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محل لوازم دورریختنی کجاست؟

اید ادهد قرار آن درون است بالاستفاده که اي نامه چقدر بیاندازید میزتان روي کازیه به نگاه. 

دارد جودو است استفاده قابل غیر که هایی نامه و خودکار چقدر کنید میزتان کشوي به نگاه. 

نمی ادهاستف آن از هیچگاه که دارد وجود ....و ،کاغذ پوشه چقدر بیاندازید فایلهایتان به نگاه 
 .کنید

و دگر که سالهاست یا ماهها که دارد وجود وسایل و جعبه چقدر کنید نگاه را اطاقتان اطراف 
.خورند می خاك

اید گذاشته را ضروري غیر و اضافه فایلهاي چقدر کنید نگاه را تان رایانه نمایش صفحه.  

یداریمم نگه  را آن سطل و شیشه خریم می ماست یا مربا وقت هر کنیم نگاه هایمان خانه به. 

استفاده گاه هیچ که رفته بین از لباس و کفش چقدر کنید نگاه را لباستان کمد یا کفشی جا 
 .کنید می داري نگه شود، نمی

اید داشته نگه انباري در را شده خراب که خانه وسایل یا ماشینمان قطعات چقدر. 

ایم دهکر جمع کنیم نمی استفاده گاه هیچ که وسایل چقدر ببینید را اداره یا خانه انباري.

و.......

» دور ریختن چیزهایی که مورد استفاده کسی یا جایی نیست شهامت می خواهد از امروز این شهامت را کسب کنیم«



 قفسه ها و گنجه ها

 گذرگاهها و گوشۀ کناره ها

 محل نگهداري لوازم و محل تولید و نگهداري قطعات دردست ساخت

محل نگهداري ابزارها

مکان نگهداري قطعاتی که ممکن است در آینده مورد استفاده قرار گیرد

 کنار ستون ها  زیر پله ها

کف طبقات، روي زمین ها و پارتیشن ها

 انبارها و اتاقکها

 دیوارها و تابلو هاي اعالنات

 میز و فایلها    

برخی از مکان ها، محل جمع شدن اشیایی است 

.که کسی به آن ها نیاز نداشته یا از آن استفاده نمی کند



چنانچه شرح وظایفی براي کار محوله به شما تدوین شده است، آن را خوانده و نگاهی به اهم کارهاي  -1
.  مستمرخود داشته باشید

ه شرح زیر محیط کارتان را بررسی کرده و درجه میزان نیاز مصرف اقالمی که متعلق به شماست با برچسبهایی ب -2
:تعیین کنید 

مراحل الزم براي ساما ند هی 

که در طول یک سال چیزهایی 

استفاده قرار مورد گذشته 

 12تا  6نگرفته یا در خالل 

رد ماه گذشته تنها یک بار مو

.استفاده واقع شده اند

:برچسب قرمز

ماه  6تا  2چیزهایی که در خالل 

گذشته تنها یک بار و یا 

د بیشتر از یک بار در ماه مور

استفاده قرار گرفته اند

:برچسب سبز

 که هفته اي یکبارچیزهایی -1

د مورد استفاده قرار می گیرن

و یا هر روز استفاده می 

و یا چیزهایی که شوند 

د بیشتر از یک بار در ماه مور

.استفاده اند

چیزهایی که در طول روز  -2

بارها مورد استفاده قرار می 

.گیرند

:برچسب سفید



:در مورد اقالمی که برچسب زده اید به طریق زیر عمل کنید

مراحل الزم براي ساماندهی

.
نیدآنها را در محل کار و در دسترس نگاه دارید یا با خود حمل ک: برچسب سفید

اده آنها را در محلی دورتر نگهداري کنید تا در صورت لزوم استف: برچسب سبز
.شوند

.
یا  آنها را با همکاري کارکنان یا با هماهنگی واحد خدمات عمومی دور ریخته:برچسب قرمز

.به واحد بازرگانی اعالم نموده تا از طریق مزایده فروخته شوند
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ادامه دارد



