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 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان



2 2 

 هدف گذاری
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 .موفقیت همان اهداف است و بقیه چیزها توصیفات اند

 .هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است

 .هدفها هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی را روشن می کنند

 .هدف گذاری؛انگیزه و روحیه تالش را بهبود می بخشد

 . هدف گذاری ؛باعث تمرکز بر فعالیت ها می شود

 .  از مردم برای خود هدف تعیین می کنند و این افراد هم جزء موفق ترین افراد هستند 3%فقط 

 .چرا این آمار اینقدر پایین است؟ زیرا مردم نمی دانند چطور باید برای خود هدف تعیین کنند

 .هر انسانی بدون هدف به پوچی می رسد و امید و نشاط کافی برای زندگی ندارد

 اهمیت هدف گذاری
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 .روشن، واضح و مشخص باشد

 .واقع بینانه و دست یافتنی و در عین حال بلندپروازانه و رویایی باشد

 .مکتوب، مدون و روی کاغذآورده شود

 .در قالب یك جمله مثبت بیان شود

 .تهییج کننده باشد

 .کمی و قابل اندازه گیری باشد

 .مقید به زمان باشد

 .به زمان حال نوشته شود

 ...هدف باید 
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 .چه خواهید کرد  مهم نیست که در گذشته چه کرده اید، مهم این است که در آینده

 .اگر اعتقاد داشته باشید که می توانید به اهدافتان برسید، حتماً می توانید

 .درباره اهدافتان با یك فرد آگاه مشورت کنید

 نکات قابل توجه در هدف گذاری
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 .چشم انداز خود را در حوزه های مختلف زندگی تدوین کنید

 .اهدافتان را بر اساس چشم انداز بنویسید و آن ها را اولویت بندی کنید

 .فعالیت های الزم برای رسیدن به اهداف را مشخص نموده و اولویت بندی کنید

 .برنامه های اجرایی برای انجام فعالیت را مشخص و اولویت بندی کنید

 .موانع رسیدن شما به اهدافتان را شناسایی کنید

 .عوامل موثر بر رسیدن شما به اهدافتان را مشخص کنید

 .درست کنید dream Boardبرای خود . اهدافتان را مجسم کنید

 فرایند تعیین هدف


