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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. 

 تْتزیي آسهَى آسهایطی:  هوفقیت در تحصیل و قواعذ اساسی در برناهه ریسی صحیح و اصولی 

 آى اعز ًِ آّغشِ ٍ دیَعشِ رٍد. رّزٍ                           رّزٍ آى ًیغز ًِ گِ سٌذ ٍ گْی خغشِ رٍد 

 
 

 چیغز؟ ٍ... آسهَى ّبی آسهبیؾی ٍ هؼیبر ّبی اًشخبة ّب هالى  یب چگًَِ ثْشزیي آسهَى آسهبیؾی را اًشخبة ًٌن؟ ؟ًذام آسهَى آسهبیؾی را ثبیذ اًشخبة ًٌن

ًٌٌَر عزاعزی چیشی خش ًشبة درعی، ثزًبهِ ریشی ٍ هغبلؼِ فحیح ٍافَلی، هذیزیز سهبى، ٍ  ًیغز ٍ هَكن ، یي داٍعلت خَةٍ هَكن یي داًؼ آهَس خَةػشیشاًن 

ًیلیز  $سجلیـبر گغشزدُ اس خولِ بٍر ًٌٌیذ ٍ دچبر خَسدگی ًؾَیذ.ًیغز دظ سجلیـبر گغشزدُ هَعغبسی ًِ عؼی در خذة ؽوب دارًذ را ث ٍ... رٍػ ّب ٍ كٌَى سغز سدى

ثزای ایٌٌِ  ّبی گذؽشِ خَد، اخجبری ًزدى هحقَالر خَدؽبى ٍ... # سالػ ثزای اػشوبد عبسی  ثب ثزخغشِ ًزدى ًلزار ثزسز عبلٍ اعشبًذارد ثَدى آسهَى ّبی خَد، 

. سلبٍر ّبی كزدی ٍ ّذف اس ؽزًز 1اس:  ػجبرر اًذ سَخِ ًوبییذ ًِ ب  ٍ هؼیبر ّبی اًشخبة آسهَى ّبی آسهبیؾیهالى ّثْشزیي آسهَى آسهبیؾی را اًشخبة ًٌیذ ثبیذ ثِ 

 دظ اس آسهَى ٍ سحلیل آسهَى ّبی آسهبیؾی . خذهبر 5ًوؾِ ی راُ  راّجزدی یب. ثزًبهِ 4عغح عَاالر ٍ  ثزرعی ًیلیز. 3 خبهؼِ آهبری. 2 در آسهَى ّبی آسهبیؾی



     8 

 

 90108129190فضای هجاسی ٍ...       nardebanemovafaghiat.ir ًزدباى هَفقیت

  عغح عَاالر، خبهؼِ آهبری، ثزًبهِ آسهَى ّب، ًبرًبهِ، ًٌبر هثجز ٍ ًٌبر هٌلی#$ . ٍ...7  ٍ هذهز آسهَى ّبی آسهبیؾی. ّشیٌِ 6 $ًبرًبهِ #

 هؼیبر ّبی اًشخبة آسهَى ّبی آسهبیؾی 

 سلبٍر ّبی كزدی ٍ ّذف اس ؽزًز در آسهَى ّبی آسهبیؾی

 یؾیآسهب یًٌٌَرّب یثزگشار نیًخَاّ چِ ٍ نیثخَاّ چِ اهزٍسُ. رعبًذ یه هٌظَرهبى ٍ هوقَد ، ّذف ثِ سز راحز را هب اهب اعز اؽشجبُ راُ يی یؾیآسهب یًٌٌَرّب ✔

 یؼٌی یافل هغبثوِ خْز یآهبدگ یثزا یسذارًبس یّب یثبس حٌن در آهَساى داًؼ یثزا ّب آسهَى يیا ٍ اعز هغزح ًؾَر در حیرا یآهَسؽ بىیخز يی ٍ غیٍع فَرر ثِ

