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 بگذارید کنار را یادگیری مسافرتها در. 1

 زمان مسافرت در هیچکس معموال! نبرید آموزشی مطالب و کتاب خود همراه روید می مسافرت به اگر

 چندروز همان برای حداقل که کنند احساس شما دوستان و خانواده بگذارید. ندارد یادگیری برای کافی

 خود همسفران با قبل از توانید می البته. برید می لذت اطرافیان ازهمراهی وفقط اید راکنارگذاشته کارتان

 اینکار برای. بپردازید جدید سال ریزی برنامه به تا دارید الزم وقت ساعت یک روزی که کنید هماهنگ

 .است مناسب بسیار خودکار و سیمی دفتر یک

 جدیدی شرایط در و شوند می خارج روزانه روالهای از شود،چون می بیشتر افراد خالقیت مسافرت در

 البته. کنید استفاده کارتان مشکالت حل و ساالنه ریزی برنامه برای فرصت این از پس. گیرند می قرار

 هماهنگ خود همسفران با قبل از که مشخصی ساعت در هم آن و ساعت یک روزی فقط نرود یادتان

 .اید کرده

 کنید جدا شخصی زندگی از را کاری زندگی. 2

 دوستان و خود خانه در. ندهید انجام خانه در را کارتان به مربوط فعالیت هیچ بگیرید تصمیم امسال

 .دهید انجام را ممکن کارهای بیشترین و کنید کار تمام جدیت با کار محل در. نکنید صحبت کار درباره

 شدید خارج کارتان محل از وقتی. نشوید سرگرم بیهوده و ارزش کم کارهای با و نکنید تلف وقت

 ممکن جای تا هستید خانه در وقتی بدهید قول خودتان به. کنید فراموش کامال را کاری موضوعات

 .نروید مواردکاری و اینترنت کامپیوتر، سراغ

 دهید اختصاص یادگیری به را ساعت یک حداقل روز هر. 3

            مطالب فراگرفتن فقط یادگیری از ما هدف که استاین هستند غافل آن از بسیاری که موضوعی

 کتاب دهها شاید شما. کند می بیشتر کارها انجام برای را ما انگیزه مستمر یادگیری .نیست جدید

 برای شما انگیزه خوانید، می جدیدی کتاب هرگاه ولی. باشید خوانده زمان مدیریت درباره

 چون سازد، رقیب بی را شما تواند می یادگیری دقیقه 33 روزی. شود می بیشتر شده گفته موارد اجرای

 ابتدای است بهتر. کرد خواهید اجرا را مطالب آن بیشتر هم و گرفت خواهید فرا بیشتری مطالب هم

 .دهیم اختصاص یادگیری به را کاری روز

 بسازید الگو یک خود کاری روز برای. 4

 متفاوتی کارهای باشید مجبور روز هر شاید. نیستند یکسان شما کاری روزهای تمام که است واضح

 درست کلی الگویی توانید می ولی. کنید ریزی برنامه دقیق طور به را روز هر نتوانید شاید. دهید انجام

 .باشید داشته وقت کلیدی کارهای برای و شود ارزشمند روزتان هر تا کنید
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 شخصی خودتان رشد و یادگیری مانند کلیدی کارهای برای روز هر هستید مطمئن باشید داشته الگو وقتی

 .اید داده اختصاص وقت

 بریزید دور. 5

 .دهد می توضیح رویایی کتاب درآمد در تریسی برایان

 ماه شش در را ن آ اگر است این قانون. بریزید دور را کارتان اتاق مطالب و کاغذها ممکن حد تا

 .بریزید دور یا کنید پاک را آن. است نخور درد به اید نخوانده اخیر

 مانند رسد می دستشان به که را اطالعاتی سایر و ها روزنامه ها، خبرنامه ها، مجله درباره مردم اکثر

 با والدینی داشتن یا نامناسب کودکی دوران به ریختن، دور در ناتوانی این. کنند می عمل سمسارها

 در دریافتی اطالعات تمام توانید نمی هرگز که است این واقعیت. گردد می بر فقیرانه کودکی دوران

 کارتان محل. بیاندازید دور را نها آ وقت اسرع در تا کنید وادار را خودتان باید پس. بخوانید را روز

 طور به را تان کارایی کار این. بگذارید خود جلوی را چیز یک فقط زمان، هر و دارید نگه تمیز را

 .دهد می افزایش چشمگیری

 کنید کار واقعا کار محل در. 6

 مدام اقتصادی شرایط از که کسانی از بسیاری. ندهید هدر را زمان توانید می که آنجا تا کار محل در

 با نوشند، می چای خوانند، می روزنامه آنها. کنند نمی کار کارشان محل در که هستند افرادی نالند می

