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اص اًجَُ کبسّبیی کِ ثبیذ اًجبم دّیذ ٍ همذاس کوی کِ تب ثِ حبل ثهِ اهبیهبى سدهبًهذُ ایهذ
هضطشة ّستیذ؟
ًگشاى ًجبضیذ تٌْب ًیستیذ ّوِ ٍضؼیتی هطبثِ ضوب داسًذ .هب دس دًیبیی ثسیبس ضلَؽ ٍ اشهطغلِ صًهذیهی
هی کٌین ٍ .الؼیت ایي ادت کِ صهبى ثِ اًذاصُ کبفی ثشای ّوِ چیض ٍجَد ًذاسد ٍ ثشای اًجبم ّوِ کبسّب ّهن

پٌج گام تا رسیذى بِ
هَفقیت در کار

اًشطی کبفی ًذاسینّ .وِ ضوب هطوئٌبً صهبًی دس طَل صًذییتبى فکش کشدُ ایذ کِ چِ هی ضذ خذا ّفتهِ سا ۸
سٍص یب سٍص سا  ۰۳دبػت هی آفشیذ .ثِ ًظش خَة ادت اهب ایش آًطَس ّن ثَد هب آى صهبى اضهبفهی سا ّهن

ارسیابی :چِهیخَاّین؟

جزة هی کشدین ٍ ثبص دس ّوبى ًمطِ ثَدین!!!

در چِ جْتی در حزکتین ؟

پٌج گام بزای هذیزیت ّز کاری ،کِ با اًجام آًْا هیتَاًین بِ هَفقیت بیشتزی دست پیذا کٌین.
 -1ارسیابیٍ :اقعاً چِ هی خَاّین؟ در چِ جْتی رٍ بِ حزکتین؟ االى چِ هی کٌین؟
ٍ -2اقعی شذى :چِ چیش ٍاقع ًا اّویت دارد ٍ رٍی اّذاف طَالًی هذت ها اثز هی گذارد ٍ بیشتز آى را
پشتیباًی هی کٌذ؟ چِ چیشّایی فاقذ اّویت ّستٌذ؟ چِ چیش حَاس ٍ توزکش هي را بز ّن هی سًذ؟
 -3بزًاهِ :بزای رسیذى بِ اّذافن چِ کار بایذ بکٌن؟ قذم ّای اصلی بزای رسیذى بِ اّذاف کذام ّا
ّستٌذ؟ چطَر بایذ ایٌکار را اًجام دّن؟ چِ بزًاهِ یا استزاتژی هي را هتوزکش هی کٌذ؟

ٍاقعی شذى :چِ چیییش
ٍاقعاً اّویت دارد؟
بزًاهِ :بزای رسیذى بیِ
اّذافن چِ کار بایذ بکٌن؟
توزکش :بزای رسیذى بیِ
ایي اّذاف ،بایذ اس چیِ
ساختارّایی پیزٍی کٌیذ؟

 -4توزکش :بزای رسیذى بِ ایي اّذاف ،بایذ چِ کسی باشیذ ٍ اس چِ ساختارّایی پیزٍی کٌیذ؟

کٌتزل  :آیا کیارّیای

 -5کٌتزل :آیا کارّای کَچک ٍ پیش پا افتادُ اًجام هی دّن؟ آیا ٍقتن را ّذر هی دّن؟ چِ چیش کار

کَچک ٍ پیش پا افتیادُ

هیکٌذ چِ چیش کار ًوی کٌذ؟ چطَر هی تَاًن کارّایی کِ اًجام هی دّن را هَثزتز کٌن؟

اًجام هی دّن؟ آیا ٍقتین

ثشًبهِ ثب ایذُ ّبیی کِ دس فکش هبدت ضشٍع هی ضَد؛ هب دٍدت داسین کبسی سا اًجبم دّین یب