 .نیًٌ اًشخبة را یؾیآسهب آسهَى يیثْشز# یؾیآسهب یّب آسهَى اًشخبة یبرّبیهؼ سَخِ ٍیضُ ثِ$ یآگبّ ثب ًِ اعز يیا هْن دظ. اعز یعزاعز ًٌٌَر

 .غزیً خَة داٍعلت يی خَة، آهَس داًؼ يی نیثذاً ذیثب اٍال ✔

 ثزعزف یلیسٌو قیسٌبل اًدبم بی هَضَع هدذد هزٍر ثب را خَد لاؽٌب يیسزًَچي آسهَى، ّز اس دظ ٍ ًزد ؽزًز ذیثب یخذ عَر ثِ یؾیآسهب یًٌٌَرّب در بیثبً ✔

 . نیًٌ

 یّب آسهَى ثِ دبعخ رٍػ ،اضغزاة ٍ اعشزط ثزدى يیث اس ٍ آسهَى ظیهح ثب ییآؽٌب یلیسحق ؾزكزید یّب آسهَى ٍ یؾیآسهب یًٌٌَرّب در اسؽزًز ّذف ثبلثب ✔

 ؽذى هشَخِ یثزا هْن یدبراهشزّب اس یٌی ّب آسهَى يیا گزید ػجبرر ثِ ثبؽذ یه ضؼق ًوبط ًؾق ٍ ٍهز ٍ سهبى زیزیهذ ٍ نیسٌظ ،#سدى سغز كٌَى$ یا ٌِیچْبرگش

 .اعز# خَد یّب آهَخشِ عٌدؼ$یهغبلؼبس ؾزكزید رًٍذ یبثیارس یثزا یهحٌ ٍ بریهؼ ٍ هَر ٍ ضؼق ًوبط ٍ اؽشجبّبر ،یلیسحق زیٍضؼ

 . اعز اًشظبر هَرد# یثٌذ هحذٍدُ بی یثٌذ ثَدخِثزًبهِ هغبلؼبسی، $ یراّجزد ثزًبهِ اس اعشلبدُ ٍ یؾیآسهب یًٌٌَرّب در یخذ ٍ كؼبل ؽزًز دٍم هشَعغِ در ✔

 دٍرُ ٍ یسً سغز كٌَى ًبرثغشي ثِ  ،... ٍ ؾزكزید ،رؽذ ،سزاس، رسجِ ثِ یلیسحل ٍ نیػو یًگبّی ٍ ؾیسهبآ یًٌٌَرّب در ؽزًز دٍاسدّن، ِیدب سبثغشبى یبسدّن ٍ در 

 . اعز اًشظبر هَرد بسدّنی ٍ دّن ِیدب هزٍر ٍ

 ؽزًز ٍ... # ٍ ؾزكزید ،رؽذ ،سزاس، رسجِ ثِ یلیسحل ٍ نیػو یًگبّ ٍ یسً سغز كٌَى ًبرثغشي ثِ$ بسدّنی ٍ دّن ِیدب هزٍر ٍ دٍرُ، سبثغشبى خقَفب ٍ 11 ِیدب در 

  .نیًٌ اًشخبة را یؾیآسهب آسهَى يیثْشز# یؾیآسهب یّب آسهَى اًشخبة یبرّبیهؼ$ یآگبّ ثب ًِ اعز يیا هْن دظ .اعز اًشظبر هَرد یؾیآسهب یًٌٌَرّب در
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 ثذٍى سَاى یه دظ. اعز یسً سغز كٌَى ًبرثغشي ثِ ٍ یزیبدگی ّذف ثلٌِ غزیً...  ٍ سزاس ٍ رسجِ غِیهوب ٍ ًغت ّذف: 11دّن ٍ در دبیِ سبثغشبى، 11ِیدب در 

 نیػو یًگبّّذف در سبثغشبى یبسدّن اهب  ذیرع ّذف يیا ثِ هٌشل در آسهَى غِخل یعبس ِیؽج ٍ سغز سدى ٍ یشیر ثزًبهِ ثب یؾیآسهب یًٌٌَرّب در ؽزًز

