
 اما. دارد قدم ثبات و نظم تمركز، به نياز موفقيت. باشد سودآور درعين حال و سخت مي تواند موفق كار يك اداره و شروع

 دشوار، و چالش انگيز موقعيت هاي در بايد و دارد طوالني مدت تمركز به نياز بلكه نمي شود ايجاد شبه يك تنها نه موفقيت

 .باشيد داشته را الزم استواري و پشتكار

 نکات زیر می تواند کمکتان کند:
 
 سازماندهی داشته باشيد. 1

 

برای موفق شدن در کاری باید سازماندهی داشته باشيد. سازماندهی به شما کمک می کند کارها را تکميل کنيد و طبق 
 برنامه پيش روید. یک راه خوب برای این کار این است که یک ليست برنامه روزانه داشته باشيد و جلوی هر کاری را که

انجام می شود، یک تيک بزنيد. این کار مطمئنتان می کند که چيزی را فراموش نکنيد و همه کارها را یک به یک انجام دهيد. 
 

 
 جزئيات را ثبت کنيد. 2

 

با ثبت گزارشات دقيق و جزئی، می فهميد که کارتان در چه وضعيت  قرار دارد و با چه چالش های احتمالی روبه رو خواهد 
شد. فقط دانستن این، وقت الزم برای ایجاد استراتژی  هایی برای غلبه بر موانعی که ممکن است از موفقيت و پيشرفت 

کارتان جلوگيری کند، فراهم می کند. 
 

 
 رقبایتان را تحليل کنيد. 3

 

 رقابت، سازنده بهترین نتایج است. برای موفق شدن نباید از مطالعه کردن و درس گرفتن از رقبایتان بترسيد. 

 
 ریسک ها و پاداش ها را بشناسيد. 4

 

رمز موفق شدن این است که ریسک های حساب شده بکنيد تا به رشد کارتان کمک کند. سوال خوبی که می توانيد 
بپرسيد این است که، "چه معایبی دارد؟" اگر بتوانيد به این سوال پاسخ دهيد، می فهميد که در بدترین حالت چه اتفاقی 
خواهد افتاد. این اطالعات به شما کمک می کند بتوانيد ریسک های حساب شده ای بکنيد که می تواند پاداشی عالی برای 

 داشته باشد. كارتان
 

 
 خالق باشيد. 5

 

هميشه به دنبال راه هایی برای ارتقای کارتان باشيد تا آن را در بين رقبا متمایز و برجسته کنيد. باید درک کنيد که شما 
همه چيز را نمی دانيد و باید از ایده ها و نگرش های جدید برای کارتان استقبال کنيد. 

 

 
  متمرکز باشيد.6

 

 خواهيد رسيد. زمان می برد به همين علت باید روی موفقيت را شروع کرده اید به این معنی نيست که فورًا به ياینکه کار
رسيدن به اهداف کوتاه مدتتان تمرکز کنيد و بگذارید بقيه اتفاقات به موقع خود روی دهد. 

 

 
  آماده فداکاری باشيد.7

 

شروع یک کار جدید سخت است اما وقتی درها را باز کردید، کارتان شروع شده است. در بسياری از موارد، باید خيلی 
  کار می کردید زمان بگذارید. قبالبيشتر از زمانی که 

 
 خدماتی عالی ارائه دهيد. 8

ارائه خدمات عالی به مشتریان اهميت زیادی دارد. اگر شما خدمات بهتری را به مشتریانتان ارائه کنيد، آنها تمایل بيشتری 
برای مراجعه به شما خواهند داشت تا به رقبایتان. 

 

 
  استوار و ثابت قدم باشيد.9

 

 در یک کار است. باید هر روز برای موفق شدن پشتکار داشته باشيد. این عادت های مثبتی در موفقيتثبات قدم رمز 
طوالنی مدت ایجاد می کند که کمکتان می کند به مرور زمان سود ببرید. 

 
 