 .ندارد شان موفقیت بر تاثیری هیچ که دیگری هرکار و شوند می سرگرم اینترنت

 گیری بهانه برای فرصتی و کند می پیشرفت سرعت به کند کار واقعا را ساعت 6 تا 5 حداقل که کسی

 کسب نتیجه چقدر کاری روز یک در ببینید. کنید ثبت دفتری در را خود نتایج روز هر آخر. ندارد

 .کنید می تالش چقدر نیست مهم. باشید گرا نتیجه فقط. نروید طفره سخت کارهای انجام از. کنید می

 مهم کارهای راحتی به دیگران ندهید اجازه. کنید می کسب نتایجی چه روز هر که است آن مهم

              حتی اینکار کردم می چک ایمیل چند و دادم می پاسخ تلفنی چندتماس به اگر کنند قطع را شما

 .رسید نمی پایان به هم روز 3 در

 کارها ترین مهم بر تمرکز. 7

 .هست وقت کارها مهمترین انجام برای همیشه اما ندارد، وجود کارها همه انجام برای کافی زمان هیچگاه

  لحظه این در کارممکن مهمترین واقعا این آیا: بپرسید خود از کنید شروع را کاری خواهید می هرگاه پس

 .کنید تکرار را سوال این مدام روز هر و سال طول تمام در کنید عادت است؟

 بر آن درازمدت تاثیر به کار یک بودن مهم خیر؟ یا است مهم کاری دهیم تشخیص چگونه
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 رسند، نمی نتیجه به بالفاصله معموال که هستند کارهایی مهم کارهای. دارد بستگی زندگی مان

 .کنند می کمک مانی کار رشد به درازمدت در ولی نیست، بخش لذت آنها انجام

 سازید زیباتر را کارتان محل.  8

 .گذرانید می بیشتری وقت کار محل در چون باشد، تان خانه ظاهر از مهمتر شاید کارتان محل ظاهر

 بخرید ای کتابخانه مثال. دهید انجام کارتان محل شدن تر مرتب و زیباتر برای ساده اقدام 5 حداقل

 ...کنیدو نصب دیوارها به مبخشآرا تابلوهایی. کنید نگهداری گلدان یک از. دهید قرار آن در را بها کتا و

 کنید کسب جدید مهارت یک حداقل شما.  9

 اصطالح به یا کنند یم تایپ ردیبک به کردن نگاه با ولی کنند یم تایپ ساعت چند روزانه زیادی افراد

 سرعتتان تایپ دوره در شرکت با کنید پتای باید ساعت چند روز در اگر. کنند یم تایپ دوانگشتی

 جلسه خود تیم با. کرد خواهید جویی هصرف وقت در روز هر مدتی از بعد و شود می بیشتر بسیار

 کسب. بپردازند آن بیشتر یادگیری به تا کنید تعیین مهارت یک آنها از هرکدام برای و بگذارید

 .شود یم کارها انجام زمان کاهش باعث درازمدت در همیشه مهارت

 کنید کمتر را کار محل اضطراب.  13

 فکر دقیقه چند. است کار محل در مورد یب بهای اضطرا سریع، پیشرفت موانع ترین مهم از یکی

 مورد سه آن. کنید یادداشت را شود یم کارتان محل در اضطراب ایجاد باعث که عاملی 3 و کنید

 شما برای مذاکره جلسات برگزاری شاید. برسید اضطراب اصلی دلیل به تا کنید یابی هریش را

 شاید. هستید ضعیف مذاکره فنون در شاید کجاست؟ در موضوع این ریشه حال. است آور اضطراب

 برای کافی اندازه به کارتان محل شاید. است کافی فنی اطالعات نداشتن شما اضطراب دلیل

 ... و نیست مناسب مذاکره جلسات برگزاری

 ایجاد اضطراب جز به( اضطرابی هیچ با. کنید تالش شرایط بهبود برای و بیابید را اصلی ریشه

 اصلی عوامل. شود شما اضطراب ایجاد باعث نباید تکراری و روال کار هیچ. نیایید کنار) تغییرات

 حل قابل موارد این تمامی. هستند کم مهارت و ناکافی تجهیزات نامناسب، همکاران اضطراب ایجاد

 .یابد می افزایش راندمانتان شود، تر شبخ تلذ کارتان هرچه. هستند

 کنید تهیه ساالنه برنامه.  11

 به شما پیشنهاد می کنم

 . مخالفم شود ینم اجرایی هیچگاه که ای هساالن حهایطر تهیه و زیاد وقت اختصاص با من

 کنید ترسیم را خود رویایی سال پایان.  12
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 و ندارند کارشان و کسب آینده از تصوری هیچ آنها! یروند م کجا به یدانند نم مدیران از بسیاری

