
به نام خداوند جان و خرد





7Q for SUCCESS

RQ
ریشه

ROOT Quotient
I am safe , I am secure.

، امنیت مالی، مسکن، سالمتی
.همیشه اولویت با خانواده ست

سبک درست زندگی 





7Q for SUCCESS

PQ
نگرش

Positive Quotient
I am positive, I enjoy my life.
I smile, I am relaxed and optimistic.

I enjoy working hard and learning.
.زندگیساختناز شور و نشاط، لبخند و لذت بردن 





7Q for SUCCESS

FQ
(تنه)هدف و تمرکز 

FOCUS Quotient

Goal setting, Persistence and Hard working,
I am Powerful, I am Proud of who I am , I am Confident. 

My will is Strong.
تمرکز کامل و مداوم روی هدف،  

من قوی هستم و به خودم افتخار می کنم،
.اراده من قدرتمند است



FOCUS Quotient

Do what is correct not what is easy.

Don’t cave into what is easy.

.است انجام دهیم نه آنچه را که آسان استدرستآنچه را 
.نکنیمعقب نشینی به آنچه که آسان است 





7Q for SUCCESS

IQ
آموختن

Intelligence Quotient

I learn what I need and what I want.
Always I am learning.

What can I learn now?

ONGOING LEARNING.

مداومو توانایی یادگیری، یادگیری خروج از منطقه راحت، اشتیاق 





7Q for SUCCESS

EQ
درک و شعور

Emotional Quotient.
I am loving, I am loved.

I understand others.
توانایی برقراری ارتباط با دیگران

قلب بودن، کمک، خوشدیگراناحساسات و نیازهای توجه به 
به دیگران، سازگاری در یک گروه، توانایی کار تیمی







7Q for SUCCESS

CQ
ارتباط

Communication Quotient
TRUST
I speak and listen openly.

I can communicate my intentions successfully.
Others love my Ideas. 

، رازداری،گوش کردن  کم گوی و گزیده گوی ، صداقت و اعتماد
یادگیری زبان خارجی، صدای رسا، فعال







7Q for SUCCESS

SQ
(میوه)روح و قلب 

Spiritual Quotient

Poise, Patience, Faith, Intuitive, Creativity,
See the Big Picture, Inner Peace

.کمک به دیگران تا رشد کنند و بدرخشند
.  دچشمه ای که دیگران از ما بنوشند و شعله ای که دیگران از ما گرم شون

وفاداریآرامش و صلح درونی، ، خردمندی





.از خودمان مربی و انسان بهتری بسازیم


