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کاربردی های توصیه با خانه در درآمد کسب  

 

 از قبل تا فقط البته …است العادهفوق خانه، در کردن کار

 تان،همسایه یا کند خرابکاری تاپلپ روی تانگربه که اینکه

 برقی لوازم یهمه است، زمان ماشین ساختن مشغول انگار که

کند روشن هم با را صدا و سر پر . 

 ما اختیار در هاشرکت که امکاناتی لطف به امروزه

 اما. کنیم تجربه نیز را خانه در کار توانیممی گذارند،می

 در کردن کار است، ترمناسب کار برای یک کدام راستی به

کار؟ محل در کردن کار یا خانه  

 تهدیدی ترینبزرگ تان همکاران کار، محل در است ممکن

 سبز میزتان سر. دارندمی باز کار از را شما که باشند

بگیرند حرف به را شما و شوند . 

 به خودتان است ممکن کنید،می کار دور راه از وقتی اما

 چه اگر حالت این در. بشوید تبدیل خودتان برای تهدیدی

 خانه در و ندارد وجود تانهمکاران به مربوط مشکالت دیگر

 همکاران یمشاهده و حضور فشار چون اما هستید، تنها شما

 دانیدنمی کارتان انجام به ملزم را خود شما ندارد، وجود

 برای(. بپوشید رسمی شلوار نیستید هم مجبور البته و)

 نکته 20 با ادامه در نشوید روبرو مشکل این با اینکه

شویدمی آشنا خانه، در درآمد کسب و کردن کار برای . 

  

1. باشید سحرخیز -خانه در درآمد کسب  

 خواب، از شدن بیدار از پس کنم،می کار خانه در که مواقعی

 خیلی روم،می کارهایم سراغ به و کنممی روشن را کتری زیر

 به که زمانی تا و کاری، ساعات آغاز معمول زمان از زودتر

 سراغ باشم، نداشته استراحت به نیاز یا و نخورم بر مشکلی

 و دهممی ترجیح کار برای را هاصبح من. رومنمی صبحانه

است بازده پر خیلی برایم صبح یاولیه ساعات . 

  

رویدمی کار سر به دارید کنید وانمود-خانه در درآمد کسب .2  
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 سر بروید خواهیدمی انگار که کنید آماده طوری را خود

 در خواب تخت از سر اینکه احتمال صورت این غیر در کار؛

است زیاد بیاورید، . 

 کار سر که کنید ریزیبرنامه همانطور-خانه در درآمد کسب .3

ریزیدمی برنامه  

 

 

 انجام را نگارینامه و نوشتن هاصبح کار، دفتر در اگر

 محل مانند دقیقا. بکنید را کار همین هم خانه در دهید،می

 اینکه عین در روش این با. کنید ریزیبرنامه کار

 وظایف روی تمرکز شود،می انجام ترسریع خانه در تانکارهای

شودمی ترآسان . 

 در کردن کار برای را ایویژه مکان-خانه در درآمد کسب .4

بگیرید نظر  

 

. بگیرید نظر در همیشگی و مشخص مکان یک کردن کار برای

. باشد محلی یکافه یک یا صندلی میز، یک تواندمی مکان این

 پیدا کردن کار برای را مناسب ذهنی چارچوب کار این با

کنیدمی . 

نمانید خانه در-خانه در درآمد کسب .5  

 

  

 

 یا رستوران کافه، به. شوممی خارج خانه از کار، برای من

 از استفاده امکان و واقعی صندلی و میز که دیگری مکان هر

 کار محیط هامکان این در. روممی باشد، داشته را اینترنت

 گفت و گپ صدا، و سر میان در من. شودمی سازیشبیه برایم

 سکوت در تا کنممی کار بهتر چنینی این موارد و افراد

 حواس خانه در معموال که مواردی از شما کار این با. کامل

  معموال من خانه، در. گیریدمی فاصله کنند،می پرت را شما
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 راه را لباسشویی کنم، تمیز را اتاق باید که کنممی احساس

و کنم تماشا تلویزیون بیندازم، … . 

 که باشم هاییآدم این از خواهمنمی هم کافه در همچنین

 که حالی در کنندمی کردن کار به تظاهر و نشینندمی آیندمی

 باشم آنهایی از خواهممی من. چرخندمی اینترنت در دائما

دهندمی انجام واقعی کار کافه در که . 

