
 

   وری و عملکرد فردیبهره
 

 

افزایش چشمگیری در    موجب، که با کاهش استرس و فشار  است  وریعملکرد و بهره  افزایشدر    نوین  یمیشن کنترل، رویکرد

   شود. وری و اثربخشی شما میبهره

 زندگی سریع و پیچیده است 
  یموعدها فشار    تحت  م،یاز اطالعات مواجه هست  ی. ما با انبوهآوردی در م  یپافشار کرده و از    و  سرعت باالی کارها اکثریت ما را دچار استرس

 تمام  به  یدگیرس  و  موثر  برخورد  م،یکن  عمل  یزیر. هر چقدر با برنامه میهست  رو  به  روانتظارات روز افزون    باو    میانجام امور قرار دار  مقرر

  یی کارا  بازار  امروز  یتقاضا  ی برا  گرید  افتهی  توسعه  شی پ  سال  30  از  شیب  که  ییابزارها.  رسدی م  نظر  به  رممکنیغ  غالبا  میده  انجام  دیبا  آنچه

   .ندارند
 

 تری داشته باشید های جدید بازده بیشتر و سریع ، ابزارها و دیدگاه هابا تمرین 
های جدیدی  اید. شما دیدگاه هایی خواهید شد که خودتان بر بازده و عملکرد خود اعمال کرده میشن کنترل، متوجه محدودیت  دورهدر  

هایی که روزانه به سمت شما ها و موقعیتها، چالش گیرید که چگونه برای مواجهه قدرتمند با جریان کارها، فعالیت خواهید داشت، و یاد می

س و اثربخشی بیشتری  فنه  ها و عادات کاری جدید به شما تمرکز، اعتماد بعادات کاری جدیدی برای خود ایجاد کنید. این دیدگاه آیند،  می

 دهد.  می

دهید و  دهد تا تمام آنچه انجام می می به شما  هایی به شما داده خواهد شد که این امکان راشش ابزار جدید به همراه تمریندر این دوره 

توانید  تحت کنترل خواهد بود. با استفاده از سیستم میشن کنترل می ناتدهید را مدیریت کنید، و در نتیجه همه چیز در زندگیانجام نمی

   بگیرید.  بر آنچه مقابل شما قرار دارد کامال تمرکز کنید، و تمام هوش، خالقیت و توانایی طبیعی خود را به کار  

 وری و رضایت بیشتری داشته باشید بهره 
، آنچه برای  و اثربخشی بیشتروری  که چطور در عین بهره   شد، متوجه خواهید  های میشن کنترلبا استفاده از اصول نوآورانه، ابزارها و تمرین

شما به نصف کاهش یافته و حس رضایت و تعادل بین زندگی و کارتان افزایش    استرس  که  یطور  به.  بیاوریدشما مهم است را بدست  

 .  ابدییم
 

 انجام این کار نتایجی دربر خواهد داشت 

بر    یرگذار یتاث  یکنترل برا   شن یم  یدوره دهیم است.  دهیم و انجام نمی وری و تاثیرگذاری ما تابعی از آنچه انجام می نهایتا عملکرد، بهره 

  جیاز نتا  ید یسطوح جد  کنترل  شنیم  دوره  در  کنندگان  کتشر.  است  شده  یطراح  دیکنی م  دیکه تول  ی جیو متعاقبا نتا  دیدهی آنچه انجام م

 : اندکرده   جادیا  ریز  یهانهیرا در زم

 بندی کوتاه و منابع محدود هایی با زمانموفقیت در اتمام پروژه  •

 فروش   نیانگیم  و  لیتبد  نرخ  در  یریچشمگ  ش ی افزا  همراه  به  ،فروش   عملکرد  شیافزا •

 کاهش زمان چرخه تولید محصول  •

 افزایش چشمگیر میزان رضایت مشتریان •

 

 

 

 



 

 

نوع عملکرد خود در  تاثیر بر    از  عالوه بر تاثیر مستقیم بر نتایج کسب و کار،  شرکت کنندگان

