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زندگینامه
میالدی است، یک کارآفرین، سخنران انگیزشی۱۹۳۰سپتامبر سال ۲۵جیم ران که زاده ی •

. و نویسنده آمریکایی بود

راد جزو یکی از فرهیخته ترین استادان حوزه توسعه مهارت های فردی بود، به طوری که افاو •
از  ن مارک ویکتر هنس، و جک کنفیلد، برایان تریسی، آنتونی رابینزبرجسته ای همچون 

.شاگردان او می باشند



دتول
،  او در روستاهای اطراف شهر آیداهو متولد شد و تنها کاری که تا سنین جوانی بلد بود•

.دوشیدن شیر گاو و چیدن علف بود



جوانی
قع می  جیم ران هرگز به تحصیالت خود راضی نبود زیرا دانش کتابی چیزی نبود که او در وا•

.  خواست، بلکه او میخواست تا رسم زندگی را بیاموزد

سالگی بطور کامل ۲۵پس از گذشت تنها یک سال از دانشگاه خارج شد و در سن وی •
ورشکسته شد



مسیر شغلی
ری از وقتی که جیم ران ورشکست شده بود ، یک بار دوستش از او دعوت کرد تا در سمینا•

گی  شواف الگوی ران شد و شروع به راهنمایی وی به سمت یک زند. ارل شواف شرکت کند
بود، که محصوالت ویتامین، مواد معدنی، و   Nutri-Bioاو صاحب کمپانی . جدید کرد

کننده وی به عنوان یک توزیع. می فروختندمکمل های پروتئینی را با روش فروش مستقیم 
.به آن شرکت فروش مستقیم پیوست۱۹۵۵در سال 

وی در همین زمان بود که بنیانگذاران شرکت از جمله آقای شوآف، تصمیم به مربیگری•
ا پس از آن بود که جیم ران یکی از بزرگترین سازمانهای شرکت تا آن زمان ر. گرفتند
ساخت



جیم مسحور ثروت، دانش تجارت، و فلسفه زندگی جان ارل شده بود•

ر کار خود  جیم تصمیم گرفت تا به کمپانی جان ارل بپیوندد، سپس با رشد شخصیتی که د•
زاری به برگشروع وشودسالگی به فردی میلیونر تبدیل ۳۱تجربه کرد، توانست تا در سن 

.برنامه ها و سمینارها کرد



تموفقیآغاز زندگی تجاری جیم ران بعنوان استاد 

قیت و پس از گذشت زمان، جیم متوجه شد که مردم مشتاق و سراپا گوشند تا داستان موف•

جواب بدین ترتیب تصمیم گرفت تا به این خواسته مردم. میلیونر شدن او را بشنوند

ن جیم، از آ. مثبت داده و تجربه خودش را در غالب سمینارهایی برای دیگران بازگو کند

.یدسال تبدیل به یک سخنران انگیزشی شده و مشغول به این امر گرد۴۰زمان به مدت 



۲۰۲۰ارزش خالص و حقوق جیم ران در 

جیم همه . میلیون دالر تخمین زده شد۵۰۰ارزش خالص جیم ران ،۲۰۲۰در ژوئن سال •

ناسند،  ران را بعنوان یک سخنران انگیزشی و نویسنده بسیاری از کتاب های الهامی می ش

وی توزیع کننده . اما او ثروت خود را از تجارت فروش مکمل های دارویی شروع کرد

.بودNutria-Bioشرکت 



هاجوایز و دستاورد 

. کتاب نوشت۲۵جیم ران بیش از . جیم ران یکی از متفکر ترین اشخاص نسل خود بود•

ت  همچنین از وی در قالب جوایز مختلف باب. را در سراسر جهان معروف کرد، وی کتابهای او

از انجمن سخنرانان ملی دریافت ۱۹۸۵را در سال  CPAEوی جوایز . آثارش تقدیر شد

مارک ،NSAگرفت که رئیس وقت  NSAاو همچنین جایزه مستر اینفلوئنس را از . کرد

.  سانبورن، به شخصه این جایزه را به ران اهدا کرد



پایان زندگی

وی  . سالگی بر اثر فیبروز ریوی درگذشت۷۹و در سن ۲۰۰۹دسامبر سال ۵جیم ران در •

او بعد از مرگش بسیار مشهور و. در گلندیل در فارست الون مموریال دفن شده است

میلیون ها نفر هنوز از آثاری که وی از خود در این دنیا به جا. مانددوست داشته باقی 

.گذاشته ، درک مهمی از زندگی خود بدست می آورند



هاننقل قول تاثیر گذار از جیم ران اسطوره رشد شخصی در جپنج 

نبود، او مدّعیِ تدریسِ حقایقِ ناب. شناخته شده استفیلسوفِ تجاری به عِنوانِ « جیم رآن»•

بلکه اصولِ بنیادین را تدریس می کرد

:در اینجا چند نقل قول از سخنرانی های ایشان آورده شده است •



.آرزو نکنید که ای کاش آسان تر بود، آرزو کنید که خودتان بهتر و قوی تر شوید•

.آرزو نکنید مشکالت کمتر شوند، آرزو کنید مهارت های شما افزون شود•

آرزو نکنید که ای کاش چالش های کمتری پیش رویتان بود، آرزو کنید خرد بیشتری•

.نصیبتان شود



د که مهمترین خواسته ی شما از یک شغل، نباید این باش•

ه  چه چیزی به دست می آورم، بلکه باید این باشد که چ

«.چیزی خواهم شد



:همه ما باید رنج و زحمت یکی از این دو چیز را به جان بخریم•

یزحمت پشیمانی و سرافکندگیا زحمت منظم بودن و تالش، •







معرفی یکی از پر فروش ترین کتاب های جیم ران



سپاس از توجه شما•