 هی ثبؽذ.... ٍ ؾزكزید ،رؽذ ،سزاس، رسجِ ثِ یلیٍسحل

 .غزیً... ٍ سدى سغز كٌَى ٍ ّب رٍػ سهبى، زیزیهذ ،یافَل ٍ حیفح هغبلؼِ ٍ یشیر ثزًبهِ ،یدرع ًشبة خش یشیچ یعزاعز ًٌٌَر ًِ ًزٍد بدهبىی ✔

 هبریخبهؼِ آ

ِ ًشیدِ ی ًٌٌَر هب ًشدیي خبهؼِ ی آهبری یٌی اس دبراهشز ّبی هْن در اًشخبة آسهَى آسهبیؾی سلوی هی ؽَد. خبهؼِ ی آهبری ثبال ثبػث هی ؽَد ًِ ًشیدِ ی ًغت ؽذُ ث

ًِ داؽشي خبهؼِ آهبری ثبال ًجبیذ سٌْب دلیل ؽوب ثزای اًشخبة یي سز ثبؽذ. ّز چوذر خبهؼِ ی آهبری ثبالسز ثبؽذ ًشیدِ ًیش ًشدیٌشز خَاّذ ثَد. اهب ایي ًٌشِ را كزاهَػ ًٌٌیذ 

  آسهَى آسهبیؾی ثبؽذ.

 ثزرعی ًیلیز  ٍ عغح عَاالر

ن خْز ثَدى یب ؽوب ػشیشاى ثزای ایٌٌِ هَكویز ثشرگی در ًٌٌَر ثِ دعز آٍریذ ثبیذ سوبم اًزصی خَد را فزف افل هغلت ًزدُ ٍ اس حبؽیِ رٍی دٍری ًٌیذ. ّی  ّوِ

ج ّبی آسهبیؾی ثب ًٌٌَر ثزای ؽوب ثغیبر اّویز دارد. در ارسجبط ثب ًیلیز عَاالر هَضَػبر هخشللی هغزح هی ؽَد ًِ اس حَفلِ ی ثحث هب خبر دى عَاالر آسهَىًجَ

خشی ٍ سیخ عَاالر سؼزیق هی ؽَد. اس ًظز هیشاى ع عَاالر ًٌٌَر اعز. ًیلیز عَاالر در آسهَى ّبی آسهبیؾی ، سحز ػٌَاى ًشدیٌی عَاالر آسهَى ّبی آسهبیؾی ثِ

   عَاالر ًٌٌَر عبل گذؽشِ در آسهَى ّبی آسهبیؾی در عَل عبل ایي هؤعغبر ثَدُ ، در فَرسی ًِ ایي آهبر ؿلظ "81گبّی اٍهبر ثزخی اس هؤعغبر هی گَیٌذ ًِ 

ثلٌِ كوظ سیخ عَاالر ًٌٌَر ، در آسهَى ّبی آسهبیؾی یي هؤعغِ ی هی ثبؽذ ٍ ثبیذ ایي هَضَع را خبعزًؾبى ًزد ًِ هٌظَر ایي ًیغز ًِ عَاالر دیؾگَیی ؽذُ ، 

ثِ ایي  عبل اخیز 11عَاالر ًٌٌَر ّبی  ثَدُ ، ًِ ایي اهز ًبر عخشی ًیغز ٍ هؼوَأل ایي دیؼ ثیٌی را دثیزاى ًیش هی سَاًٌذ اًدبم دٌّذ ٍ یب ثب ثزرعیؽجیِ ًٌٌَر خبؿ 

 .درى هی سَاًین دعز دیذا ًٌین

 ی یب ًوؾِ ی راُ ثزًبهِ راّجزد

     اس خولِ : سؼذاد ذی هی ؽَدایي دبراهشز اس ًوغِ ًظز هؾبٍراى ثِ ػٌَاى هْوشزیي دبراهشز در اًشخبة آسهَى سلوی هی ؽَد. ایي دبراهشز ثِ هغوز ّبی ریشسزی سوغین ثٌ

