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سقبثت ثب صهبى

ویژگیهای زمان
صهبى کبالیی کویبة ّ هذذّد اعت
صهبى ّجْد خبسجی ًذاسد
صهبى قبثل رخیشٍ ّ ًگِذاسی ًیغت
صهبى سا ًوی تْاى هتْقف عبخت
صهبى سا ًوی تْاى ثَ ػقت ثشگشداًذ
صهبى سا ًوی تْاى کؼ داد

صهبى یگبًَ هٌجغ هٌذصش ثفشدی اعت کَ ًوی
تْاى آى سا اثذاع ،خلق یب خشیذاسی ًوْد
تقبضبی صهبى کؾؼ پزیش اهب ػشضَ آى کؾؼ
ًبپزیش اعت
ؽبیذُیچ چیض ثَ اًذاصٍ صهبى ثَ تغبّی ثیي
اثٌبء ثؾش تْصیغ ًؾذٍ اعت

فؾبس ثیؼ اص دذ
افضایؼ عبػبت کبس،فمذاى اهٌیت
ؽغلی،لشّك ؽخقی ّ توٌیبت سّص
افضّى عجت ؽذٍ اعت کَ فؾبس سّدی
ًبؽی اص کبس افضایؼ یبثذ.
ًتیجَ فؾبس سّدی ،افضایؼ ثی عبثمَ
ًبسادتی ُبی جغوی اص لجیل ًبسادتی
ُبی للجی  ،صخن ُبی دعتگبٍ گْاسػ ،
فؾبس خْى ثبال ّ ضشثَ ُبی سّدی ّ
افغشدگی اعت .

کمبىد وقت
رػذ التـبدی در خْاهغ پیؼزفتَ هٌدز ثَ ثزّس
پذیذٍ ((کوجْد ّقت)) خْاُذ ػذ.

ثَ توبم دالیل فْق فؼبر رّی هذیزاى ثزای همبثلَ ثب سهبى ػذیذ
تز ػذٍ در ًتیدَ ثبػث هی ػْد تب تؼزیفی اس هذیزیت سهبى ارائَ
دُین.

Control of your time =
control of your

هذیزیت سهبى چیظت؟
هذیزیت سهبى یؼٌی تٌظین ّلت ثب تْخَ ثَ اهکبًبت ّ
هحذّدیت ُب ثزای گزفتي ثِتزیي ًتیدَ در کوتزیي سهبى.

اّلیي ّ هِن تشیي قذم دس هذیشیت صهبى ثشًبهَ سیضی
اعت.
ثشًبهَ سیضی ػجبرتظت اس تِیَ هزذ ّ ًمؼَ ای ثزای
رطیذى ثَ ُذف خبؽ در کْتبٍ تزیي سهبى هوکي.

ثزای ُز کبر ّ فؼبلیت ُوبى ّلت اختـبؽ دُیذ کَ
گوبى هی کٌیذ السم اطت.
سهبى کوتز ػوب را دچبر فؼبر ّ اطتزص کزدٍ ّ سهبى ثیؼتز
هْخت اتالف ّلت هی گزدد
 در ثزًبهَ ریشی خْد اًؼوبف پذیزی داػتَ ثبػیذ یؼٌی
ثزًبهَ ُب ّ اتفبلبت پیغ ثیٌی ًؼذٍ را ًیش در ثزًبهَ
خْد هٌظْر ًوبییذ(هبًٌذ آهذى هِوبى  ،ثیوبری ّ)...

 ثشًبهَ ُب ّ کبسُبیتبى سا دس تقْیوی یبدداؽت کٌیذ.

 دس تٌظین کبسُبیتبى ثب عطْح ُْؽیبسی ّ اًشژی خْد
ُوبٌُگ ثبؽیذ.عطْح ُْؽیبسی افشاد دس عبػبت هختلف
هتفبّت اعت .ؽوب ثب تْجَ ثَ صهبى ُْؽیبسی خْد ثشًبهَ
سیضی کٌیذ

ُ ش ثبس فمظ یک کبس اًجبم دُیذ ّ عؼی کٌیذ ُش چَ سا ؽشّع
کشدیذ ثَ پبیبى ثشعبًیذ ّگشًَ اًجُْی اص کبسُبی ًبتوبم خْاُیذ
داؽت.

