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  مدير عالم هستي ترينبزرگبنام 

  اين دفترچه را ده بار با دقت بخوانيد

در اين دوره آموزشي را ياد  شدهگفتهمطمئن باشيد اگر نكات 
  :عنوانهيچبهديگر  بگيريد و به كار ببنديد

 از كمبود زمان در كارهايتان گاليه نخواهيد كرد عنوانهيچديگر به.  
  نخواهيد شد پوليبيگرفتار  عنوانهيچبهديگر. 
  نخواهيد بود نظمبيو  برنامهبيدر كارهايتان  عنوانهيچبهديگر. 
  نخواهيد شد. هدفيبيو  روزمرگيدچار  عنوانهيچبهديگر 

  عنوانهيچبهديگر ...  

  عمل اوست اندازهبهسواد هر كس 

  حرف مابقي همه وعمل است  تمامهدف ما آموزش همراه با عمل است زيرا بر اين باور هستيم موفقيت 
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  هوش مالي:

يد اينكه به سمت ثروتمند شدن برو يبرا رشكست خواهيد شد.وبعد از مدتي  ديكنيماگر ندانيد پولتان را كجا خرج 
در انتظار شانس  اگر .باشديم ييدارا ،نهيهز درآمد، يهاصورتنيازمند دانش مالي هستيد. دانش مالي برگرفته از 

  دهد. نشانخوشتا شايد شانس در را باز كند و به شما روي  سال بنشينيد هاسالبايد  ديانشسته

رين در بهت هافرصتاگر از  شما .باشديمما براي جلب آن  و آمادگي هافرصتشانس تالقي ميدانيد شانس چيست؟ 
  شرايط استفاده كنيد اين يعني يك شانس بزرگ.

جود نخواهد شانسي نيز و مطمئناًبيايد ولي شما آمادگي پذيرش آن را نداشته باشيد  وجود بهچنانچه فرصتي براي شما 
  داشت.
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  شانس:

	ديد بازداشتن : هافرصت-1

	سرمايه و پول -مشاور -ارتباطات -دانش و تحصيل -اطالعاتداشتن : هايآمادگ-2

  براي ثروتمند شدن:

  مهم كه براي رسيدن به ثروت و خوشبختي بايد از خود بپرسيد. سؤال سه

	اكنونهم يابيارز كجا هستيم:-1

	برويم: هدف مالي در يك دوره زماني مشخص ديخواهيمكجا  -2

	منطقي و هوشيارانه يزيربرنامهچگونه بايد برويم: يك -3

  :)مانند ثروتمندان فكر كنيد( هوش مالي

در قسمت هوش مالي به شما كمك كنيم با كنترل جريان مالي خود به استقالل مالي برسيد و مانند  قصد داريم
  د.فكر كنيد و عمل نماييثروتمندان 

  

  با طرز فكر ثروتمندان آشنا كنم؟ پس مطالب زير را با دقت و حوصله بخوانيد. شمارا ديخواهيم

  

و براي شما  دمانيمميزان پولي كه نزد شما با بلكه  شودينم يريگاندازه ديآوريم دست بههوش مالي با ميزان پولي كه 
 كننديمنثروتمندان براي پول كار  يعني ؛شوديمسنجيده  كنديم ازينيبدر كار كردن براي پول  شماراو  كنديمكار 

  .كنديمبلكه پول است كه براي آنان كار 

  كه ابتدا بايد ا زخود بپرسيد اين است كه براي ثروتمند شدن از كجا بايد شروع كنم؟ يسؤال
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 گونهنيهم ابتدا هم اندشدهوتمند كه ثر ييهاآنشايد در ابتداي كار سردرگم باشيد و ندانيد كه بايد چكار كنيد ولي 
هر كس درهر جا اگر كاري را انجام  ديگويم. به خودتان اعتماد داشته باشيد زيرا قانوني در موفقيت هست كه اندبوده

با  ديوانتيمشما هم  اندتوانستهاين كار را انجام دهيد. اگر ثروتمندان  ديتوانيمدهد و به موفقيت برسد پس شما هم 
  و تالش ثروتمند شويد. يزيربرنامه