 

بگیرید فاصله اجتماعی هایشبکه از-خانه در درآمد کسب .6  

 

 پاک هایممندیعالقه فهرست از را اجتماعی هایشبکه یهمه من

 که وقتی حتی مشکالت، بروز یا خستگی مواقع در. امکرده

 ممکن شما. روممی آنها سراغ ناخودآگاه طور به خواهم،نمی

 اینکه بدون شوید، اجتماعی هایشبکه درگیر هاساعت است

 یدروازه بستن بنابراین(. بخواهید حتی یا) باشید متوجه

داردمی نگه کارم بر متمرکز مرا ها،شبکه این به ورودی . 

 

باشید بیشتر کار انجام به متعهد-خانه در درآمد کسب .7  

 

 کنیممی مشخص آن در و داریم ایجلسه صبح هر همکارانم و من

. برساند انجام به را کارهایی چه باید روز طی کس هر

 از جلوتر کمی کنممی سعی کنم،می کار خانه در که مواقعی

 نشان را من وفاداری و صداقت کار این. بروم پیش برنامه

 داشته متفرقه کاری انجام به تمایلی هم اگر زیرا دهد،می

امداده انجام را وظایفم از معینی حد که دانممی باشم، . 

 

 را وریبهره بیشترین که هاییزمان در-خانه در درآمد کسب .8

کنید کار دارید،  
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 دیروقت و زود صبح کردن، کار برای زمان بهترین من برای

 این با مطابق کنممی سعی و دانممی را این من. است شب در

 هم زاانرژی موسیقی یک حال عین در. کنم ریزیبرنامه مورد

ندارد ضرری . 

 

 اختصاص هاتماس به را ظهرها از بعد-خانه در درآمد کسب .9

 دهید

 

 و مزاحمت بدون پرزحمت، کارهای انجام صرف را هاصبح

 به را مجازی هایمالقات و تلفنی هایتماس. کنید پرتی،حواس

کنید موکول ظهر از بعد . 

 

 کنید، پیدا محرک یک خودتان برای-خانه در درآمد کسب .10

تانشده متولد تازه نوزاد مثال  

 

  

 

 نگهداری امماهه 20 دختر از باید من خانه، در کار هنگام

 مراقبت فشار اما رسدمی نظر به غیرمنطقی مسئله این. کنم

 باعث کارهایم، انجام همزمان و او کردن سرگرم دخترم، از

 مشغول یا است خواب دخترم وقتی. شودمی من بیشتر تمرکز

کنممی کاری وریبهره بیشترین با من بازی، . 

 ایفشرده کاری یبرنامه که افرادی اغلب مشابه، شکلی به

 را شانزمان اندگرفته یاد آنها کنند،می کار بهتر دارند،

 شودمی باعث دخترم، یدغدغه. کنند مدیریت شکل بهترین به

 مانند کنند،می منحرف را ذهن که رایج عوامل دیگر به من

 مربوط امور دیگر و تلویزیون، کردن روشن کثیف، هایلباس

رسمنمی کاری هیچ به وگرنه نکنم؛ توجهی خانه، به . 
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کنید ریزیبرنامه پیش از-خانه در درآمد کسب .11  

 

 یهمه بشوید مطمئن کنید، کار خانه در است قرار اگر

 شوند، انجام کار محل در دفترتان در است الزم که کارهایی

 موجود بزرگ   مانیتور با که کاری مثل باشید، داده انجام

 نیاز که ایجلسه یا شودمی انجام ترآسان و بهتر دفتر، در

 طوری هفته آغاز در. دارد تانهمکاران با مالقات به

باشید مناسب مکان در مناسب، زمان در که کنید ریزیبرنامه . 

 

 ارتباط برقراری برای تکنولوژی از-خانه در درآمد کسب .12

کنید استفاده  

 

 

 

 است کرده فراهم را دور راه از کار امکان که مواردی از

 و اندبرده بین از را هافاصله که است ابزارهایی وجود

. اندکرده ممکن را کاری تیم اعضای و همکاران میان ارتباط

 با ارتباط برقراری برای مناسب ابزار از استفاده و یافتن

دارد شما کار ثمربخشی در مهمی نقش تیم اعضای . 

اسلک از ما  (Slack) ترلو از مکالمه، برای  (Trello) برای 

َاوتزهنگ از و ها،اولویت و کارها دهیسازمان  (Hangouts) و 

کسوب    (Webex) کنیممی استفاده دور راه از مالقات برای .

