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سپاس خدای را که هر چه دارم از اوست.
به امید آنکه توفیق یابم جز خدمت به خلق او نکوشم.
خداوندا به ما توفیق:
 تالش در شکست،		
 صبر در نومیدی،		
 رفتن بی همراه،		
 جهاد بی سالح،		
 کار بی پاداش،		
 دین بی دنیا،		
 مذهب بی عوام،		
 فداکاری در سکوت،		
 عظمت بی نام،		
 خدمت بی نان،		
 ایمان بی ریا،		
 خوبی بی نمود،		
 گستاخی بی خامی،		
 مناعت بی غرور،		
 عشق بی هوس،		
 تنهایی در انبوه جمعیت		
و دوست داشتن بی آنکه دوستت بدارند ،را عنایت فرما.
		
تقدیم به:
خدایی که آفرید
جهان را ،انسان را ،عقل را ،علم را ،معرفت را ،عشق را
و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید...
			
و سپاس از افرادی که در راه خلق این کتاب ،بیچشمداشت یاریمان نمودند...
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 7نظر درباره کتاب!
نظــام زیبــای قلــب انســان ،مــا را بــا جهانــی نظاممنــد آشــنا میســازد .آیــا در ایــن جهــان،
ترفندهایــی نظاممنــد نیــز وجــود دارد؟ کتــاب حاضــر بــا تــاش و کوشــش شــبانهروزی توســط
ی مهنــدس میــاد ابراهیمــی به رســته تحریر درآمــده اســت .این کتــاب را انتخاب کــرده و
آقــا 
بخوانیــد .ایــن کتــاب فرمولهایــی را در اختیارتــان قــرار میدهــد کــه مجموعــه کاملی اســت از
راهکارهــای خودشــکوفایی و موفقیــت!
حاج محمدگل ابراهیمی
مدیر و موسس آموزشگاه کاربران ساختمان
ایــن کتــاب مجموعــهای عظیــم از افــکار و نظریــات ســاده اســت کــه اســتفاده از آن
بــرای زندگــی پیچیــده امــروزی ضــروری اســت .اگــر بــه دنبــال راهکارهــای کاربــردی
بــرای رســیدن بــه موفقیتهــای مالــی و رشــد کســبوکارتان هســتید« ،مهندســی
زمــان» آن را در اختیــار شــما قــرار میدهــد .امــا فقــط اینطــور نباشــد کــه کتــاب را
بخریــد و آن را در قفســه کتابخانهتــان قــرار دهیــد .ایــن کتــاب بایــد در زندگــی شــما
جریــان داشــته باشــد .روشهــای اثباتشــده آنرا بخوانیــد ،پیشــنهادهایش را دنبــال
کنیــد و همــه را بــه کار ببندیــد ،ســپس بــه  3درصــد برتــر جامعــه بپیوندیــد.
یوسف مذهب
مدیر و موسس گروه نرمافزاری آموت
هــر کتابــی کــه حتــی یــک جملــه بــه معلومــات مــن اضافــه کنــد ،ارزش خوانــدن دارد.
در ایــن کتــاب جمــات ارزشــمند فراوانــی را خواهیــد یافــت.
مجید قاسمی حداد
مدرس رفتارشناسی صنعتی DISC
کتــاب پوششــی اســت کــه هرآنچــه بپوشـیاش ،عریانـیات بیشــتر نمایــان میگــردد.
بــا نگاهــی ژرف بــه زندگــی انســانها و مدیــران موفــق کام ـ ًا مــیتــوان راز موفقیــت
آنهــا را غنیمــت شــمردن زمــان و مدیریــت آن دیــد .بــا تشــکر از دوســت ارجمنــدم
جنــاب آقــای میــاد ابراهیمــی جهــت تــاش بــرای ارتقــاء فرهنــگ مدیریــت زمــان!
احسان عادلپور
دانشپژوه دکتری مدیریت بازرگانی
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 7نظر درباره کتاب!
بســیاری از آنچیزهایــی کــه مــن در زندگــی بهآنهــا عالقهمنــدم بــا پــول بــه دســت
نمیآینــد .کامـ ًا واضــح اســت بــا ارزشتریــن منبعــی کــه همــه مــا داریــم زمــان اســت.
مــن کتــاب مهندس ـیزمان را بــه تمــام کســانی کــه خواســتار موفقیــت واقعــی هســتند،
پیشــنهاد میکنــم و بــر ایــن بــاورم کــه بــا مدیریــت درســت زمــان میتوانیــد جایگاهــی
موفــق و واقعــی بدســت آوریــد.
میکائیل سنگسفیدی
کارشناس مدیریت بازرگانی و طراح بازیهای سازمانی
در مشــاورهها و دورههــای آمــوزش بازاریابــی کــه بــه صاحبــان کس ـبوکار میدهــم،
مدیریــت زمــان از مهمتریــن نکاتــی اســت کــه اهمیــت آن را میداننــد امــا نســبت
بــه آن کمتوجهانــد .شــاید یکــی از دالیــل ،عــدم مطالعــه کتابهــای کاربــردی و
بومیشــده در ایــن حــوزه باشــد .ایــن کتــاب تنهــا کتابــی اســت کــه خألهــای مدیریــت
زمــان را شــناخته و تئــوری مهندســی زمــان را ابــداع کــرده اســت .تــاش و اهتمــام
مهنــدس ابراهیمــی را در تدویــن و نــگارش کتــاب مهندســی زمــان ،از نزدیــک دیــدهام.
امیــدوارم پــس از مطالعــه ایــن کتــاب و عمــل کــردن بــه آنهــا از نتایــج حاصلــه لــذت
ببریــد.
محمدمهدی موحدی نژاد
مشاور و مدرس بازاریابی و فروش در شبکههای اجتماعی
کتابــی کــه دوســت عزیــزم میــاد ابراهیمــی تدویــن نمــوده بــه مدیــران و کارکنــان
سازمانشــان ایــن نکتــه را یــادآور میشــود کــه مهندســی زمــان برافزایــش کارایــی
و کارآمــد بــودن در زمــان محــدود تأکیــد دارد کــه مفهومــی کلیــدی دررســیدن بــه
موفقیــت اســت ،امیــدوارم بــا خوانــدن ایــن کتــاب رمــوز موفقیــت را کشــف کــرده و
بــکار ببریــد.
سید رضا نساج کریمی
مدیرعامل گروه بازرگانی شهرزاد
اینــک ایــن کتــاب را بــه همــه مــردان و زنــان شــجاعی تقدیــم میکنــم کــه این شــجاعت را داشــتهاند