دا زيرا اگر ندانيد كجا هستيد قادر به تعيين هدف و مقصد بعدي نيستيد پس ابت دياستادهيادر گام اول بايد بدانيد كه كجا 
  كمك خواهيم كرد. شمارامالي خود را پركنيد نگران نباشيد ما در اين راه  يهاصورتبايد 

	مالي هايصورتآماده كردن 

 يهاتانداسراوي  رنديگيمبه ما چيزي نگويند ولي وقتي در كنار هم قرار  ييتنهابهداد مانند كلمات هستند شايد اع
  .ندكنيمتعريف  يخوببهو يا ثروت و مكنت ما را  داستان فقر و بدبختي ما زيادي خواهند بود داستان زندگي ما.

 يآورجمعخوبي  يهاييدارا؟ ديبدهكار درباره شما خواهند گفت كجا هستيد؟ هاآنرا وارد كنيد  اعداد يدرستبهاگر 
  به ثروت و استقالل مالي برسيد بايد چكاركنيد؟ ديخواهيماگر  و ؟دياكرده

 ،هانهيهز ليستي از درآمدها، ميخواهيمما فقط  ميبده ادياصول حسابداري مدرن را  ميخواهينمدر اين قسمت ما 
 يهاييداراخود كاسته و به جمع  يهانهيهزاز  ،گذاري باهدفكنيم و سپس  يآورجمعخود را  يهاييداراو  هايبده

  به استقالل مالي برسيم. تاًينهاخود بيفزاييم و 

ن ياري خواهد ثروتمند شد درراهبايد با مفاهيم لغاتي آشنا شويم كه ما را  ميكاركنبراي اينكه بدانيم و بتوانيم با اعداد 
  كرد.
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  درآمد: انواع) الف 

  داريم كه به تفكيك به شرح زير است. درآمدما چندين نوع  وكاركسبدر 

	درآمد فعال يا پويا: -1

ز دستمزد يا حقوق دريافتي ا توانديميعني اين درآمد  ؛مشخص است يوكاركسبناشي از  است كه يدرآمد درآمد فعال
فرقي  وكاركسبچنانچه شما كارمند هستيد و يا مالك يك  از شغل آزاد شما باشد. شدهكسبكارفرما باشد يا درآمد 

 هرروزهما است كه ش پابرجاشما داراي يك درآمد فعال و پويا هستيد. در نظر داشته باشيد اين درآمد در صورتي  كندينم
  قطع خواهد شد. درآمدخود حاضر شويد و با غيبت شما اين  سركاردر 

  ال يا نا پويا:درآمد غيرفع  -2

 دياكرده يگذارهيسرمااين درآمد ناشي از كاركرد پول شماست كه  ديآيمدرآمدي است كه بدون كار كردن شما به دست 
  بدون حضور شما در تكاپو و تالش است. روزشبانهساعت  24در نظر داريد كه اين درآمد در  و دارايي اصلي شماست.

 و سراريز كردن هانهيهزو هدف اصلي ما بايد كنترل  كنديماين همان روش ثروتمندان است كه پول برايشان كار 
  به سمت درآمد غيرفعال باشد. مانيهاپول

  .باشديمارز و سكه و... بازار ،بورس در امالك، يگذارهيسرمادرآمد غيرفعال ناشي از 

و كنيد  اندازپس حسابي بنام حساب استقالل مالي در رادرآمد خود  درصد 30 تا 20از همين امروز بايد شروع كرد و 
  بقيه تنظيم كنيد. درصد 80 اي 70زندگي خود را با  يهانهيهز

 را آن درصد 30 توانمينمو  ميريگيمحقوق  مانيهزارتو 700ماهي  مثالًشايد با خود بگوييد من درآمد پاييني دارم 
  چكار كنم؟ كنم اندازپس

تا  وگرنهيد كن اندازپسكنيد يا شغل خود را تغيير دهيد تا بتوانيد  وپادستراه آن اين است كه يا شغل دوم براي خود  
 درآمدتان پايين است شغلتان را عوض واقعاً شجاع باشيد اگر  خواهيد ماند و هرگز ثروتمند نخواهيد شد. پوليبآخر عمر 