 اند: موارد زیر گزارش داده 

 ساعت در هفته    10تا بیش از    –زمان بازیابی شده هر هفته   •

 و بیشتر   % 50کاهش زمان صرف شده تا    – کاهش زمان صرف شده در جلسات و هنگام ارسال ایمیل   •

 اند گذاری کرده دستیابی به آنچه برای خود هدف  •

 بیشتر   یهدفمند •

 کاهش استرس و فشار  •

 حواس پرتی کمتر •

   یت بیشتر در مورد دستاوردی که اهمیت بیشتری داردفشفا •

 ت؟ این دوره برای چه کسانی مناسب اس 
 :  کنیدتجربه میهای زیر را در زندگی خود  دغدغه   یکی از این دوره مناسب شماست اگر  

  

 ااز قلم افتادن کاره  ینگران •

   شدهاز آنچه انجام  عدم رضایت   •

 ها انجام کار  برای  یخانوادگ  ای  یشخص  فدا شدن زمان •

 وجود دارد انجام دادن    یبراکه    یاد یزنداشتن زمان کافی برای انجام دادن کارهای   •

 کار با هم   ن یبه انجام همزمان چندمجبور بودن   •

 گر ید  یکارهابه دلیل مشغولیت ذهنی برای انجام  کار    کی  یبر رو عدم امکان تمرکز   •

 نیستند آنها قادر به انجام آنها    اچراکه مطمئن  گرانیداجبار به انجام دادن کارهای  احساس   •

 شود انجام    دیکه باکارهایی    غرق شدن در •

 شود انجام    دیکه با  ییکارهااز تصور حجم    شدنمضطرب   •

 شود یکه انجام نم  یینسبت به کارهااحساس گناه   •

 در موعد مقرر عدم اتمام کارها   •

 

 آنچه برای شرکت در جلسات به آن نیاز دارید: 
  خانه یا محل کاریک فضای شخصی در   •

 یک کامپیوتر مجهز به دوربین  •

 پر سرعت اینترنت   •

 

 

 

 

 

  

 

 گویند:کنندگان میآنچه شرکت

افزایش بازده   کنترلپس از شررکت در دوره میشرن 

کامل   کنترلدرصرردی داشررتم. بر روی کارم    100

کنم کره واقعرا در  دارم و حراال بر کرارهرایی تمرکز می

کند. آرامش خاطر من  سرازمان من تفاوت ایجاد می

توانم در مورد زمران مقرر افزایش یرافتره زیرا حراال می

انجام هر کاری صررادقانه تصررمیم بگیرم. اگر بگویم  

شرود. این واقعا شرود، حتما انجام میکاری انجام می

 گرانبهاست.  

Debbie Hyde-Duby,  
President, Pearl VisionCare, Inc. 

a subsidiary of Cole National 

 
ام  آورده   بدسرت   کنترلمیشرن  حس موفقیتی که از 

کنرد. در هنگرام کرار  واقعرا من را شرررگفرت زده می

کار را هم زمان   چندو کردم همیشره سرخت کار می

دانستم  دادم، اما همچنان در پایان روز نمیانجام می

 ام. که چه کارهایی را کامل کرده 

در یرک روز خراچ چره کرارهرایی  دانم کره  حراال، می

انجرام خواهم داد. همچنین زمران کرافی را دارم ترا بر 

 %100یک کار در آن واحد تمرکز داشررته باشررم و 

م، و در نتیجه بازدهی  تالش خود را بر روی آن بگذار

 . است فوق العاده با کیفیت باالتر داشته باشم. 

David Rose,  
Manager of Standard Products & Tools, 

Metrowerks, a subsidiary of Motorola 

 زمان
   جلسه  8

 19:30  حدود  یال  17  ساعت  هاشنبه

 1400  مرداد2  شروع از

 

 ثبت نام 

کلیک کنید و برای   اینجا جهت ثبت نام در دوره

  09122527812اطالعات بیشتر با شماره موبایل  

 تماس بگیرید. 

 نحوه برگزاری 
 به صورت آنالین 

 در پلتفرم ویدئو کنفرانس 
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