بــه زندگیشــان هوشــمندانهتر نگریســته و بــا نگــرش و ایمــان قلبــی ،زندگــی رویاییشــان را
خلــق کننــد .بــه شــما افتخــار میکنــم و از همیــن حــاال تبریــک میگویــم زیــرا مســیر را بهدرســتی
انتخا بکرد هایــد.
شاد و پرتالش باشید...
ارادتمند شما؛ میالد ابراهیمی.
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مقدمه
کتابــی کــه هماکنــون در دســت شماســت قــدرت ایــن را دارد کــه زندگــی
شــمارا بــرای همیشــه تغییــر دهــد!
شــما میتوانیــد بــا بــه کار بــردن و عملــی کــردن اطالعاتــی کــه طــی زمــان
مطالعــه میآموزیــد بــه موفقیــت برســید.
نمیدانــم چــه دیــدی نســبت بــه موفقیــت داریــد ،ولــی میخواهــم بــه
شــما بگویــم هرآنچــه را کــه میخواهیــد بــه آن برســید اعــم از ثــروت ،ایجــاد
رابطــه جدیــد ،شــروع کــردن و موفــق شــدن در کار جدیــد ،موفقیــت در مقاطــع
تحصیلــی و یــا هــر چیــز دیگــری مســتلزم اســتفاده از ایــن اصــول هســتید.
خــواه آگاهانــه ،خــواه ناآگاهانــه.
بســیاری از افــراد کــه آنهــا را راهنمایــی کــردهام تــا بــه خواســتههای خــود
برســند ،در اول کار متعجــب بودنــد کــه چطــور چنیــن چیــزی ممکــن اســت؟
در آخر کار تعجب میکردند که چگونه توانستند این کار را انجام دهند!
اکنــون نوبــت شماســت! قــدرت سیســتم ایــن کتــاب را دسـتکم نگیریــد .مــن
بــه شــما اطمینــان میدهــم کــه ایــن کتــاب زندگــی شــمارا تغییــر خواهــد داد.
موفقیــت و خوشــبختی تصادفــی نخواهــد بــود و چنیــن نیســت کــه بــرای
برخــی اتفــاق بیفتــد ،امــا بــرای دیگــری اینطــور نباشــد .خوشــبختی و
موفقیــت ،نتایجــی قابــل پیشبینــی هســتند کــه در اثــر تفکــر و عمــل آگاهانــه
بــه دســت میآینــد.
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ضربالمثل معروفی هست که میگوید:
اگر از شکست بپرسید ،به شما میگوید که موفقیت تنها به شانس
بستگی دارد.
همینکــه شــما ایــن مطالــب را میخوانیــد ثابــت میکنــد کــه بــه کســب
موفقیــت بیشــتر عالقهمندیــد .شــما دوســت داریــد خواســتههای خــود را
بــرآورده کنیــد .شــما دوســت داریــد از ســطح زندگــی بهتــری برخــوردار شــوید.
شــما میخواهیــد ایــن زندگــی همهچیزهــای خوبــی را کــه الیــق شماســت،
بــه شــما بدهــد.
عالقه به موفقیت ،ویژگی فوقالعاده ای است.
چهبســا یــک صفــت عالــی دیگــر هــم داشــته باشــید .در حقیقــت ،حــال کــه
ایــن کتــاب در دســتان شماســت نشــان میدهــد کــه آنقــدر باهــوش هســتید
کــه بــه دنبــال ابــزاری میگردیــد تــا شــمارا بهجایــی برســاند کــه دوســت
داریــد برویــد.
مــا بــرای ســاختن هــر چیــزی اعــم از خــودرو ،پــل ،ســاختمان ،ابــزار الزم
داریــم .تعــداد انگشتشــماری از مــردم میداننــد کــه بــرای ســاختن یــک
زندگــی موفقیتآمیــز از چــه ابــزاری کمــک بگیرنــد.
اما شما فراموش نکردهاید!
پــس شــما دو صفــت عمــده الزم بــرای بــه دســت آوردن ســود واقعــی از ایــن
کتــاب رادارید:
 .1اشتیاقی برای موفقیت بزرگتر
 .2هــوش انتخــاب ابــزاری کــه بــه شــما کمــک میکنــد تــا آن اشــتیاق را
تشــخیص دهیــد.
بــا خوانــدن ایــن کتــاب خواهیــد آموخــت کــه چگونــه کنتــرل زندگــی خــود
را کامــ ً
ا در دســتگیرید.
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از اهــداف دیگــر ایــن کتــاب ایــن اســت کــه هرکــدام از شــما را راهنمایــی کند
تــا بتوانیــد بــا دانشــی کــه آموختهایــد بــه دیگــران نیــز کمــک کنیــد تــا خــود را
بــه بهتریــن شــکل تغییــر دهنــد.
از اینپس قادرید در بهبود زندگی بسیاری از افراد نقش داشته باشید؛
اعضــای خانــواده ،دوســتان ،همــکاران و کســانی کــه دوستشــان داریــد .زمانــی
کــه توانســتید کنتــرل خــود را بــه کمــک شــکوفایی قــدرت درونیتــان در
دس ـتگیرید ،مســلم ًا بــر آن خواهیــد شــد کــه بــه دیگــران نیــز کمــک کنیــد
تــا خــود را تغییــر دهنــد.
اگر میخواهید در زندگی ،فرد موفقی باشید به خاطر بسپارید که:
در معادله زندگی ،آینده هیچوقت با گذشته برابر نیست.
اگــر درگذشــته شکس ـتخوردهاید هی ـچگاه نبایــد تصــور کنیــد در آینــده نیــز
چنیــن خواهــد شــد .آنچــه یکلحظــه قبــل ،دیــروز ،طــی شــش مــاه گذشــته،
شــانزده ســال پیــش و یــا پنجــاه ســال قبــل رویداده اســت اصـ ً
ا مهــم نیســت
و بــدان معنــا نخواهــد بــود کــه در آینــده نیــز همــان اتفاقــات پیــش خواهــد
آمــد.
ایــن کتــاب را میتــوان جــان کالم کتابهایــی دانســت کــه در دهههــای
گذشــته درزمینــه مدیریــت زمــان ،عملکــرد برتــر و دســتیابی بــه موفقیــت
منتشــر شــدهاند.
ایــن کتــاب را بایــد بــا جــان آمیخــت ،در اکنــون جــاری ســاخت و نتایــج آن
را نیــز در مــاوراء زندگـی تجربــه کــرد.
زندگی ،آبتنی کردن در حوضچه اکنون است.
