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 به نام خذا 

 نام                  که دل با یاد او هی گیرد آرام  بسرگی هست در عالن، خذا

  )تین علوی، آهَسضی ٍ... ًزدتاى هَفقیت(در جست وجوی بهترین ها و برترین ها نیستیم بلکه به ساختن بهترین ها و برترین ها می اندیشیم. 

 ؟و در آى ههارت کسب کرد را آهوخت هوفقیت در تحصیل اصولی و قواعذ اساسی در برناهه ریسی صحیح وچرا بایذ 

 آى اعت وِ آّغتِ ٍ پیَعتِ رٍد. رّزٍ                           رّزٍ آى ًیغت وِ گِ تٌذ ٍ گْی خغتِ رٍد 

  ٍ خذا لَت یذًجبؽ ، خغتِعالم یشمدٍعتبى ػش

تٌْب تَ  هزا، ّبیت هجبدا جب ثوبًن اس لطبر هَّجت، هجبدا گن وٌن اّذاف سیجب را، گن وٌن راُ لؾٌگ آرسٍّب راهجبدا ، خَد ّغتن یوِ هي دلَاپظ فزدا یتَ هی داً خذاًٍذا...

 ن.اًغبً ین؛هي تٌْبتزیي تٌْب وِ، یًگذار

 !هبًذُ اػ ثب هي یّب گبم توبم،یه لذم ثب تَ ،ؽزٍع وي. ثذاى ّوَارُ آغَػ هي ثبس اعت اًغبى! یاتَ، ٍاالتزیي هْوبى دًیبین یا تَ،سیجبتزاسخَرؽیذ سیجبین یاتَ خذا گَیذ:

ب.         هي: اوٌَى اعت، حبال ٍ ایٌجسهبى ؽزٍع ٍ عبختي دٍثبرُ  ت.ّیچگبُ ثزای ؽزٍع دٍثبرُ دیز ًیغتب سهبًی وِ ًفظ هی وؾین، !!! هیگین! وِ ثؼذا ًگیذ، چزا ًگفتیذ

 .ب هيتوبم گبم ّبی هبًذُ اػ ث ؽزٍع وي: یه لذم ثبتَ،  :خذا گَیذ

ام وِ لبثل گفتي  لذر اس ایي وتبة خغتِ ؽذُ  ی خَاًذى ایي وتبة را ًذارم(( ))آى ثبرّب ؽٌیذُ این وِ داًؼ آهَساى یب داًؾجَیبى هی گَیٌذ: ))دیگز حبل ٍ حَصلِ

زفتن(( )) ثزًبهِ ریشی هی وٌن ٍلی ًوی تَاًن ثزًبهِ ام را دُ ثبر خَاًذم ٍ تىزار وزدم ٍلی ثبسّن یبد ًگ))  ((خَاًن هثل ایٌىِ ووتز یبد هی گیزم ّزچمذر هی))  ((ًیغت

      ًن ٍ هتَجِ هی ؽَم اهب اجزا وٌن.(( ))هی خَاًن ٍلی ًتیجِ ًوی گیزم ! هی خَاًن ٍلی ًوی تَاًن تغت ثشًن! ٍ... (( ))چزا ثب ٍجَد ایٌىِ هي درط را خَة هی خَا

ّغتن، چِ وبر وٌن؟ احغبط هی وٌن ّز تغت ثب یه راُ حل هتفبٍت حل هی ؽَد ٍ گیج ؽذُ ام(( چِ وبر وٌن؟  ًوی تَاًن تغت ّب را حل وٌن؟ در تغت سدى خیلی وٌذ

ّب ثبر درط را  ثبر وتبة را خَاًذ؟ آیب ثبیذ درٍط خَد را پؾت عزّن هزٍر وزد؟ ٍ آیب ثبیذ دُ 01ٍ ... ؟؟؟ ثِ راعتی هؾىل چیغت ؟ آیب ثزای یبدگیزی درط ٍالؼب ثبیذ 

 لَاػذس فزاگیزاى ، زد تب یبد گزفت ؟ هطوئٌب اگز چٌیي ثبؽذ، هطبلؼِ وبری عخت ٍ طبلت فزعب اعت. اهب ٍالؼیت چیش دیگزی اعت. ٍالؼیت آى اعت وِ ایي گزٍُ اتىزار و