 یک سخنرانی واقعا جالـب از اسـتیو جـابز مـدیرعامل و
در دانشـگاه  2005کـه سـال ... موسس اپل ، پیکسار و 

.استنفورد انجام داده

لی من امروز خیلی خوشحالم که در مراسم فارغ التحصـی
 شــما کــه در یکــی از بهتــرین دانشــگاه هاي دنیــا درس

مـــن هـــیچ وقـــت از دانشـــگاه . می خوانیـــد هســـتم
ی امروز می خواهم داسـتان زنـدگ. فارغ التحصیل نشده ام
تــا  خیلــی طــوالنی نیســت و ســه. ام را برایتــان بگــویم

.داستان است

استیو جابز 



	

 مجانی غذاي یک که می کردم روي پیاده مایل هفت وقت ها بعضی
 راهی در درونی ام ابهام و کنجکاوي حس خاطر به من .بخورم کلیسادر

 یکی وقعم آن رید کالج .شد بها گران تجربه ي یک به تبدیل که افتادم
 کالس هاي در من .می داد کشور تو را خطاطی تعلیم هاي بهترین از

 و هنري زیبا، جالب، خیلی آن ها سبک کردم می شرکت خطاطی
 که نداشتم امیدي .می بردم لذت آن از خیلی من و بود تاریخی

 شدبا داشته من آینده ي حرفه اي زندگی در نقشی خطاطی کالس هاي
 وترکامپی اولین داشتیم ما که ،وقتی کالس ها آن از بعد سال ده ولی

 به دوباره من خطاطی مهارت هاي تمام می کردیم طراحی را مکینتاش
 فادهاست مکینتاش گرافیکی طراحی در را آن ها من و برگشت من ذهن
.بود نگقش و هنري کامپیوتري فونت هاي با کامپیوتر اولین مک .کردم

 هیچ مک بودم برنداشته موقع آن را خطاطی کالس هاي آن من اگر
 ویندوز، که چون چنین هم .نداشت را اآلن هنري فونت هاي وقت

 .اشتند را فونت این کامپیوتري هیچ احتماالً کرد، کپی را مک طراحی
 اقاتاتف تأثیر شاید می کند نگاه را آینده وقتی آدم می بینید خب

 این ارتباط متوجه می کند نگاه را گذشته وقتی ولی نباشد مشخص
 .می شود اتفاق ها

 به ،باشید داشته ایمان چیز یک به باید شما نرود یادتان این
 این .دیگري چیز هر یا تان زندگی سرنوشتتان، به شجاعتتان،

 خیلی و است نکرده ناامید مرا وقت هیچ که است چیزي
.است کرده ایجاد من زندگی در تغییرات

اولین داستان
مربوط به ارتباط  

 اتفاقات به ظاهر بی
.ربط زندگی هست



دا من خرسند شدم که چیزهایی را کـه دوستشـان داشـتم خیلـی زود پیـ
من و همکارم هواز شرکت اپل را درگاراژ خانه ي پدر و مادرم وقتـی . کردم

ردیم و که من فقط بیست سال داشتم شروع کردیم ما خیلی سخت کار ک
کـه ري مدت ده سال اپل تبدیل شد به یک شرکت دو بیلیون دالدر 

ما جالب ترین مخلـوق خودمـان را . حدود چهارهزار نفر کارمند داشت
نتـاش یک سال بعد از درآمـدن مکی. به بازار عرضه کرده بودیم؛ مکینتاش

راج وقتی که من فقط سی ساله بودم هیأت مدیره ي اپل مرا از شرکت اخـ
نـد چه جوري یک نفر می تواند از شرکتی که خـودش تأسـیس می ک. کرد

کـر شرکت رشد کرده بود و ما یک نفري را کـه ف. اخراج شود، خیلی ساده
کـرده  می کردیم توانایی خوبی براي اداره ي شرکت داشته باشـد اسـتخدام

و سـال همه چیز خیلی خوب پیش می رفت تا این که بعد از یکی د. بودیم
 در مورد استراتژي آینده ي شرکت من با او اخـتالف پیـدا کـردم و هیـأت