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مــن در نوشــتن کتابــم ،درسهــای زیــادی آموختــم .درسهایــی کــه شــاید
خــود آنهــا ،بــه نحــوی نوشــتن چندیــن کتــاب اســت .ایــن درسهــا بــه مــن
آموختنــد کــه زندگــی ارزشــش را دارد .زندگــی ارزش گام نهــادن بــر پلههــای
موفقیــت را دارد .هرچنــد اگــر رســیدن بــه ایــن خواســته دشــوار و غیرممکــن
بــه نظــر برســد.
زیبایــی ایــن کتــاب در صریــح بــودن و ســاده بیــان کــردن موضوعــات آن
اســت .در ایــن کتــاب ســعی شــده مفاهیــم کاربــردی و عملــی بــه رشــته تحریــر
درآینــد و بــه نحــوی دســتورالعمل باشــند تــا صرفـ ًا اطالعــات.
امــا زیبــا میدانــم یکــی از درسهایــم کــه در ایــن مــدت آموختــم را بــا شــما
در میــان بگــذارم؛ آن درس ،درســی نیســت ،جــز؛ پایــداری!
مــن ایــن اصــل را خیلــی خــوب درک کــردم .ایــن موضــوع ،پایـهای بــود بــر
نردبــان موفقیتــم.
پایداری را شاید بتوان به پشتکار ،استمرار ،مراقبه و توکل خالصه کرد؛
اما رازی در آن نهفته است...
رازی کــه میتوانــد زیبایــی بخــش زندگیتــان شــود .موضوعــی کــه دوســت
دارم از آن برخــوردار باشــید .موضوعــی کــه دوســت دارم اطرافیانتــان در شــما
ببیننــد.
فقــط و فقــط وقتــی شــما ایــن خصوصیــت را در خودتــان نهادینــه کردیــد،
زمــان آن خواهــد رســید کــه گامهــای بعــدی را بــر نردبــان موفقیتتــان طــی
کنیــد و بــه اوج آســمانخراش خواســتههایتان برســید.
هــدف ایــن کتــاب ســاختن پایـهای بــرای نردبــان ،جایگاهــی بــرای
گام نهــادن و انگیــزهای جهــت حرکــت دادن بــرای رســیدن بــه اوج
آســمانخراش خواســته هایتــان اســت.
اما موفقیت را فقط و فقط خودتان با پایداری به دست خواهید آورد.
کامروایی را در پایداری تجربه کنید.
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آنچه بر من گذشت...
مــن در یــک خانــواده بــا قشــر متوســط بــزرگ شــدم و زندگــی معمولــی
داشــتم؛ امــا همیشــه در انجــام دادن و زمانبنــدی فعالیتهایــم دچــار مشــکل
بــودم و بااینکــه همیشــه ســرم بســیار شــلوغ بــود ،ولــی احســاس میکــردم
کارهایــم بهخوبــی پیــش نمــیرود و زمــان را از دســت میدهــم .همچنیــن
نمیتوانســتم تعادلــی میــان کار ،روابــط و اســتراحت داشــته باشــم.
و ازآنجاییکــه همیشــه دوســت داشــتم در هــر کاری بهتریــن باشــم ،زندگــی
افــراد موفــق را تحقیــق و مطالعــه کــردم و تکنیکهــا ،روشهــا ،دســتورالعملها
و رازهــای آنهــا را کشــف کــردم و موضوعــی کــه در تمامــی افــراد بــه نتیجــه
واحــدی رســیدم ،ایــن بــود کــه ایــن افــراد مهندســان زمــان موفقــی هســتند و
در تقســیم وقــت حســن تدبیــر دارنــد و میتواننــد از وقــت خــود بهتریــن بهــره
را بــرده ،بهتریــن عملکــرد را داشــته و تعادلــی را میــان انجــام فعالیتهایشــان
بــرآورده ســازند.
و حــال در موقعیتــی قــرار دارم کــه تعادلــی پایــدار میــان کار ،روابــط و
اســتراحتم برقــرار اســت.
چهچیز تابهحال مانع موفقیتمان شدهاست؟
در جهــان امــروزی ،مســئلهای کــه ســرعت مــا را دررســیدن به خواســتههایمان
کــم میکنــد و یــا گاهــا کام ـ ً
ا متوقــف مــی ســازد ،محیــط بیرونــی نیســت،
بلکــه بــا توجــه بــه توانایــی اعجابانگیــز ذهــن ،محیــط درونــی ماســت.
اولین و مهمترین راز دستیابی به اهدافمان ،شناسایی و
آزادسازی ترمزدستیهای ذهنی است.
وجــود تفــاوت در رفتــار افــراد بــه تواناییهــا و قابلیتهــای آنهــا مربــوط
نمیشــود ،بلکــه در اکثــر مواقــع بــه شــرایط ذهنــی و جســمی فــرد در آن
لحظــه ارتبــاط پیــدا مــی کنــد.
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بســیاری از افــراد بــه دنبــال ایــن هســتند تــا بتواننــد تعادلــی را میــان کار،
روابــط و استراحتشــان ایجــاد کننــد .اینهــا واقعیتهایــی هســتند ،کــه
نمیتــوان آنهــا را از هــم جــدا دانســت.
فــرض تعــادل بیــن کار ،روابــط و اســتراحت بــر اینســت کــه مــی تــوان هرســه
ایــن واقعیــات را بــه بهتریــن نحــو اداره کــرد .امــا کارشناســان مدیریــت زمــان و
تحقیقــات دانشــگاهی بــر ایــن باورنــد کــه امــکان آن وجــود نــدارد.
از ای ـنرو نــام ایــن کتــاب را مهندســی زمــان نامیــدم و مفهــوم آن تقســیم
منطقــی و هوشــمندانه زمــان و ایجــاد تعــادل میــان کار ،روابــط و اســتراحت
اســت.
درمورد تعادل ،به نکاتیکه اشاره میکنم توجه داشتهباشید.
درواقــع تعــادل ،همــان مدیریــت انــرژی و تعهــدات اســت .وقتــی شــما از
چشــمانداز ،ارزشهــا و همچنیــن اهدافخــود ،آگاهــی داشتهباشــید ،مطمئنــ ًا
کمتــر کار میکنیــد.
تعــادل بــرای هــر فــردی ،معنــای خــاص خــودشرا دارد .پــس شــماهم
میتوانیــد تعــادلرا بــرای خودتــان معناکــرده و مطاب ـق آن برنامهریــزی کنیــد.
مهندسی زمان درواقع همان تقسیم منطقی و هوشمندانه زندگی است!

