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مدیریت زمان هنوز یک مشکل
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فصل چهارم
ایجاد تغییرات  :از همان نقطه ای که هستید شروع کنید35

کار امروز را به فردا افکندن

بخش دوم

فصل یازدهم

بیست عامل ضایع کننده مهم و شیوه مقابله با آن
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فصل سیزدهم

فصل سوم
برنامه ریزی نامناسب
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فصل نهم
فصل دهم

مدیریت همراه با بحران
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کارمندان بی کفایت
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فصل پانزدهم
546

اجتماعی بودن
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فصل شانزدهم
آشفتگی در مسئولیت ها یا اختیارات

فصل نوزدهم
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فصل هفدهم
ارتباط ضعیف
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سفر
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بخش سوم

فصل هجدهم
ناکفایتی در کنترل و گزارشهای پیشرفت کار

اطالعات ناقص
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235

بهرهگیری از زمان برای بهتر زیستن و ثمر بخش بودن

چند سطر منتخب از کتاب:
شما همان وقتی را دارید که همگان دارند .همان  24ساعت ،همان  5446دقیقهیی که هرکس دیگری در اختیار دارد ،آن
چه که ندارید مهارت در به کارگیری وقت است؛ همان وقتی که در اختیار شماست.
صفحه 57
بدون هدف سراسر زندگی شما بی ثمر ،بی فایده و بدون اثر خواهد بود .بدون تعیین زمان حتی سادهترین هدف ها
دست نیافتنی میشود.
صفحه 15
یک راه مطمئن برای جلوگیری از بحران این است که برای خود زمانی را مشخص کنید که در درون آن مشکالت
کوچک را قبل از آن که بزرگ شده و تشدید یابند ،رفع کنید.
صفحه 556

نظر کارشناسی و مشاورهای پژوهشکده مدیریت زمان
از آنجا که این کتاب تعداد زیادی تست و تمرین در بر دارد و مباحث را بصورت عملیاتی به خواننده میآموزد ،توصیه
به مطالعه آن میشود.
همچنین این کتاب چندین بار توسط چند ناشر ،تجدید چاپ شدهاست که خود گواهی مفید و کاربردی بودن کتاب
میباشد.

دورههای آموزشی پژوهشکده مدیریت زمان که مرتبط با کتاب هستند
 مدیریت و مهارت در برنامهریزی کاربردی
 مدیریت و مهارت ارتباطی
 مدیریت و مهارت تفویض اختیار و کار سپاری
 مدیریت و سیستمهای ثبت و یادداشت (خودم منشی خودم)
 مدیریت استفاده مناسب از تکنولوژی اطالعات
 مدیریت ومهارت اداره جلسات
 مدیریت استفاده از ساختارهای فیزیولوژیکی و بیولوژیکی انسان
 مدیریت و مهارت کنترل و پیگیری امور
 مدیریت و مهارت گزارش نویسی و تندنویسی