 ثظیبری اس کبرُب ػجیَ یکذیگزًذ پض ّلتی
ثزًبهَ رّساًَ خْد راتؼییي هی کٌیذ ایي کبرُب را
ثب ُن در یک گزٍّ لزار دُیذ

دسداى سهبى را ػٌبطبیي كزدٍ تب در ثزًبهَ ریشي خْد دچبر ًبكبهي
ًؼْیذ
• تالػ ثیؼ اص دذ دس یک کبس
• تؼلل کشدى ّ پؾت گْػ اًذاختي
• ّلفَ ایجبد کشدى دس هیبى یک کبس
• گْػ ًذادى
• ًبتْاى ثْدى دس گفتي "ًَ"
• ًبتْاى ثْدى دس ًتظین اّلْیتِب
• ُوَ سا دس یک کبس عِین کشدى
• صیبد اص دذ ثَ جضئیبت تْجَ کشدى
• کن تْجِی ثَ هغبلت افلی
• ثی ثشًبهگی

• کن تْجِی ثَ کل کبس ّ اُذاف آى
• اًجبم دادى یک کبس جضء جضء ؽذٍ
• کن تْجِی ثَ اعتشادت ّ آساهؼ کَ عجت
ایجبد اؽتجبٍ ّ خغتگی هفشط هیؾْد
• اعالػبت (فمذاىً ،بکبفیً ،ب ّاضخ)
• هغبلت خْاًذًی ثغیبس صیبد
• جلغبت (خیلی صیبد ،خیلی عْالًی)
• تلفي (ًبتْاًی دس ثشلشاسی استجبط هْلغ ًیبص
(هؾتشک هْسد ًظش دس دعتشط ًویجبؽذ!)،
هضادوِبیی کَ هیبى تلفي ؽوب ّاسد هیؾًْذ،
صیبد فذیت کشدى ثب تلفي)
• کوجْد ًیشّی دوبیتی
• عیغتوِبی فبیل ثٌذی ّ عجمَ ثٌذی
(ضؼیف ،پیچیذٍ)
• ًمقِبی فٌی (هبؽیي ،کبهپیْتش)،
• افشاد دیگش (تٌجل ،غبیت ،هتبخش)

 ثزای اًدبم کبرُب اّلْیت را رػبیت کٌیذّ .
اس خْد ثپزطیذ کَ چَ کبرُبیی را حتوب ثبیذ
اهزّس اًدبم دُیذ ّ چَ کبر ُبیی را هی تْاى ثَ
تؼْیك اًذاخت؟

 ثزای اطتفبدٍ ثِتزّهْثزتزاس ّلت خْد ُویؼَ
سهبًی را ثزای اطتزاحت ّ تٌِبیی خْد داػتَ ثبػیذ ّ
فْرا پض اس اًدبم کبری کبر دیگز را ػزّع ًکٌیذ

 کبسُبی ثضسگ ّ هؾکل سا ثَ ّظبیف ّ
اػوبل کْچک تش تمغین کٌیذ تب اص ػِذٍ
آى ُب ثشآییذ.
 هْاظت تؼْیك اًذاصی ّ اُوبل کبسی
ثبؽیذ.
 آًمذس هؼغل ًکٌیذ تب یک کبس هؼوْلی
تجذیل ثَ یک کبس فْسی ؽْد

 تلفي ُب ّ هاللبت ُبی خْد سا فِشعت
ًوْدٍ ّ الْیت ثٌذی کٌیذ ّ صهبى هؼیٌی ثشای
اًجبم آى ُب اختقبؿ دُیذ تب دس هْالغ هختلف
ّلت ؽوب گشفتَ ًؾْد.
 هذیظ کبس ّ صًذگی خْد سا هشتت ّهٌظن كٌیذ تب ثشای اعتفبدٍ
اص ّعبیل هْسد ًیبص دچبس اتالف ّلت ًؾْیذ ثی ًظوی
یک ػلت هِن ػذم توشکض دْاط اعت.

 دس تٌظین ُش گًَْ ثشًبهَ ای ّالغ ثیٌبًَ ػول
کٌیذ تب دس اًجبم ثشًبهَ سیضی خْد دچبس ًبکبهی
ًؾْیذ.

ًکبتی دس
ثشًبهَ سیضی دسعی
 ثبیبدگیشی تٌذ خْاًی ّ ؽیٍْ ُبی هغبلؼَ ّلت صیبری سا
فشفَ جْیی هی کٌیذ .
 توبم دسّعی سا کَ دس عْل سّص فشا هی گیشیذ ُوبى ؽت دس
یک فشفت کْتبٍ دعتَ ثٌذی ّ هشّس کٌیذ تب دس اًتِبی تشم دچبس
اعتشط ًؾْیذ.
 تبسیخ اهتذبًبت ،آصهْى ُبی کالعی ّ صهبى تذْیل پشّژٍ
ُبیتبى سا یبدداؽت ًوْدٍ ،هشادل هغبلؼَ ّاًجبم اى ُب سا
هؾخـ کٌیذ ّ ُش ُفتَ یب ُش سّص صهبًی سا ثشای اًجبم
ثخؾی اص آًِب اختقبؿ دُیذ.

