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 مریم گالبپاش  :               سرشناسه       

 /  مریم گالبپاش مقابله با تنبلیروش های   عنوان و پدیدآور     :  

 "علم ما "شیراز / گروه علمی، پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای  :           مشخصات نشر   

 یریصفحه / قطع وز 15:      مشخصات ظاهری 

 روانشناسی موفقیت، بهبود فردی  :             موضوع           

 می باشد یمقابله با تنبلراهکار و روش برای  16:    این کتاب الکترونیکی شامل            توضیحات       

 1396آبان :              تاریخ نشر       

 رایگان –غیر قابل فروش   :               قیمت           

 

 

 

 توزیع در:

 "علم ما  "وب سایت گروه علمی، پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای 

www.ElmeMa.com 

 بالمانع می باشد!منبع توزیع این کتاب برای تمامی سایت ها با ذکر 
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 از اینکه با اشتراک این کتاب

 موفقیت کمک می کنیدبه ترویج دانش و 

 از شما سپاسگزاریم.

 

 .نفر به اشتراک بگزارید لطفا این کتاب را حداقل با یک

 

 com.ElmeMa.www 
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 مقدمه

 و نه تنها روح انسان را مورد آزار قرار می دهد بلکه به جسم او آسیب می رساند و فرد را بیمار می کندتنبلی 

کلی تنبلی يعنی به آينده موکول کردن کارهايی که همجنین فرد را از کارها و اهدافش دور می کند. به طور 

تصمیم به انجام آن ها در زمان مشخصی گرفته ايم يا حذف هدف هايی که به دلیل نداشتن تالش کافی به آن ها 

چار که د اطر راحت طلبی به آن دچار می شوندنرسیده ايم. تنبلی يکی از عادت هاي ناپسند است که افراد به خ

يکی از مهم ترين داليل تنبلی، نداشتن اولويت بندي در زندگی شدن به آن يعنی نرسیدن و درجا زدن در زندگی. 

براي رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت است. اگر فردي براي انجام کارهايی که قرار است در يک روز انجام 

 ندي درستی نداشته باشد به احتمال زياد از انجام يک يا چند کار مهم باز خواهد ماند. دهد، اولويت ب

در اين کتاب الکترونیکی نکاتی آورده شده است که به شما کمک می کند تا تنبلی خود را کنار گذاشته و با آن 

 مقابله کنید چون بهترين ها حق شماست. 

 مریم گالبپاش
 96پائیز                    
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 ما در کنار شما هستیم...

 مشاوره 100% رایگان توسط متخصصین گروه آموزشی علم ما...

 

 

 

 

 

 

http://elmema.com/order-form  
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هدیه رایگان برای تو دوست عزیز که وقت 

 ارزشمندت رو در اختیار من گذاشتی....

 

 

 courses-products/free-and-http://elmema.com/category/courses 
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 با عضویت در کانال تلگرام گروه آموزشی علم ما،

 هر روز خود را با انرژی شروع کنید.

 

 

 

 

 
 

 رمزینه های گروه آموزشی علم ما 
 وب سايت                             کانال تلگرام                               اينستاگرام
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