را ًوی داًٌذ ٍ  ( ...َلی ٍرٍػ صحیح هطبلؼِ، هْبرت در تغت سًی، رٍػ ثزًبهِ ریشی صحیح ٍ اص) اعبعی در ثزًبهِ ریشی صحیح ٍاصَلی ٍ هَفمیت در تحصیل

در وٌىَر  یتٍ ثخصَؿ هَفم یلیتحص یتدر هَفم یاعبع یّب ٍاصُ یذاس ول یىی .ًوی آهَسًذ ٍ... هتبعفبًِ در هذرعِ ٍ داًؾگبُ ّن چیشی راجغ ثِ چگًَِ درط خَاًذى
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 یٍ ػلو یچیذُهمَلِ پ یه تحصیلهَفمیت در وِ  یغتً یذُپَؽ یز وغ. اهزٍسُ ثهی ثبؽذ هَفمیت در تحصیل ٍ بعی در ثزًبهِ ریشی صحیح ٍاصَلیاع لَاػذثب  ییآؽٌب

ؽًَذ وِ  یزٍسپ یزگ هجبرسُ ًفظ یيدر ا تَاًٌذ یه یؽذى عؤاالت تٌْب وغبً یٍ تخصص یوٌىَر ٍ ػلوتحصیل، رلبثت در  یؼافشا ثب آهَسػ اعت.هْبرت ٍ  یبسهٌذاعت ٍ ً

  آؽٌب ثبؽٌذ. تغت سدى ٍ...، فٌَى هطبلؼِثزًبهِ ریشی،  یّب ٍ رٍػ ّب یهثب تىٌ

توزووش  فٌوَى تغوت سدى،   ، هطبلؼِ صحیح ٍ اصَلیتَول ثز خذا، داؽتي اًگیشُ الْی، آراهؼ، پؾتىبر، ثزًبهِ ریشی، ٍ  پظ هَفمیت در تحصیل ًیبس ثِ اثشار ٍ هْبرت دارد

ولیذّبی طالیوی ٍ لوَاًیي   اثشار، هْبرت ّب، ایي ّب ین؟؟؟ ٍ چمذر ثخَاًین؟؟؟ ایٌىِ چِ ثخَاًین ؟؟؟ چگًَِ  ثخَاً)ثْذاؽت هطبلؼِ( ٍ  حَاط، عالهتی ٍ ًگْذاری اس ثذى

  هَفمیت در تحصیل هی ثبؽٌذ.

 یؼٌی ذیثزدار هحىن را اٍل گبم پظ ذیوٌ حزوت ٍ یشیر ثزًبهِ ثِ ؽزٍع اهزٍس يیّو ذ،یوٌ یٌیث ؼیپ را تبى ٌذُیآ ٍ فزدا ذیخَاّ یه اگز شیػشٍ داًؼ جَیبى  آهَساى داًؼ

 در هْبرت )یلیتحل ٍ یحفظ درٍط خَاًذى (یبدگیزی هَثز ٍ هطبلؼِؽیَُ ٍ رٍػ ّبی  ،صحیح ٍ اصَلی یشیر ثزًبهِ رٍػ یزیبدگی ثِ ذیدّ اختصبؿ را یسهبً ثتذاا در

 ك،یدل ٍ یػلو یشیر ثزًبهِ هیثب عپظ..ٍ. حبفظِ تیتمَ ٍ ِیتغذ وٌىَر،ٍ اهتحبًبت در تیهَفمهْبرت ّبی ولیذی  ،ٍ رٍػ ّبی تمَیت آى حَاط توزوش ،یسً تغت

 دریبفت ًوبییذ.(   nardebanemovafaghiat.ir )توبهی هَارد ًبهجزدُ ؽذُ را هی تَاًیذ اس .ذیوٌ حزوت ثِ ؽزٍع ٍ دادُ زییتغ را یفؼل طیؽزا