همانگونه که خودتان آگاهی دارید،
انسانها از لحاظ یادگیری به  4بخش اصلی تقسیم میشوند:
 .1خواننده
 .2شنونده
 .3بیننده
 .4عملکننده
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شما جزء کدامیک هستید؟!

بــه شــما تبریــک مــی گویــم ،چراکــه شــما ســبک مطالعــه خــاص خودتــان
را داریــد و احتمــاال میدانیــد چطــور بــه بهتریــن نحــو چیزهــای جدیــدی را
بیاموزیــد.
هرچنــد روش هــای متفاوتــی بــرای خوانــدن ایــن کتــاب وجــود دارد ،امــا
دوســت دارم چنــد پیشــنهاد مفیــد بــه شــما ارائــه دهــم.
ممکــن اســت بخواهیــد ابتــدا بــه کتــاب نیمنگاهــی بیاندازیــد تــا احساســی
کــه هنــگام مطالعــه پیــدا مــی کنیــد را بشناســید و بعــد از آن تصمیــم بگیریــد
زندگیتــان را آنگونــه کــه مــی خواهیــد خلــق کنیــد.

خبر خوشی برایشما دارم!

اصــول ایــن کتــاب بهترتیبــی ارائــه شــدهاند کــه هریــک ازآنهــا اصلبعــدی
را میســازد.
ســاختار ایــن کتــاب هماننــد اعــدادی هســتند کــه در یــک قفــل رمــزدار
پیچیــده قــرار دارنــد .شــما بــه تمامــی ایــن اعــداد نیــاز داریــد و بایــد ترتیــب
آنهــا را رعایــت کنیــد.
هنــگام مطالعــه ،زیــر هرجملــهای کــه احســاس کردیــد مهــم اســت خــط
کشــیده و یــا بــا یــک ماژیــک فســفری آن را رنگــی کنیــد .ایــده هــا و اقداماتــی
کــه بــه ذهنتــان خطــور مــی کنــد را در حاشــیه کتــاب بنویســید.
همــواره یادتــان باشــد ایــن یادداشــت هــا و قســمت هــای مشــخص شــده را
بارهــا و بارهــا مــرور کــرده ،تــا ملکــه ذهنتــان شــود.
تکرار ،شاهکلیدی برای یادگیری است.
پــر انــرژی باشــید و مصمــم؛ و ایــن ترفنــد هــا را اجرایــی کنیــد .بعــد از
اجــرایآن و مشــاهده نتیجههــا متحیــر خواهیدشــد.
ن اصــول آشــنا هســتید.
اغلــب ممکناســت متوجهشــویدکه بــا بعض ـیاز ای ـ 
عالــی اســت!
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امــا صادقانــه از خــود بپرســیدکه آیــا آنهــارا بــه کار مــی بریــد؟! اگــر نــه،
همیــن حــاال خــود را بــه انجــام آن متعهــد کنیــد.
همین االن!
مــن  ................................متعهــد مــی شــوم کــه مــوارد فــوق را رعایــت کــرده
و در انجــام ایــن اصــول پایــدار باشــم؛ همچنیــن مصممانــه مــی خواهــم در
زندگــیام بهتعادلرســیده و بــه خواســتههایم در کمتریــن زمــان ممکــن
دســت یابــم!
						