.مدیره از او حمایت کرد و من رسماً اخراج شدم

. احساس می کردم که کـل دسـتاورد زنـدگی ام را از دسـت داده ام
مـن رسـماً . حدود چند ماهی نمی دانستم که چه کـار بایـد بکـنم

 ولی یک احساسی در وجودم شـروع بـه رشـد.شکست خورده بودم 
یلـی احساسی که من خیلی دوستش داشتم و اتفاقات اپـل خ. کرد

وقع من آن مشاید . احساس شروع کردن از نو. تغییرش نداده بودند
. بـود متوجه نشدم اخراج از اپل یکی از بهترین اتفاقات زندگی مـن

در طـول پـنج سـال دو . آن دوره از زندگی من پر از خالقیـت بـود
شرکت تأسیس کردم در طول ایـن دوره بـا یـک زن خـارق العـاده 

امپیوتر اولین ابزار انیمیشن کـ. آشنا شدم که بعداً با او ازدواج کردم
 دنیــا را بــه وجــود آوردیــم کــه اآلن مــوفقترین اســتودیوي تولیــد

کت دریک سیر خارق العاده ي اتفاقـات، شـر. انیمیشن در دنیا ست
اپـل  اپل یکی از شرکتهاي ما را خرید و این باعث شد من دوباره به
ر اپـل برگردم و تکنولوژي ابداع شده در شرکت جدیدمان انقالبی د

.ایجاد کرد
مـی اگر من از اپل اخراج نمی شدم شاید هیچ کدام از این اتفاقات ن

 دهنـد این اتفاق مثل داروي تلخی بود که به یک مـریض می. افتاد
. ولی مریض واقعاً به آن احتیاج دارد

ولـی  بعضی وقت ها زندگی مثل سنگ توي سر شما می کوبد
مـن مطمـئن هسـتم تنهـا . شما ایمانتان را از دست ندهید

چیزي که باعث شد مـن در زنـدگی ام همیشـه در حرکـت 
تش باشم این بود که من کاري را انجام می دادم که واقعاً دوس

.داشتم

داستان دوم 
در مورد دوست 
داشتن و شکست 

.است



انگار  من هفده سالم بود یک جایی خواندم که اگر هر روز جوري زندگی کنید که
دیل آن روز آخرین روز زندگی تان باشد شاید یک روز این نظـر بـه حقیقـت تبـ

هـر  این جمله روي من تأثیر گذاشت و از آن موقع به مدت سی و سه سال. بشود
وز روز وقتی که من توي آینه نگاه می کنم از خودم می پرسم اگر امـروز آخـرین ر

م یا زندگی من باشد آیا باز هم کارهایی را که امروز باید انجام بدهم، انجام می ده
 هر موقع جواب این سؤال نه باشد من می فهمم تو زنـدگی ام بـه یـک سـري. نه

رد به خاطر داشتن این که باآلخره یک روزي من خواهم مـ. تغییرات احتیاج دارم
م هاي براي من به یک ابزار مهم تبدیل شده بود که کمک کـرد خیلـی از تصـمی

 زندگی ام را بگیرم چون که تمـام توقعـات بـزرگ از زنـدگی، تمـام غـرور، تمـام
ترهـا حدود یک سال قبـل دک. شرمندگی از شکست، در مقابل مرگ رنگی ندارند

ه مرا ساعت هفت و سی دقیقه ي صبح بود ک. تشخیص دادند که من سرطان دارم
مـی مـن حتـی ن. معاینه کردند و یک تومور توي لوزالمعده ي من تشخیص دادند

یـن دانستم که لوزالمعده چی هست و کجاي آدم قرار دارد ولی دکترهـا گفتنـد ا
تـر بـه دک. نوع سرطان غیرقابل درمان است و من بیشتر از سه ماه زنده نمی مانم

. به خانه بروم و اوضاع را رو به راه کنم من توصیه کرد
منظورش این بود که براي مردن آماده باشم و مـثالً چیزهـایی کـه در مـورد ده 

ایـن . مسال بعد قرار بود به بچه هایم بگویم در مدت سه ماه به آن ها یادآوري بکن
ام روز من با آن تشـخیص تمـ. به این معنی بود که براي خداحافظی حاضر باشم

