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عطاریانسامان *

کارشناس فن آوری اطالعات*

*Project Management Professional(PMP)

Mantra Australiaمدیر پروژه های بهبود کسب و کار *
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صبحگاهیمراسم 
یادتون هست؟
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هانضباط روزانه جهت آماده سازی ذهن و بدن برای فعالیت روزان•
ز داردوضعیت فیزیکی ما تاثیر فراوانی بر عملکرد ما در طول رو•
ی بر اساس آمادگی روحی، عاطفی و ذهنی عکس العمل های مختلف•

نشان می دهیم
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تمرین فیزیکی•
ارتباط با مبدأ•
موسیقی•
یادداشت های روزانه-تصویر سازی روز پیش رو•
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Zone 

of 

Genius
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ار می کنیلحظاتی به یادماندنی که فکر می کنی توی بهشت داری ک•
همه چیز خوب پیش میره•

دوست داریم این لحظات تکرار بشن•
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در کار روزمره دنبال می کنماردارم و این هدف زندگی من هدف شفافی در 1.

شغلم استفاده می کنمدر استعدادهام مواقع از % 80من در 2.

در طول هفته چندین بار احساس هیجان و ارتباط کامل با کارم دارم3.

کم پیش میاد سر کار حوصله ام سر برهخیلی 4.

در محل کار تاثیر خوبی روی دیگران دارم5.

من رو به عنوان یک کارشناس ماهر در حوزه کارم میشناسندیگران 6.

همکارانم از کار کردن با من لذت می برن و میگن من الهام بخش هستم7.

همندیدگاه منحصر به فرد من در کارم یکی از دالیل اصلی موفقیت 8.

هتنظیم شدیک برنامه پیشرفت شغلی دارم که همراستا با استعدادها و شوق و اشتیاق من 9.
هستمدر کار رویاییم مشغول به کار من 10.
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شما پادشاه مملکت خویش هستید9-10•
تر شفافیت بیش. شما در نیمه های راه پادشاهی هستید6-8•

کمکتان خواهد کرد
ر چه شما در فکر تغییر شغل هستید و از خود می پرسید د3-5•

دادهای ادامه دهید تا متوجه این استع. کاری تبحر و اشتیاق دارید
.بشوید

به کمک یک مشاور شغلی نیاز دارید!!! شما بدبختید0-2•
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Getting Things Done

14



15



مشکل

راهکار

سازیپیاده
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.خروارها کار و زمان اندک برای انجام آنها

افزایش کیفیت 
زندگی 

افزودن بر 
استرسهایالیه
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سرعت تغییر کارها•

گواه نیستند-دیگر خودکارها•

دهید کهه روز اول بهرای اون کهار اسهتخدام کدامیک از شما همون کاری را انجام می”•

شدید؟
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مرکهز در سطح تعهدات روز به روز و ساعت به ساعت آنقدر پریشانی هست که اجهازه ت

.بر سطوح باالتر را نداشته باشید

ه دههد و البتهکنهد، بهه آن معنها و جههت مهیتمرکز بر ارزشها، زندگی شما را سهاده نمهی

... پیچیدگی بیشتر
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.امش استقابلیت شما برای ایجاد قدرت در ارتباط مستقیم با توانایی شما در  حفظ آر
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. دست کم بخشی از ذهن شما به طرز جالبی دچار حماقت است
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...چیز
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تو راه یافتهروحیو یا فیزیکیهر چیزی که به درون دنیای 

،به آن تعلق نداردگیرد که و در جایی قرار می

.  ایرا تعیین نکردهقدم بعدی و همچنین نتیجه مورد نظر چراکه هنوز 
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:آنهامواردی که نسبت به 
مندیعالقه*
نگرانی*
توجه*
تمرکز*

.نددارید اما هنوز نیازمند شفافیت درمورد تعهد و پیگیری شما هست
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چیز
کاری که باید انجام شود•

اندابزارهای خرابی که در کشوی شما جا خوش کرده•

توانند باشندمجالت قدیمی که هرجا می•

(دهید یا نهکارهایی که معلوم نیست انجام می)تصمیمات معلق •

های پا در هوا“...من قصد دارم ”تمام •

راحت نشدهای که خیالتان از انجامش کارهای انجام شده•
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چیز
.کنندمینهایی را که سعی در ساماندهی آنها دارند، معلوم “چیز”سیستمهای سازماندهی کارا نیستند زیرا تکلیف تمام 

چیز

بعدیاقدامپروژه

نترل قابل کباقی بماند، “ چیز”چیزی مادامی که 

.نخواهد بود
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امور به ندرت به خاطر عدم وجود وقت متوقف

کهه علت اصلی توقف آنها این اسهت. شوندمی

.انجام دادن آنها تعریف نشده است
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رتنظیم یادآو قدم بعدی؟ ه؟نتیجه دلخوا
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انجام دادن

انتخاببازبینی

نتایج مرحله قبلسازماندهی

.اینکه این چیزها چه هستند و چه کاری باید درباره آنها انجام شودبررسی

کنندچیزهایی که توجه شما را به خود جلب میآوریجمع
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.شما و خارج از ذهنتان باشدGTDهر چرخه باز باید درون سامانه •

.انتخاب کنیدکمترین تعداد سبد ورودی و البته به تعداد کافی •

.سبدهای ورودی را به صورت مرتب خالی کنید•
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نتیجه مطلوب
ی اولین قدم فیزیک
و قابل رویت
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دسته بندی مواردی که در فاز بررسی به دست آمد
دسته بندی موضوعی، مکانی، زمانی...
در دسترس بودن لیست ها در همه جا
«وارد لیست ها نشود« چیز
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که در نوشتن اینکه من باید شیر بخرم یک امر و به خاطر آوردن آن وقتی•
فروشگاه هستید امر دیگریست

مهان را در زمهان ههای خهاد و در تمهامی نیاز داریم که کل تصویر زندگی•
ها بررسی کنیمحوزه
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:فرصتی برای

چیزهاآوری و بررسی جمع

بازبینی کل سامانه

هابه روزرسانی لیست

Get clean, clear, current, and complete
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های بازتمامی چرخه

های در حال اجراپروژه

های بعدیقدم

هاقرار مالقات

های در حال انتظار و شاید یک روزیلیست

.بار، باز بینی شوند1ای باید هفته
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گیری استسازی روند تصمیمکمک نمودن و آسان: هدف

.توانید از امید به اطمینان سفر کنیدشما می
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.همه چیز را از سر بیرون کنید•

.های بعدی را مشخص کنیدنتایج و گام•

رار دهد قنتایج را در یک سامانه دربرگیرنده که همه زندگی شما را پوشش می•

.دهید و آنها را پیوسته بازبینی کنید

(سطح متفاوت زندگی6.)کارهای خود را در سطوح مختلف زندگی تعریف کنید•
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:در چند روز آینده ایمیلی دریافت خواهید کرد

اسم و آدرس وب سایت افرادی که ازشون نام برده شد•
GTDمنابعی برای تمرین •

اسالید های وبینار•
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