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 مدیریت زمان :  فروردین 9

استخراج شده   psychology todayاین متن از با شما صحبت کنیم.  مدیریت زمان سالم!  امروز میخواهیم با هم درباره موضوع

  دقیقه  3مدت زمان الزم برای مطالعه آن  .مطالعه این متن اختصاص می دهید، سپاسگزاریماز این که بخشی از زمان خود را به  است

 تخمین زده میشود: 

کارهای عید و زمان هایی که فرزند ما درگیر  که زمان ندارند. در ایامنند ما، زمانه ی سرعت است و همه هم مدام تکرار میکزمانه 

ل  مندان دانشگاه ییدانش. ز آموزش دهیمفرزند خود نیما نیاز داریم تا زمان خود را مدیریت کنیم و این مدیریت را به  کنکور است 

 تکنیک های زیر را به شما پیشنهاد میکنند:  

! گاهی اوقات نیاز داریم تا کارهای مان را متوقف کنیم. باید یاد بگیریم در زمانی که استرس زیادی به ما وارد میشود.  توقف کنید! -1

را به حال خود بگذارید یا آنها  بگوییم. روی وظایف مهم خود تمرکز کنید. باقی کارها "نه" و به برخی از کارها  دست از کار بکشیم

در مواقعی که استرس کاری شما  بیشتر از یک دست ندارید پس وزنه متناسب با توانایی های خود را بلند کنید.   را واگذار کنید. شما

 زیاد است. یک کار را انتخاب کنید و تمام تمرکز خود را بر روی آن بگذارید. 

اغذ می آورید و به آنها نمره میدهید و زمان انجام  اورتان نمی شود، زمانی که تمام کارهای خود را روی ک!!! بلیست درست کنید -2

ذف کردن کارها نترسید. وقتی  ، به صورت خودکار برای انجام آنها زمان پیدا میکنید. باز هم تاکید میکنیم از حآنها را تخمین میزنید

 ای خواهید داشت.   را تیک میزنید احساس فوق العادهکاری را انجام میدهید و آن 

زمانی که شما کارهای بسیاری دارید مهم انجام دادن آنها به نحو خوب است. اما هیچوقت نمی  ! از کمالگرایی دست بردارید -3

ی که پیش میاید خودداری ابت اشتباه هایتوانید کارها را آنطور که دوست دارید به صورت کامل انجام دهید. از سرزنش کردن خود ب

 خطا نیست.  کنید. هیچ انسانی بدون 

 یاد بگیرید.)این تکنیک در کارگاه ساعت بیولوژیک آموزش داده شده است.(تکنیک تنفس را  -4
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