ﺑﺮای ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﺎ اﯾﻦ  ۱۲ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﮐﻨﯿﺪ!

از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮوزی ،ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻮدش را دارد .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﮐﺎر ﮐﺮدن
در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ ﮐﺪام ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ :دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ دﻓﺘﺮﮐﺎر اداری؟
ﮐﺎر ﮐﺮدن از داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ آرزو و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺖ :ﻧﻪ از ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺒﺮی ﻫﺴﺖ ،ﻧﻪ از ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎی
آب و ﻫﻮاﯾﯽ .ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺧﺎرج از دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺰان ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻬﺮوری ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﺎن ﮐﻮم
 ۸رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺧﺎﻟﻖ واﺗﺲاپ
ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﮐﺎرﺗﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ:

 -1ﺑﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آزادﯾﺪ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ از روز ﯾﺎ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ از 9ﺻﺒﺢ ﺗﺎ
 5ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺷﺐﻫﺎ ﯾﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ،
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺑﺮای
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -2ﺗﻘﻮﯾﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ و درج ﮐﺮدن آنﻫﺎ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﺮ
روز اﻫﺪاﻓﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادن آنﻫﺎ را دارﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺑﺰرگ
ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد.

 -3ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن راﺣﺖ و اﻣﻦ اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ -
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺗﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ،ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ﯾﺎ وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ .ادﻏﺎم ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﮐﺎری را وارد ﺧﻮاب ﯾﺎ
ﻋﺎدتﻫﺎی آراﻣﺶدﻫﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -4ﺑﮕﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﯾﺪ
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن در روز ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺻﺒﺢ زود ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،دوش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ.

 -5ارﺗﺒﺎط ﻣﺪاوم ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﮐﺎر ﮐﺮدن از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان در ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﭘﺮت ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﺎرﺗﺎن
را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﭘﺮوژه ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽاوﻗﺎت از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﮐﺎرﺗﺎن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 -6ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺎداش دﻫﯿﺪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﻧﺠﺎم دادن آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ .آنﻫﺎ را ﺻﺒﺢﻫﺎ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺟﺤﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ.

 -7زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﻪ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺖ .اﮔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،روزﺗﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ﮐﻤﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺘﺎن ﻋﻘﺐ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻫﯿﺪ.

 -8از ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ ،ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﺪ؟ اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﻤﺎن دﭼﺎر ﮔﺮدن درد ﯾﺎ ﮐﻤﺮ
درد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﻮل روز از روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﮐﻤﯽ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﻞ روز ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ و آﺳﯿﺐرﺳﺎن اﺳﺖ.

 -9ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﺗﺎن را ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ
اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اداری ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﯽآﯾﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ و ﻣﺮﺗﺒﺘﺮ از ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

 -10ﯾﺨﭽﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﯿﺎن وﻋﺪهﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﺨﭽﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﯿﺎن وﻋﺪهﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺮژی ﺑﺪﻫﻨﺪ .زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ از روز را ﺑﻪ ﺧﻮردن
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﻋﺪهﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺳﺎﻟﻢ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ .ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ از اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن از ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

 -11ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﺳﺮی ﺑﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﻧﺰﻧﯿﻢ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺪ و
ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮردن ﻧﺎﻫﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ روز ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺮهوری ﺷﻤﺎ دوﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -12در ﭘﺎﯾﺎن روز ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را "ﺗﺮک" ﮐﻨﯿﺪ
اﮐﺜﺮ اﻓﺮادی ﺑﻌﺪ از ﺗﺮک ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻧﺪارﯾﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﺧﻮدش را دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺧﻮد آزادی ﻋﻤﻞ
دارﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهروی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

 ۸ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻋﺠﯿﺐ اﻣﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺳﺎده ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﯿﺪ!

اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺳﺎده ﻧﺎﯾﮏ و اﭘﻞ را ﻧﺠﺎت داد!

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ  ۱۰روش اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ در  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮﻧﺪﻣﺎن را ﻣﻌﺮوف ﮐﻨﯿﻢ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﻮل درﺑﯿﺎورﯾﻢ؟

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮب ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮب؛ ﭼﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟

ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ  ۱۲ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﮐﺎر را ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

ﻣﻨﺒﻊ:
ﻧﺎواﺳﺘﺎرﺗﺎپ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 24ﺷﻬﺮﻳﻮر 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/4588 :