را ّذر هی دّن؟

چیضی سا داضتِ ثبضین کلیذ هَفمیت ایي ایذُ داضتي ثشًبهِ ادت .هؼوَ ًال هب ثشای سدیذى ثِ
اّذافوبى ّیچ ثشًبهِ ای ًذاسین ٍ هشاحل ػولی ثشای آى دس ًظش ًوی ییشین اهب ثشای ددت یبفتي
ثِ آًچِ هی خَاّین ثبیذ الذاهبت ػولی آى سا ثشسدی کشدُ ٍ ثشًبهِ سیضی کٌین.
ثؼضی ٍلت ّب افشاد ضشٍع ثِ ثشًبهِ سیضی هی کٌٌذ ٍ ثؼذ کِ هی ثیٌٌذ ثشای سدیذى ثِ ّذفطبى
چمذس ثبیذ تالش کٌٌذ ٍ چِ کبسّبیی سا ثبیذ اًجبم دٌّذ دلسشد هی ضًَذ .ثیطتش ٍلت ّب اّذاف هب
ثشایوبى فمط ثِ ضکل سٍیب ثبلی هی هبًذ چَى ًوی تَاًین آًْب سا ثِ هشحلِ ػول دسآٍسین .ثشای
ایجبد یک ثشًبهِ اص اثتذا تب اًتْبی کبس ًیبص ثِ ًکبت هذیشیتی ادت .ثشای طشح سیضی ایي ثشًبهِ
ثبیذ ثجیٌیذ چمذس صهبى اًشطی هٌبثغ ٍ ضَق داسیذ .ثؼذ ثبیذ ثجیٌیذ کِ سدیذى ثِ ایي ّذف ثِ چِ
هذت صهبى ًیبص داسد .هؼوَ ًال افشاد ػبدت داسًذ صهبى الصم ثشای آى کبس سا کن دس ًظش ثگیشًذ ثِ
ّویي دلیل ّیچَلت هَفك ًوی ضًَذ .یبدتبى ثبضذ ایش هی خَاّیذ چیضی ثِ ثشًبهِ تبى اضبفِ
کٌیذ ثبیذ ( ًِ) یفتي ثِ کبسّبی دیگش سا ّن یبد ثگیشیذ تب ثتَاًیذ ثشای ّذف هَسد ًظشتبى جب ثبص
کٌیذ.

روابط عمومی و آموزش همگانی
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 )1ارسیابی
دس هشحلِ اسصیبثی دس ٍالغ هسیش ساُ سدیذى ثِ اّذاف سا تؼییي هی کٌین ٍ دس ایي هشحلِ ثبیستی ثِ دَاالتی اهبده
دّین اص جولِ دس چِ جْتی سٍ ثِ حشکتن؟ ثشای سدیذى ثِ اّذاف چِ ثبیذ ثکٌن؟ اسصیبثی اثضاسی ادت کِ ثِ هب ایهي
اهکبى سا هی دّذ ثجیٌین کجب ایستبدُ این تصوین ثگیشین کِ ثِ کجب هی خَاّین ثشٍین .ایش دٍسًگش ًجبضین ًسجت ثِ
هَلؼیت ّبی کًٌَی ٍاکٌص ًطبى هیذّین  .ثبیذ اثتذا صهبى حبل سا اسصیبثی ٍ دپس آیٌذُ سا اسصیبثی کٌین ٍ ثجیٌهیهن
ثشای سدیذى ثِ آًجب چِ ثبیذ ثکٌین.دسصذ خیلی کوی اص افشاد ّستٌذ کِ ایي دَاالت سا اسصیبثی هی کٌٌذ ٍ ًتیجِ آى
ضکست ثشًبهِ ادت.
ٍ )2اقعی شذى
اس اص ایي ثبیذ ٍالؼی ضَین .آیب ایي ثب جْتی کِ سٍ ثِ دَی آى داسیذ ثب اّذاف طَالًی هذتتبى دس صًذیی دهبصیهبس
ادت؟ ثب اًجبم ایي کبس چِ چیض ًصیت ضوب هی ضَد؟ چِ لیوتی سا ثبیذ ثپشداصیذ (ثب دس ًظش یشفتي صهبى اَل اًشطی
ٍ)..........؟ آیب هی تَاًیذ چٌیي لیوتی سا ثپشداصیذ؟ ایش ٍالؼ ًب چٌیي چیضی سا هی خَاّیذ چِ چیض اّویت داسد؟ دس ساُ
سدیذى ثِ آى چِ هسبئلی فکشتبى سا هٌحشف هی کٌذ؟
 )3بزًاهِ
دس هشحلِ ثؼذ ثبیذ ثشای سدیذى ثِ ّذفی کِ هیخَاّیذ ثشًبهِ ثشیضیذ .چِ الذاهبت ػولی ثبیذ ایص یهیهشیهذ .یهک
دلیمِ صجش کٌیذ ٍ دس رٌّتبى سٍی اّذاف طَالًی هذت توشکض کٌیذّ .وِ چیض سا ثِ کبهلتشیي ضکل تجسن کٌیذ .چهِ
هی ثیٌیذ؟ چِ هی کٌیذ؟ اػوبل ٍ سفتبس خَد سا چطَس هی ثیٌیذ؟ حبال دٍثبسُ دس رٌّتبى ثِ ػمت ثشیشدیذ ٍ ثجیٌیذ ثشای
سدیذى ثِ آًجب چِ کشدُ ایذ .
 )4توزکش
حبال کِ ًمطِ خَد سا رّي طشح سیضی کشدیذ ثجیٌیذ ثشای اًجبم آى ثِ چِ کسبًی ًیبص داسیذ؟ دٍثبسُ ثِ تجسن فکشی
ثشیشدیذ ٍ ثجیٌیذ طی آى اشٍطُ چِ دیذیبُ ّب ٍ ًظشاتی داضتیذ؟ چطَس آى کبس سا اًجبم دادیهذ؟ چهِ ثهشًهبههِ یهب
ادتشاتظی ضوب سا سٍی کبس هتوشکض کشد؟ یکی اص ثضسیتشیي اضتجبّبتی کِ اکثش هشدم هشتکت هی ضًَذ ایي ادت کهِ
ٍلتی ًمطِ ضبى کبهل هی ضَد دٍثبسُ هطغَل کبس ٍ دسییشی ّبی صًذییطبى هی ضًَذ ٍ ثشًبهِ ضهبى سا ثهِ کهلهی