ًیبسهٌوذ ثوِ    یوبدگیزی ثبؽوذ.   ی ؽوبهَفمیت ّبّب ٍ خَاعتِ تَاًذ پبعخگَی ّوة  ثِ تٌْبیی ًوی ًغخِ ای پیچیذُ اعت ٍ ّیچ ػلوی ٍ یه فؼبلیت  دٍعتبى ػشیشم تحصیل

سهوبًی ووِ    دّیذ. یبدتبى ًوزٍد  اختصبؿهَفمیت در تحصیل اثتذا ثبیذ سهبًی را ثِ آهَختي ٍ وغت هْبرت ّبی تحصیل عت. ثزای ٍ هْبرت ّب ّب رٍػ، تزویجی اس فٌَى

هطبلؼِ سیبد ٍ ثیؼ اس اًذاسُ، دردی را دٍا  . وٌذ ًبچیش اعت ثزای ؽوب ایجبد هی یبدگیزی ٍ هطبلؼِ  السم دارد در همبیغِ ثب پیؾزفتی وِ ثؼذاً در عزػت ٍ دلت اًجبم ایي وبر

یىذیگز دارًذ، تب جبیی  ، راثطِ ای تٌگبتٌگ ٍ هغتمین ثبهَفمیت در تحصیل ٍ وغت هْبرت ّبی تحصیلی .وٌذ ثلىِ رٍػ هٌبعت، ویفیت هطبلؼِ ٍ یبدگیزی هْن اعت ًوی

 .هْبرت ّبی تحصیلی را وغت وزدثبیذ لجل اس ّزچیش ثِ هَفمیت در تحصیل رعیذ دٍ را السم ٍ هلشٍم یىذیگز داًغت. ثزای ایٌىِ وِ هی تَاى ایي 

 تَجِ تَجِ تَجِ : 

ّوِ ؽوب  یثزا یعالهت یٍضوي آرس ی،اس ؽبد یشعزؽبر اس آراهؼ ٍ لجز یتبىلحظِ لحظِ سًذگ ی،گزاه یيٍ ٍالذ یشدٍعتبى ارجوٌذ، ّوىبراى ثشرگَار، داًؼ آهَساى ػش

 .ییذًوب یگیزیوؾَر پ  آهَسػ  عٌجؼ  عبسهبى یترا اس عب یاخجبر ٍ  اطالػیِ ّب ٍ... درثبرُ آسهَى عزاعز یتوبه لطفب ثشرگَاراى،

https://www.sanjesh.org  
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 .ایٌجب ًزدثبًی اعت ثزای رعیذى ثِ آراهؼ ٍ هَفمیت

 (ًزدثبى هَفمیت )هذافؼبى ػلن ٍ فزٌّگ رُ ایتین ػلوی، پضٍّؾی، آهَسؽی، فزٌّگی ٍ هؾبٍ

 .ثِ عبختي ثْتزیي ّب ٍ ثزتزیي ّب هی اًذیؾین در جغت ٍجَی ثْتزیي ّب ٍ ثزتزیي ّب ًیغتین ثلىِ

ًیبس ثِ راٌّوبیی ثیؾتزی داریذ، هی تَاًیذ عَاالت خَد را اس طزیك ٍاتغبح اعبعی در ثزًبهِ ریشی صحیح ٍاصَلی ٍ هَفمیت در تحصیل  در صَرتی وِ ثزای تْیِ لَاػذ

. فٌَى 0. اهتحبًبت 8. ثزًبهِ ریشی ٍ الگَّبی آى 0هجوَػِ لَاػذ اعبعی در ثزًبهِ ریشی صحیح ٍ اصَلی ٍ هَفمیت در تحصیل ػجبرتٌذ اس :  .اس هب ثپزعیذ 10008121110

. ثزًبهِ ریشی، اهتحبًبت ٍ 7. توزوش حَاط ٍ رٍػ ّبی تمَیت آى 1. تغذیِ ٍ تمَیت حبفظِ 5در وٌىَر، تجزثِ ّب ٍ پیؾٌْبدّب . هْبرت ّبی ولیذی هَفمیت 0تغت سدى 

اهتحبًبت،  . پبیِ یبسدّن،00. پبیِ دّن، اهتحبًبت، تبثغتبى، آسهَى ّبی آسهبیؾی ٍ وٌىَر 01. آؽٌبیی ثب وٌىَر 0. هطبلؼِ صحیح ٍ اصَلی 2تغذیِ در هبُ هجبرن رهضبى 

