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چگونه یک کسب و کار جدید راه اندازی کنم؟
ًَیسٌذُ:سیذ هحوذ علَی
هذیر ٍب سایت :

26

ایي کتاب رایگاى تقذین تِ هلت شریف ٍ تسرگَار ایراى
علی الخصَص جَاًاى عسیس ایي هرز ٍ تَم
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*خَاّطوٌذم هحجت ًوَدُ ٍایي وتبة سا حذالل ثب یه ًفش اص ػضیضاًتبى ثِ اضتشان ثگزاسیذ.
*خیلی اص ضوب هوٌَى هیطن اگش لغف وٌیذ آى سا دس ضجىِ یب ضجىِ ّبی اجتوبػی وِ ػضَ ّستیذ
ًیض هٌتطش ًوبییذ.
*اًتطبس ایي وتبة دس ٍثالي ٍ،ة سبیت ٍ ّوچٌیي چبح ًٍطش فیضیىی آى  ،ثذٍى دستىبسی دس
هحتَای آى ثالهبًغ هی ثبضذ.
*پیطبپیص اص ّوىبسی ضوب ووبل تطىش ٍ لذسداًی ثؼول هی آیذ.
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اصَل راُ اًذازی یه وست ٍ وبر
قدم اول :ابتدا خودتان را کامل بشناسید
ثِ چِ وبسّبیی ػاللِ هٌذ ّستیذ؟،چِ استؼذادّبیی داسیذ؟،دٍست داسیذ خَدتبى وبسآفشیي ثبضیذ
یب ثشای دیگشاى وبسوٌیذ؟،ثِ وبسگشٍّی ػاللِ هٌذ ّستیذ یب وبس ضخػی ٍ ته ًفشُ؟تب چِ حذ لذست
تػوین گیشی داسیذ؟آیب لذست اداسُ یه وست ٍ وبس سا داسیذ؟

قدم دوم :بزنامه ریزی بزای کسب و کار
تحمیمبت الصم دس هَسد وست ٍ وبس(لجل اص ٍاسد ضذى ثِ وست ٍ وبسی وِ هذ ًظشتبى هی ثبضذ) حتوب
تحمیمبت هَسد ًظش سا اًجبم دّیذ،هخال چِ لذس ثَدجِ ًیبص داسد؟چِ هْبست ّبیی سا ثبیذ ثذاًیذ،حَصُ
فؼبلیت ٍ سلجبی ضوب چِ وسبًی ّستٌذ؟ ٍ هَاسدی اص ایي دست.

قدم سوم :تأمین منابع مالی
پٌج رٍش تأهیي سرهبیِ اٍلیِ ثرای ضرٍع وست ٍ وبر
هب ثِ چٌذیي رٍش هی تَاًین سرهبیِ اٍلیِ ثرای وست ٍ وبرهبى را تأهیي ًوبیین:
-1چطن پَضی از هَارد غیرضرٍری در ضرٍع وست ٍ وبر
-2استفبدُ از لله ّب ٍ حسبة ّبی ثبًىی ثرای ضرٍع وست ٍ وبر
-3لرض گرفتي از دیگراى ثرای ضرٍع وست ٍ وبر
-4استفبدُ از تسْیالت ثبًىی ثرای تأهیي سرهبیِ اٍلیِ راُ اًذازی وست ٍ وبر
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-5استفبدُ از توبهی رٍش ّبی رور ضذُ ثبال(جْت هطبّذُ وبهل ایي همبلِ ثِ لسوت همبالت
آهَزضی سبیت  ALAVI26.IRهراجؼِ ًوبییذ).

قدم چهارم:تهیه طزح کسب و کار
هی خَاّیذ چگًَِ ضشٍع وٌیذ ٍ ثِ وجب ثشسیذ؟

قدم پنجم:هدف گذاری بزای کسب و کار
اّذافتبى سا هطخع ًوبییذ؟
هی خَاّیذ عی  3تب  5سبل آیٌذُ دس وست ٍ وبستبى چمذس سضذ داضتِ ثبضیذ؟

