
 

 تٌْا کسی کِ تاعث عقة هاًذى ضوا هی ضَد ، در ٍاقع خَدتاى ّستیذ.

 دیگز کافی است . ،تْاًِ

 ٍقت تغییز است.

 سهاى آى فزا رسیذُ کِ طَر دیگزی سًذگی کٌیذ.

 

 تِ ًقاط قَت خَد هتوزکش ضَیذ ًِ ًقاط ضعف -81     

ین کِ تیطتز عادت کزدُ اّز فزدی تعذاد سیادی ًقاط قَت دارد ٍ تعذاد کوتزی ًقاط ضعف.ٍلی ها 

. تٌاتزایي ًقاط ضعف خَدهاى را تشرگ هی کٌین ٍ ًاهالیوات را تثیٌین

. ایي اهز تاعث هی ضَد کِ ز تِ ًقاط قَت خَدهاى تَجِ دارینکوت

، ًاتَاى تثیٌین ٍ تزای اًجام آًْا اقذام خَدهاى را در اًجام تسیاری کارّا

 ًکٌین.

 

 ضَد؟چِ چیشی تاعث اًگیشش ضوا هی  -81     

، یکی اس هْن تزیي عَاهل هَفقیت در کارّا است . عاهل ایجاد ضتي اًگیشُ قَی تزای اًجام کارّادا

، پَل عاهل اًگیشش تاضذ. تزخی ٍت است. درهَرد تعضی ّا هوکي است، هتفار افزاد هختلفاًگیشُ د

هوکي است تِ . افزادی ّن اس تطَیق دیگزاى تِ ٍجذ هی آیٌذ ًیش

عاهل یا  . ضوا تا چِ چیشی تزاًگیختِ هی ضَیذ؟اضٌذرقاتت عالقوٌذ ت

عَاهل اًگیشش خَد را کطف کٌیذ ٍ اس آى تزای پیص تزد اّذاف تاى 

 استفادُ کٌیذ.

 

  اس الگَی هَفقیت ّای گذضتِ خَد سَد تثزیذ. -02     

ضوا حتوا در گذضتِ هَفقیتْایی داضتِ ایذ. آًْا را خاطز آٍریذ ٍ ًحَُ عول خَد را در 

. الگَّا ٍ ای هَفقیتْای آیٌذُ استفادُ کٌیذتزرسی کٌیذ. اس آًْا تِ عٌَاى الگَ تزآًْا 

 ، اکٌَى ًیش هی تَاًٌذ جَاب دٌّذ.زهَل ّایی کِ قثال عولی تَدُ اًذف

 

 

 

6پیام فناورانه   



 

 تاى هتوزکش ضَیذ، ًِ هیشاى فعالیتی کِ هی کٌیذ.رٍی ًتایج کارّای -08           

غَل کار ایي کِ چقذر هط جِ تزسٌذ. تٌاتزایي فعالیت ّا ٍ کارّا سهاًی هفیذ ّستٌذ کِ تِ ًتی      

، هْن ایي است کِ چقذر کار درست ذ هْن ًیستٍ سخت کار هی کٌی ذّستی

 ذ.اى ًشدیک هی ضَیتٍ تا اًجام ایي کارّا چقذر تِ اّذاف ضَد.اًجام هی 

اس ی کِ ضة ٍ رٍس تِ سختی کار هی کٌٌذ ٍ ّویطِ ّن زادکن ًیستٌذ اف

. در هقاتل افزادی ًیش ّستٌذ کِ تا درایت ٍ ًاراضی ّستٌذکیفیت سًذگی ضاى 

 حساب ضذُ کار هی کٌٌذ ٍ ّویطِ هَفق اًذ.

 

 سهاى جادٍیی خَد را کطف کٌیذ.-00     

سهاى جادٍیی، ساعاتی اس رٍس است کِ ضوا تیطتزیي کارایی را داریذ. در ایي 

هاى تزای ایي س. تزاتز ٍ یا حتی چٌذ تزاتز هی ضَدهاى کارایی ضوا دٍسهقطع اس 

کي است صثح سٍد تاضذ ٍ تعضی . تزای تعضی هوافزاد هختلف هتفاٍت است

 .عصز

اى را تزای اًجام هْوتزیي ضوا ّن سهاى جادٍیی خَد را کطف کٌیذ ٍ ایي سه

 تاى اختصاظ دّیذ.کارّای

 

 تزای اًجام کارّای تشرگ ، تایذ رٍیاّای تشرگی داضتِ تاضیذ. -02     

آرسٍّا ٍ اّذاف کَچک، اعوال کَچکی را تِ دًثال دارًذ ٍ افکار ٍ 

 ضخصیت ضوا را کَچک ًگاُ هی دارًذ. 

در تعییي اّذاف، تشرگ فکز کٌیذ ٍ در ٌّگام اجزا آى را تِ قسوت ّای 

، یک قذم تِ ّذف سین کٌیذ. تا اجزای ّز قطعِ کَچککَچک ٍعولی تق

 تشرگ تاى ًشدیک خَاّیذ ضذ.

 ..اداهِ دارد.

 

 مهراندشت اکرم

 کارشناس اداره فناوری 