 باشد، شما کاری سبک مناسب که ابزارها از ایمجموعه یافتن

دارد شما کار در سزاییبه تأثیر . 

 

 و شرایط با مناسب موسیقی از-خانه در درآمد کسب .13

بگیرید بهره کارتان  
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 پلی مختلف، انرژی سطوح با مختلف هایزمان و کارها برای

 آن انجام هنگام همیشه و دهید اختصاص مناسب هایلیست

 وقتی من مثال. دهید گوش را آنها مخصوص موسیقی کارها

 رپ گیرای و تند موسیقی به نیاز کنممی چک را هایمنامه

 را تریآرام هایآهنگ نویسممی مطلبی که زمانی اما دارم،

 و) مختلف کارهای برای مناسب موسیقی یافتن. دهممی ترجیح

 تأثیر ،(خاص کار همان برای آنها به دادن گوش سپس

است داشته خانه در من کار وریبهره در چشمگیری . 

  

 

 زمان تعیین برای لباسشویی از-خانه در درآمد کسب .14

کنید استفاده  

 

 استفاده مدتکوتاه هایفرجه تعیین برای لباسشویی از من

 گویممی خودم با مقاله، یک روی کار هنگام مثال. کنممی

 تمام را خاصی بخش ها،لباس کردن خشک زمان از پیش تا باید

 و لباسشویی شدن خاموش زمان برای دیگر ایفرجه سپس. کنم

کنممی تعیین هالباس کردن خارج . 

 

 شما همراه که کسانی برای را موضوع-خانه در درآمد کسب .15

کنید روشن هستند، خانه در  

 

  

 

 

 به هستند، خانه در دیگری افراد خانه در کار هنگام اگر

 طور این اگر حتی هستید، کار حال در که بدهید توضیح آنها

  یادتان. هستید خانه در زدن پرسه حال در که برسد نظر به
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 توانندمی راحتی به خانه، گوناگون هایکاری خرده باشد

شوند شما پرتی حواس موجب . 

 

نکنید فراموش را استراحت-خانه در درآمد کسب .16  

 دست از انرژی ناهار، صرف زمان مانند استراحت هایزمان

 به رسیدن برای کنیدمی فکر اگر. کنندمی جایگزین را رفته

 کار هستید، خانه در که زمانی تمام باید نتیجه بهترین

اشتباهید در کنید، . 

 

باشید داشته تعامل دیگران با-خانه در درآمد کسب .17  

 

 سفارش. کنید صحبت هاانسان با و بروید بیرون خانه از

 و سالم را شما مشابهی چیز هر و کاری، پیگیری قهوه،

داردمی نگه معقول . 

 

کنید آماده قبل شب را تانغذای .18  

 

 و کامل غذای یک یتهیه به میل هستید، خانه در وقتی

 محل در معمولی کاری روز یک در. کندمی تانوسوسه خوشمزه

 یتهیه به که وقتی. ندارید کار این برای زمانی شما کار،

 من بنابراین. گذاردمی اثر کارتان در دهیدمی اختصاص غذا

 مانند درست کنم؛ تهیه قبل شب را، روز هر غذای کنممی سعی

روممی کار سر که هاییزمان . 

 

کنید مشخص را کار پایان زمان-خانه در درآمد کسب .19  

 کنید،می کار خانه در پیوسته و وقتتمام طور به اگر

زیاد تانشخصی زندگی و کاری زندگی تنیدن هم در احتمال  
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 مرز و حد تعیین نیمه، دو این میان تعادل حفظ برای. است 

است مهم . 

 

کنید روشن را تلویزیون .20  

 

 کار آزاد ینویسنده عنوان به سال 2 من دانشگاه، از پس

 افزایش برای که هاییراه و هاتوصیه یهمه میان از. کردم

 از ترپررنگ آنها از یکی کردم، کشف خانه در کار وریبهره

 شوخی! تلویزیون چهار شبکه وحش حیات برنامه: است بقیه

 در کم صدای با زمینهپس در برنامه این بگذارید. کنمنمی

 شودمی انجام کارهایتان یهمه کنید، باور و باشد، پخش حال

 ولی دهد،می جواب چطور و چرا حُقه این دانمنمی دقیقا)

 داشته باستان دوران بیگانگان به ربطی باید کنم گمان

 (!باشد