هْلغ رّثزّ ػذى ثب کبری ثب هزذ ایي 4طْال اس خْد،ثبسدُی خْد را
ثِجْد ثخؼیذ ّ فؼبرُبی رّحی خْد را کبُغ دُیذ:

.1ایب السم اطت ایي کبر حتوب اًدبم ػْد؟

.2ایب هي هلشم ثَ اًدبم دادى اى ُظتن؟
.3ایب هی تْاًن ایي کبر را ثَ تؼْیك ثیٌذاسم؟
.4ایب هي ثبیذ هظتمیوب ایي کبر را اًدبم دُن؟

کبسُبی قبثل دزف
ثزخی اس اهْر ّلتگیز ثیغ تز ثز حظت ػبدت
اًدبم هی گیزد تب ثزای ثبسدُی اثزثخؼی یب طْداّری.

داًغتي اًچَ کَ قبثل دزف اعت
داػتي اُذاف رّػي تٌِب راُی اطت کَ ثَ ػوب در تؼخیؾ ایٌکَ کذام کبرُب
را هی تْاى ثذّى تزص کٌبر گذاػت کوک هی کٌذ
دس هْاسد اججبس ثَ کبس :هی تْاًیذ ثب تفْیق اختیبر یب ثَ تؼْیك اًذاختي اى در ّلت خْد ؿزفَ
خْیی کٌیذ.

اگز تـوین گزفتیذ کبری را حذف کٌیذ اى سا کبهال کٌبس ثگزاسیذ سیزا اًدبم دادى
ًیوی اس کبر ثظیبر سیبى ثبرتز اس اؿال اًدبم ًذادى اى اطت.

یکی اس رّع ُبی تـوین گیزی در هْرد اًدبم دادى یب ًذادى کبری
تخویي لیوت توبم ػذٍ اى اطت ثز حظت:

 حمْق طبالًَ -پبداع ُب ّ کویظیْى ُبی هؼوْل دریبفتی

ُ-شیٌَ طبالًَ کل ػزکت

ًبتْاًی یب اکزاٍ در تفْیق اختیبرات
ثشرگ تزیي ػبهل ػکظت ثظیبری اس
هذیزاى ّ کبرکٌبى حزفَ ای در هذیزیت
سهبى اطت.

تمام مدیران موفق به ایه وکته واقف شده اود که تفویض اختیار صحیح و کار امد برای
مدیریت موثر زمان امری بسیار ضروری است

4معیار اصلی برای اینکو کی وچو کاری
را تفىیض کنیذ
زمانی کو کاری می تىانذ بو طىر رضایت بخش
تىسط کس دیگری کو از شما کمتر دستمسد می
گیرد یا میل دارد از شما کمتر بگیرد انجام شىد.
زمانی کو دانش ،مهارت یا تجربو ی الزم را برای
انجام دادن کاری بو طىر شایستو نذاشتو باشیذ.
زمانی کو کار روز مره باشذ.
زمانی کو کاری بو رشذ کارمنذان کمک می کنذ.

غلجَ ثش اًتظبس غبصت
سهیٌَ دیگزی کَ هزدم لبدرًذ ّلت ػوب را
تلف کٌٌذ هٌتظز ًگَ داػتي ػوبطت کَ ثَ ػْاهل
هختلفی ثظتگی دارد .

:
فشد هقبثل سا تذت علطَ ی خْیؼ ثگیشیذ
ثزخْرد طلوَ خْیبًَ :ایي ثزخْرد را اغلت ثبسی
ُیچ چیش ُ-وَ چیش هی ًبهٌذ.
خْد سا تذت علطَ ی اّ قشاس دُیذ
ثزخْرد طلوَ پذیزاًَ:هی ایي لجیل هاللبت ُب اگز هزف
همبثل اهتیبسی کظت کٌذ ثَ لیوت اى خْاُذ ثْد کَ ػوب
ظبُزا چیشی را اس دطت دادٍ ایذ.
ثزخْرد هؼبرکتی:
 ثب اّ ُوکبسی کٌیذ
ثزخْردی اطت کَ توبم ثبسیکٌبًی کَ در ثبسی ػزکت دارًذ
اس هٌبفغ ثبسی چیشی ثَ دطت هی اّرًذ.

ُ.1وْارٍ اس لجل لزار هاللبتتبى را تثجیت کٌیذ
.2ثب طبسهبًذُی طؼی کٌیذ سهبى رطیذى ثَ هحل هاللبت را ثَ حذالل ثزطبًیذ
ُ.3زگش سّدتز اس 5دلیمَ لجل اس هاللبت ثَ هحل
لزار ًزّیذ

ً.4ظجت ثَ خوبُبیی کَ هوکي اطت رخ دُذاًؼوبف
پذیز ثبػیذ
.5اهویٌبى حبؿل کٌیذ کَ ّرّد ػوب ثَ اهالع هزف
همبثل رطیذٍ اطت
.6خْد را هؼغْل ًگَ داریذ

لذرت

هثجت

ایي ّالؼیتی اطت کَ ثب کٌذ پیغ رفتي هوکي اطت ثظیبری اس فزؿت ُب اس دطت
ثزّد؛ اهب هْاردی ُن پیغ هی آیذ کَ ثیغ اس حذ طزیغ حزکت کزدى هٌدز ثَ
اػتجبٍ کزدى ّ در ًتیدَ ثبػث اس دطت دادى سهبى هی ػْد.

