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“برای کسااانک که شا ااس لیساات ررساات کررشت باررا اات بررا ااتن با رط رش و بر ب ک کررش بر
هابشاش هستندت ابن سیستم رر ابن رنیای ربجیتالک به

ما کمک مک کند تا چ ور اتفاقات گذ ته

را ثبت و نگهداری کنید .ماش حال را سا ماندهک کنید و برای آبنده برنامه ربزی کنید”.
 -رابدر کارول مخترع بولت ژورنال

ررباره:
ابن ساااایسااااتم چارچو

ساااااره ای رارر که رر آش کاربر مک تواند بنا به ساااا یته بور اتفاقات رو مره را

مرتب و ساماندهک کندت تا بتواند کارهای بیشتری را با راندماش باال پیش ببرر .آنچه که نیا است بک
رفتر و ق م است.

قدم اول :فهرست
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 4صفحه اول رفتر تاش را "فهرست" شنواش گذاری کنید.

 -2رر ول مانک که رفتر را پر مک کنید به صاافحه فهرساات برمک گرربد و شنواش و صاافحه ا

را

رر فهرست باررا ت مک کنید.
نکته :فتر شناوبنک را رر فهرساات باررا اات کنید که مکرانید رر آبنده ال م اساات به آنها مراجعه
کنید.
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قدم روم :ثبت وقابع مربوط به آبنده
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حاال  ۴صفحه روم بعدی را "ثبت وقابع آبنده" شنواش گذاری مک کنید.

 -2ابن صاافحات کارهابک که بابد رر آبنده به آنها پررابته

ااور را رر بور

جای میدهد( .هر صفحه سه ماه سال را رر بر مک گیرر).
 -3هر ماه بابد ابن صفحات را با نگری کنید.
نکته :اگر ا سیستم کامپیوتری برای تتوبم رو انه بور استفاره مک کنید فتر
برنامه هابک را رر باالتربن حد بور بگنجانید که مک بواهید ج وی چشاااامانتاش
با د.

قدم سوم :ثبت وقابع ماهانه تتوبم
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صاافحه ساامت راساات ماه مورر نیر تتوبم بور را رر نیر بگیربد و به
صورت شموری تاربخ گذاری کنید.

 -2صفحه سمت چپ را "لیست کارها" شنواش گذاری کنید.
 -3صفحه سمت راست مربوط به مناسبت ها و قرار هاست و صفحه ها
ساااامت چپ برای لیساااات کارها و و ابفک اساااات که رر ول ماه مک
بواهید انجام رهید( .بعضاااااک ا ابن کارها ممکن اسااااات رر ابن ماه
انجام نشااوندت رر ابن صااورت آنها را به ماه بعد (قدم روم) منتتل مک
کنید.

نکته :رر صااااافحه مربوط به ماه تتوبم مک توانید با رات کوچکک را باررا ااااات کنید که وقتک به
شتب بر مک گرربد مک توانید آنها را ببینید.

قدم چهارم :ثبت وقابع رو انه
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شنواش را تاربخ رو ی که رر آش هستید مینوبسید.

 -2مناساااباتت لیسااات کارهات قرار مالقات ها و باررا ااات های بور را رر ول رو رر ابن صااافحه
باررا ت مک کنید.
رر نیر را ااااته با ااااید که هر بک ا ابن کارها نمار با

بور را رارر که توساااار آنها مک توانید

باررا ت های رو انه بور را ساماندهک کنید
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ابن نمارهای با

برای بته بندی راره های ثبت

ده مک با د.

کارها (و ابف)



د

 Xانجام

< کار بابد به رو با ماه آبنده منتتل
> کار رابل تتوبم برنامه ربزی
o

مناسبت ها

-

باررا ت رو انه

ور

ده است

* اولوبت
! ابده پررا ی
و تحتیس بیشتر

کاو
حذف کار

نکته :لیست کارهای رو انه بور را مرتب بررسک و با نگری کنید.

مجموشه ها:
رر "بولت ژورنال" بور ک کسااایونک ا کارهای مربوط به هم را جمع آوری کنید .برای مثال لیسااات کتا
هابک که رر حال بواندش هستید و با تمام کررهابدت لیست فی مهابک که روست راربد ببینیدت لیست
شارات بوبک که مک بواهید به صااورت رو انه را ااته با اایدت لیساات اقالمک که روساات راربد رر ررا
مدت صاحب
-1

وبد و. ...

نام مجموشه مورر نیر را باالی صفحه بنوبسید.

 -2تمام کارهای مشابه که رر ابن مجموشه مک گنجد را رر ابن صفحه بنوبسید.

انتتال:
-1

وقتک که ماه جدبدی رر تتوبم

اااروع مک

اااور و

اااما مشااا ول سااااماندهک آش هساااتید به

قساامت "ثبت وقابع آبنده" بروبد و کارهابک که رر آش ماه نو ااته ابد را رر ابن صاافحه منتتل
کنید.
 -2اگر تشخیص مک رهید که کاری که ربگر ار

وقت گذا تن ندارر روی آش بر بکشید.

 -3اگر کاری است که با هم بابد منتیر بمانید تا انجامش رهیدت بابد به ماه ربگری انتتال بابد.
نکته :با اسااتفاره مسااتمر ا ابن ساایسااتم فرغ بین مشاا ول بورش و بهره وری باال را به بوبک متوجه
بواهید

د.
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نکته ک ک
ابن ساایسااتم مک تواند بساایار س ا یتهای با اادت بنابرابن بسااته به ذوغ و س ا یته بور مک توانید آش را
ت ییر رهید .اما نکته مهم آش اساااااات که به ور مسااااااتمر ا آش اسااااااتفاره کنید تا بهتربن نتیجه را
بگیربد.
برای ا الشات بیشتر و ابده های نو به صفحه اص ک "رابدر کارول" مراجعه کنید.
www.bulletjournal.com
ابن مجموشه صاااارفاا برای فارسااااک باناش شزبز گررهم آورره

ااااده و ترجمهای اساااات ا نسااااخه اصاااا ک

“راهنمای بولت ژورنال" که رر صفحه اص ک "رابدر کارول" آماره است.
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