دوﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ
اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺎﻳﺖ  www.maxfxx.netﺑﻪ ﻳﻜﯽ از زﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ آﺮﻩ ﺧﺎآﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻤﺎم
ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮاﯼ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﮔﺮ ﺳﺆال ﺧﺎﺻﯽ دارﻳﺪ ،ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ آﺮد راهﯽ را ﺑﺮاﯼ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺪا آﻨﻴﻢ ،و اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ هﺎ و اﻓﺮادﯼ آﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ  Worldworkﮔﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ ،ﻓﺮاهﻢ آﻨﻴﻢ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻳﻞ هﺴﺘﻴﻢ آﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﻳﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و اﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺟﻠﺴﺎت و ﺳﻤﻴﻨﺎرهﺎﻳﯽ را در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ،در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ،ﻓﺮاهﻢ آﻨﻴﻢ.
ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﻣﻜﺲ ﺷﻮﺑﺎﮎ
Max Schupbach
2049 NW Hoyt Street Ste 3
Portland, OR, 97209
voice/fax 503 210 0314
max@maxfxx.net

ﺳﻼم و ﺑﻪ ﻣﮑﺲ ﻓﺴﻴﻠﻴﺘﻴﺸﻦ ﺧﻮش ﺁﻣﺪﻳﺪ!
ﻧﺎم ﻣﻦ ﻣﺎﮐﺲ ﺷﻮﺑﺎﮎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻦ در ﭘﻮرﺗﻠﻨﺪ ،اورﮔﻮن در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﮐﺎر ﻣﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ،ﻣﺸﺎور در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﮔﺮوهﻬﺎ اﻳﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﺮ
اﺳﺎس ) Worldworkﮐﺎرﺟﻬﺎﻧﯽ( و ) Processworkﮐﺎر ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﯼ( ﻃﺒﻖ ﻣﺪل ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ دﮐﺘﺮ اﻣﯽ و ﺁرﻧﻮﻟﺪ
ﻣﻴﺪﻧﺪل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎورﻩ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﮔﺮوهﯽ و راهﻨﻤﺎﻳﯽ رهﺒﺮﯼ و درﮎ ﻣﻦ از  Worldworkﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  Processworkﮐﻪ ﺷﺮﻳﮏ
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ اﻟﻦ و ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص و زوﺟﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻴﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻟﻄﻔًﺎ از ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎ در
 www.eminee.netﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺁدرس
در ﺳﺎل  1999ﻣﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮑﺲ ﻓﺴﻴﻠﻴﺘﻴﺸﻦ را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐﺮدم .ﻣﻜﺲ ﻓﺴﻴﻠﻴﺸﻦ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺠﺎزﯼ اﺳﺖ آﻪ از ﺗﺴﻬﻴﻞ
آﻨﻨﺪﻩ هﺎ و ﻣﺸﺎوران ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺑﻴﺶ از  20آﺸﻮر در ﺗﻤﺎم ﻗﺎرﻩ هﺎ آﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻢ در
ﻳﻚ ﭘﺮوژﻩ دور هﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .آﺎر ﻣﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻟﮕﻮﯼ  Worldworkﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 Worldworkﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻔﻜﺮ در ﺧﺼﻮص ﻃﻴﻒ آﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و آﺎر آﺮدن در اﻳﻦ
ﻃﻴﻒ آﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺮآﺰ ﺁن ﻳﻚ روش ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻮﻧﺪﯼ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت هﻮﺷﻴﺎرﯼ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ
از ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎ در ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺪرن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻔﺎهﻴﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ در زﻳﺮ ﺑﺎ ﺁن روﺑﺮو ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﻣﻮآﺮاﺳﯽ ﻋﻤﻴﻖ ،ﺣﺪ و ﻣﺮز ،روﻳﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻮر ﺟﺪﻳﺪﯼ را ﺑﺮ در ك ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ.