آن هـا . دست و پنجه نرم کردم و سر شب روي من آزمایش اپتیـک انجـام دادنـد
یــک آندوســکوپ را تــوي حلقــم فــرو کردنــد کــه از معــده ام می گذشــت و وارد 

پ همسرم گفت کـه وقتـی دکتـر نمونـه را زیـر میکروسـکو. لوزالمعده ام می شد

.گذاشت بی اختیار شروع به گریه کردن کرد

ده چون که او گفت که آن یکی از کمیاب ترین نمونـه هاي سـرطان لوزالمعـ
. تمرگ یک واقعیت مفید و هوشمند زنـدگی اسـ. است و قابل درمان نیست

ه هیچ کس دوست ندارد که بمیرد حتی آن هایی که می خواهنـد بمیرنـد و بـ
ه ي ولی با این وجود مرگ واقعیت مشترك در زندگی همـ. بهشت وارد شوند

.ما ست
ول شاید مرگ بهترین اختراع زندگی باشد چـون مـأمور ایجـاد تغییـر و تحـ

. مرگ کهنه ها را از میان بر مـی دارد و راه را بـراي تازه هـا بـاز می کنـد. است
تو ي  یادتان باشد که زمان شما محدود است، پس زمانتان را با زندگی کردن

ت هیچ وقت در دام غم و غصـه نیافتیـد و هـیچ وقـ. زندگی بقیه هدر ندهید
ر نگذارید که هیاهوي بقیه صداي درونی شما را خاموش کند و از همه مهمتـ
ان این که شجاعت این را داشته باشـید کـه از احسـاس قلبـی تـان و ایمانتـ

ی به نام موقعی که من سن شما بودم یک مجله ي خیلی خواندن. پیروي کنید
 هاي نسل کاتالوگ کامل زمین منتشر می شد که یکی از پرطرفدارترین مجله

ما بود این مجله مـال دهـه ي شصـت بـود کـه مـوقعی کـه هـیچ خبـري از 
چـی و کامپیوترهاي ارزان قیمت نبود تمام این مجله بـا دسـتگاه تایـپ و قی

لی سی و شاید یک چیزي شبیه گوگل اآلن و. دوربین پولوراید درست می شد
اد در وسـط دهـه ي هفتـ. پنج سال قبل از این که گوگل وجود داشته باشـد

آن موقـع مـن . آن ها آخرین شماره از کاتالوگ کامل زمین را منتشر کردنـد
د سن اآلن شما بودم و روي جلد آخرین شماره ي شان یک عکس از صـبح زو

ت براي از آن نوعی که شما ممکن اس. یک منطقه ي روستایی کوهستانی بود

ته بودزیر آن عکس نوش. پیاده روي کوهستانی خیلی دوست داشته باشید

stay hungry stay foolish
دنداین پیغام خداحافظی آن ها بود وقتی که آخرین شماره را منتشر می کر

stay hungry stay foolish
این آرزویی هست که من همیشه در مورد خودم داشتم و اآلن وقـت 