  كنيد.
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تحت هيچ شرايطي  ديكنيم اندازپسدرآمد خود را در حسابي  از درصد 30 هرماهخود را ملزم كنيد وقتي  نكته بسيار مهم:
  خرج تحصيل فرزندان... يا مانند مريضي عزيزان و مبادا روز. فكر روز مبادا خارج شويد از و به آن دست نزنيد

موقعي  چهانداز پسنيازازمان استفاده  ديپرسيم حتماً د.نداري ياندازپسچنين  اصالًفكر كنيد چنين پولي نداريد و  واقعاً
كنيد و آن پول بدون حضور شما برايتان كار كند  يگذارهيسرما را آنشما بتوانيد جايي  زمان آن موقعي است كه ؟است

  و توليد پول و ثروت كند.

تقالل مالي به اس وقتچيهخود نكنيد وگرنه  يهانهيهزيادتان باشد تحت هيچ شرايطي اين پول را صرف  كنميمتكرار 
  و ثروت نخواهيد رسيد.

  هانهيهز انواع) ب 

 مسكن اجاره ،ونقلحمل ،پوشاك ماهيانه ما بابت نيازهاي اوليه زندگي مانند غذا، يهاپرداخت رندهيدربرگ هانهيهز
  .باشديمو...

 هانآاهيانه از اين مخارج داشته باشيد تا بتوانيد فكري براي مهار شما بايد يك ميانگين م هانهيهزبراي تكميل قسمت 
  بكنيد.

  هاييدارا) ج 

  كاذب: يهاييدارا-1

ارند و ند شمارازيرا قابليت افزودن به پول  باشنديمكاذب  يهاييداراهمگي جز  ورآالتيز، پوشاك منزل، لوازم خودرو،
  باشيد. حذر بر ييهاييداراچنين  يآورجمعشما بايد از 

 ماراشدارايي واقعي شما كسر و پول  ارزش همگي از و...زينتي  مصرفيب، خريد لوازم متيقگران: گوشي موبايل مثالً
  راكد خواهند كرد.

  حقيقي: يهاييدارا -2
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 ييهاييداراكاذب و خريد  يهاييدارادارايي حقيقي و واقعي همان درآمد غيرفعال است كه شما با چشم پوششي از خريد  
، بازار در بورس يگذارهيسرماحقيقي عبارتند از:  يهاييدارا. ديرسيمبه آن  كنديمكه براي شما توليد پول و ثروت 

  .كنديم افزودهارزشدر هر چيزي كه براي شما ايجاد درآمد و  يگذارهيسرماو  امالك ،ارز سكه،

  بدهي انواع) د
  بد: يهايبده- 1

	.شونديممالي  يختگيگسلجامپرداخت شوند زيرا باعث  عاًيسرنخستين مواردي هستند كه بايد  هايبدهاين نوع 

  پزشكي... يهانهيهز ،يخانگلوازمشده جهت خريد  پول قرض شامل بد: يهايبده

  خوب: يهايبده-2

جهت خريد مسكن دوم براي ايجاد  شدهگرفتهمانند وام  ؛شونديمآن دسته از بدهي هستند كه صرف خريداري دارايي  
  )زمان طول درملك  افزودهارزشگرفتن اجاره + ( رفعاليغمد درآ

اكنون شما جز معدود افرادي هستيد كه با شناسايي تقريبي اجزا مالي درك مشخصي از وضعيت  ميگويمبه شما تبريك 
  .دياداكردهيپخود 

  يادتان باشد: كنميم ديتأك

و براي  مانديمبلكه آن پولي كه نزد شما باقي  شودينم يريگاندازه ديكنيمهوش مالي با ميزان پولي كه شما كسب 
  هوش مالي شماست. دهندهنشان كنديمشما كار 