قدم هفتم  :بزرسی رقبا
ثشای هَفمیت دس ّش وست ٍ وبسی ضشٍسی است وِ سلجبی خَد سا ثِ عَس وبهل ثطٌبسیذ ٍ ثذاًیذ آًْب
ثِ چِ ضیَُ یب ضیَُ ّبیی وست ٍ وبسضبى سا اداسُ هی ًوبیٌذ.
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اشتباهات رایج در هنگام راه اندازی یک کسب و کار تازه
*داضتي اّذاف غیشٍالؼی دس وست ٍ وبس
*پیص ثیٌی غیشٍالؼی ّضیٌِ ّب  :ثبیذ ثِ ایي ًىتِ ٍالف ثبضیذ وِ ضوب دس ضشٍع وست ٍ
وبستبى دسآهذی ًخَاّیذ داضت ٍ فىشی ثشای تأهیي ّضیٌِ ّبی اٍلیِ ٍ ضشٍسی خَد داضتِ
ثبضیذ.ثبیذ ایي هسألِ سا ثِ اعالع خبًَادُ ًیض ثشسبًیذ.اگش غبحت صى ٍ ّوسش ّستیذ ثبیذ آًْب
سا دس جشیبى ثگزایذ وِ ضوب تبصُ وست ٍ وبسی سا ضشٍع وشدُ ایذ ٍ دس حبل حبضش ثبیذ ثب ضوب
ّوِ جَسُ ّوىبسی ًوبیٌذ ٍ سغح تَلؼبت اص صًذگی سا ثِ ووتشیي حذ هوىي ثشسبًٌذ.
*اّویت ًذادى ثِ تجلیغبت دس ضشٍع وبس ٍ پشداختي ثیص اص حذ ثِ دوَساسیَى هحل وبس
*ػذم پیص ثیٌی هَاًغ
*ػذم تؼْذ وبفی
*فمذاى اسصیبثی هٌبست اص هطتشی ٍ ثبصاس
*هیضاى سیسه پزیشی یب سیسه گشیضی ًبهٌبست
*ػذم الذام ثِ هَلغ ٍ اص دست دادى فشغت هٌبست(صهبى عالیی ضشٍع وست ٍ وبس)
*ػذم ثْشُ گیشی اص هطبٍسُ ٍ تجشثِ دیگشاى
*توبیل ثِ اجشای ّوِ اهَس ٍ تشس اص سپشدى ثخطی اص وبس ثِ دیگشاى
*اتخبر تػویوبت ثذٍى داضتي داًص وبفی
*اتخبر تػویوبت ثذٍى تَجِ وبفی ثِ فشغت ّب ٍ تْذیذّبی پیص سٍ
*هذیشیت ًبهٌبست اهَسهبلی
*ػذم تَجِ وبفی ثِ هؤلفِ ّبی اخاللی دس وست ٍ وبس
*ًذاضتي غجش ٍ حَغلِ وبفی ثشای هَفمیت دس وست ٍ وبس
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تایذّا ٍ ًثایذّای تصوین گیری در هَرد کسة ٍ کار
*حتوب وست ٍ وبسی سا ثشای خَد اًتخبة ًوَدُ یب ٍاسد آى ضَیذ وِ ثب ضشایظ سٍحی ٍ جسوی
ضوب سبصگبس ثبضذ.ایي وبس ثبػج ثبالسفتي ثْشُ ٍسی ٍ سضبیت ضغلی ضوب ضذُ ٍ ّوچٌیي ّش
سٍص ثب ضَق ٍ اضتیبق ثِ سوت وست ٍ وبس خَد هی سٍیذ.
*فشغت علت ثبضیذ ٍ اگش هَلؼیت ضغلی هٌبسجی سا یبفتیذ(حتی ثِ ػٌَاى ضغل دٍم)وِ ثب
ضشایظ وبسی ضوب سبصگبس ثَد سا اص دست ًذّیذ.
*ثشای تجذیل ضذى ثِ یه وبسآفشیي هَفك ثبیذ غجش ٍ اص خَد گزضتگی داضتِ ثبضیذ.
*ثِ سوت وست ٍ وبسی ثشٍیذ وِ آیٌذُ خَثی داضتِ ثبضذ ٍ یب حذالل ثتَاى ثِ آیٌذُ آى
اهیذٍاسثَد.
*دس ٌّگبم لیوت گزاسی هحػَالت ٍ خذهبت خَدًْ ،بیت دلت سا ثِ وبس ثجشیذ.
*صهبًی ضشٍع ثِ وبس ًوبییذ وِ تػوین تبى لغؼی ضذُ ثبضذ ٍ ّیچ گًَِ تشدیذی ثشای ضشٍع
وبس ًذاضتِ ثبضیذ.
*سؼی وٌیذ ایذُ وست ٍ وبستبى ًَ ٍ تبصُ ثبضذ تب هَفمیت ضوب ٍ آیٌذُ ضغلی تبى تضویي
ضَد.
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ًگاّی کلی تِ طرح کسة ٍ کار
طرح کسة ٍ کار ّواى ًقشِ راُ هی تاشذ کِ هسیر کسة ٍ کار شوا را ًشاى هی دّذ.