فارغ التحصیلی شما آرزویی هست که براي شما می کنم

داستان سوم 
در مورد مرگ من 

.است



:حکایت شرح

می خواند؛ روزنامه پدر

 رفت سر پدر حوصله.می شود مزاحمش مدام کوچکش پسر اما

 می داد نمایش را جهان نقشه که را روزنامه از صفحه اي و

داد پسرش به و کرد قطعه قطعه و جدا

 ینمبب می دهم، تو به دنیا نقشه یک .دارم برایت کاري !بیا«

»بچینی؟ هست که طور همان دقیقاً را آن می توانی

 روز تمام پسرش می دانست .رفت اش روزنامه سراغ دوباره و

 نقشه اب پسرك بعد، ساعت ربع یک اما .است کار این گرفتار

.برگشت کامل

داده؟ یاد جغرافی تو به مادرت« :پرسید تعجب با پدر

 صفحه این پشت چیست؟ دیگر جغرافی :داد جواب پسر

 رهدوبا را آدم آن توانستم وقتی .بود آدم یک از تصویري

.ساختم دوباره هم را دنیا بسازم،

.کرد توجه باید مسئله مختلف ابعاد به مسئله حل در

 .است یرامکانپذ مستقیم غیر روش به مسئله یک حل اوقات برخی

 کهاین یعنی .می گیرد نشأت جانبی تفکر از حل راه گونه این

 دهکر عمل جانبی تفکر رویکرد با پسر ناخودآگاه یا خودآگاه

.است

 همسئل یک حل به منجر است ممکن ساده تر مسئله یک حل

.شود پیچیده تر
 ازدبپرد سازي خود به و بسازد را خود انسان هر اگر

 از . شد خواهد ساخته طبیعی طور به نیز جهان ،

کنیم آغاز را شدن خوب باید خودمان



کوچکی گلدان با خانه در که اي بچه پسر دست روزي 
 نتوانست کرد، کاري هر و کرد گیر آن در کرد، می بازي

 کمک به را پدرش ناچار به .کند خارج گلدان از را دستش

 تدس نتوانستند کرد تالش چه		 هر هم پدرش اما .طلبید
 به بود شده راضی دیگر پدر .کنند خارج گلدان از را پسر

 از قبل د،بو گرانقیمت هم خیلی تصادفا که گلدان شکستن
 را تدست :گفت پسرش به تالش آخرین عنوان به کار این
 ستد مثل را آنها و بچسبان هم به را هایت انگشت کن، باز
.دآی می بیرون دستت کنم می فکر وقت آن .کن جمع من

 از که پدر".بکنم را کار این توانم نمی اما دانم می" :گفت پسر
 ینم چرا" :پرسید بود شده زده شگفت پسرش جواب این

 در هک اي سکه بکنم را کار این اگر" :گفت پسر "توانی؟
 وحیل ساده به هم شما شاید ".افتد می بیرون است، مشتم

 نیمک دقت اگر که است این واقعیت اما بخندید پسر این
 ارزش کم چیزهاي بعضی به زندگی در ما همه بینیم می

 را پرارزشمان هاي دارایی ارزش که چسبیم می چنان
.دهیم می دست از را آنها نتیجه در و کنیم می فراموش

 اما دبخندی پسر این لوحی ساده به هم شما شاید

 نیمبی می کنیم دقت اگر که است این واقعیت

 ارزش کم چیزهاي بعضی به زندگی در ما همه

 هاي دارایی ارزش که چسبیم می چنان

 هاآن نتیجه در و کنیم می فراموش را پرارزشمان

.دهیم می دست از را

:حکایت شرح



داشتند، چشم به تیره عینک هاي دو هر که نابینا خلبان دو
کمک به دیگري و دست در سفید عصایی یکی که حالی در

 هواپیما وارد پرواز خدمه سایر کنار در می کرد حرکت راهنما سگ یک
...شدند

.کرد پر را فضا مسافران ناگهانی خنده صداي صحنه، این دیدن با
 پسو رفته پرواز کابین سمت به خلبان دو که دیدند تعجب کمال در اما

 ايکمربنده خواستند ازمسافران مسیر، اعالم و پرواز، خدمه و خود ازمعرفی
.ببندند را خود

 شروع مسافران میان در خنده و ترس با توام زمزمه هاي حال، همین در
 یک ماجرا این کند اعالم و برسد راه از نفر یک بودند، منتظر وهمه شده

 ها موتور ترس، و تعجب درکمال اما .است بوده مخفی دوربین یا شوخی
.گرفت سرعت کم وکم کرده باند روي حرکت به شروع هواپیما و روشن

 با هواپیما می دیدند که چرا می شد افزوده مسافران ترس بر لحظه هر
.می رود دارد قرار باند انتهاي در که گودالی سوي به سرعت
ودب شده نزدیک دریاچه لبه به و می داد ادامه مسیرخود به همچنان هواپیما

 از هواپیما ناگهان که کردند فریاد و جیغ به شروع ترس از مسافران که
.برخواست زمین

 میان در آرامش و بازگشته عادي حالت به آرام آرام چیز همه سپس و
.شد برقرار مسافران

:گفت دیگري به ازخلبانها یکی خلبان، کابین در موقع دراین
 ونهمه م کار بزنند جیغ دیرتر ثانیه چند مسافرها که روزها ازاین یکی«