 ورتصبهو هزينه را  هاييدارا درآمدهابراي شروع كار بايد خود را ملزم كنيد كه كليه رويدادهاي مالي زندگي خود اعم از 
رفتن و روزمره باشد ولي براي رسيدن به هدف و موفقيت و گ كنندهخستهدقيق ثبت كنيد يادتان باشد شايد اين كار كمي 
  تصميمات عاقالنه در زندگي بسيار مهم است.
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يكي از نتايج و آثار 
عاقالنه و در راستاي اهداف خود عمل خواهيد كرد و از  يريگميتصمسوابق مالي اين است كه شما در  هرروزهمثبت 
  خواهيد نمود. يگذارهيسرماافزوده  باارزش هاييداراداري و پول خود را در بخش دكاذب خو يهاييداراخريد 

براي  يتسخبهخود در راستاي استقالل مالي به چشم كارگراني نگاه كنيد كه آماده هستند  اندازپسبه هريك تومان 
  ثروتمند كنند. شماراا كار كنند و شم

  استقالل مالي طراحي كنيد. يسوبهيك برنامه مطمئن براي پيشروي 

	را حذف كنيد هايبدهالف ) 

	د.خالص شوي هايبدهاز شر  عاًيسرتدوين كنيد و خود را ملزم كنيد تا  هايبدهيك برنامه مدرن براي كاهش و حذف 

	مخارج خود را كنترل كنيد. ب

  پرداخت كنيد تا مستحق پرداخت جريمه نگرديد. موقعبهخود را  اقساط .1

  فاده كنيد.است بانك عابراز يك حساب يا  ديانگرفتهدست ه كامل ب طوربهكنترل مديريت مالي خود را  كه يزمان تا .2

مول خواهيد داشت هم مش يزنچانه توانهمزيرا  خريد كنيد نقدخريد اقساطي اجتناب كنيد و سعي كنيد هميشه  از .3
  سود خريد اقساطي نخواهيد شد.

  .خورديمنممكن است وسوسه شويد و چيزي را بخريد كه به دردتان  خود را در پاساژها و مراكز خريد تلف نكنيد وقت .4

  يا حراج صورت گيرد. العادهفوقخريد نكنيد شايد آخر ماه فروش  باعجله. هرگز 5

  خريد كنيد. متيقارزانتجاري  يهاناماز  االمكانيحتمقايسه كنيد و  باهمرا  اجناس .6

  پولتان خريد كنيد خود را بدهكار نكنيد. اندازهبه. 7

  باشيد. دردسر. به فكر يك شغل دوم و كم 8

  پول كافي داريد به سفر برويد. اگر .9
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 يهانهيهز از .10
  لوكس خودداري كنيد. يهارستورانذا بخوريد و از رفتن به تا حد امكان در منزل غ مثالًكنيد  يريجلوگ زائد

  خودروي شما به خرج نيفتاده از آن استفاده كنيد. كه يزمان. تا 11

گوشي موبايل و هر چيزي  ضيتعو ،متيقگرانو  دارماركمنزل، پوشاك  ونيدكوراس از خريد خودروهاي پرمصرف،-12
  خودداري كنيد. شوديمكه شامل دارايي كاذب 

  

 يسوبهكه شما  شوديمو مخارج باعث  هانهيهزفردي خسيس جلوه دهد ولي كنترل  شماراشايد بعضي از نكات باال 
  استقالل مالي حركت كنيد.

 تومان 3600000كنيد در پايان سال  ييجوصرفه تومان 300000ماهيانه  موارد باال جهيدرنتمثال اگر شما  طوربه
كوچك در بورس كرد كه براي شما توليد سود و ثروت  يگذارهيسرمايك  توانيمكه با اين رقم  دياكرده ييجوصرفه
  كند.
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كنيد  يريگندازهاو درآمد خود داشته باشيد و بتوانيد پيشرفت خود را  هانهيهزليستي از  يراحتبهبراي اينكه شما بتوانيد 
در تراكنش مالي پيشرفت يا  هاپرداخت و هاافتيدر. با درج ميانمودهفراهم  افزارنرم منوي هوش ماليامكان را در  اين

