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دوره الزامات مدیریت فناوری در نظام تحقیق و
(R&D) توسعه

  26 امین دوره مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) در
کیفیت سازان سبز

نخستین سمینار چالش ها و مهارت های مذاکره
فروش فناوری مبتنی بر زبان صنعت  

خاتمه پروژه «سنجش میزان آمادگی استقرار نظام مدیریت ارتباط با
مشتریان (CRM)» بانک رفاه کارگران

  سخنرانی در موسسه پژوهشی علوم فناوری رنگ و پوشش
  تحویل دو فاز مطالعات فنی و مطالعات بازار امکان سنجی تاسیس

کارخانه تولید عصاره و اسانس گیاهی
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چند توصیه برای تقویت انگیزش

بعضی از تبعیض ها یا تفاوت های بیجا را حذف کنید.
فضای بی اعتمادی در سازمان مانند کارت های حضور و غیاب،

کنترل های سخت فیزیکی، پلیسی و اضافی را حذف کنید.
به سواالت و ابهامات کارکنان پاسخ دهید.

در برقراری رابطه دوستانه با کارکنان اعتدال را رعایت کنید.
نگرشی به وجود آورید که نشان دهد همان طور که شما برای

رضایت مندی کارکنان تالش می کنید آنان نیز متقابال برای
تحقق اهداف سازمان تالش کنند.

مناسبت های سالیانه را به اتفاق کارکنان جشن بگیرید.
تا می توانید کارها را کسل کننده نکنید.

تا می توانید آموزش چند منظوره را تشویق کنید.

 

کتاب انگیزش در محیط کار- لیدیا بانکز- فصل ششم- ارتباط باز را حفظ کنید-
صفحه 111

ابزار ریاست داشتن سعه صدر است.

کسی که دریا دل است و سعه صدر دارد، هنگام نماز تالطم



درونی پیدا می کند و خود به خود و با اشتیاق فراوان به سوی
نماز می شتابد. روزه ماه مبارک رمضان فضیلت برمی شمرد و

صبورانه روزه می گیرد. هنگام پرداخت خمس و ذکات، به
راحتی اموالی مه تعلق به خودش ندارد را از زندگی خود

مجزا ساخته و با رضایت کامل به اهل آن پرداخت می کند. در
انفاق، دلهره از تنگدستی ندارد و درک می کند که آنچه برای

رضای خدای تعالی به دیگران می بخشد، برای او ذخیره
می شود و باقی می ماند.

کسی که شرح صدر دارد از شخصیت و موقعیت اجتماعی
مطلوبی برخوردار می شود و در صورت به دست آوردن

قدرت یا ریاستی چند روزه و یا ثروتی که معلوم نیست تا چه
زمانی ماندگار باشد، خود را نمی بازد.

استقامت در برابر گناه، سعی در تقویت روحیه انتقادپذیری، حوصله به خرج دادن کارها، تحمل
مشکالت، مدارا با نامالیمات و اعمالی از این قبیل موجب ایجاد سعه صدر در وجود انسان و

رسوخ این خصلت نیکو در قلب او می گردد.

سیر و سلوک- آیه الله العظمی مظاهری- فصل چهاردهم- سعه صدر- صفحه
240

مهارت های ارتباطی

منظور از مهارت های ارتباطی، چیزی فراتر از فن بیان یا
مهارت های مذاکره است. ارتباط میان انسان ها اغلب به

طریق «زبان بدن» بهتر برقرار می شود. سنت گرایان نفوذ در
قلب ها را بهتر می شناسند و ارتباط با دیگران را راحت تر و

سریع تر انجام می دهند. اما نوگرایان با همنوعان خود
(نوگرایان) آسان تر ارتباط برقرار می کنند و چندان عالقه ای به

ارتباط با طیف مقابل (سنتگرایان) ندارند.

مهارت های ارتباطی، عامل موثر در تعامل، مدیریت، زندگی و موفقیت محسوب می شوند.

کتاب من ایرانی ام یا ما ایرانی؟! امید فدائی منش- فصل دوم- رفتارهای آشکار-
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هر زمان خواستید پس می گیریم!

جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود؟! سنگ
بنای بی اعتمادی...

اگر مشتري، خدمت عرضه شده را نپسندید، می
توانید تمام یا بخشی از وجه آن را باز گردانید؛ تا

رضایت او از میان نرود.