ثشای هثبل  ،ثَ خبی همبثلَ ثب چبلغ تِیَ یک گشارع طخت سهبى خْد را ثب هزتت
کزدى هیش کبرتبى یب تٌظین هدذد پزًّذٍ ُب اس دطت ثذُیذ.

اسصػ تأخیش هثجت
 – 1سهبًی کَ کبرکن ارسػتزی راثَ خبهز کبر پزارسػتزی ثَ تؼْیك
هی اًذاسین.
 – 2سهبًی کَ اس ًظز ػبهفی ثزاًگیختَ ػذٍ این.
 – 3سهبًی کَ ثزای اًدبم هؤثز کبرُب اس کوجْد داًغ یب هِبرتی رًح
هی ثزین.
 – 4سهبًی کَ حبالت خظوی ّ رّحی هب اًدبم ثِیٌَ کبری راغیز
هوکي یب دػْار هی کٌذ

هْاسدی کَ الصم اعت ًَ

ثگْییذ

در ػزاین سیز ثبیذ درخْاطت ُب را رد کٌیذ هگز ایي کَ دالیل لبًغ کٌٌذٍ ای
ثزای پذیزفتي آى ُب داػتَ ثبػیذ

پشُیض اص هشاجؼیي اتفبقي

سّاًؾٌبعی تشکیت ثٌذی دفتش کبس
لظوت ػوْهی
لظوت خـْؿی
•هیش تحزیز هْرثی در یک گْػَ اتبق درطت رّثزّی در لزار دُیذ.
•هیش تحزیز درػزف اتبق رّثزّی در لزار گیزد.
•هیش تحزیز درػزف اتبق طذی درطت کٌذ اهب در کٌبر خْد فلبی
سیبدی داػتَ ثبػذ.
•در اتبق ،در پبییي اتبق ثبس هی ػْد کَ هیش طذی در ثیي اتبق ایدبد هی کٌذ.
•هیش کٌبر دیْار ثبػذ ّ ُیچ گًَْ طذی را ایدبد ًکٌذ.
ػبغل ثَ ثیزّى پٌدزٍ ًگبٍ کٌذ ثَ خبی ایي کَ هتْخَ درّى ّ در اتبق

سد کشدى هشاجؼیي عشصدٍ
•طذُبی فیشیکی ایدبد کٌیذ.
•آى ُب را ثَ لظوت ػوْهی ػمت ثشًیذ.

•اس توبص هظتمین چؼوی ثب اّ پزُیش کٌیذ.
•ُزگش اخبسٍ اطتمزار ثَ آى ُب ًذُیذ.

•ثب آى ُب تب خبرج اس اتبق لذم ثشًیذ.
•دیگزاى را ّادار کٌیذ کَ اسلجل اس ػوب ّلت
ثگیزًذ.

ثیغت سّػ ثشای صشفَ جْیی دس ّقت ٌُ ،گبم تلفي صدى

.1خْػ ّ ثؼ کشدى ُبی تلفٌی سا هذذّد کٌیذ.
.2ثشای عؤاالت پبعخ ُبی کْتبٍ آهبدٍ کٌیذ.
.3اطویٌبى دبصل کٌیذ کَ قغوت کلیذی پیبم ؽوب کبهالً ثَ
خبطش عپشدٍ ؽْد.
ُ .4شگبٍ کَ هٌبعت اعت یب اهکبى داسد دادى جْاة تلفي سا ثَ دیگشاى تفْیض
ًوبییذ.
.5اگش هی خْاُیذ تلفي دس کبس ؽوب ّقفَ ای ایجبد ًکٌذ کبسُبیی سا کَ ًیبص ثَ
توشکض ثیؾتش داسد  ،دس عبػت ُبی اّلیَ ی سّص اًجبم دُیذ.

 .6دس هْاقغ خبصی اص سّص اص جْاة دادى
ثَ تلفي صشفٌظش کٌیذ .
 .7اضطشاثی کَ اص یک تلفي دسد عش آفشیي
دبصل هی ؽْد هی تْاًذ ّقت ؽوب سا ثَ
ػٌبّیي هختلف تلف کٌذ.
ُ.8وکبسی طشف هقبثل سا ثب اعتفبدٍ اص جولَ
«ثشای ؽوب هٌبعت اعت؟» تؾْیق کٌیذ.
اطتفبدٍ اس ایي ػجبرت ػبًض رطیذى ثَ تْافك را
ثیؼتز هی کٌذ.
.9قجل اص ایي کَ ؽوبسٍ ی هْسد ًظش سا ثگیشیذ دیذ سّؽٌی اص اص آًچَ کَ هی
خْاُیذ اص هکبلوَ ًصیجتبى ؽْد دس رُي داؽتَ ثبؽیذ.
ُ.10ویؾَ صذجت خْد سا ثب صجخ ثخیش یب ػصش ثخیش ؽشّع کٌیذ.