اگش دس رّي تبى ایذُ ای خبظ داسیذ وِ ثشای ثشآٍسدُ وشدى آى ًیبس ثِ هطبسوت یه سشهبیِ گزاس
داسیذ ثبیذ ثشای سسیذى ثِ ایي ّذف ،عشح وست ٍ وبس( )buisnes planداضتِ ثبضیذ.
ضوب دس عشح وست ٍ وبس ضشایظ ولی وبستبى سا ثِ سشهبیِ گزاس هؼشفی هی ًوبییذ.
اهب یه عشح وست ٍ وبس خَة ،ضبهل چِ هَاسدی هی ثبضذ؟
* تخؼ اٍل  :خالفِ اجزایی :خالفِ ای اس وارّای اجزایی اٍلیِ،تذیي هؼٌا وِ جشئیات اّذاف وغة
ٍ وار در آى هؾخـ ؽَد،در ٍالغ ایي تخؼ ،هزٍری ولی تِ وغة ٍ وار ؽوا هی تاؽذ ٍ خیلی ّن
هْن هی تاؽذ ،چَى تغیاری اس عزهایِ گذارّا فمط ّویي تخؼ را هی خَاًٌذ.
*تَفیف ولی وغة ٍ وارتاى :هؾخـ وٌیذ وِ هی خَایي چِ چیشی رٍ تِ چِ وغایی تفزٍؽیذ یا
ارائِ دّیذ.
*تخؼ عَم  :هؾخـ وزدى هىاى وغة ٍ وار
*تخؼ چْارم  :هؾخـ وزدى پزعٌل ٍ تین واری
*تخؼ پٌجنٍ :جِ توایش ؽوا :هؾخـ ًواییذ طزح وغة ٍ وار ؽوا چِ ٍجِ توایشی تا وغة ٍ
وارّای هؾاتِ دارُ ٍ چِ راُ درآهذ سایی ٍیضُ تزای اٍى در ًظز گزفتیي؟
*تخؼ ؽؾن  :هؾخـ ًوَدى اعتزاتضی ّای تاساریاتی ٍ فزٍػ هحقَالت یا خذهات :تاسار ّذف
تَى رٍ هؾخـ وٌیذ ٍ تؼییي وٌیذ وِ دلیما هحقَات ٍ خذهات ؽوا تزای چِ وغاًی هفیذ هی
تاؽذ.هؾخـ وٌیذ وِ چزا هزدم تایذهحقَل ؽوا رٍ تخزى یا اس خذهات ؽوا اعتفادُ وزدُ ٍ تاتت
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آى پَل پزداخت ًوایٌذ ٍ تِ ػثارت فحیح تز ،آیا هزدم حاضز هی ؽًَذ تاتت واال یا خذهات ؽوا پَل
پزداخت ًوایٌذ؟ ّوچٌیي جشئیات ٍ ًحَُ فزٍػ رٍ ًیش هؼیي ًواییذ.
*تخؼ ّفتن :هؾخـ ًوَدى پزعٌل واری :وغاًی وِ طزح ؽوا رٍ هی خًَي تایذ هذیزیت ٍ پزعٌل
واری ؽوا رٍ لثَل داؽتِ تاؽي.پظ اػتثار خَدتَى ٍ تین تَى رٍ اثثات وٌیذ.
*تخؼ ّؾتن:هؾخـ وزدى جشئیات اجزای طزح :در هَرد اهىاًات هَرد ًیاس ٍ لَاسهی وِ لزارُ در
اختیار داؽتِ تاؽیي تَضیح دّیذ .هؾخـ وٌیذ تا چِ رٍػ یا رٍػ ّایی لزارُ هحقَل یا
خذهاتتَى تِ هؾتزی ارائِ تؾِ.
*تخؼ ًْن  :تزًاهِ ٍ پیؼ تیٌی ّای هالی :در ٍالغ ایي تخؼ توام گفتِ ّای هالی رٍ تِ فَرت ػذد
ٍ رلن تیاى هی وٌِ .ایي تخؼ هؾخـ هی وٌِ وِ آیا وغة ٍ وار ؽوا ارسؽوٌذُ یا لزارُ سهاى ٍ
اًزصی تَى رٍ ّذر تذیي؟طزح وغة ٍ وار ؽوا تا رؽذ وغة ٍ وارتَى تغییز هی وًٌِ ،ؾَى هیذُ وجا
ّغتیي ٍ تِ وجا هیخَایي تزعیي.
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اّویت ٍیژُ اهَرهالی ٍ حساتذاری در شرٍع کسة ٍ کار
*عجیؼی است وِ ثحج اهَس هبلی دس وست ٍ وبس ًمص هْوی سٍ ثبصی خَاّذ وشد.
*عجیؼی است وِ اگش وست ٍوبس ضوب یه وست ٍ وبس ته ًفشُ استٍ،ظیفِ ثشسسی اهَس هبلی
ثِ ػْذُ ضخع ضوب هی ثبضذ.اگش ّن دس آیٌذُ،وست ٍ وبستبى ثب ًفشات ثیطتشی دًجبل ضذ ٍ