هزینه های روانی، زمانی، حسی، و جسمی که
درخریدهای نامطلوب بهمشتری تحمیل می گردد، هیچ گاه با عودت دادن وجه

دریافتی تسویه نمی گردد.

بسته آموزشی بازاریابی و فروش به سبک ایرانی- لوح فشرده شماره یک-
فروش به سبک ایرانی

در آپارات همراه ما باشید.

 

http://www.aparat.com/v/NRTvD


نکات کلی و ضروری در صرف غذا

مطلوب این است که غذا از جنس غذای دوایی نباشد. در
صورت استفاده از غذای دوایی، بهتر است همراه با آن از

غذای با مزاج مخالف استفاده شود.
مقدار غذا نباید به قدری زیاد باشد که باعت تخمه و فساد

گردد. همچنین نباید آنقدر کم باشد که باعث ضعف و الغری و
سقوط قوت گردد.

زمانی که هنوز مقداری اشتها به غذا وجود دارد باید دست از
غذا خوردن کشید.

سکون و آرامش بعد از غذا ضروری است زیرا سکون برای
هضم کامل الزم است. البته چند قدم حرکت کردن بعد از غذا مفید است چرا که سبب

قرار گرفتن غذا قمر معده می گردد. به طور کلی حرکت خفیف پس از غذا مناسب
است ولی حرکات شدید توصیه نمی شود.

نباید بدون اشتهای واقعی غذا میل شود. از سوی دیگر در زمان گرسنگی واقعی نباید
خوردن غذا را به تاخیر انداخت، زیرا این کار موجب ریخته شدن صفرا و مواد نا مناسب

به معده می گردد. تاخیر غذا بیش از نیم ساعت و حداکثر یک ساعت زیان آور است.
غذاهای مختلف نباید در یک وعده مصرف شود چون سبب تحیر طبیعت و سوء هضم

می شود.
زمانی که غذا هنوز در معده قرار دارد و هضم نشده است باید از مصرف هر گونه

خوراکی دیگر پرهیز شود؛ زیرا سبب عدم هضم و فساد هر دو غذا می شود.
در دو روز، سه بار غذای کامل میل شود به این نحو که روز اول صبح و شام، و روز بعد

فقط ناهار میل گردد.
رعایت عادت در دفعات غذا و کیفیت و کمیت و اوقات غذا خوردن الرم است، زیرا

عادت حکم طبیعت دوم را دارد و به هم زدن ناگهانی آن زیان آور است.
باید از مداومت بر یک نوع غذا پرهیز شود.

غذای تابستان باید سرد بالفعل و زمستان گرم و بالفعل باشد؛ به جهت اینکه ظاهر بدن
در تابستان گرم است و اگر غذای گرمی خورده ظاهر و باطن هر دو گرم شده، هضم
ضعیف می شود، همچنین در زمستان، ظاهر سرد است پس هرگاه با ورود غذای سرد

باطن سرد شود حرارت غریزی خاموش می گردد. در دو فصل دیگر باید غذا معتدل
باشد.

زیاده روی در خوردن هر کدام از غذاها می تواند منجر به عوارض شود، چنانکه ترشحات
موجب ضعف و الغری بدن می شود و برای عصب ها زیان آور هستند. غذاهای بی مزه

موجب کاهش اشتها و دلزدگی از غذاهای شور نیز الغری و خشکی می آورند و برای
چشم مضر هستند بنابراین د هیچ کدام نباید افراط کرد.

مضرت غذاهای شیرین و چرب را با غذاهای ترش می توان رفع کرد و بالعکس. همچنین
مشکل غذاهای بی مزه با شوری و تندی قابل رفع است.

استمرار در پرهیز غذایی و گرفتن رژیم های سخت بدن را ضعیف می کند.
غذاهای مرطب بارد مانند خورش کدو، سوپ جو و افزودنی هایی مانند تمرهندی و نارنج

و غوره برای افراد با مزاج گرم و تر مناسب تر است. افراد سرد و تر به غذای گرم و
لطیف مثل گوشت گنجشک و کبک با دارچین و زیره احتیاج دارند و بهتر است سرد و

خشک ها غذاهای رطوبت بخش معتدل مانند گوشت بره و زرده تخم مرغ استفاده کنند.
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