار می آمدند.برخی دیگر نیز تجربه های جدیدی به ش

 گامبه پایان رسید و اکنون نوبت به  گامبه هر صورت دو 

سوم است و باید کم کم آماده شویم که در جلسه اول 

 دوره استاد برتر شرکت کنیم!آماده اید؟!

 سخنرانی  دودیدن اول: مورد

سخنرانی حرفه ای است.پس از  دواولین کار دیدن 

سخنرانی،لطف کنید و در یک  دو مشاهده هر کدام از این 

 .پاراگراف،اصلی  ترین پیام هر سخنرانی را بنویسید

 سخنرانی اول

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
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 سخنرانی دوم

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
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رمز موفقیت مدیران و رهبران فیلم آموزشی دوم: مورد

 دنیا

یک فیلم آموزشی فوق  شما بایدسه، از گامدوم  مورددر 

 .العاده را مشاهده کنید

 بسیار کوچک اما پر مغز است فیلماین 

نوبت به ساخت یک پاورپوینت  فیلماین  مشاهدهپس از 

میرسد.قطعا این پاورپوینت باید بهتر از  آنخالصه از 

 (باشد.خودتو شارژ کنپاورپوینت قبلی شما)کتاب 
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 مشاهده فیلم سینمایی سکسکه :سوم مورد

 

روایتی از زندگی مثبت و ه کفیلم سینمایی سکس

که بزرگترین نقطه ضعف  مدرسی است بخش بانوی الهام

،این فیلم کند خود را به برترین نقطه قوت خود تبدیل می

 .خوبی باشدبخش الهام  میتواند در راه مدرس شدن
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 آمادگی  برای جلسه اول دوره استاد برتر مورد چهارم:

 

 

 برای جلسه اول آماده کنیم.خب!دیگه وقتشه که خودمون رو 

 در اینجا چند نکته مهم را با یکدیگر مرور میکنیم: 

دوره استاد برترتعهدهای 
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تحت هیچ شرایطی آنها را زیر پا ما چند اصل داریم که 

 نمیگذاریم.

 نقد کردن دوره با دیگر شرکت کنندگان ممنوع -1

آیا دوره استاد برتر،من و تیم گام برتر نقص یا 

اما مشکلی نداریم؟چرا! حتما هزاران نقص داریم.

این دلیل نمیشود که نقص ها به سایر شرکت 

کنندگان منتقل شود!هر مشکلی که وجود دارد حتما 

در برگه های نظر سنجی یادداشت کنید که اگر 

مقدور بود به آن رسیدگی کنیم.اگر کسی را 

مشاهده کردید که با نقدهای منفی،کیفیت دوره و 

 اثر بخشی آن را نابود میکند حتما به ما اطالع دهید.

ایجاد شبکه های اجتماعی گروهی با شرکت    -2

 کنندگان ممنوع

میرسد!اما ما تا چند ماه میدانم کمی عجیب به نظر 

اول دوره اجازه عضویت در هیچ گروهی با شرکت 

کنندگان این دوره وجود ندارد )گروه هایی مانند 

 فیس بوک،تلگرام،واتساپ و ...(
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 خوش قول باشید -3

خوش قولی یکی از ویژگی های مهم یک استاد 

است.یادتان باشد هیچ چیزی اجازه ندهد که قولتان 

 .درا زیر پا بگذاری

 انجام تکالیف واجب تر از نان شب -4

از آنجا که دوره استاد برتر دوره ای کامال مهارت 

محور میباشد،شما باید تکالیف خواسته شده را سر 

موعد مقرر و با کیفیت خواسته شده انجام بدهید 

چرا که صرف حضور در کالس شما را به جایگاه مورد 

 .نظر نخواهد رساند
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 اول آمادگی ظاهری برای جلسه

 

بخش زیادی از استاد بودن مربوط به رعایت آداب معاشرت 

 زیر یادآوری چند نکته میپردازیم در این حوزه است که در

 نکات قابل توجه آقایان:

 ( پیراهن آستین بلند کت و شلوار یا لباس رسمی

 ساده(

 :ترجیحاً تی شرت نپوشید نکته

 کفش مشکی واکس زده 

 سر و صورت مرتب 
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 توجه برای خانم ها:نکات قابل 

  مانتو شلوار رسمی و متناسب با استادیچادر یا 

 کفش مناسب 

 کیف و کفش همرنگ 

 نکات کلی:

 لباسها اتو کشیده 

 مسواک فراموش نشه 

 خوش بو و خوش عطر باشیم 

 !حاال یه روز بوی سیگار ندیم 

  ببخشید!اما دیده شده بعضی ها شب قبل سمینار

 نخوریدسیر یا پیاز میخورن،جان من شما 

 ًدر طول جلسات دوره گوشی سایلنت حتما 

  ترافیک را محاسبه کنید و دیر نرسید چون برنامه

 راس ساعت شروع میشه

  اگر یک خودکار شیک داشته باشید عالی میشه!شما

 رو حرفه ای نشون میده

 ،برازنده شماستاستاد برترژست یک 
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 سخن پایانی

 .با ما همراه بودید گاماز شما متشکریم که در این سه 

زوه ساده،چقدر در مسیر جباورتان نمیشود که همین 

 استادی شما را جلو می اندازد!

این جزوه برای برخی بسیار ساده و پیش پا افتاده و برای 

برخی دیگر بسیار پیچیده و دشوار!هدف این جزوه یکسان 

 سازی دوستان تا حد قابل قبولی بود.

در دوره استاد برتر و منتظر حضور پر قدرت شما 

 هستیم....
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