و همچنين  هايبستانكارو  هايبدهكار واردكردنخواهيد ديد. همچنين با  وضوحبه يينمودارها در پسرفت خود را
  وي مسائل مالي خود داشته باشيد.مديريت خوبي بر ر ديتوانيمصادره يا وارده  يهاچك
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  يگذارهدف
است اگر ما نتوانيم هدفي در زندگي خود ترسيم كنيم ناچاريم با  تيبااهمدر زندگي روزمره ما بسيار  يگذارهدفارزش 

  حركت كنيم. طرفآنو  طرفنياتندباد حوادث و رويدادها به 

  .بود ياپردازيرؤو  يگذارهدفسال به همه آرزوهاي خود دست يابد  5آنچه باعث شد آنتوني رابينز در طي كمتر از 

به گفته خودش  كردهيمو در فقر كامل زندگي  يمتر 45در يك آپارتمان  يسالگ 22او در شرايطي كه در سن 
  ه است.داشت يارانهيفقمجردي  يوزندگكيلوگرم بود  120 يباالو وزنش  شستيمرا در وان حمام  شيهاظرف

زيبا  همسري جنگل ينزديك درو قابل حصول صاحب وياليي زيبا در ساحل دريا  طلبانهجاه يگذارهدفاو با يك ولي 
  قدرت و محبوبيت شد. لوكس،و وزن ايده ال، اتومبيل  يسالمت و شايسته،

  .ميكنيميك هدف خوب را بررسي  يهايژگيودر اين قسمت 

 .دقيق و مشخص باشد	

 باشد.و سنجش  يريگاندازهقابل	

  باشد. يابيدستقابلبسيار بزرگ ولي	

 شود. يبندتياولو	

 رسيد به آن تعيين شود. يهاراه	

 .زمان رسيدن به آن معلوم باشد	

  را از سايت ما  "متنفرم هاشنبهاز "د كتاب ينهتر بدابيشتر و ب يگذارهدفدر مورد  ديخواهيمچنانچه
www.simineh.com دانلود كنيد. يراحتبه	

  ؟ديسردارچه اهدافي در شما  اآلنخب 

  شويد يا به فكر خانه دوم هستيد. خانهصاحب ديخواهيم
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دوست داريد در 
  شمال وياليي زيبا داشته باشيد.

  آيا در فكر رسيدن به استقالل مالي هستيد تا زودتر خود را بازنشسته كنيد.

  باال رفته است. وزنتانسالمتي شما در چه وضعيتي است؟ مدتي است 

  كه يك موسسه خيريه داشته باشيد و به ديگران كمك كنيد. ديخواهيمدر اعماق قلبتان 

  آيا در فكر يادگيري زبان دوم هستيد؟

  ؟ديكنيمچه اتومبيلي براي خود انتخاب 

  در تعطيالت دوست داريد به كجا سفر كنيد؟

رسيدن به آن را با تاريخ روي كاغذ  يهاراهخود را تدوين كنيد و  اهداف فقط كافي است يك ساعت وقت بگذاريد،
  بنويسيد و برنامه روزانه خود را بر اساس آن طراحي كنيد.

  خواهد بود. ترآسانو  زودتر آنرسيدن به باشد  ترقيدقهر چه هدف در نظر داشته باشيد كه 

  مثال:

  ...……مشكي تا تاريخ  باروكش 2014مدل  سفيدرنگ  اسپورتجاتومبيل داشتن 

 در مبله شده، يمتر 70 ييرايپذ صورتي، بارنگ يوارهايد ،خواباتاق 3داراي  يمتر 220مسكوني به متراژ خريد خانه 
  منطقه پونك...

  بايد نكات زير را رعايت كنيد. حتماً براي رسيدن به اهداف 

  تجسم كنيد. را آنيك تصوير و يا نقشه گنج از هدفتان درست كنيد تا بتوانيد  .1

	كنيد و اقدامات هدفمند براي رسيدن به هدفتان تدوين كنيد. يزيربرنامهبراي هدفتان  .2

تر اطالعات بيش يبرا .مياآورده وجود بهرا  ييكارهاراهسيميا  افزارنرم جهت ساختن يك نقشه گنج و تدوين اقدامات هدفمند ما در
  كنيد. خالق و كاربردي به سايت ما مراجعه افزارنرماز كاركرد اين 
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 ورتصبهتدوين كنيد در منوي اهداف اين امكان وجود دارد اهداف خود را  يخوببهبراي اينكه بتوانيد اهداف خود را  
كنيد و با  يگردآوربا ذكر تاريخ و ديگر جزئيات  ديريگيمبا تصويري كه خودتان براي هر هدف در نظر  شدهيبنددسته

