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 میساعت وقت اضافه داشته باش 2چگونه در روز 

 مقدمه 

فقط  دیشا نفر 20نادرتر است. از هر  یدر اشتغال حت تینادر است اما موفق یدر عرصه زندگ تیموفق
ها فقط به خاطر . اکثر آنردیگ یو توانش، کامل بهره م لینفرهنگام  ورود به جهان اشتغال، از پتانس کی
 کنند. یه نماستفاد یشوند؛ آنها از زمانشان به درست یندارند و موفق نم یساده عملکرد خوب لیدل کی

ت، بلکه اس یدر زندگ تیباشد. نه تنها الزمه موفق یم تیاست که الزمه موفق یزمان مهارت تیریمد
 یزندگ تیریزمان در واقع همان مد تیریمد رایباشد، زیم زین گرید يزهایو چ يکار يهاتیالزمه موفق

 هیماسر نیاست. گرانبهاتر تیبه موفق دنیرس يبرا نیگزیجا رقابلیو غ ياست. زمان، منبع ضرور
 . دیببر شیاز پ يکار ای دیده اتیبدون آن ادامه ح دیتوانیاست که نم يزیشماست. چ

 يام، کالسهازمان کرده تیریام را صرف مطالعه کتاب در مورد مد یشغل یاز زندگ يادیز يهاسال من
از  يارشم یزمان را به کار بسته ام و تعداد ب تیریمد يکهایام، و تکنزمان رفته تیریمخصوص مد

زمان  تیریمد يها ستمیس يهمه  باًیام. تقر داکردهیرا پ یزمان تیریمد دهیچیسخت و پ يستمهایس
مربوط به  يتابهاقرار داده ام. تمام ک یکرده و به دقت آنها را مورد بررس يداریا خرموجود در بازار ر

 میبازگو نما انتیبعد برا قهیکه قرار است درچند دق يو به دقت مطالعه نموده ام. و موارد دهیآن را خر
ام به یندگزحال بدست آورده و در  هام تا بموثر زمان است که توانسته تیریمد يراهکار مهم برا 21

 کار بندم.

روز  کی یط توانند یدهند را م یهفته انجام م کیدر  هیکه بق ییکارها ندیگو یحاال اکثر افراد م و
 هیتوانم  یم. مده یکار را انجام م نیکنم ا جادیا یفشار خاص ایتنش  نکهیانجام دهند. اتفاقاً بدون ا
 کنم. یرا مکررًا دنبال م یخاص هیاول يها کیعالمه کار بکنم چون تکن

نامم: روشتان یم» د« 4است که من آنرا  يزیچ دیداشته باشد، آن کل دیزمان کل تیریاگر مد حاال
آغاز  تانیداشتن زندگ یتان باشد و با گرام یدر سبک زندگ یعیوس کردیرو دیزمان با تیریمد يبرا

http://rasabook.com/Home/Audiobook/2146/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%202%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%20-%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C

	چگونه در روز 2 ساعت وقت اضافه داشته باشیم
	مقدمه