. راٌّوبی اًتخبة 00.راٌّوبی ػولی اًتخبة رؽتِ آسهَى عزاعزی 00. پبیِ دٍاسدّن، اهتحبًبت، آسهَى ّبی آسهبیؾی ٍ وٌىَر 08تبثغتبى، آسهَى ّبی آسهبیؾی ٍ وٌىَر 

. دٍرُ ّبی طالیی، دٍ عِ هبُ پبیبًی ٍ 02بعی ٍ هَفمیت . خَدؽ07ٌراُ ّبی وبّؼ آى   اضطزاة در تحصیل ٍ .01 ثْتزیي آسهَى آسهبیؾی  .05 رؽتِ پبیِ ًْن ثِ دّن 

 تبثغتبى یبسدّن ثِ دٍاسدّن ٍ...  عَاد پضٍّؾی هؼلن )الذام پضٍّی، درط پضٍّی، رٍایت پضٍّی، تجزثِ ًگبری ٍ...( . 81 تبثغتبى دّن ثِ یبسدّن .00 ًشدیه وٌىَر 

)عزپزعت تین ًزدثبى هَفمیت( ٍاریش ” هحغي ؽىزاًی“ثبًه هلی ثِ ًبم   " 1107007071800050 "ُ وبرت جْت تْیِ هَارد فَق هی تَاًیذ ّشیٌِ ٍ هجلغ آى را ثِ ؽوبر

 ارعبل فزهبییذ تب در ووتزیي سهبى هوىي ثزای ؽوب ارعبل گزدد. 10008121110وٌیذ ٍ ػىظ اس فیؼ ٍاریشی ثِ ّوزاُ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی خَد را در ٍاتغبح ثِ ؽوبرُ 
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 دریبفت ًوبییذ.(  nardebanemovafaghiat.ir هجزدُ ؽذُ را هی تَاًیذ اس)توبهی هَارد ًب

  اگز گَئی کِ تتَاًن قذم در ًِ کِ تتَاًی                           ٍگز گَئی کِ ًتَاًن تزٍ تٌطیي کِ ًتَاًی 
کپی ٍ...( تذٍى پزداخت ّشیٌِ ٍ تذٍى  سة درآهذ،)چاج، تکثیز، ک صحیح ٍاصَلی ٍ هَفقیت در تحصیلاستفادُ اس قَاعذ اساسی در تزًاهِ ریشی "

 رضایت صاحثاى اثز خالف اصَل اخالقی است ٍ ضزعا حزام است. 
 اینجا نردبانی است برای رسیذى به آراهص و هوفقیت.

                                                                                                                                            
  

 .یو هطاوره ا یفرهنگ ی،آهوزض ی،پژوهط ی،علو تین )هذافعاى علن و فرهنگ(: یتهوفق نردباى      
 nardebanemovafaghiat.ir  

    nardebanemovafaghiat        اینستاگرام سروش، :یذهوراه ها باض یهجاز یفضا در

  90060369394واتساپ و ...

 

)هطالعِ ٍ بزًاهِ ریشی صحیح ٍ اصَلی، هَفقیت در تحصیل  هَضَع ٍ هحتَای سایت ًزدباى هَفقیت:

تغذیِ ٍ تقَیت حافظِ، فٌَى تست سدى، اهتحاى، توزکش حَاس، ّذایت تحصیلی ٍ اًتخاب رشتِ، هَفقیت در کٌکَر 

هْارت ّای سًذگی، ی، رٍایت پژٍّی، تجزبِ ًگاری ٍ...(،)اقذام پژٍّی، درس پژٍّسَاد پژٍّشی هعلن ٍ...(،

)هتي ّا ٍ جوالت آرام بخش، تاثیزگذار ٍ اًگیششی، هذیزیت خاًَادُ ٍ سبک سًذگی، ًگی کِ ًگفتیذ؟!؟ 

 ٍ...)آراهش ٍ هَفقیت در سًذگی( شزٍع دٍبارُ داستاى ّای پٌذ آهَس ٍ...( 
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