 ّبی در عَل عبل، ثزًبهِ ٍ  دٍرُ ٍ هزٍر ثَدخِ ثٌذی هخقَؿ ثِ ّز آسهَى،  $كبفلِ سهبًی ثیي آسهَى ّب ًِ كؾزدُ ٍ ًِ سیبد ثبؽذ.# ، سوغین ثٌذی ٍ آسهَى ّبی آسهبیؾی
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 آسهَى ّبی خبهغ هغبثن ثب ثَدخِ ثٌذی ًٌٌَر ٍ...   ایغشگبُ ّبی خجزاًی، رػبیز ًزدى دیؼ ًیبس ّب،

 خذهبر دظ اس آسهَى ٍ سحلیل آسهَى ّبی آسهبیؾی $ًبرًبهِ #

ّب ثِ ؽوب در ارسیبثی  گیزد ًِ ًبرثزی هخشلق ایي ًبرًبهِ ّبی هخشلق در اخشیبر ؽزًز ًٌٌذگبى هزار هی َػِ ای اس ًبرًبهِّب در ّوبى رٍس هدو ثؼذ اس ثزگشاری آسهَى

ّوچٌیي  دّذ ًِ ٍضؼیز سحقیلی خَد را در عَل عبل ثِ دهز سیز ًظز داؽشِ ثبؽیذ ًٌذ. ًبرًبهِ دهین ایي اخبسُ را ثِ ؽوب هی ّزچِ ثْشز رًٍذ دیؾزكز هغبلؼبسی ًوي هی

 .ثب ثزرعی ًبرًبهِ ٍ دبعخٌبهِ سؾزیحی هشَخِ اؽشجبّبر ٍ ًوبط ضؼق ٍ هَر خَد ؽَیذ

 ّشیٌِ ٍ هذهز آسهَى ّبی آسهبیؾی 

ّبی  ثزًبهِ اؽٌبالردر ارسجبط ثب هَضَع ّشیٌِ، ثبیذ ثِ هٌبعت سزیي ّشیٌِ ٍ خذهبر خبًجی سَخِ ؽَد ٍ هؼیبر هذهز ثبػث هی ؽَد سب در عَل هذر سهبى عَالًی 

 ٍ...  ّجزدی ًن ًوـ سزی رٍ ثِ رٍ ثبؽینهؾخـ ؽَد ٍ هب ثب ثزًبهِ ی را راّجزدی آسهَى ّب

 :آسهبیؾی ّبی هوبیغِ ٍ ثزرعی ثْشزیي آسهَى

 عٌدؼ

 عغح عَاالر

َاى ثب عجي عَاالر ًٌٌَر ّز عبل آؽٌب س ّب هی ؽَد ٍ ثب ثزرعی آى ؽبیذ ؽوب ّن كٌز ًٌیذ ًِ عَاالر آسهَى آسهبیؾی عٌدؼ ثِ ٍعیلِ عزاحبى ًٌٌَر عزاعزی عزح هی

ّبی  آسهبیؾی عٌدؼ سحز ًظز سؼبًٍی عبسهبى عٌدؼ ّغز؛ ثٌبثزایي ایي فحجز ًِ ثب ثزرعی آسهَى  ؽذ، اهب در اؽشجبّیذ! افال چٌیي چیشی ٍخَد ًذارد! عیغشن آسهَى

ّبی خذیذ#  ّب ثِ ػٌَاى عَاالر عخز $ثب ایذُ سَاى اس آى عٌدؼ ًزهبل اعز. ًِ هیآییذ را كزاهَػ ًٌیذ. ثِ عَر ًلی عغح عَاالر  عٌدؼ ثِ راحشی اس دظ ًٌٌَر ثزهی

 .یبد ًزد ٍ ًِ عَاالسی ًِ كبهذ ارسػ ّغشٌذ

 خبهؼِ آهبری

 .ؽَد ثزگشار هی هزحلِ آسهَى خبهغ در اًشْبی عبل 4ثِ فَرر هزحلِ ای در عَل عبل ٍ آسهبیؾی عٌدؼ   آسهَى