  يك نگاه تمامي اهداف خود را ببينيد.
اده كنيد روي هر هدف استف بر تمركزاز تكنيك  هرروزه ديتوانيمو  دياساختهبراي خود تابلو تجسم  يراحتبهيعني شما 

    به اهداف خود برسيد. ترعيسرو 
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  روزانه يزيربرنامه ومديريت زمان 

كه براي  ييكارها .ميدهيمحكم طال را براي ما دارند كارهاي متعددي انجام  هركدامما در طول هفته و روزهايي كه 
يا بعضي  دكننيم تركينزدما را به اهدافمان  ميرمستقيغما درجه اهميت گوناگوني دارند بعضي از اين كارها مستقيم و 

  دارند و يا از درجه كمتري از اهميت برخوردارند. يگذرانوقت جنبه ديگر فقط

 يبندرتبهاهميت و اولويت  ازلحاظكارهاي روزمره خود را  ميتوانيماگر ما اهدافمان را درست انتخاب كرده باشيم 
  .كننديم تركينزدنيم كه ما را به اهدافمان و بيشتر انرژي خود را در جهت انجام كارهايي صرف ك ميكنيم

  توجه كنيد. روزمرهكارهاي  يبندميتقس به اهميت كارها، درجه بهتربراي آشنايي و درك 

	A	مهم و اضطراري	

 و مشكالت خانوادگي يكي از هابحران هستند. تيبااهمبسيار  چوناين طبقه از كارها بايد فوري و سريع انجام شود 
  كارهاي مهم و اضطراري هستند.

وجه چك در آخرين روز ...در نظر داريد  زيوار ناگهاني تاريخ امتحانات، رييتغ مريضي ناگهاني يكي از اعضاي خانواده،
شوند انجام ن موقعبهو داراي اهميت زيادي است. چنانچه اين قبيل از كارها  باشديمكه همگي نيازمند يك اقدام سريع 

	در زندگي ما خواهند شد. ييهابحرانباعث 

 B و غير اضطراري مهم	

 درراهو ما را  هستند تيبااهمدرست است كه اضطرار زماني ندارند ولي بسيار  رنديگيمكه در اين گروه قرار  ييهاتيفعال
. اين كارها را مجبور نيستيم همين حاال انجام دهيم ولي بسيار مهم است كه آن را كننديمرسيدن به اهدافمان ياري 

 س زبان،در كال شركت مانند يادگرفتن كار با كامپيوتر، ؛هفتگي و ماهيانه خود قرار دهيم و انجام دهيم يزيربرنامهدر 
  ...، ورزش گذاشتن براي خانواده وقت

	بايد توسط خود شما انجام گيرند.اين قبيل از كارها بسيار مهم هستند و 

C مهم و اضطراري ريغ	
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اين قبيل كارها 
رتباطي با اهداف ا گونهچيهمهم نيستند بلكه  تنهانهچنين كارهايي  معموالً. كننديممهم نيستند ولي در ما اضطرار ايجاد 

  .كنديم تركينزدكه ما را به اهدافمان  شونديمما ندارند و حتي در بعضي از مواقع مانع كارهايي 

براي تفريح به پارك برويم و يا دوستي ديگر با ارسال پيامك به  االننيهم ديگويمو  زنديمشما زنگ  ييپسردا :مثالً
	كه او را در خريد لباس همراهي كنيد. خواهديمشما 

D مهم و غير اضطراري ريغ	

كارهايي كه نه مهم هستند و نه بايد فوري انجام شوند در اين طبقه كارهايي قرار دارند كه انجام دادن يا ندادن آن حاال 
  سودي به حال شما ندارد و بيشتر جنبه وقت گذاري دارند. گونهچيهو يا در وقتي ديگر 