•ؽوب ُغتیذ کَ تصوین هی گیشیذ ّقت طشف هقبثل سا
ثگیشیذ.
 .11ثب پیؼ دعتی ّ اثتذا تلفي صدى اص عَ اهتیبص
سّاًی هِن ثشخْسداس خْاُیذ ؽذ:

•چْى ؽوب ثب تلفي صدى ًذٍْ ی گفتگْ سا تؼییي هی کٌیذ.

•ثبالخشٍ ُش کظ کَ اّل تلفي هی صًذ دس هْقؼیت ثِتشی ثشای
پبیبى دادى ثَ هکبلوَ قشاس داسد.

.12تلفي صدى دس ّقت ًبهٌبعت ّ ،قت تلف کشدى اعبعی اعت.
.13دس دبل ایغتبدٍ تلفي صدى کن کن ادغبط اقتذاس ؽوب سا ثیؾتش هی کٌذ ،
ضوي ایٌکَ رُي ؽوب سا ًیض فؼبلتش هی ًوبیذ.
 .14گْػ کشدى هِبستی اعت کَ ثبیذ فشاگشفتَ ؽْد ،توشیي ؽْد ّ کبهل گشدد.
.15صهبًی کَ ثب تلفي صذجت هی کٌیذ فؼبالًَ ثَ دشف ُبی طشف هقبثل گْػ دُیذ .

 .16دیغشائیلی  ،یک ثبس خبطش ًؾبى کشد کَ ُیچ «ًوبیَ ای اص
».ؽخصیت ثَ اًذاصٍ صذا هؾخص ًیغت
ثب ػٌبختي هزس تفکز فزد هی تْاًیذ ثظبدگی رّع گفتگْی خْد را ثب
ًیبسُب ّ اًتظبراتغ توجیك دُیذ .ایي کبر طجت هی ػْد کَ ارتجبم راحت
تز ثزلزار ػْد ّ احتوبل کح فِوی کبُغ یبثذ ،در ًتیدَ در ّلت ؿزفَ
خْیی کٌیذ
.17هشدم دّعت داسًذ ثب آًِب ثَ سّػ ُبی گًْبگْى هشاّدٍ ؽْد
در ؿْرتی کَ هلوْى گفتگْی خْد را ثب ًیبس ُبی اػخبؽ
ُوبٌُگ طبسیذ هی تْاًیذ ثب فزطتبدى طزیؼتز ّ رّػٌتز پیبم خْد ثب
تلفي ّلت ثیؼتزی را ؿزفَ خْیی کٌیذ
.18قبًْى جِبًی دس سّاثط اًغبًی ایي اعت کَ اگش ُوَ چیض یکغبى ثبؽذ هب آًِبیی سا
ثیؾتش دّعت داسین کَ ثَ ًظش هی سعذ هب سا ثیؾتش دّعت داسًذ.
 .19اص دعتگبٍ هٌؾی تلفٌی ثِتشیي ثِشٍ ثشداسی سا ثکٌیذ

.20اُویت ثَ پبیبى سعبًذى هؤثش یک توبط تلفٌی کوتش اص ؽشّع صذیخ آى ًیغت.

 5لبػذٍ ثزای ُذف گذاری
توبم اُذافتبى را هجك الگْی سیز تٌظین کٌیذ
،اُذاف ثبیذ ثب ایي پٌح هْلفَ ُوبٌُگ ثبػٌذ:

هؾخص  :هب تٌِب اُذافی را ثب اًگیشٍ دًجبل
هیکٌین کَ دطتیبثی ثَ آًِب ثَ هب احظبص
ركبیت ػخـی ثذُذ  ّ .هوبثك ثب ارسػِب
ّ ٌُدبرُبی هب ثبػذ.
قبثل اًذاصٍ گیشی  :ثبیذ راُی ثزای طٌدغ
پیؼزفت هب در رطیذى ثَ ُذفی ّخْد داػتَ
ثبػذُ.زچَ اًذاسٍ گیزی هؼکلتز ثبػذ احتوبل
دطت یبفتي ثَ ُذف کوتز اطت.

قبثل دعتشط ُ:ذف ثبیذ در
ػزؿَ لذرت ّ هظئْلیت ػوب
ثبػذ ّ در حذ اهکبى ثزای رطیذى
ثَ آى ثَ دیگزاى هتکی ًجبػیذ.