…»!تمومه

 یک کافی اطالعات با و باز چشم با

 همچنین  کنیم اجرا و تدوین را برنامه

 نهایت در و پایش برنامه، ي اجرا حین

 غیر در باشیم داشته نظر مد را ارزشیابی

 افراد شکایت و اعتراض این اینصورت

 بیدار خواب از را ما که بود خواهد

.کرد خواهد

لطیفه



آینده چیست و از آن کیست؟ 

لکه آینده مکان و زمانی نیست که ما به آنجا می رویم، ب

مکانی است که ساخته 

دستان خود ما است

تند راههایی که به آینده ختم می شوند یافتنی نیس

ده بلکه ساختنی اند و این راهها هم سازنده و هم آین

را تغییر خواهند داد

تیمآینده جایی است که ما در آن قدرتمند ترین هس



اگر همواره همانند گذشته 

ایی بیندیشید ،همیشه همان چیزه

 را به دست می آورید که تا بحال

کسب کرده اید 



یاد من باشد فردا دم صبح
جور دیگر باشم

آب ، زمین 	بد نگویم به هوا،
با مردم شهر 		مهربان باشم،

هر چه گذشت 	و فراموش کنم،
بتکانم ازغم 		خانه ي دل،

و به دستمالی از جنس گذشت ،
بزدایم دیگر،تار کدورت، از دل

دمشت را باز کنم، تا که دستی گرد
و به لبخندي خوش

دست در دست زمان بگذارم

یاد من باشد فردا دم صبح
به نسیم از سر صدق، سالمی بدهم

و به انگشت نخی خواهم بست
تا فراموش، نگردد فردا

زندگی شیرین است، زندگی باید کرد
گرچه دیر است ولی

ایدکاسه اي آب به پشت سر لبخند بریزم ،ش
به سالمت ز سفر برگردد

بذر امید بکارم، در دل
لحظه را در یابم

من به بازار محبت بروم فردا صبح

خودم، عرضه کنم 	مهربانی
یک بغل عشق از آنجا بخرم



یاد من باشد فردا حتما
به سالمی، دل همسایه ي خود شاد کنم

بگذرم از سر تقصیر رفیق ، بنشینم دم در
چشم بر کوچه بدوزم با شوق

تا که شاید برسد همسفري ، ببرد این دل مارا با خود
و بدانم دیگر قهر هم چیز بدیست

یاد من باشد فردا حتما
باور این را بکنم، که دگر فرصت نیست

و بدانم که اگر دیر کنم ،مهلتی نیست مرا
و بدانم که شبی خواهم رفت

و شبی هست، که نیست، پس از آن فردایی

یاد من باشد
باز اگر فردا، غفلت کردم

آخرین لحظه ي از فردا شب ،
من به خود باز بگویم

این را
مهربان باشم با مردم شهر

فریدون مشیريـ......و فراموش کنم هر چه گذشت



عکسهاي خالقانه 

...ایده گرفته از



.....میز ایده گرفته از



.....استفاده از کاغذ ایده گرفته از



.....گلدان ایده گرفته از



.....نیمکت ایده گرفته از



.....صابون ایده گرفته از



.....چسب زخم ایده گرفته از



.....پادري ایده گرفته از



.....بالشت ایده گرفته از



.....کفش و کیف ایده گرفته از
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:در صورت داشتن

تصاویر خالقانه

مطالب جالب

 فیلم زیبا

......

.براي ما ارسال تا در گاهنامه هاي بعدي به نام خودتان درج نماییم

دفتر کارآفرینی –ستاد مرکزي دانشگاه  -میدان پانزده خرداد:آدرس

پست الکترونیک:Karafarini@kaums.ac.ir 
 

همکار محترم
ضمن تشکر و قدردانی از بذل توجه شما گرانقدر

پیشنهادات و راهکارهاي شما در ارتقاء این گاهنامه ما را یاري خواهد کرد 