لشاس ثشایي ضذ وِ فشد دیگشی هسئَلیت اًجبم اهَسهبلی سا ثش ػْذُ ثگیشد ،ثبصّن ضوب ثبیذ
ضبّذ ٍ ًبظش ثش اهَس هبلی وست ٍ وبستبى ثبضیذ.
*اگش دس صهیٌِ اهَس هبلی تجشثِ وبفی سا ًذاسیذ هی تَاًیذ اص دٍستبى ٍ آضٌبیبى خَد ًیض
هطبٍسُ ٍ ووه ثگیشیذ.
*دس اثتذای وبستبى ًیبصی ًیست وِ ّضیٌِ صیبدی ثبثت خشیذ ًشم افضاسّبی تخػػی حسبثذاسی
ثپشداصیذ  ،ضوب هی تَاًیذ ثب استفبدُ اص ًشم افضاس  Excelدس اثتذای اهش ،وبستبى سا ضشٍع ًوبییذ.
*ّش ٍلت ثشای وست ٍ وبستبى ّضیٌِ هی وٌیذ  ،حتوب فبوتَس دسیبفت ًوبییذ ٍ آى سا ًضد خَد
ًگْذاسیذ.
*خشیذ ٍ فشٍش خَد سا دس فبیل ّبی جذاگبًِ حجت ًوبییذ.
*حسبة ثبًىی ضخػی ٍ وبسی تبى سا اص ّن جذا ًوبییذ ٍ دس ثبصُ ّبی صهبًی گًَبگَى آًْب سا هَسد
ثشسسی لشاس دّیذ.
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تایذّا ٍ ًثایذّای گسترش کسة ٍ کار ٍ رٍیارٍیی تا هشکالت هرتَط
*ثبیذ ثپزیشیذ وِ ضشٍع یه وست ٍ وبس سخت تشیي هشحلِ آى ًیض هی ثبضذ.
*دس سبل اٍل فؼبلیت تبى لغؼب ثبیذ تالش ٍ جذیت ثیطتشی ثِ خشد دّیذ،اهب ثِ هشٍس صهبى
ضوب سا خَاٌّذ ضٌبخت ٍ وست ٍ وبس ضوب(اگش هسیش خَد سا اغَلی سپشی ًوبیذ)سٍ ثِ سضذ
حشوت خَاّذ وشد.
*یىی اص ٍظبیف اغلی ضوب دس ضشٍع وست ٍ وبستبى  ،هؼشفی آى ثِ دیگشاى هی ثبضذ وِ ضوب
ثبیذ ثب تجلیغبت هٌبست خَد ایي وبس سا اًجبم دّیذ.
*اگش وست ٍ وبستبى ثِ پشٍاًِ وست یب هجَص خبظ دیگشی ًیبص داسد،فَسا ثشای آى الذام
ًوبییذ.
*حتوب ثشای وست ٍ وبستبى وبست ٍیضیت ٍ هْش سفبسش دّیذ.
*اگش هبّیت وست ٍ وبستبى عَسی است وِ ثب داضتي ٍة سبیت هی تَاًیذ آى سا ثِ ّوِ
هؼشفی ٍ خذهبت یب هحػَالت خَد سا ثِ سبیش ًمبط وطَس ًیض ػشضِ ًوبییذ  ،حتوب ایي وبس سا
اًجبم دّیذ.
*اگش ثشای وست ٍ وبستبى ٍة سبیت عشاحی یب سفبسش دادُ ایذ  ،حتوب اهىبى خشیذ ایٌتشًتی
ثب لبثلیت پشداخت آًالیي سا دس سبیت تبى لشاس دّیذ.
(اگش هی خَاّیذ عشاحی سبیت سا ثذٍى ًیبص ثِ داًص ثشًبهِ ًَیسی ثیبهَصیذ ،هی تَاًیذ اص هحػَل
آهَصضی وِ ثِ ّویي هٌظَس دس ٍة سبیت  ALAVI26.IRلشاس دادُ ضذُ ،استفبدُ ًوبییذ).
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*تب وست ٍ وبستبى وبهل ساُ ًیفتبدُ ،ثشای گستشش آى الذام ًىٌیذ ،چشا وِ هَجت ًبثَدی آى
خَاّیذ ضذ.
*تجشثِ هَفك وبسآفشیٌی دس یه صهیٌِ ًبهشتجظ ثب وست ٍ وبسی وِ حبال لػذ ساُ اًذاصی آى سا
داسیذ ً ،جبیذ سجت اػتوبد ثِ ًفس ٍ اعویٌبى ثی جبی ضوب ثِ هَفمیت گشدد.
*ًجبیذ ثذّی ّبی وست ٍ وبس ضوب اص یه سمف هؼیي فشاتش سٍد.
*ٍاسد وست ٍ وبسی ًطَیذ وِ لذست سلبثت دس آى سا ًذاضتِ ثبضیذ.
*دس وست ٍ وبس اص ایي ضبخِ ثِ آى ضبخِ ًپشیذ ٍ سٍی فؼبلیت یب فؼبلیت ّبی خبغی وِ ثِ
یىذیگش هشتجظ ّستٌذ توشوض ًوبییذ.