 ّبی خبهغ عٌدؼ ثب حذاًثز آسهَى رًٍذ چٌذاى خبلت ًیغز، ٍلی ّبی دیگز دیؼ هی در عَل عبل ثِ ػلز ایٌٌِ اًثز داٍعلجبى ثب آسهَى ّبی هزحلِ ای خبهؼِ آهبری آسهَى

را ثِ خبعز  ّبی خبهغ عٌدؼ ًزدًذ ًیش آسهَى ّبی عبیز هَعغبر ؽزًز هی ّبیی ًِ در عَل عبل در آسهَى . اًثز داٍعلجبى حشی آىؽَد ؽزًز ًٌٌذُ ّز عبلِ ثزگشار هی
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ّبی خبهغ ثِ ػلز ؽزًز ًٌٌذُ سیبد آى رسجِ ای ًِ ّز داٍعلت  ایي آسهَىدر  ؽَد# ّب ثِ ّوِ سَفیِ هی دٌّذ $ؽزًز در ایي آسهَى خبهؼِ آهبری ػبلی آى اس دعز ًوی

 خَاّذ ثَد.در ًٌٌَر عزاعزی ثغیبر ًشدیي ثِ رسجِ  ًٌذ ثِ احشوبل سیبد ًغت هی

 ّب ثزًبهِ آسهَى

ّبیی ًِ هقذ دارًذ در عَل عبل سحقیلی ثب ثزًبهِ ای  ؽَد. ثِ ّویي ػلز ًٌٌَری ّبی عبیز هَعغبر در كَافل سهبًی هٌظن ثزگشار ًوی ّب ثزخالف آسهَى َىایي آسه

 یب داٍعلجبًی ًِ  كبرؽ الشحقیل ّغشٌذ ٍّبی هزحلِ ای عٌدؼ ثزای داٍعلجبًی ًِ  ّب ًزًٍذ. ؽزًز در آسهَى هٌظن هغبلؼِ ًٌٌذ ثْشز اعز ثِ ّیچ ػٌَاى ثِ عزاؽ ایي آسهَى

 .ثذ ًیغز ، ّب ثبال اعز هذرر ثزًبهِ ریشی ؽخقی آى

 ًبرًبهِ

 .ایي هَعغِ اس ًظز خذهبر ثؼذ اس آسهَى ثغیبر ضؼیق ظبّز ؽذُ اعز

 ًٌبر هثجز

الجشِ ایي خبهؼِ آهبری  آى ثَدُ ًِ سوزیجب ّن عغح ًٌٌَر عزاعزی اعز. خبهؼِ آهبری ثغیبر ثبالیسَاى ثِ آى اؽبرُ ًزد  آسهبیؾی عٌدؼ هی  سٌْب ًٌشِ هثجشی ًِ ثزای آسهَى

 آسهَى خبهغ دبیبًی عٌدؼ# 4ؽَد. $ ّبی خبهغ ایي هَعغِ هؾبّذُ هی ثبال كوظ در آسهَى

 .ی اعزآسهبیؾ  ثزگشار ًٌٌذگبى آسهَى سزیي ّشیٌِ هوٌي در ثبسار ًٌٌَر در هوبیغِ ثب عبیز  ّب هوزٍى ثِ فزكِ ّشیٌِ ایي آسهَى

 ًٌبر هٌلی

 ًذاؽشي ثزًبهِ ریشی افَلی ٍ ًبرثزدی ٍ ّوبٌّگ ثب ثزًبهِ هذارط

 ؽَد# ّلشِ ثزگشار هی 5ّلشِ سب  2ّبی ایي هَعغِ در كَافل سهبًی ًبهؼیي ٍ ًبهزست اس  ّب $آسهَى ًذاؽشي ًظن در سهبى ثزگشاری آسهَى

 ّز چِ ثْشز داٍعلجبى ثزای اداهِ هغیز هغبلؼبسی خَددظ اس آسهَى آسهبیؾی ثزای ارسؽیبثی هغلَة ػذم ارائِ خذهبر 