ًکات کلیذی را
تشخیص دّیذ
 ببینید واقعاً رو به چه
جهتی دارید و چه چییی

شی ییا را بییه ی ی ییا ییی

رسا د.
 ببینید برای رسیدن به
ین هدف واقعاً چیه بیایید

بکنید و ی ها را یادداشی

کنید.

 ببینید برای رسیدن بیه

ی ا بیه چیه کیارهیای

دیگری باید ( ه) بگویید.

فشاهَش هی کٌٌذ ٍ .لتی ثشًبهِ تبى سا تٌظین هی کشدیذ ًگبّتبى ثِ تصَیش ثضسگ ثَدٍ .لتی هطغَل دسییهشی ّهبی
صًذیی ّستیذ ًوی تَاًیذ ثجیٌیذ کِ ایص سٍیتبى چیست هگش ایٌکِ ثشًبهِ ٍ ًمطِ سا ثِ خَثی دًجبل کٌیذ .

 )5کٌتزل
ّش اص یبّی ثِ ػمت ثشیشدیذ ٍ کبستبى سا اسصیبثی کٌیذ .ثِ لذم اٍل ثشیشدیذ .چِ هی کٌیذ؟ چِ چیض خَة کهبس ههی
کٌذ ٍ کجبی کبس هی لٌگذ؟ آیب ثِ خَثی ًمطِ تبى سا دًجبل هیکٌیذ؟ ثْتشیي اصالحبت الصم سا اػوهبل کهٌهیهذّ .هذف
طَالًی هذت خَد سا ّویطِ دس رّي داضتِ ثبضیذ ٍ هذاٍم کٌتشل کٌیذ کِ اّذاف کَتبُ هذت ثب اّذف طَالًی ههذت
ضوب یکی ثبضذ .سفتبستبى سا اسصیبثی کٌیذ .سدیذى ثِ اّذاف ثضسگ کبس ثسیبس دضَاسی ادت .اٍل ًمطِ ثهکهطهیهذ ٍ
توشکضتبى سا سٍی اّذاف کَتبُ هذتی ثگزاسیذ کِ ضوب سا دس سدیذى ثِ ّذف اصلی کوک کٌذ .

خط آخز
چبلص اصلی حفظ ًظن توشکض ٍ تشتیت دس ایي ادتشاتظی ّبدتّ .ذف اصلی ٍ ثلٌذ هذتتبى سا تطهخهیهه دّهیهذ

روابط عمومی و آموزش همگانی

ٍالؼگشا ثبضیذ ًمطِ ثکطیذ دبختبسّبیی ثشای حفظ توشکض فکشیتبى ایجبد کٌیذ ٍ کبستبى سا کٌتهشل کهٌهیهذ .ثهشای

شرکت آب و فا ضالب روستایی

ثشًبهِ خَد صهبى ثگزاسیذ ٍ سًٍذ کبستبى سا هذاٍم کٌیذ .ایش ٍالؼبً دس ایي اّذاف جذی ّستیذ ّویي اهشٍص ددت ثهِ

استان کرمانشاه

کبس ضَیذ .ثب ایي الذاهبت ادت کِ هی تَاًیذ ثِ هَفمیت ددت ایذا کٌیذ! اس ػجلِ کٌیذ.
صفحِ 2