ّاقغ ثیٌبًَ  :اُذاف ثبیذ ثَ
گًَْ ای ثبػٌذ کَ در ّالؼیت
ثتْاى ثَ آًِب دطت یبفت.

ثب هذذّدیت صهبًی  :تؼییي
كزة الؼدل ثَ اُذاف فْریت
هی ثخؼذ.

خبؽ
لبثل اًذاسٍ گیزی
لبثل دطت یبثی
هزتجن
سهبى ثٌذی ػذٍ

چگوًَ با سازهاًدُی جلسات در وقت صرفَ جویی
کٌید:

-1اُذاف هؾخقی سا
ثشگضیٌیذ:
دس رُي خْد کبهال
هؾخـ کٌیذ کَ دلیمب
دس پی کغت چَ ُذفی
اص جلغَ ُغتیذُ.ذف
هْسد ًظش سا دس یک جولَ
ثَ ػٌْاى ُذف جلغَ
ثٌْیغیذ ّ اى سا دس
هؼشك دیذ افشاد دبضش دس
جلغَ لشاس دُیذ.

-2ثشای ُش کظ اص لجل یک
دعتْس جلغَ تِیَ کٌیذ:
ُش جلغَ ای ُش لذس
کْتبٍ ثبیذ یک دعتْس
جلغَ هذّى داؽتَ
ثبؽذ .ایي دعتْس جلغَ
ثبیذ تب اًجب کَ هوکي اعت
صّد تش اص ثشگضاسی جلغَ ثَ
دعت اػضب ثشعذ تب اًِب
ثب اهبدگی لجلی دس هْسد
هْضْػبت جلغَ دضْس
ثِن سعبًٌذ.

-3تؼذاد افشاد جلغَ سا ثَ دذالل ثشعبًیذ:
.فمظ اص اًِبیی دػْت کٌیذ کَ الصم اعت دضْس داؽتَ ثبؽٌذ

-4اص عش عبػت ؽشّع ؽذى
جلغبت ثپشُیضیذ:
هشدم ٌُگبهی ّلت ؽٌبط
ُغتٌذ کَ جلغَ ثیي عبػت
ؽشّع ؽْد ًَ دلیمب عش عبػت
ّ ثبیذ یک عبػت هؾخـ ثشای
پبیبى جلغَ اػالم کٌیذ.

-5در صورتی کَ
دستور جلسَ کوتاٍ
بود جلسَ را
ایستادٍ برگسار کٌید:
ایي سّػ  2فبیذٍ داسد:
-1افشاد دس دبل ایغتبدٍ
لجشاق تش ُغتٌذ ّ
ادتوبل ایٌکَ ثؼضی اص
ًکبت سا هتْجَ ًؾًْذ
کوتش اعت.
ُ-2یچ کظ ًوی
خْاُذ جلغَ ثی دلیل
ثَ دساصا کؾذ پظ
دسثبسٍ دعتْس جلغَ
هی تْاى ثب کبسایی
ثیؾتشی الشام کشد.

-6اص سّػ تْپ عخٌگْ اعتفبدٍ کٌیذ:

ایي رّع تْطن تگشاص ایٌظتزّهٌت
اثذاع ػذٍ ثَ ایي ؿْرت کَ ثب رد ّ ثذل
کزدى یک تْپ پالطتیکی ثیي اػلب فمن
گیزًذٍ تْپ حك ؿحجت کزدى دارد.

-7ثشای کٌتشل کشدى ًتبیج سای گیشی کٌیذ:
هشدم ثؼضی اّلبت ثیؾتش هی خْاٌُذ
ًظشاتؾبى سا ثَ عوغ دیگشاى ثشعبًٌذ تب
تؼبسضی سا دل کٌٌذ.ثشای اسصیبثی ًتیجَ ّ
جلْگیشی اص ایٌگًَْ فذجت ُب هی تْاًیذ
گبُی اّلبت ثَ عْس غیش سعوی سای گیشی
کٌیذ.

-8اص سّػ ًیْهبّاؽی اعتفبدٍ
کٌیذ:
دس ژاپي هشعْم اعت کَ
جلغبتی ثشای اهبدگی جلغَ
افلی ثشگضاس هی ؽْد .
دس ًیْهبّاؽی گشّ ُبی کْچک
کَ هؾتول ثش هتخققبى اعت
ثشای ثذث ّ تجبدل ًظش لجل اص
جلغَ افلی دّس ُن جوغ
هیؾًْذ ّ عپظ 1یبً 2فش اص
اًِب دس جلغَ افلی ؽشکت
هی کٌٌذ.