  ...سريال از تلويزيون  يتماشا : رفتن به استاديوم براي ديدن مسابقه فوتبال،مثالً

كه اين  ددهنينمموفق اجازه  افراد دوستان عزيز آيا ميدانيد فرق بين افراد موفق و ناموفق استفاده بهينه از زمان است.
د و رفتار كنن باهدفشانمتناسب  كننديمسعي  هاآن شود، تياهميبعمرشان صرف امور  يبهاگرانساعات و لحظات 

  نمايد. تركينزدرا به اهداف  هاآنام دهند كه بيشتر كارهايي را انج

 ركن رسيدن شما به نيترمهماولويت  تيرعا : يكي از اهداف شما تحصيل در دانشگاه معروف شهر لندن است.مثالً
  هدفتان است شما بايد وقت خود را طوري تنظيم كنيد كه زودتر به هدفتان برسيد.

ركت اول شما بايد ش تياولو به دانشگاه لندن نخواهد برد. شماراپاساژها...زدن در  چرخ مطمئن باشيد تماشاي فوتبال،
  .تانيعلمدر كالس زبان باشد و سپس باال بردن سطح 

وقت داريم نه  روزشبانه طول در ساعت 24ما  يهمگ اقدام جهت مديريت زمان است. نيترمهمرعايت اولويت كارها 
  بيشتر و نه كمتر.

  ...ديآيرمباز دست همه  يگذرانوقت وگرنههنرمند كسي است كه با درك موقعيت خود از اين ساعات بهتر استفاده كند 
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  ؟ديريگيمبهره  روزشبانه ساعت زمان خود در طول 24چگونه از 
 ساعت خود داشته باشيد. 24تا ديد بهتر نسبت به  ديپركناين جدول را 

	

 شده صرف ساعت روزانه يهاتيفعال

 خواب:
 

 نظافت و رسيدگي شخصي:
 

 تهيه و صرف غذا/تميزكاري:
 

 امور خانوادگي:
 

 با دوستان):( حيتفرامور اجتماعي و 
 

 :هو غير كامپيوتري /واتس آپ/ وايبر يهايبازتماشاي تلويزيون/
 

 ورزش:آرامش /
 

 مدرسه، محل كار و ...):وآمد (رفت
 

 :خدمات/ مشتري / كار
 

 كالس:
 

 :و آموزش يريادگي/ مطالعه
 

 ديگر امور:
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ساعت ثابت است پس ما بايد زمان را خودمان را تنظيم كنيم.  24ساعت است و اين  24 هرروز ميدانيمكه  طورهمان
صحيح و مناسب ميزان استفاده خود را  يزيربرنامهبا  ميتوانيمساعت را كم يا زياد كنيم اما  24اين  ميتوانينمما هرگز 

ساعت  24كارهايي را كه بايد در طول  ميتوانيمكه خودمان را مديريت كنيم و  ميراداربهينه كنيم. همگي اين قدرت 
  كنيم. يزيربرنامهانجام دهيم را 

د حذف كنيد. اگر بتوانيد را از برنامه خو ديدهيمكه اوقاتي كه هدر  شوديماولين قدم در مديريت زمان، زماني حاصل 
  .ديابرداشتهحذف كنيد بدانيد كه اولين قدم در مديريت زمان را  ديدهيمزماني را كه هدر 
هايي توانيد درباره مديريت زمان خود تصميم بگيريد. پس هدفصول و مشخص شما نميحهاي قابل بدون داشتن هدف

كنيد بعضي از باورهاي نادرست درباره مديريت ناكارآمد زمان را  يسع .برسيد هاآنرا در نظر داشته باشيد كه بتوانيد به 
و  كنم به درس خواندنگويند از فالن روز يا از فالن تاريخ شروع ميخيلي از افراد مي مثالًدر ذهن خود از بين ببريد. 