11

پبیگبُ اضتغبل ٍ افضایص دسآهذ ALAVI26.IR

قاًَى ّای ًاًَشتِ ترای هَفقیت در کسة ٍ کار
*تزای واهیاتی ٍ هَفمیت در سًذگی ٍ وغة ٍ وار تایذ تا هؾىالت عزراُ هثارسُ ًوَد،پظ
ّیچگاُ تز اثز هؾىالت ٍعختی ّا ًااهیذ ًؾَیذ .هي ّویؾِ سًذگی ٍ وار را تِ تاسی فَتثال
تؾثیِ هی وٌن چزا وِ در آخزیي لحظِ هوىي اعت ّوِ چیش تغییز وٌذ.
*در وارتاى فادق ٍ راعتگَ تاؽیذّ .یچ وغة ٍ واری هاًذگار ًؾذُ  ،هگز وغة ٍ وارّایی
وِ تزاعاط فذالت ٍ راعتگَیی فؼالیت ًوَدًذ.
*ّویؾِ عؼی وٌیذ هَاظة رلثایتاى تاؽیذ ٍ ًغثت تِ آًْا تی خیال ًثاؽیذ.اس دٍر حَاعتاى تِ
رلثایتاى تاؽذ ٍ ّز اس گاّی آًْا را تحلیل ًواییذ.
*وٌار ّز هزد هَفمی،یه سى هَفك ٍجَد داردّ.زهزدی تزای وغة هَفمیت تِ پایذاری ٍ
اعتماهت یه سى فثَر ٍ هماٍم ًیاس دارد.یه هزد تذٍى خاًَادُ ،یه هزد واهل ًخَاّذ تَد.در
هماتل  ،یه ّوغز ًاهٌاعة وِ ؽزایط ؽوا را درن ًىٌذ،ؽوا را اس ؽىَفایی ٍ هَفمیت
تاسخَاّذ داؽت.
*ایي را تذاًیذ وِ تزای پَل درآٍردى ،در اتتذا تایذ پَل خزج وٌیذ(تثلیغات وٌیذ)
*هتوزوش تَدى ٍ پؾتىار دٍ ػٌقز هْن ٍ حیاتی تزای هَفمیت در ّز سهیٌِ ای هی تاؽذ.
*اگز هی خَاّیذ عزیغ وغة ٍ وارتاى تزچیذُ ؽَد وافی اعت تا چٌذ هَفمیت وَچه جَگیز
ؽذُ ٍ هغزٍر ٍ اس خَدراضی ؽَیذ،آى ٍلت هتَجِ خَاّیذ ؽذ وِ چِ تالیی عزتاى خَاّذ آهذ.
12

پبیگبُ اضتغبل ٍ افضایص دسآهذ ALAVI26.IR
*ّویؾِ در حال افشایؼ داًؼ فٌی خَد تاؽیذ ٍ تِ اطالػات ٍ داًؾی وِ اس لثل داؽتِ ایذ
لاًغ ًثاؽیذ.
*اگز هی خَاّیذ در وغة ٍ وارتاى هَفك تاؽیذ افزاد هَفك را الگَ لزاردادُ ٍ ّواًٌذ آًْاػول
ًواییذ(تٌْا ادای آًْا را درآٍردى وافی ًیغت،تایذ ّواًٌذ آًْا رفتار وٌین).
* في تیاى ٍ ارتثاطات خَد را تمَیت ًواییذ.
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هْارت ّایی کِ ترای هَفقیت در کسة ٍ کار تایذ تذاًین:
هْبرت خَدآگبّی:
هْبست خَدآگبّی  ،تَاًبیی ضٌبخت اص ًمبط ضؼف ٍ لَت ،خَاستِ ّبً،یبصّب ٍ تػَیش ٍالغ
ثیٌبًِ اص خَد است تب حمَق فشدی،اجتوبػی ٍ هسئَلیت ّبی خَد سا ثْتش ثطٌبسین.

