
 تلفكس  - ( 027 ) 88949670 -5 :فاكس ) 027 ( 88949679 :
URL:www. parsnamaddata.com 
E-mail : info@parsnamaddata.com 

تهران – هيدان  7تير –خيابان قائن هقام -نرسيده به خيابان فجر -نبش کوچه سام -پالك  – 77طبقه 4

تورکس ثر ّذف ()2
ثر رٍی راُ حل تورکس کٌیذ
ةیؼحص اوكات ةَ جای جػییً ىلؿص ةَ ایً فکص کٍیس کَ چَ ىی ػّد کصد و چگٌَّ
ىی جّان ىؼکم را رفع کصد .ایً را ةَ یاد داػحَ ةاػیس کَ زٌسگی زٌجیصه ای از ىؼکالت
ةی پایان اظث کَ ىاٌٍس اىّاج اكیاٌّس پی در پی از راه ىی رظٍس ةػالوه اگص یک زٌسگی فػانی
داػحَ ةاػیس اخحياال ُص دو یا ظَ ىاه یک ةار دچار ةدصان رّاُیس ػسٌ .کحَ اؾهی ایً اظث
کَ ٍُگام وكّع ىؼکالت چلسر ىی جّاٌیس ىّدص غيم کٍیسُ .ص وكث ىؼکهی پیغ ىی آیس ةَ
جای غؿتاٌی ػسن ،ظصزٌغ کصدن دیگصان یا غشر آوردن ،ظّاالجی از ایً كتیم را ىطصح
کٍیس ( راه خم چیعث ؟ كسم ةػسی چیعث؟ چگٌَّ ىؼکم را خم کٍو؟ چگٌَّ ىی جّان از
ةصوز ىجسد آن جهّگیصی کصد؟)
خَد را ٍقف یبدگیری هستور کٌیذ
ایي یک حقیقت است کِ زًذگی ضوب ٍقتی ثْتر هی ضَد کِ خَدتبى ثْتر

ضَیذ .افصادی کَ غالكيٍس ةَ رػس فکصی ُعحٍس ةَ رّد و آیٍسه ػان ىحػِس ُعحٍس .آٌِا
ىؼحاق آىّرحً ایسه ُا ،افکار  ،جکٍیک ُا  ،روش و راُتصدُای جسیس ُعحٍس .جيهَ ىػصوفی
ُعث کَ ىی گّیس ( اگص در خال ةِحص ػسن ٌیعحیس ،پط در خال ةسجص ػسن ُعحیس)
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ثسرگتریي سرهبیِ ضوب  ،خَدتبى ّستیذ

ةصای رػس فکصی ظَ کهیس ظاده وجّد دارد کَ غتارجٍس از:
ُ -1ص روز یک ظاغث یا ةیؼحص در ىّرد خصفَ رّدجان ىطانػَ کٍیس جا رّد را ةصوز ٌگَ
داػحَ و غيهکصد ذٍُحان را ةِتّد ةزؼیس.
 -2در خیً راٌٍسگی ،ورزش یا گصدش و یا زىان اٌجام فػانیث ُای روزاٌَ جان ةَ
ةصٌاىَ ُای ؾّجی گّش دُیس .گَش دادى هٌظن ثِ ایي ثرًبهِ ّبی صَتی
هعبدل حضَر توبم ٍقت در داًطگبُ خَاّذ ثَد.

 -3در ُص دوره آىّزػی و ظيیٍار ىفیس ػصکث کٍیس.
ّویي اهرٍز آى را اًجبم دّیذ
یک حس فَریت در کبرتبى ایجبد کٌیذ .دیَار ثسرگی کِ افراد هَفق را از ًبهَفق
جذا هی کٌذ ،عول گرایی است  .صحجت ،ثی ارزش ٍ عول ّوِ چیس است.