-9ػاللَ افشاد سا ثب ثشًبهَ سیضی دلیك
افضایؼ دُیذ:
ثب سػبیت ًکبتضیش ثش اًتظبسات کغبًی
کَ دس جلغَ دضْس داسًذ اثش هثجتی
ثَ جبی گزاسیذ:
ّاداس کشدى دیگشاى ثَ ایٌکَ ثب
اهبدگی لجلی دس جلغبت دبضش
ؽًْذ.
عی جلغَ افشادی سا کَ ثبیذ
عخٌشاًی کٌٌذ ثَ عْس تقبدفی
اًتخبة کٌیذ.
عْسی سفتبس کیذ کَ دبضشاى دس
جلغَ ادغبط کٌٌذ کَ ؽشکت اًبى
دس دل هغبئل ثشای دیگشاى اسصؽوٌذ
اعت.

-10توجَ ُوَ را جلب کٌید:
یکی اص ساُِبی اًجبم دادى ایي کبس
اى اعت کَ ُضیٌَ ثش گضاسی جلغَ
سا هذبعجَ کٌیذ ّ اى سا سّی تبثلْ
هبُْت داس ثچغجبًیذ تب افشاد
هتْجَ ؽًْذ کَ ُش گًَْ فذجت
ثی سثظ اًِب چمذس گشاى توبم هی
ؽْد.

 -12جلغَ سا ثب ُذف "افذام
کشدى "ثَ پبیبى ثشعبًیذ:
ثب سّؽي کشدى ایي هْضْع کَ
لقذ داسیذ اًچَ سا کَ دس جلغَ
ثَ تْافك سعیذٍ ایذ ثؼذا
پیگیشی کٌیذ افشاد ؽشکت
کٌٌذٍ سا ثَ عشح الذاهبت ػولی
هؾخـ اص ًتبیج ثَ دعت اهذٍ
اص جلغَ تؾْیك کٌیذ .

-11اص گفتگْی ً2فشٍ پشُیض
کٌیذ:
اگش ً 2فش اص اػضب فمظ ثب
یکذیگش دس هْسد هغئلَ ای ثَ
ثذث ثپشداصًذ فْسا جلغَ ای
سا اػالم کٌیذ کَ فمظ ُوبى 2
ًفش ؽشکت کٌٌذٍ اى ثبؽٌذ.

عبصهبًذُی جلغبت ثضسگتش :
ػالٍّ ثش ًکبت فْق ًکبت صیش سا
ُن سػبیت کٌیذ:
ثشای ایٌکَ فذای عخٌشاًبى
هتٌْع ثبؽذ ثؼذ اص فذجت یک
هشد ًْثت سا ثَ یک صى اختقبؿ
دُیذ.
اص ّعبیل کوک ثقشی
اعتفبدٍ کٌیذ.اص اعالیذ ُبی
سًگی اعتفبدٍ کٌیذ.

گشّ ُبی ثضسگ سا ثَ گشٍّ
ُبی کْچک تمغین کٌیذ.
ثَ هْضْػبت جلغَ تؼبدل
ّ تْاصى ثجخؾیذ.
ؽکل ثشگضاسی جلغبت ّ
ثشًبهَ ُب سا هتٌْع کٌیذ.

چگوًَ زهاًی کَ در جلسات دیگراى حاضر هی ضوید در
وقت صرفَ جویی کٌید:
-1عش هْلغ دبك ؽْیذّ:لت دیگشاى سا ثب دیش اهذى خْد تلف
ًکٌیذ.
-2اهبدٍ ثبؽیذ:اعویٌبى دبفل کٌیذ کَ توبم اعٌبد سا ثَ ُوشاٍ
داسیذ ّ هغبلجتبى سا خالفَ کٌیذ.
-3فمظ دس فْستی کَ الصم اعت دس جلغَ ؽشکت کٌیذ.

-4دس جلغبت هؾبسکت کٌیذ.
 -5ثب دلت تْجَ کٌیذ ّ دس ساثغَ ثب
هْضْع فذجت کٌیذ.
-6خالفَ فذجت کٌیذ ّ هْدة ثبؽیذ.
-7دْاط خْد سا سّی هغبئل هتوشکض
کٌیذ ًَ سّی افشاد .
-8ػولگشا ثبؽیذ ّ پیگیشی کٌیذ.

سّػ ُبی جبًؾیي جلغبت:
جلغبتی کَ افشاد ًظشات خْد سا
اص عشیك ؽجکَ کبهپیْتشی اثشاص
هی کٌٌذ کَ ثشای گشّ ُِبی 35
ًفشٍ هٌبعت اعت ّ ُیچ گًَْ
خغشی ایي ًْع جلغبت سا تِذیذ
ًوی کٌذ ّ عجت ًیوَ کبس ؽذى
اًِب ًوی ؽْد.
ایي عیغتن ثبصخْسد ُب ّ ًتبیج
جلغبت سا فْسا تِیَ هیکٌذ ّ ًیض
ًبؽٌبط ثْدى ًوبیٌذگبى اهکبى
اظِبس ًظش هتفبّت ّ غیش هؼوْل
سا ایجبد هی کٌذ.