غلط است. از همين امروز تصميم بگيريد و تالش خود را  يهمه باورهاي هانيا ...ياو كنم به كار كردن شروع مييا 
  .رسديفرانم، چنين روزي وقتچيهاي واهي نباشيد. چون اگر منتظر چنين روزي باشيد شروع كنيد به اميد آينده
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از  توانيدميهستيد  كاريفراموشكنيد. اگر انسان  ريزيبرنامه بندياولويتروزانه اين امكان وجود دارد كه شما شب قبل كارهاي فرداي خود را با  ريزيبرنامهدر قسمت 
و خود را  ذكر كنيد )دليل انجام نشدن( در قسمت را آنپرينت تهيه كنيد. خود را ملزم كنيد كارها را طبق اولويت انجام دهيد و در صورت انجام نشدن آن دليل  هرروزبرنامه 

تكرار  باقابليتكارهاي هرروز خود را  كه كندميساعته به شما كمك  24وجود يك ساعت  انجام دهيد. كنيدميجبران تاريخ) ذكر (ملزم كنيد كه در تاريخي كه در قسمت 
 هايزمان توانيدمي كنيد. ويژگي مهم اين طراحي اين است كه شما با يك نگاه ريزيبرنامهخاص  بارنگي )5ساعت  هادوشنبهكالس زبان  مثالً -هرروزروزهاي فرد و زوج يا (

.كنيد ريزيبرنامهخالي خود را ببينيد و براي آن 
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 .است هنر يك ارتباط  

وفقيتتان با مرسيدن به براي برقرار كنيد  مؤثرو... ارتباطات خوب و  انيمشتر ،انيآشنا اگر شما قادر نباشيد با دوستان،
  براي رسيدن به اهداف خود نيازمند كمك ديگران هستيد. شما مشكل روبرو خواهد شد.

 كهيقتويادم هست كه چندين سال قبل . يكي از ميانبرهاي كاميابي است هادلاين را بايد بدانيد كه ارتباط و نفوذ در 
 رفتيم كهيدرحالما راكد شد و ديگر مشتري جديدي نتوانستيم صيد كنيم  فروش بازارمدير يك شركت خدماتي بودم 

شركت وارد بحران شود با يك ترفند ساده فروشمان را چند برابر رقبا كرديم فقط اينكه از آرشيو اطالعات مشتريان قبلي 
ي كه ما دو هفته مشتريان قبلبعد از حدود  ميفرستاديمزيبا  ياجملهكياستفاده كرده و هر هفته برايشان يك پيامك 

  همين سادگي... به را فراموش كرده بودند يا خود سفارش دادند يا ما را به ديگران معرفي كردند،
  

كه با او در ارتباط هستيد  كسآنهر  يجزئكه شما اطالعات  مياآوردهاين امكان را به وجود ما براي ارتباطات شما 
ي ارتباط صميميك  هاآنگوناگون با  يهامناسبتآرشيو نگهداري كنيد و در  طوربه...را  يمشتر ، همكار،برادر خواهر،

و دلپذير برقرار كنيد مطمئن باشيد اگر اين شيوه را با يك برنامه خوب مانند تبريك در اعياد يا تبريك تولدها و...انجام 
  را خواهيد ديد. اشجهينتدهيد بعد از مدتي 
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  مديريت مطالعه

با  توانيدمي. شما ايمكردهبه مطالعه هستند طراحي  مندعالقهدر اين قسمت ما امكانات كوچكي براي كسانيكه 
  بهتر در راستاي يادگيري و پيشرفت خود اقدام نماييد. ريزيبرنامه
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كه كاربردي برايتان مفيد بوده باشد. دوستاني  در آخر اميدوارم اين فايل آموزشي و
سايت  همين حاال از طريق هستند 2قدرتمند و خالق سيميا  افزارنرمخواستار تهيه 

h p://simineh.com/?p=1065 .اقدام به تهيه آن نمايند  

  تشكر با

  محمديعلي -محمد 

  نويسنده كتاب سارقين زمان

  مقاله كاربردي هادهنويسنده 

 ريزيبرنامهمديريت زمان و  ٔ◌ درزمينهكاربردي آموزشي و طراح و ايده پرداز محصوالت 
  )روزانه ريزيبرنامهدفتر  -سيميا افزارنرم(روزانه 