ّفت سَال در ثرًبهِ ریسی راّجردی هذیریت
 -1جػصیفی واضح از کار و آیٍسه ػغهی جان داػحَ ةاػیس .اٍلیي ٍ هْوتریي سَالی کِ

ثبیذ از خَدتبى ثکٌیذ ایي است ( ضغل یب حرفِ هي چیست؟) کارجان را
ةصاظاس آٌچَ ةصای ىؼحصی و ظازىاٌحان اٌجام ىی دُیس جػصیف کٍیس جا آٌجا کَ ىيکً
اظث در ایً ىّرد جػصیفی روػً ارائَ کٍیس ُصگض ةا اونیً پاظذ راضی ٌؼّیس.
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 -2ةَ آیٍسه فکص کٍیس .در آیٌذُ ثبیذ چِ ضغلی داضتِ ثبضیذ .ةَ رّدجان ٌگاه
کٍیس و ةَ اظحػسادُا ،جّاٌایی ُا ،جيایم ةَ پیؼصفث ،اٌصژی و ىزؿّؾا رّاظث كهتی
جان و ظپط جػییً کٍیس کَ ىی رّاُیس در آیٍسه ةَ چَ ػغهی ةپصدازیس.
 -3ىؼحصی ُای رّد را ػٍاظایی کٍیس  .كصن  21غؿص ىؼحصی ٌاىیسه ػسه اظث .ىؼحصی
پادػاه یا ىهکَ اظث .تَاًبیی ضٌبخت ٍ کست رضبیت هطتری ّبی کلیذی

عبهل حیبتی هَفقیت ضوب در رسیذى ثِ ًتبیج هطلَة است .ىؼحصی را
ىی جّان چٍیً جػصیف کصد :کعی کَ ةصای ىّفلیحغ ةَ ػيا واةعحَ اظث و کعی کَ
ػيا ٌیض ةصای ىّفلیث رّد ةَ او واةعحَ ایس .ةا ایً جػصیف ُيکاران و زیصدظحان ػيا
ٌیض ىؼحصیِای ػيا ىدعّب ىی ػٌّسُ .ص کعی در اطصاف ػيا کَ ةَ او کيک
ىی کٍیس یا او ةَ ػيا کيک ىی کٍس ةَ ٌدّی ىؼحصی ػيا اظث ىؼحصی ػيا ةَ چَ
غّاىهی ةِا ىی دُس؟ ةصای رضایث کاىم ،او از ػيا چَ ىی رّاُس و ٌیازش چیعث؟
ىدؿّل ػيا چگٌَّ ةاغخ ةِتّد زٌسگی ػزؿی و کاری او ىی ػّد ؟
 -4ىِارت ُای رّد را ػٍاظایی کٍیس  .ىِارت ُایی را کَ ةصای ةِحصیً ػسن ٌیاز داریس
ةَ غٍّان ُسف جػییً ،ةصای کعب آٌِا ةصٌاىَ ریضی و ظپط ُص روز ةصای یادگیصی
آن ُا جالش کٍیس.
 -5ثب ارزش تریي فعبلیتْبیتبى را هطخص کٌیذ .در ایٌجب ًیس از قبًَى 80/20
استفبدُ هی کٌین
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 -6هحذٍدیت ّبی اصلی خَد را در راُ رسیذى ثِ ّذف ثرطرف کٌیذ.
 -7اقذام کٌیذ

آیٌذُ ضغلی تبى را پرثبر کٌیذ
کهیس ىّفلیث ػيا در ُص کاری کَ ةَ غِسه داریس ایً اظث کَ رّد را ىعحلم ةساٌیس
ةایس دائيا در جعحجّی راه ُایی ةاػیس کَ ُص روز ةَ ارزػحان ةیفضایس .ػيا در كتال ایً کار
ىعئّل ُعحیس.
ٍُگاىی کَ ىعئّنیث کاىم زٌسگی جان را ىی پشیصیس ،ظصٌّػححان را ةَ دظث
ىی گیصیس و اخعاظی فّق انػاده رّاُیس داضت ًخستیي هسئَلیت ضوب در قجبل
خَدتبى ایي است کِ ثِ جبی ایي کِ قرثبًی ضرایط ثبضیذ ،ثر ٍقبیع هسلط ضَیذ
ٍ آیٌذُ تبى را آى گًَِ کِ هی خَاّیذ طراحی کٌیذ.