صرفَ جویی در وقت ٌُگام سفر کردى:
اص صهبى عفش پشثبستش اعتفبدٍ کٌیذ:اص عشیؼتشیي ساُی کَ
ثْدجَ ؽوب اجبصٍ هی دُذ عفش کٌیذ ّ صهبًی سا کَ دس عفش
ُغتیذ پشثبس عبصیذ ثشای هثبل اعتفبدٍ اص ًْاس ُبی اهْصؽی

لغبس ثَ جبی اتْهجیل:لغبس
هؼوْال ّعیلَ ًملیَ سادتشی
اعت ّ التقبدی ُن هی ثب
ؽذ صیشا هی تْاًیذ اعٌبد ّ
هذاسک خْد سا ثِتش ثخْاًیذ
ّثٌْیغیذ ّ یب اص کبهپیْتشکیفی
خْد اعتفبدٍ کٌیذ.

اص هغبفشت ُبی ُْایی ثشای
پش ثبس کشدى کبس اعتفبدٍ کٌیذ
صیشا هی تْاى اص صهبى هغبفشت
ثشای اعتشاتژی کبس ایٌذٍ یب
اهبدٍ ؽذى ثشای عخٌشاًی
اعتفبدٍ کشد.

صشفَ جْیی دس ّقت دیگشاى

ً .1گذاریذ تلفي ػوب
ثیغ اس طَ ثبر (12
ثبًیَ) سًگ ثشًذ ّ فْرًا
آى را خْاة دُیذ.

ُ .4زگش در حبل خْردى ّ
ًْػیذى یب حتی ّطن ؿحجت
ثب کظی ثَ تلفي خْاة ًذُیذ

ُ .2ز کظی در
دفتز یب ادارٍ  ،ثبیذ خْد را
در پبطخگْیی ثَ تلفٌی کَ
در حبل سًگ سدى اطت
هظئْل ثذاًذ.

 .3ثبیذ راٍ ُبی ّیژٍ
ای ّخْد داػتَ ثبػذ کَ
پیغبم ُبی گزفتَ ػذٍ
فْراً ثَ ػخؾ هزثْهَ
رطبًیذٍ ػْد.

.5اگش قْل هی دُیذ کَ هجذداً ثب
اّ توبط ثگیشیذ دتوبً ایي کبس سا
ثکٌیذ.
پیبم ُبیی کَ ثی پبعخ هی هبًٌذ
هؾتشی ػالقَ هٌذ سا ًبسادت هی
کٌذ ّ ضشس آى غیش قبثل هذبعجَ
اعت.

 .7اص سّػ گْػ دادى
تفکشی اعتفبدٍ ًوبئیذ ّ ًکبت
کلیذی هکبلوَ سا دس ًظش
داؽتَ ثبؽیذ .ایي کبس جلْی
خطبُبی پشُضیٌَ ّ غیش الصم
سا هی گیشد.

ُ .6شگض دعت خْد سا سّی
گْؽی تلفي ًگزاسیذ تب دس
ضوي گْػ دادى ثَ تلفي ثب
کظ دیگشی ًیض ثتْاًیذ
صذجت کٌیذ.

.8اگش جْاة عؤال یب هؾکلی سا
ًوی داًیذ ثالفبصلَ آى سا
ثپزیشیذ ّ قْل دُیذ کَ اطالػبت
صذیخ سا ثیبثیذ ّ خْدتبى یب
یکی اص کبسهٌذاى هغئْل جْاة
سا هجذداً تلفٌی ثَ اطالع ایؾبى
ثشعبًیذ .ایي کب سا دتو ًب ثکٌیذ.

• برای داًستي ارزش یک سال  ،از داًص آهوزی کَ در
اهتحاًات آخر سال از درسی ًورٍ ًیاوردٍ است بپرسید.
• برای داًستي ارزش یک هاٍ  ،از هادری کَ ًوزادی ًارش

بَ دًیا آوردٍ است بپرسید.
• برای داًستي ارزش یک ُفتَ  ،از سردبیر یک ُفتَ ًاهَ
بپرسید.
• برای داًستي ارزش یک ساعت  ،از عطاقی ! کَ در
اًتظار دیدى یکدیگر ُستٌد بپرسید.
• برای داًستي ارزش یک دقیقَ  ،از کسی کَ از قطار جا
هاًدٍ ا ست بپرسید.
• برای داًستي ارزش یک ثاًیَ  ،از کسی کَ درست در
لحظَ آخر از خطر یک تصادف جاى سالن بَ در هی برد
بپرسید.
• برای داًستي ارزش یک هیلی ثاًیَ  ،از کسی کَ در

هسابقات الوپیک بَ هدال ًقرٍ دست یافتَ است بپرسید.