محل امضاء

بــه خاطــر داشــته باشــید ،ایــن اصــول زمانــی نتیجــه مــی دهنــد کــه آنهــا را
بــه کار ببریــد.
درضمــن ،تجربــه نشــان داده ،مــواردی کــه زیــاد بــرروی انجــام آنهــا
مقاومــت مــی کنیــد ،مــواردی هســتند کــه بیشــتر بــه آنهــا نیــاز داریــد.
بازهــم تاکیــد مــی کنــم! صرفــا مطالعــه ایــن کتــاب کافــی نیســت.
اقــدام اســت کــه نتیجــه مــی دهــد.
نفس عمیقی بکشید!
زیــرا همــه  -ازجملــه شــما  -همیشــه بهتریــن کاری کــه میدانســتید درســت
اســت و میتوانســتید را انجــام دادهایــد .امــا حــاال شــما در مرحل ـهای هســتید
کــه بیشــتر مــی دانیــد.
این هوشیاری و آگاهی جدید خود را به بهترین نحو جشن بگیرید.
بهشما صادقانه تبریک میگویم .به آیندهای جدید ،خوشآمدید!

اکنون زمان آن رسیدهاست که زندگیرا که تصورشرا کردهاید
آغاز کنید.

هنری جیمز« 1نویسنده آمریکایی ،صاحباثر  20رمان»

Henry James .1
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زندگی شما مثل یک کتاب است!
صفحــه عنــوان آن بــه نــام شماســت .مقدمــه آن ،معرفــی شــما بــه
دنیاســت .صفحــات آن گــزارش روزانــه تالشهــا ،کوشــشها،
لذتهــا و یاسهــای شــما اســت.
هرروز افکار و اعمال شما در کتاب زندگیتان ثبت میگردد.
هــر ســاعت تاریخچ ـهای بــه وجــود میآیــد کــه بایــد بــرای همیشــه
باقــی بمانــد.
روزی فرامیرسد که کلمه پایان ،باید برای همیشه باقی بماند.
پسکاری کنید که در مورد کتابتان بگویند؛
تاریخچــهای اســت از اهــداف عالــی ،خدمــات بیدریــغ و کارکــرد
بســیار خــوب.
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همینحاال دستبهکار شوید!
«خیلــی از مــردم میمیرنــد ،درحالیکــه هنــوز ترنــم حیــات در
درونشــان جــاری اســت .چــرا اینطــور اســت؟ اغلــب بهاینعلــت
کــه همیشــه در حــال آمــاده شــدن ،بــرای زندگــی کــردن هســتند.
قبــل از اینکــه ایــن را بفهمنــد ،مهلــت آن بــه سررســیده اســت».
الیور وندل هولمز

1

برخیزیــد و دسـتبهکار شــوید .هیـچگاه موعــد کامــل بــرای شــروع کاری
فرانمیرســد .اجــازه ندهیــد شــانس در خانهتــان را بزنــد و بعــدازآن حرکــت
کنیــد .شــانس بــدون حرکــت شــما هی ـچگاه در خانــه شــمارا نخواهــد زد.
1. Oliver Wendell Holmes Sr.
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فقط حرکت کنید .همین حاال!
آیــا میخواهیــد مهــار تکتــک لحظاتتــان را در دســتانتان داشــته باشــید؟
همیــن حــاال برویــد و کتابــی در ایــن زمینــه مطالعــه کنیــد .کالسهــای
آموزشــی را فــرا گرفتــه و فایلهــای آموزشــی مرتبــط را دانلــود کنیــد .یکایــک
اصــول آن را اجــرا کنیــد.
آســتینتان را بــاال بزنیــد و شــروع کنیــد ،شــما نمیدانیــد کــه در بــام
آســمانخراش خواســتههایتان چــه خبــر اســت و یــا نمیتوانیــد تمامــی
اتفاقــات آینــده را پیشبینــی کنیــد ،امــا شــما گام برداریــد.
در مسیر ،آنها را نیز یاد خواهید گرفت.
«ابتدا از صخرهها باال بروید .برای برگشتن و پایین آمدن خودتان
بالهایی میسازید».
«ری برادبری - 1نویسنده آمریکایی رمانهای علمی تخیلی»

پشتکار و عمل:
یا راهی را باید یافت ،یا راهی را باید ساخت.
وقتی به یک مانع و مشکلی برمیخوریم ،چه میکنیم؟
اغلــب افــراد ناموفــق مینشــینند و زمیــن و زمــان را مقصــر قلمــداد میکننــد
و زمانشــان را از بیــن میبرنــد و همانطــور منتظرنــد تــا از عالــم غیــب فرجــی
شو د .
امــا انســانهای موفــق بــدون فــوت وقــت دس ـتبهکار میشــوند و بــر ایــن
باورنــد یــا راهــی را خواهــم یافــت و یــا راهــی را خواهــم ســاخت.
به این مثال زیبا دقت کنید:
دو قطره آب اگر کنار هم قرار بگیرند چه میکنند؟
Ray Bradbury .1
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آنهــا تصویــر قطــره دیگــر را در خــود دیــده و بــه هــم میپیوندنــد و یــک
قطــره بزرگتــر تشــکیل میدهنــد.
اگر چند سنگ نزدیک به هم شوند چه میشود؟
شــاید تصویــر ســنگ دیگــر را تــا حــدودی در خــود ببیننــد ،امــا آنهــا هیـچگاه
باهــم یکــی نمیشــوند.
هرچــه ســختتر و قالبیتــر باشــید ،فهــم دیگــران برایتــان مشــکلتر و
درنتیجــه احتمــال بزرگتــر شــدنتان نیــز کاهــش مییابــد.
مهارتهایــی کــه شــمارا در جهــت آرامــش ،بزرگوارتــر و اجتماعیتــر شــدن
کمــک خواهنــد کــرد را بــه یــاد داشــته باشــید
 نرمی بخشش مدارا پشتکارحاال چه چیزی سختتر و مقاومتر است؟ آب یا سنگ؟
اگر سنگ از کوهی سرازیر شود و به مانعی برخورد کند چه میکند؟
اگــر مانــع کوچــک باشــد از روی آن عبــور میکنــد ،اگــر متوســط باشــد آن را
در هــم میشــکند ،اگــر بزرگتــر باشــد پشــت آن مینشــیند تــا تقدیــر بعــدی
چه باشــد؟
اما آب چه میکند؟
ابتــدا ســعی میکنــد مانــع را بــا خــود همــراه کنــد ،اگــر نتوانســت ،آنــگاه
بــدون دردســر بــه دنبــال فــرار از کوچکتریــن روزنــه میگــردد و اگــر
نتوانســت صبــر میکنــد تــا بهانــدازه کافــی قــوی شــود .آنــگاه یــا از روی
مانــع عبــور میکنــد و یــا مانــع را در هــم میشــکند.
آب در عیــن نرمــی و لطافــت در مقایســه بــا ســنگ بهمراتــب
سرســختتر و دررســیدن بــه هــدف خــود لجوجتــر و مصممتــر
اســت.
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ســنگ ،پشــت اولیــن مانــع جــدی میایســتد ولــی آب راه خــود را بــه ســمت
دریــا پیــدا میکنــد.
در زندگی باید معنای واقعی سرسختی و استواری و مصمم بودن را
در دل نرمی و گذشت جستجو کرد.
گاه الزم است کوتاه بیاییم.
گاه باید نگاهمان را به سمت دیگری بدوزیم.
صبور باید بود ،اما همیشه مصمم.