ارزش ّبی هرتجط ثب کبر ٍ آیٌذُ ضغلی تبى را هطخص کٌیذ
اًسبى ٌّگبهی ثیطتریي احسبس رضبیت را دارد کِ زًذگی اش هطبثق ثب

ٍاالتریي ارزش ّب ٍ عویق تریي اعتقبداتص ثبضذ.
جِث زٌسگی ػيا از درون ةَ ةیصون اظثُ .عحَ اؾهی وجّدجان ىحؼکم از ةاورُایی
اظث در ىّرد ؾفات رّب و ةس اٌعان ُا ارزش ُای ػيا جػییً کٍٍسه اخعاظات ،اٌگیضه ُا و
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و غکط انػيم ُایحان ٌعتث ةَ دٌیای اطصاف اظث .ایً ارزش ُا ٌّع افصادی
را کَ دوظث داریس ،جشب آٌِا ىی ػّیس و از کار و زٌسگی ةا آٌِا نشت ىی ةصیس را جػییً
ىی کٍس .ارزش ّبی ّر فردی تعییي کٌٌذُ رفتبر اٍست.

کالم راٌّوب در زًذگی خَد داضتِ ثبضیذ
ایي کالم تَصیفی است ایذُ آل از آًچِ هی خَاّیذ در آیٌذُ ضغلی تبى ثِ

آى ثرسیذ کِ ّن قبثل دسترسی ٍ ّن قبثل سٌجص است .ةَ طّر ىذال ىی جّان از
کالم راٍُيای ػصکث  AT & Tکَ ظال ُای ىحيادی ایً ةّد ( دظحصظی ُص آىصیکایی ةَ
جهفً راٍُيای ػصکث کّکا کّال ( ةصٌسه ػسن از پپعی ) و کالم راٍُيای ػصکث پپعی کّال
(ةصٌسه ػسن از کّکا کّال)
ّذف ّبی ضغلی خَد را هطخص کٌیذ
ُسف ُایحان غهث اؾهی فػانیث ُای ػيا ُعحٍسّ .ذف ّب ثبیذ رٍضي ،هکتَة،

قبثل دسترسی ٍ دارای ثرًبهِ زهبى ثٌذی ضذُ ثرای اجرا ثبضٌذ.
چِار کهیس ةصای ىّفلیث ُای ػغهی
 -1جزؿؽ گصایی :جّاٌایی ُسایث اظحػسادُا و جّاٌایی ُایحان ةَ خّزه ای خیاجی از
کارجان اظث کَ ةصای ػصکث یا ىؼحصی ُایحان ارزش كاةم جّجَ دارد.
 -2ىيحازظازی  :جّاٌایی ىحيایض کصدن رّد از دیگصان از طصیق داػحً غيهکصد ةصجص در
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یک جزؿؽ یا ةیؼحص اظث ایً جّاٌایی ػایس ىِو جصیً اؾم در آیٍسه ػغهی
ػيا ةاػس.
 -3جساظازی :جّاٌایی جؼزیؽ افصاد و یا ظازىان ُایی کَ ةیؼحصیً ظّد را در
ظصیع جصیً زىان از غيهکصد ػيا در یک خّزه راص رّاُس ةّد در جساظازی اةحسا
ىِو جصیً ىؼحصی رّد را ةَ وضّح ىؼزؽ کٍیس و ظپط جؿيیو ىی گیصیس کَ او را
ةیغ از ُص کط دیگص راضی کٍیس.
 -4جيصکض :جيصکض یػٍی جّاٌایی جّجَ ىساوم ةَ ارائَ رسىات و جّنیسات در آن ةزغ راص
از ةازار رّدجان کَ کار ػيا از ٌظص ىؼحصی ُا  ،چَ فصد و چَ ظازىان در ایً ةزغ
غانی اظث.
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