 .یگذارد م کارشان بر تاثیری چه مختلف، اتفاقات ببیند تا منتظرند

 در. باشد اختیارتان در الزم امکانات تمام و برود پیش لتان می مطابق چیز همه امسال کنید فرض

 که کنید ریزی برنامه. بنویسید را خود آل ایده شرایط خط چند در اید؟ رسیده اهدافی چه به سال پایان

 به داشتید دوست. کنید تصور آینده سال در خود درواقع. شوید نزدیک وضعیت این به ممکن حد تا

 باشید؟ رسیده کجا

 کنید استفاده منابع و ابزارها بهترین از.  13

 بهترین. دهید ارتقا را خود کامپیوتر جدید سال در کنید یم کار کامپیوتر با ساعت چند روز در اگر

 امکاناتی و دار مشکل تلفنی خراب، هنیم پرینترهایی از کارمندان اغلب. کنید تهیه خود برای را تجهیزات

 .کنید استفاده ممکن امکانات و تجهیزات بهترین از کاری هر انجام برای. کنند می استفاده ضعیف

 .باشد شما کاری یهایگذار سرمایه بهترین از یکی شاید این

 . شود یم کارها انجام زمان در توجهی لقاب جویی هصرف باعث تر هپیشرفت و بهتر تجهیزات

 کنید ورزش بیشتر.  14

 کارمند یک با ندارد دوست هیچکس. باشد پرانرژی و باانگیزه اغلب که است کارمندی خوب کارمند یک

 برنامه. است سالمتی و شادابی حفظ برای ههارا ترین هساد از یکی ورزش. کند کار انرژی مک و خسته

 شاید که چیزی پردازید، خود موردعالقه ورزش به است بهتر. باشید داشته ورزش برای ای ویژه

 از بعد ورزش زمان بهترین شاید. کنید نام تثب مناسب باشگاه یک در. است افتاده تعویق به لهاسا

 به رفتن برای و کند یم جدا روزانه کار از را شما کار این. باشد خانه به رفتن از قبل و کاری ساعت

 .کند یم آماده دوستان و خانواده با گذراندن وقت و خانه

 بدهید پرورش خود در مفید عادت یک ماه هر.  15

 مدت به کار محل در یادگیری تواند یم عادت اولین. کنید شروع کوچکتر و تر هساد تهای عاد از

 از یکی روزانه انگلیسیزبان  یادگیری به عادت. است روزانه برنامه نوشتن دیگر مفید عادت. باشد دقیقه 33

 33 حداقل آنرا عادت به فعالیت یک کردن تبدیل برای. است کارمند یک برای تهاعاد یترینضرور

 .دهید انجام خاصی زمان در روز

 باشید عترقاط کوچک تصمیمات در.  16

 .کنند یم عمل ضعیف کوچک یهای گیر متصمی در زیرا است، پایین افراد از بسیاری زندگی کیفیت

 برخی. ندارند اهمیتی ظاهر در که دارد بستگی کوچکی تصمیمات به ما کار و زندگی کیفیت
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  نگذارید باشید، عامل کامال فردی. گیرند یم ما از وقت تهاساع کار محل در کوچک تصمیمات

 . بدهد شکل را شما روزانه برنامه دیگران تصمیمات و شرایط

 دهید اختصاص شخصی پیشرفت به را خود مدآدر درصد ده.  17

 یهابفروشکتا به بار یک ماهی حداقل. شود یم برابر چند ای سرمایه برگشت باعث همیشه اینکار

 خواندن با را خود وقت. باشید تگیرسخ کتاب خواندن در. کنید تهیه خوب کتاب چند و کنید مراجعه

 شترین پرفرو از که بیابید را بهایی کتا و کنید جستجو اینترنت در. نکنید تلف معمولی بهای کتا

 .هستند دنیا و ایران بهای کتا

 سمینارهای و ها هدور در. بگیرید کمک ای هحرف مشاوران از دارید بیشتر رشد به نیاز که اییه هزمین در

 گوش صوتی های هدور به آنجا از برگشت و کار محل به رفتن هنگام همیشه. کنید شرکت مربوطه

 بسیار خودتان قبلی تصمیمات و کارها مدتی از پس باشید، پیشرفت حال در جدیت این با اگر. دهید

 سرعت با دهد یم نشان و است خوبی بسیار نشانه این. رسد می نظر به افتاده پا شپی و پایین سطح

 .هستید پیشرفت حال در

 بدهید مرخصی خود به هفته در ساعت چند.  18

 هرچقدر که بگیرید تصمیم. دهید اختصاص خودتان به فقط را چند ساعت هفته اواسط است بهتر

