 20ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﻮﭼﮏ و راﯾﮕﺎن ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ  +ﻟﯿﻨﮏ
داﻧﻠﻮد

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ از ﻧﺮماﻓﺰار راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎر را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب  20اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮﺗﺮ راﯾﮕﺎن )وب و وﯾﻨﺪوز( ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺎزده ﮐﺎری ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،ﻗﻮیﺗﺮ و ﭘﺮﺑﺎزدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

Launchy .1
 Launchyﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﯾﮕﺎن ) launcherاﺟﺮاﮐﻨﻨﺪه( اﺳﺖ .اﯾﻦ اپ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ اﺳﻨﺎد،
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ،ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎ و ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎیﺗﺎن را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ Launchy .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ  Launchyﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا
ﺟﺴﺘﺠﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
ﮔﺸﺖزﻧﯽ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب داﺧﻠﯽ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎ
و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ

AutoHotKey .2
وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ از  AutoHotKeyﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﮏﻫﺎی ﻣﺎوس و
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽﻓﺸﺎرﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮﮐﺎری را اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎنﺑﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
 AutoHotKeyاز ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﮐﻤﯽ از  Launchyﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ارزشاش را دارد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﮐﺮو ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.

 .3ﺿﺪوﯾﺮوس AVG
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺿﺪوﯾﺮوس راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ روی دﺳﺖ  AVGﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺳﺎل  1991ﻣﺪام
در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻪروز ﺷﺪن اﺳﺖ.

SpyBot Search and Destroy .4
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﻓﻠﺞ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای اﻣﻦ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻦ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﯽﻧﻘﺺ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺷﺎن ﺑﻪ  SpyBot Search and Destroyاﺗﮑﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

Ad-Aware .5
 Ad-Awareدر ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺎ SpyBot Search and
 Destroyﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 SpyWare Terminatorو  Win Patrolﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
Free Download Manager .6
 Free Download Managerﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه داﻧﻠﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﻨﯿﺪ Free Download Manager .ﻓﻮرا ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮدﺗﺎن را ﺗﺎ  600درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

BK ReplaceEm .7
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﺘﻦ را در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ
درﺳﺮﻫﺎی آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادی اﺑﺰار "ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ" وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺠﺎم ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ BK ReplaceEm .ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی "ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ روی ﭼﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
Google Web Accelerator .8
ﺑﺎ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه وب ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ در ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ از
وبﮔﺮدی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

CamStudio .9

 CamStudioﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺒﻂ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ،آﻣﻮزشﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﺣﺘﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وﯾﺪﺋﻮ ﻣﺤﻮر ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺣﺮﻓﻪای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯽﺷﻤﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ.

Audacity .10
 Audacityﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار راﯾﮕﺎن و ﻣﺘﻦﺑﺎز ﺑﺮای ﺿﺒﻂ و وﯾﺮاﯾﺶ ﺻﺪا اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از  Audacityﺑﺮای ﺿﺒﻂ
زﻧﺪه ﺻﺪا ،وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،ﻣﯿﮑﺲ آﻫﻨﮓ و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

Foxit PDF Reader .11
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  PDFﺧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای
 PDFﺧﻮان ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﮐﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ادوﺑﯽ اﺳﺖ.

Zip-7 .12
 Zip-7ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزﻫﺎی ﻓﺎﯾﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺘﻦﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻓﺮﻣﺖ
ﻓﺎﯾﻞ را ﻓﺸﺮده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ اﺑﺰار دﯾﮕﺮ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی  IZArcاﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  20ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﯾﻞ آرﺷﯿﻮی را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

CCleaner .13
 CCleanerﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار
راﯾﮕﺎن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده را از ﺳﯿﺴﺘﻢﺗﺎن ﭘﺎک ﮐﺮده و ﻓﻀﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ را آزاد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

OpenOﬃce.org .14
 OpenOﬃceﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺘﻦﺑﺎز ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری آﻓﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ OpenOﬃce .ﯾﮏ
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻣﺘﻦ ،ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺸﺎﺑﻪ اﮐﺴﻞ ،ﯾﮏ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﺻﻔﺤﺎت وب ،ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻋﮑﺲ و ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮزﻧﺘﯿﺸﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.

Skype .15
 Skypeﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺎ آن ﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯽﻧﻘﺺ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ.

Gmail .16
ﺟﯽﻣﯿﻞ ﺑﯽﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ 15 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺟﯽﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻤﯿﻞﻫﺎیﺗﺎن
ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺴﺎزد و اﯾﻤﯿﻞﻫﺎیﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی اداﻣﻪدار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

Better Gmail .17
ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺑﺎزدﻫﯽ ﺟﯽﻣﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻓﺰوﻧﻪ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ  Better Gmailرا داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ Better Gmail .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮔﻮﮔﻞ در ﻟﯿﺴﺖ ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ
ﺗﻌﺪادی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﯽﻣﯿﻞ
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ...
ﻣﺎﮐﺮوﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ

FileZilla .18
 FileZillaﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن  FTPاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﯾﮕﺎن  FTPاﺳﺖ.

RoboForm .19
 RoboFormﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﮕﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻣﺰ
ﻋﺒﻮر و ﻓﺮم ﭘﺮ ﮐﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ وبﮔﺮدی ﮐﻨﯿﺪ.

Google Calendar .20
ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮔﻮﮔﻞ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎدآورﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ،اﻓﺰودن
روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ،و اﺑﺰار ﺟﺴﺘﺠﻮی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای رﻫﮕﯿﺮی روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

====================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

 اگر میخواهید کارآفرین موفقی باشید؛ از این  7رفتار محدودکننده دوری کنید  ۵روش برای ایجاد توازن بیشتر بین کار و زندگی  ۱۰نکته برای خلاقیت بیشتر در طراحی محل کار اگر میخواهید هوشمندتر شوید ،به این  17نکته ساده روزانه توجه کنید با این  10ترفند بیشترین سود را از لینکدین ببرید -ﺷﻤﺎ درونﮔﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮا؟ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

 اگر موفقیت میخواهید ،این  ۲۵ویژگی را از خود دور کنید تابلوی موفقیت خود را به دیوار کدام خانه نصب میکنید؟ )نگاهی به چهارخانه موفقیت( برای موفقیت در کار به غیر از تخصص ،این  10مهارت را نیاز دارید!  ۱۱تفاوت آدمهای مشغول با آدمهای خلاق ۱۰نکته برای خلاقیت بیشتر در طراحی محل کار

ﻣﻨﺒﻊ:

ﻻﯾﻒﻫﮏ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 22دى 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/2608 :