 Worldworkاﻣﻜﺎن داﺷﺘﻦ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺸﺎرآﺘﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﯼ ﮔﺮوﻩ هﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ
هﺎ را در اﻧﻮاع ﻣﻘﻴﺎس هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﺮوﺳﻪ هﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺤﻠﯽ و از ﻓﻀﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎ ﺷﻜﻞ هﺎﯼ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎرت و ﺟﻮاﻣﻊ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﺪ.
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ﻣﻴﺪﻧﺪﻟﻬﺎ آﻪ  Worldworkرا ﻃﺮاﺣﯽ آﺮدﻧﺪ ،در ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ ﺟﻤﻌﯽ در ﮔﺮوﻩ  ، Worldworkآﻪ ﻣﻦ
ﻋﻀﻮﯼ از ﺁن هﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎرآﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ و ﺁﻧﭽﻪ آﻪ وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ هﻢ آﺎر ﻣﯽ آﻨﻨﺪ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﭘﺮ ﺷﻮر و هﻴﺠﺎن هﺴﺘﻢ و از اﻟﮕﻮﻳﯽ آﻪ از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ آﻨﻢ ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽ ﺁﻳﻢ و ﺑﻪ ﺁن ﻣﻔﺘﺨﺮم .اﻣﻴﺪوارم
ﺑﺘﻮاﻧﻢ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﺎﻳﻘﯽ را آﻪ ﺑﺮاﯼ  Worldworkﺿﺮورﯼ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ در
ﺧﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﺠﺎرﺑﻢ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﯼ ﺁن و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺁن را اﻧﺘﻘﺎل دهﻢ Worldwork .هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!!
ا ز ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻦ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﺪ .اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺟﺴﺘﺠﻮ هﺴﺘﻴﺪ و دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯼ آﻠﯽ و ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ از اﻳﻦ
اﻟﮕﻮ ﺑﺮﺳﻴﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ هﺮ آﺪام از ﭘﻴﻮﻧﺪ هﺎﯼ زﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻨﻴﺪ و در وﻗﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﯼ ﻣﻮارد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ
دوﺑﺎرﻩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ ،ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺗﺠﺎرت و ﻓﻀﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯼ در ﺧﺼﻮص دﻳﺪﮔﺎﻩ ،ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯼ ،و ﻧﮕﺮش در
Worldwork
و در زﻳﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﻳﯽ از ﺳﻪ رﺧﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ  Worlworkﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
اروﭘﺎ ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎراﺋﻴﺐ – دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﻤﻴﻖ ،هﻤﮑﺎرﯼ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ در ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ 500ﻋﻀﻮ
ﻗﺴﻤﺖ آﺮدن ﻓﻀﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻬﺮ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺠﺎرﯼ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯼ ﺷﻬﺮ ،ﭘﻠﻴﺲ ،اﻓﺮاد وﻟﮕﺮد و دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ
ﺣﺎﺷﻴﻪ اﯼ در ﻳﻚ ﮔﺮد هﻤﺎﻳﯽ در زورﻳﺦ و ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺑﺎ هﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ آﻨﻨﺪ.
ﭼﻪ آﺴﯽ ﮔﻨﺎهﻜﺎر اﺳﺖ -ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در زﻧﺪان :آﺎر ﮔﺮوهﯽ زﻧﺪاﻧﯽ هﺎ ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺎدﻳﺐ ،و ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ زﻧﺪان
ﻣﺪل  Worldworkﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،روﯼ ﺁن آﺎر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و در ﻃﯽ ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺬاآﺮات
ﮔﺮوهﯽ ﺑﻪ روز درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت درك ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ را از  Worldworkﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دهﻨﺪ .ﺑﺮاﯼ داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ واﺿﺢ و آﺎﻣﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺁن ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎﻳﯽ آﻪ در اﻳﻦ
ﺳﺎﻳﺖ از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ارﺟﺎع ﻣﯽ دهﻢ.
هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ و ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ زﺑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از زﺑﺎﻧﻬﺎ
را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ زﺑﺎن ﻣﺎدرﯼ ﺷﻤﺎ ﺟﺰو اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﭘﻮزش ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ.

از ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺸﻜﺮم و اﻣﻴﺪوارم روز ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
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