 ها همغاز تماشای به مثال. بپردازید خانه از خارج در خود عالقه مورد کارهای به. بخوابید دارید دوست

 . کنید مطالعه و کنید مراجعه کتابخانه به بروید، سینما بروید، هموز به بپردازید،

  باعث کار این. ندارید وقت کنید می احساس ولی دهید انجام دارید دوست که بپردازید کاری هر به

 .بود خواهید تر هباانگیز کار محلدر و شود یم شما احساسی انرژی شدن شارژ

 کنید حفظ را تعادل.  19

 حفظ با. شود ینم خالصه هم دوستان و خانواده با گذرانی وقت در. شود ینم خالصه کار در زندگی

 بگیرید تصمیم. یافت خواهید دست گتریبزر بسیار تهایموفقی به شخصی، زندگی و کار بین تعادل

 .کنید فراموش را خود کاری زندگی کار، محل از خارج در و شوید متمرکز کار بر فقط کار محل در

 دستاوردهای و کارتان درباره که کنید مقاومت وسوسه این مقابل در دوستان جمع و یهامیهمان در

 به را اطرافیان دل توانید یم تا  .ببرید لذت اطرافیان با معاشرت و زندگی از فقط. کنید صحبت کاری

 قرار نزدیک دوستان و خانواده به نسبت متریمه جایگاه در کارتان نگذارید هیچوقت. بیاورید دست

 .دهید قرار مادی سود از باالتر بسیار را انسانی روابط کار محل در همچنین. گیرد

 خالصه بزرگ دستاوردهای در زندگی لذت. باشید آماده همیشه اطرافیان و دوستان به کمک برای
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 اطرافیان برای. باشید...  یا پدر همسر، ،فرزند بهترین هتانخانواد برای که هستید موفق زمانی. شود نمی

 !باشید دنیا همکار بهترین خود همکاران برای کنید سعی موارد این کنار در. باشید دنیا دوست بهترین

 333بهتر عمل کنید به شرطی که .23

 از هدف های خود با خبر باشید 

 .باشید  برای رسیدن به اهداف خود جدی

 .،شکل آنها را ترسیم کنید اری کنید وهدف هایتان را بنویسیدهدف گذ

 باید انتظار چه پیامدها و چه نتیجه های نیک و  93اجازه دهید ذهن شما دقیق و مشخص بداند که در سال 

 برای هر هدفی  و پیگیری کنید دامخیری را برای شما داشته باشد سپس برای رسیدن به اهداف خود اق

 .بار پیگیری کنید 5دست کم 

 :به شما این است  اماد پیشنه. 21

 :از خودتان بپرسید لطفا در گروه اهدافی که تعیین می کنید 

 واهم خآن ندارند چه می آن زندگی می کنم و آیندگانی که امروز کمترین نقشی درمن برای اجتماعی که در

 انجام دهم؟

 برای کشورم می خواهم چه کار کنم؟

 برای شرکتم می خواهم چه کار کنم؟

 .این بگذارید که شادتر و ثروتمندتر باشید  93شما پیشنهاد می کنم  یکی از اهدافتان را در سال  به

 که شهر و کشور و شرکتتان را  شما را یاری دهد از خداوند بخواهید  به هر نحوی که شده تصمیم بگیرید 

 .زیستن کنیدجای بهتری برای 

 باشید موفق
 رایگان عضویت

 ومطالب ارزشمند در زمینه موفقیت  ها مقاله خواندن از www.sarmayegan.net در ثبت نام رایگانبا

  لذت اعضا مخصوص آموزشی های فایل دانلودکارآموزی خدمات مالی واوره وشمدانش آموختگان حسابداری و

 .کنید کلیک را رایگان دانلود بخش صفحه، باالی در و کنید مراجعه سرمایگان سایت به. برید

 :کنید استفاده زیر موارد از سرمایگان سایت در عضویت و رایگان نام تثب با

 سایت اعضای ویژه مقاالت به دسترسی. 1

 .است کار و کسب عترسری رشد برای دانش آموختگان و شاغلین حسابداری به کمک ما کار

 آموزی حسابداری و مشاوره و خدمات مالی رکا زمینه در تخصصی های دوره و ههاکارگا برگزاری. 1



 سرمایگان برای حسابداران پیشنهاد12
 

  مشاورین مالی سرمایگان در

 ای پروژه یا ای جلسه قالب در تهاشرک مدیران به اختصاصی مشاوره ارائه. 2

 روش های حسابداری نوین و حرفه ای  جدیدترین زمینه در آموزشی محصوالت ارائه. 3

 سرمایگان سایت وب در جدید مقاالت ارائه. 5