در حق من بیعدالتی نکنید!

مــن طرفــدار آمــوزش ،تدریــس ،ســاخت و پــرورش مهــارت هســتم .اگــر بــه
آمــوزش بیشــتری نیــاز داریــد پــس برویــد و آن را کســب کنیــد .در آن کالس
ثبتنــام کــرده و یــا در همایــش مربــوط بــه آن شــرکت کنیــد .ممکــن اســت
بــه مربــی یــا اســتادی بــرای رســیدن بهجایــی کــه میخواهیــد برویــد نیــاز
داشــته باشــید اگــر اینطــور اســت پــس برویــد و یکــی را انتخــاب کنیــد.
میترسید؟!
آخرش که چی؟
تــرس را احســاس کنیــد و درهرصــورت کار را انجــام دهیــد .راهــکار کلیــدی
آن اســت کــه فقــط شــروع کنیــد .منتظــر نمانیــد تــا زمانــی کــه کامـ ً
ا آمادگــی
پیــدا کنیــد .چــون هرگــز آمادگــی کامــل پیــدا نخواهیــد کــرد.
مــن کار تدریــسام را بهعنــوان دبیــر نقشهکشــی ســاختمان بــا نرمافــزار
اتوکــد شــروع کــردم .بــا مــدرس کامــل بــودن خیلــی فاصلــه داشــتم .میبایســت
خیلــی چیزهــا در مــورد کنتــرل کالس ،نظــم مؤثــر ،چگونگــی اجتنــاب از مــورد
تمســخر واقعشــدن و چگونگــی انگیــزه دادن بــه دانــش آمــوزان فرامیگرفتــم.
امــا مجبــور بــودم درهرصــورت شــروع کنــم و ایــن دررونــد آمــوزش و تدریــس
بــود کــه مــن آنهــا را آموختــم.
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بیشــتر زندگــی انســان آمــوزش در حیــن کار کــردن اســت .بعضــی از مهمتریــن
مطالــب فقــط دررونــد انجــام کار یــاد گرفتــه میشــوند .کاری انجــام داده و
نتیجــهاش را میبینیــد .متوجــه میشــوید کــدام نتیجــه میدهــد و کــدام
نمیدهــد.
اگــر از تــرس اشــتباه عمــل کــردن ،ضعیــف یــا بدعمــل کــردن اصـ ً
ا کاری
نکنیــد ،هرگــز نتیجـهای از آن کار نمیگیریــد و بنابرایــن هرگــز بهبــودی در کار
شــما حاصــل نمیشــود.
بیشتر زندگی انسان ،آموزش در حین کار کردن است.

وقتــی مــن حرفــهی تجــارت خــود را درزمینــهی ســقفهای کاذب شــروع
کــردم ،فکــر کــردم عقیــده خوبــی اســت اگــر ایــن محصــول را بــه افــرادی
کــه کارشــان ســاختمان اســت بفروشــم .فکــر کــردم آنهــا میتواننــد باقیمتــی
کمتــر ســقف کاذبــی بهتــر را داشــته باشــند .بنابرایــن فهرســتی از همــه
پیمانــکاران و کارفرمایــان ســاختمان تهیــه کــردم و تمــاس تلفن ـیام را بــا آن
افــراد شــروع کــردم.
بــرای تهیــه ایــن لیســت قلــم و کاغــذی برداشــته و یــک لیســت ســازمانیافته
تدویــن کردم.
گاهــی نمیتوانســتم مســتقیم ًا بــا کارفرمــا صحبــت کنــم .بعضــی مواقــع بــه
مــا میگفتنــد عالق ـهای بــه ایــن کار ندارنــد .چندیــن بــار نگــران شــدم امــا
باالخــره بعدازاینکــه توانســتم بــا تصمیمگیرنــده اصلــی ســاختمان گفتگــو کنــم،
جلسـهای تنظیــم کــردم و در مــورد فوایــد ســقف کاذب ســخن گفتــم.
توانســتم چندیــن پــروژه را بــه فــروش قطعــی برســانم! چنــد تــا از کارفرمایــان
ایــن ســقف را پســندیدند .تــا انــدازهای کــه اآلن مشــتاقانه در انتظــار پــروژه
بعدیانــد.
امــا بعــدازآن چــه شــد؟ بایــد مشــتریهایم را بهتــر ســازماندهی میکــردم
و ابــزار مناســبی بــرای ایــن کار میداشــتم،
همچنــان بــرای ایــن موضــوع بــه دنبــال راهــکاری ارزشــمند بــودم کــه
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درنهایت به یک راهکار مناسب رسیدم!
مطالعــه و یادگیــری دربــاره روشهــای بازاریابــی و مدیریــت
ارتبــاط بــا مشــتری.
مســیر ایــن مطالعــه فوقالعــاده بــود و تاثیــر بســیار ارزشــمندی را در
کســبوکارم شــاهد بــودم .بــرای موفقیــت تضمیــن شــده و روز افــزون در
کس ـبوکارم ،ابزارهایــی بــرای ارتبــاط بــا مشــتری شناســایی و تهیــه کــردم.
به شما هم این ابزارها را پیشنهاد میکنم!1
آیــا از شــنیدن جــواب منفــی بــه تلفنهــا کمــی ترســیدم؟ بلــه! آیــا میدانســتم
وقتــی شــروع کــردم بعــدازآن ،چــه اتفاقــی میافتــد؟ نه!
سعی نکردم تمامی محصوالت را یکجا و روی هوا به کسی بفروشم.
همانطــور کــه در حــال یادگیــری بــودم ادامــه دادم .امــا مهمتریــن نکتــه
ایــن بــود کــه مــن فقــط شــروع کــردم .بــا مردمــی کــه میخواســتم بــه آنــان
صحبــت کنــم ارتبــاط برقــرار کــردم.
ممکــن بــود محصــول مــن آنهــا را دررســیدن بــه اهدافشــان کمــک کنــد.
همهچیــز حــل شــد .چــون خواســتم خطــر کنــم و داخــل حلقــه بپــرم.
شــما هــم بایــد شــروع کنیــد .از همانجایــی کــه هســتید شــروع کنیــد قــدم
برداریــد و بهجایــی کــه میخواهیــد برســید.
هــرگاه از کاری ترســیدی ،خــود را در آن بینــداز .زیــرا تــرس از
آن کار ،بزرگتــر از خــود آن کار اســت.
امام علی (ع)