هْبرت رٍاثظ ثیي فردی:
هْبستی است وِ هَجت هی ضَد ضوي تمَیت سٍحیِ ی هطبسوت ،اػتوبد ٍالغ ثیٌبًِ ٍ
ّوىبسی ثب دیگشاى ثتَاًین هشصّبی سٍاثظ ثیي خَد ٍ وسبًی وِ دٍستطبى داسین سا تطخیع
دادُ ٍ دس جْت سٍاثظ غویوبًِ ٍ دٍستبًِ لذم ثشداسین.

هْبرت ارتجبط هَثر:
وست ایي هْبست ثِ هب هی آهَصد ثشای دسن هَلؼیت دیگشاى چگًَِ ثِ سخٌبى آًبى فؼبالًِ
گَش دّین ٍ چگًَِ دیگشاى سا اص احسبس ًٍیبصّبی خَد آگبُ ًوبیین تب ضوي ثِ دست آٍسدى
خَاستِ ّبی خَد  ،عشف همبثل ًیض احسبس سضبیت ًوبیذ.

هْبرت همبثلِ ثب استرض:
هیضاى استشس اگش ثیص اص حذ عَالًی ثبضذ ثش صًذگی ٍ ػولىشد هب تأحیش هٌفی گزاضتِ ٍ
هطىالت صیبدی سا ثشای هب ثِ ٍجَد هی آٍسد.فشاگیشی ایي هْبست ثِ هب ووه هی وٌذ تب
استشس ّبی هختلف ٍ احشات آى سا ضٌبختِ ٍ ساُ ّبی وبّص یب هذیشیت ثش آى ّب سا وست
ًوبیین.

هْبرت هذیریت ثر ّیجبى ّب:
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اگش ثتَاًین هذیشیت هغلَثی ثش ّیجبى ّبی خَد هبًٌذضبدی،غن،خطن،تشس،یأس،اضغشاة ٍ
 ...داضتِ ثبضین،سٍیبّب ،خبعشات ٍ ادساوبت هب جبى هی گیشد.وست ایي هْبست ثِ هب ووه هی
وٌذ تب ضوي ضٌبسبیی ّیجبى ّبی خَد ٍ دیگشاى ٍتأحیش آى ّب ثش تفىشات ٍسفتبسّبیوبى
ثتَاًین دس همبثلِ ثب آًْب ثش تفىشات ٍ سفتبسّبیوبى ثتَاًین دس همبثلِ ثب آًْب ٍاوٌص هٌبست اص
خَد ثشٍص دّین.

هْبرت حل هسألِ:
هب ّش سٍصُ ثب هسبئل فشاٍاًی سٍثشٍ ّستین وِ ثشخی سبدُ ٍ ثشخی پیچیذُ اًذ.هْبست حل
هسألِ ایي تَاًبیی سا ثِ هب هی دّذ وِ ثب تَجِ ثِ تجبسة ػلوی ٍ تَاًوٌذی ّبی رٌّی خَد
ثتَاًین دس جْت حل هسألِ یب هطىل لذم ثشداضتِ ٍ ثِ ًتیجِ ی هغلَة دست یبثین.

هْبرت تصوین گیری:
هْبست تػوین گیشی ثِ هب ووه هی وٌذ تب ثب اعالػبت ٍ آگبّی وبفی ثب تَجِ ثِ اّذاف ٍالغ
ثیٌبًِ خَد ،اص ثیي ساُ حل ّبی هختلف ثْتشیي ساُ حل سا اًتخبة وشدُ ٍ ثِ وبس گیشین ٍ
پزیشای پیبهذّبی آى ًیض ثبضین.

هْبرت تفىر خالق:
هْبست تفىش خالق،لذست وطف ٍ تَلیذ اًذیطِ جذیذ سا ثشای هب فشّن هی آٍسد.
هْبست تفىش خالق ثِ هب ووه هی وٌذ دس هَاجِْ ثب حَادث ًبگَاس چگًَِ احسبسبت هٌفی
خَد سا ثِ احسبسبت هخجت تجذیل وٌین.
تفىش خالقًَ،ع دیگش دیذى است.دس ایي تفىش ّیچگبُ هطىل یه ػبهل هضاحن ثِ حسبة
ًوی آیذ ثلىِ یه فشغت ثشای وطف ساُ حل ّبی ًَ ٍ ثذیغ تلمی هی ضَد وِ تبوٌَى وسی
ثِ آى تَجِ ًىشدُ است.

