گام ششم

برنامه متخصص شدن در شغل دلخواه

با سالم خدمت شما دوست گرامی سایت طرح نور
این برنامه مناسب کسانی است که میخواهند در زمینه رشته خودشان
متخصص و حرفهای شوند و برای اینکه شما را در چند رشته متخصص
کند ،مفید و سودمند نیست و همچنین ما نیز پیشنهاد میکنیم ،در چند
رشته متخصص نباشید.
شما هرگز قهرمان شنای فوتبالیست نمیبینید! هرگز آشپز حرفهای
تایپیست نمیبینید! چون هر رشتهای ملزومات و ابزار کار خاص خود را
ال نیازی نیست که کار با همه ابزارها و وسایل را یاد بگیریم یا
دارد و اص ً
در همه امور متخصص باشیم.
همه اینها به این دلیل است که تمرکز شما از رشته و حرفه مورد نظر ،کم
میشود .اما اگر تمرکز همیشگی خود را به سوی کارهای مورد عالقهتان
و رشته دوست داشتنیتان ببرید ،قطعاً خیلی اتفاقات بهتری را تجربه
خواهید کرد .به چند سؤال زیر پاسخ دهید تا بتوانید برنامه حرفهای را
برای کسب تخصص خود بچینید:
 به چه تخصصی برای شروع یا برای ارتقای کارتان نیاز دارید؟ آیا آن تخصص مورد نیاز شماست یا به آن عالقه دارید؟ آیا تخصص مورد نظر ،جزو عشق و عالقه شماست؟ اگر نیست آن را پیداکنید
 -آیا کار شما نیاز به آموزش کار با ابزار ،یا یادگیری نرم افزار یا آموزش
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گرایش خاصی دارد؟ و یا تخصص شما شامل چندین بخش است؟ همه نرم
افزارها و آموزش کار با ابزار که باید طی کنید را در همین جدول بر حسب
اولویت بنویسید:
گرایشتخصص مورد عالقه من

آموزش موردنیاز

مدت یادگیری

1
2
3
برای مدت زمانی که در جدول باال نوشتهاید ،برنامه ریزی کنید و هر روز
 2ساعت را به یادگیری این موارد بر حسب اولویت اختصاص دهید .الزم
نیست همه موارد را باهم انجام دهید ،میتوانید ابتدا اولین اولویت را به
پایان برسانید و سپس سراغ اولویت بعدی بروید.
باید به برنامه ریزی متعهد باشید و هر روز را با تخصص تان سر کنید .این
برنامه باید پیوسته و مداوم انجام شود ،چه شما در حال ارتقای خودتان
باشید و چه در حال یادگیری تخصص جدید .این مورد اهمیت بسیار
زیادی دارد.
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هر روز از خودتان بپرسید برای تخصص مورد نیازم چه کارهایی انجام
دادم و آن را هر شب در دفتر یادداشتی بنویسید و در انتهای هفته به
عملکرد خود نمره دهید .نمره شما ابزار مناسبی برای سنجش پیشرفت در
تخصص شماست .سعی کنید تا این نمره را ارتقاء دهید و هرهفته بهتر از
هفته قبل باشید .جدول زیر را برای هر هفته پرینت کنید و یادداشتهای
خود را در آن وارد نموده و عملکرد هفتگی و ماهانه خود را بسنجید.
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چه چیزی یاد گرفتم

(

چه کارهایی انجام دادم منره عملکرد

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
نتیجه عملکرد
هفتگی

جمع منرات
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