www.amootco.ir .1
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چگونه شروع کنیم؟!
سفری هزار کیلومتری با اولین قدم آغاز میشود.
ضربالمثل چینی

کلید موفقیت این است که هر آنچه در این کتاب آموختهاید عملی کنید.
دستبهکار شوید!
مــن نهایــت تــاش خــودم را کــردم تــا اصولــی بــه شــما ارائــه دهــم و
ابــزاری در اختیارتــان بگــذارم کــه بــرای رســیدن بــه همــه آرزوهایتــان بــه
آن نیــاز داریــد .ایــن اصــول بــرای مــن نتیجهبخــش بــوده و خواهــد بــود
و همینطــور بــرای خیلیهــای دیگــر ،میتوانــد بــرای شــما هــم مؤثــر
باشــند .امــا اینجاســت کــه اطالعــات ،انگیــزه و الهــام متوقــف میشــود و کار
هوشــمندانه و ســخت (توســط شــما) شــروع میشــود.
شــما و شــما بهتنهایــی مســئول اقــدام ،جهــت خلــق زندگــی رؤیایــی خودتــان
هســتید ،هیچکــس دیگــری نمیتوانــد آن را بــرای شــما انجــام دهــد.
شــما صاحــب همـهی هــوش و نبــوغ و منابــع موردنیــاز بــرای شــروع هســتید
و باالخــره آنچــه را میخواهیــد خلــق خواهیــد کــرد .میدانــم کــه میتوانیــد
آن را انجــام دهیــد .خودتــان هــم میدانیــد کــه میتوانیــد.
بنابرایــن از جــا برخیزیــد و انجامــش دهیــد! همانقــدر کــه ســخت اســت،
لذتبخــش هــم هســت .بنابرایــن یادتــان باشــد از ایــن ســفر لــذت ببریــد.
هر کس بهجایی رسیده که اآلن هست ،حتماً از جایی شروع کرده
که قب ً
ال بوده.
ریچارد پل ایوانز
نویسنده کتاب پرفروش جعبهی کریسمس
2
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اوج رسانی بیانتها!