هْبرت تفىر ًمبداًِ:
تفىش ًمبداًِ ًَػی دیگش اص تفىش است.وست ایي هْبست ثِ هب هی آهَصد تب ّش چیضی سا ثِ
سبدگی ٍ دسثست لجَل یب سد ًىٌین.اثتذا دس هَسد آى هَضَع سَال ٍ استذالل وٌین  ،سپس
ثپزیشین یب سد وٌین.
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رهَز هَفقیت در کسة ٍ کار
وست داًص ٍ اعالػبت:
یىی از هْوتریي رهَز هَفمیت در زًذگی ٍ وبر ثرخَرداری از اعالػبت ثیطتر
استٍ.لتی داًص ٍ اعالػبت ضوب ثیطتر ثبضذ،تصویوبت درست تری اتخبد هی وٌیذ.
آهَزش:
یىی دیگر از رهَز هَفمیت ایي است وِ خَدهبى را از عریك هٌبثغ هختلفی وِ در
دسترض دارین آهَزش دّین ٍ دائوب آهَختِ ّبی خَدهبى را افسایص دّین.
داضتي اًگیسُ ثبال:
اًگیسُ ثبال ثبػث هی ضَد تب تالش اًسبى ثرای هَفمیت دٍچٌذاى ضَد.
ایوبى:
ایوبى ًیرٍی هحروِ است وِ ٍجَد را ثِ سَی ترلی ٍ تؼبلی حروت هی دّذ.حضرت
اهبم ػلی (ع)در ًْج الجالغِ هی فرهبیٌذ:ایوبى ػجبرت است از هؼرفت ٍ یمیي للجی ٍ
الرار دضتي ثِ زثبى ٍ ػول وردى ثر عجك آى.
16
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ایوبى اًسبى را اهیذٍار ثبر هی آٍرد ٍ دل را ثِ خذاًٍذ ٍ رحوت اٍ هغوئي هی
سبزد.لبًَى زًذگی  ،لبًَى اػتمبد ٍ ایوبى است.در جسر ٍ هذ زًذگی ً ،گراًی ّب ٍ
ّیجبًبت رٍحی  ،اتىب ثِ خذاًٍذ ٍ ایوبى ثِ تؼبلین الْی ثْتریي پٌبّگبُ است.افراد
هَفك وسبًی ّستٌذ وِ ایوبًطبى هحىن است ٍ تَجْبت دلطبى ثِ سبحت لذض الْی
زیبد است.
داضتي استراتصی:
استراتصی رٍضی است وِ ثب آى اهىبًبت را در جْت ّذف تٌظین هی وٌٌذ.استراتصی
ضٌبخت ایي ٍالؼیت است وِ ثبَّش تریي ٍ ًیرٍهٌذتریي فرد ّن ثرای پیطرفت ًیبز
ثِ پیذاوردى راُ صحیح دارد.
اًرشی:
اًرشی ثِ صَرت ّبی هختلفی خَد را ًطبى هی دّذ.گبّی ثِ صَرت خرٍش ٍ ّیبَّی
ضبدهبًِ ٍ زهبًی ثِ صَرت هیل ثِ سبزًذگی است.حروت ثِ سَی زًذگی ثْتر ٍ
هَفمیت در وست ٍ وبر ،ثب حبلت سستی ٍ افسردگی تمریجب غیرهوىي ٍ هحبل است.
تسلظ ثِ في ارتجبط ٍ راثغِ ثب دیگراى:
ایجبد راثغِ یىی از هْوتریي هْبرت ّبیی است وِ ّر فردی هی تَاًذ داضتِ
ثبضذ.ارتجبط هبیِ لذرت است ٍ وسبًی وِ ایي في را ثِ ًحَ هَثر ثِ وبر هی گیرًذ هی
تَاًٌذ جْبى را ثِ گًَِ ای هتفبدت درن وٌٌذ.
ّر فردی از عریك ثرلراری دٍ ًَع ارتجبط  ،تجرثیبت زًذوی خَد را ضىل هی
دّذ.الف:ارتجبعبت درًٍی ،یؼٌی گفتي یب احسبض تصَرات درًٍی ة:ارتجبط ثیرًٍی ،
یؼٌی استفبدُ از ولوبت،لحي صذا ٍ تغییرات چْرُ ثرای ثرلراری ارتجبط ثب دًیبی خبرج.
ًیرٍی صویویت :
افرادی وِ ثتَاًٌذ رضتِ ّبی هَدت ٍ صویویت را ثب هردهی وِ دارای ػمبیذ ٍ فرٌّگ
هتفبٍت ّستٌذهستحىن وٌٌذ ،ثسرگتریي هَفمیت را در زًذگی خَد ثِ دست آٍردُ
اًذ.چٌبًچِ ثتَاى ثب افراد هٌبست راثغِ صویوبًِ ٍ دٍستبًِ ثرلرار سبخت هی تَاى ّن
ًیبز آًبى را ثرعرف ًوَد ٍ ّن آًبى احتیبج فرد را ثرعرف سبزًذ.
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خسته نباشید
سؼی وردم هغبلت ایي وتبثچِ خیلی آسبى ٍ رٍاى ثبضذ ،اهب ثبز ّن
اگر جبیی از آى را هتَجِ ًطذیذ ،سَالتبى را هغرح ًوبییذ تب
پبسخگَی ضوب ثبضن.
تلفي570-58255825:

ّوراُ (55077252875 :علَی)

اهیذٍارم کِ دلتَى خَش ٍ جیة تَى پر از پَل تاشِ

دعَت از شوا ّوَطي عسیس ٍ تسرگَار ترای عضَیت در کاًال تلگرام
ثرای آضٌبیی ّویطگی ثب هْبرت ّبی ایجبد ضغل دٍم،راّىبرّبی افسایص درآهذ،ایجبد ضغل
ّبی پبرُ ٍلـت ،ایجبد ضغل دٍم ٍ هَاردی از ایي دست هی تَاًیذ ػضَ وبًبل تلگرام هب
ضَیذ.ثرخی از آهَزش ّبی رورضذُ در وبًبل تلگرام ثِ ّیچ ػٌَاى در ٍة سبیت هٌتطر
ًخَاّذ ضذ .هب فمظ ّر ّفتِ ػصر ضٌجِ یه هغلت وبرثردی در وبًبل لرار خَاّین داد .ثرای
ػضَیت در وبًبل تلگرام رٍی لیٌه زیر ولیه ًوَدُ ٍ ( Joinپیَستي) را ولیه ًوبییذ:
https://telegram.me/mohammadalavi62
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تا هي تیشتر آشٌا شَیذ:
هي هحوذ ػلَی ّستن.هذیر ٍة سبیت ALAVI26.IR
تزای تٌذُ هایِ ی تغی افتخار اعت وِ لذهی در راُ اؽتغال ٍ افشایؼ
درآهذ هزدم وؾَر ػشیشم ایزاى تزدارم.
تذٍى تؼارف یىی اس تشرگتزیي دغذغِ هزدم توام دًیا ،ػلی الخقَؿ
جَاًاى وؾَر ػشیشم ایزاى در هزحلِ اٍل اؽتغال ٍ در هزحلِ تؼذ افشایؼ
درآهذ هی تاؽذ.
هي هی خَام در ایي ٍب عایت یِ عزی ؽغل رٍ آهَسػ تذم تا در ّز ؽزایط ٍ تا ّز ٍضؼیتی وِ ّغتیذ تتًَیذ درآهذ
خَدتَى رٍ افشایؼ تذیي.
ّوِ ی رٍػ ّایی رٍ وِ آهَسػ هیذم خَدم اهتحاى وزدم ٍ یمیي دارم وِ هیتًَِ درجْت افشایؼ درآهذ ؽوا وارایی
داؽتِ تاؽِ.
ًیاسی ّن ًیغت وِ تزای ایي ؽغل ّا عزهایِ گذاری وٌیذ.تزخی اس اًٍا وِ تِ یه ریال عزهایِ گذاری ّن ًیاس ًذارُ ٍ
تزخی اس اٍى ّا ّن تا دُ یا تیغت ّشار تَهاى ؽزٍع هیؾِ.
تِ ّز حال پیؾٌْاد هی وٌن ولیِ لغوت ّای ٍب عایت رٍ تزرعی وٌیذ چَى لطؼا راُ گؾای ؽوا خَاّذ تَد.
تزای هَفمیت در وغة ٍ وارّاتَى ٍ حتی ؽغل ّای دٍم ٍ عَم ٍ یا ؽغل ّای پارُ ٍلتی وِ داریي تایذ پؾتىار
داؽتِ تاؽیي ٍ گزًِ هَفك ًخَاّیذ ؽذ.
یِ تار دیگِ پیؾٌْاد هی وٌن و ِ حتوا ػضَ واًال تلگزام ٍب عایت ها تؾیي تا اس هطالة آهَسؽی رایگاى ٍ هَارد
هزتثط تْزُ هٌذ تؾیي.

آرزٍی ّویطگی هي ثرای ّوِ  :اهیذٍارم وِ دلتَى خَش ٍ جیت تَى پر از پَل ثبضِ

19