از شــما اجــازه میخواهــم تــا شــمارا تشــویق کنــم بــه مطالعــه چندیــن و
چندبــاره کتــاب!
ایــن کتــاب را بارهــا و بارهــا بخوانیــد و نــکات آن را مــرور کــرده و بــه
ســواالتش مجــددا پاســخ دهیــد ،تمرینهایــش را اجــرا کــرده و آنهــا را بــه
دیگــران آمــوزش دهیــد .بســیار ســریع متوجــه خواهیــد شــد کــه هربــار کــه
مجــدداً آن را میخوانیــد  ،نــه تنهــا آنچــه را یــاد گرفتیــد تقویــت میکنیــد،
بلکــه مطالــب جدیــدی را متوجــه خواهیــد شــد کــه در اولیــن مطالعــه متوجــه
آن نشــده بودیــد.
انتقــال تمامــی باورهــا و رویکردهــای اینکتــاب بــرای جــذب و اجــرای آن
کمــی زمــان میبــرد ،بــه خودتــان فرصــت بدهیــد.
همینطــور از شــما تقاضــا دارم چنــد نســخه از ایــن کتــاب را بــه فرزنــد
نوجــوان و پیشدانشــگاهی خــود ،کارمندانتــان ،تیــم کاریتــان و یــا مدیرانتــان
بدهیــد .شــگفتزده خواهیــد شــد کــه چگونــه میتوانیــد خانــواده ،تجــارت و
حرفهخودتــان را بــا دادن ایــن کتــاب بــه دیگــران ،جهــت اســتفاده از اصولــش
متحــول کنیــد.
در ایــن دوره و زمانــه بســیاری از مــردم در حالــت ناامیــدی و افســردگی درونــی
بــه ســر میبرنــد .زمــان آن رســیده کــه تغییــری حاصــل شــود!
بــدون شــک همــه مــا دارای قدرتــی درونــی هســتیم تــا آســمانخراش
خواســتههایمان را خلــق کنیــم و زندگــی ایدهآلمــان را بســازیم .امــا بایــد آن
را درخواســت کنیــم .صرفــا ایــن اصــول را بــا اســتفاده از مطالعــه فــرا نخواهیــد
گرفــت .بایــد ایــن اصــول را اجــرا کنیــد .کار ســختی اســت؟! پیشــنهادی
قدرتمنــدی برایتــان دارم.
آنچه را میدانید ،به دیگران هم بیاموزید!
ایــنکار تعهــد اجــرای اصــول را در شــما نهادینــه خواهدکــرد .یکــی از
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مزیتهــای دوستداشــتنی کار تحقیــق و بررســی و آمــوزش ایــن اســت
کــه مــن هرچــه را یــاد میگیــرم و بــه آن عالقهمنــدم ،بــه دیگــران هــم
میآمــوزم .بــا ایــنکار همزمــان هــم بــه خــودم هــم بــه اطرافیانــم خدمــت
کــردم.
این اصول را به دیگران یاد دهید!
در مــورد کســی کــه میخواهیــد ایــن اصــول را بــه او آمــوزش دهیــد فکــر
کنیــد .آیــا میتوانیــد یــک گــروه تشــکیل دهیــد و هفتگــی تبــادل اطالعــات
داشــته باشــید؟ آیــا میتوانیــد ایــن مــوارد را در دانشــگاهها بــه بحــث آزاد
بگذاریــد؟ آیــا میتوانیــد جلســهای ترتیــب دهیــد و دربــاره ایــن اصــول بــا
همــکاران ،دوســتان و عزیزانتــان بــه گفتگــو بپردازیــد؟
با این کار در واقع به خودتان کمک کرده اید!
بزرگتریــن خدمتــی کــه میتوانیــد بــه ایــن دنیــا ببخشــید ،ایــن اســت کــه
بیشــتر خودآگاهــی داشــته و خــود را بشناســید .دومیــن خدمــت بزرگــی کــه
میتوانیــد بکنیــد ایــن اســت کــه بــه دیگــران کمــک کنیــد تــا آنهــا هــم
همانکارهــارا بکننــد.
چــه دنیــای شــگفت انگیــزی خواهــد شــد اگــر همــه مــا ایــن کار را انجــام
دهیــم.
هدفــم ایــن اســت تــا بــا مطالعــه ایــن کتــاب و ادامــه دادن ایــن مســیر در
زندگیتــان آن دنیایــی کــه میخواهیــد را بــرای خودتــان خلــق کنیــد .زیــرا
اگــر اینطــور شــود ،رســالتم از ســاخت زندگــی ایــدهآل در ســریعترین زمــان
ممکــن و الهــام بخــش بودنتــان را کامــل کــردم.
یکــی از اســاتید معنــویام بــه مــن آموخــت همیشــه شــاگرد کســانی باشــم
کــه باالتــراز مــن هســتند ،معلــم کســانی باشــم کــه از مــن پایینتــر هســتند ،و
همســفر و همــکار کســانی باشــم کــه همســطح مــن هســتند.
این پیشنهادی خوب ،برای همه ماست!
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مــن دنیــا را جایــی تصــور میکنــم کــه شــناخت افــراد از زندگــی درجــه
باالیــی گرفتــه اســت .مکانــی کــه مــردم آن بــر ایــن باورنــد کــه توانمندنــد و
آمادهانــد تــا از تواناییهایشــان بــه بهتریــن نحــو بــرای خدمــت بــه مــردم و
خودشــان بهــرهگیرنــد .و بــه درجــهای اعــاء از خداشناســی برســند.
میخواهــم ایــن اصــول در دانشــگاهها بــه عنــوان یــک واحــد درســی ارائــه
داده شــود و پیشنیــاز شــغلهای ایــدهآل باشــد و مدیــران شــرکتها و مراکــز
خصوصــی و دولتــی ،ایــن ترفندهــا را در گزینــش کارکنــان سازمانشــان بــه
عنــوان یــک پیشنیــاز انتخــاب کننــد و بــاور مردمــان ســرزمینم ،مملــوء از
شــادی ،انــرژی و اشــتیاق بــه موفــق بــودن باشــد.
بــا حضــور ایــن احســاس و شــناخت ایــن مســیر ،خوشــبختی چشــمانش را
بــه ســمت مــا بــاز کــرده و مــا ،بــا نــگاه پرمحبتمــان بــه چشــمانش ،زندگــی را
عاشــقانه زندگــی کنیــم.
بســیار خوشــحال میشــوم کــه در توســعه و نشــر ایــن رســالت بــه مــن
ملحــق شــوید .اگــر دوســت داریــد بــا مهندســان زمــان همــراه شــده و بخشــی
از خانــواده مــا باشــید ،بــه ســایت:
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مراجعــه کنیــد و در آن عضــو شــوید .مــا بــه شــما ایــن امــکان را میدهیــم کــه
مســیر زندگیخودتــان را زیبــا زندگــی کنیــد.
اکنــون تصمیــم بــا شماســت کــه فقــط خواننــده ایــن کتــاب باشــید یــا عمــل
کننــده بــه اصــول آن .بــاوردارم شــما جــزء گــروه دوم هســتید و خوشحــال
میشــوم کــه خبرهــای موفقیتتــان را از طریــق روشهــای ارتباطــی زیــر بــا
مــن بــه اشــتراک بگذاریــد.
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ایــن کتــاب الکترونیکــی ،صفحــات ابتدایــی و انتهایــی کتــاب |مهندســیزمان|
نوشــته میــاد ابراهیمــی اســت.
اگــر میخواهیــد نســخه کامــل ایــن کتــاب را بــه صــورت الکترونیکــی تهیــه کنیــد،
کافیســت بــر روی |دانلــود فایــل| کلیــک کنیــد.

همچنیــن میتوانیــد تنهــا بــا کلیــک بــر روی عکــس کتــاب و ثبــت درخواســتتان در

ســایت ،خــو ِد کتــاب را بــه صــورت فیزیکــی ســفارش داده و مــا آنرا برایتــان ارســال
کنیــم.
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