 هلن چی

ای ًِ دبیِ گذارػ ثَد سب  ًزد هَعغِ دب ثِ هیذاى ًٌٌَر عزاعزی گذاؽز كٌزػ را ّن ًوی هلن چی ؽبیذ در اٍایل دِّ ّلشبد ًِ دذر خَاًذُ ًٌٌَر ایزاى یب ّوبى ًبظن

ٍ هلن چی   ًٌذ! ًبم ًٌٌَر ّبعز در ػزفِ ًٌٌَر خَدًوبیی هی اعز ًِ عبل  ّبی آسهبیؾی ّوبى ؿَل آسهَىایي حذ ثِ هحجَثیز ٍ ؽْزر ثزعذ. ًبًَى كزٌّگی آهَسػ 
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ّب راّی خش رٍػ عزاحی ؽذُ ًبًَى ثزای رعیذى ثِ داًؾگبُ ٍخَد ًذارد.  دیگز ثِ ّن گزُ خَردُ ٍ گَیی دٍ ػضَ خذا ًؾذًی ّغشٌذ. ایي رٍسّب ثزای خیلی اس ًٌٌَری

 .ؽَین آؽٌب هیثیؾشز ّب  ّبی ایي آسهَى ضگیدر اداهِ ثب ٍی

 عغح عَاالر

س ایي خْز ایي ؽوب ػشیشاى ثزای ایٌٌِ هَكویز ثشرگی در ًٌٌَر ثِ دعز آٍریذ ثبیذ سوبم اًزصی خَد را فزف افل هغلت ًزدُ ٍ اس حبؽیِ رٍی دٍری ًٌیذ. ای  ّوِ

رٍد ًِ  ّبی هلن چی ّز عبلِ ثِ عوشی هی ب ًیغز ثزای ؽوب ثغیبر اّویز دارد. عَاالر آسهَىّبی آسهبیؾی ؽوب ّن خْز ثب ًٌٌَر ّغز ی هَضَع ًِ عَاالر آسهَى

ثِ ّویي دلیل سوزیجب ؽبّذ عَاالر ثب ًیلیشی اس ایي هَعغِ ّغشین ٍلی ّبی ًَ داؽشِ ثبؽذ ٍ ثشَاًذ اس سوبهی خْبر داٍعلت را هَرد عٌدؼ هزار دّذ  ثیؾشز دارای ایذُ

 !ّب ّغشین ؽَد ٍ هب ؽبّذ عَاالر ثب درخِ دؽَاری عخز سزی ًغجز ثِ ًٌٌَر در ایي آسهَى ذ ٍؽبیذ در عغح ًٌٌَرّبی عزاعزی عَال عزح ًویًوبًبى آى عَر ًِ ثبی

ًشیدِ ػٌظ ثزای سَاًذ  یین! سَخیْی ًِ الجشِ هیآ ثز هی عَاالر ًٌٌَر ؽَد ایي اعز ًِ هب ثب ثزرعی عَاالر عخز سز ثِ راحشی اس دظ سَخیْی ًِ در ایي هَرد هی

ّبی ًبًَى چٌذیي درط  ّب داؽشِ ثبؽذ. ثب ؽزًز در ایي آسهَى عَاالر چٌذاى آعبًی در اًشظبرسبى ًخَاّذ ثَد. هؼوَال ثِ فَرر هشٌبٍة در آسهَى ثؼضی اس ًٌٌَری

ثزای ًغبًی ًِ عخشی عَاالر اػشوبد ثِ یز هحغَة ؽَد ٍ گزدًذ هش سَاًذ ثزای ًغبًی ًِ ثِ دًجبل ًوبط ضؼق خَد هی دؽَار سز اس ثبهی درٍط ّغشٌذ. ایي هَضَع هی

 !گیزد یي ػیت ًلغؾبى را هی

 خبهؼِ آهبری

الؼبدُ ثبالی ًبًَى  سزیي خبهؼِ آهبری را دارًذ ًِ ثیؾشز ثِ دلیل هذیوی ثَدى هَعغِ اعز. خبهؼِ آهبری كَم ّبی هلن چی ثیؼ ّبی آسهبیؾی هخشلق، آسهَى در ثیي آسهَى

ثغٌدیذ؛ اهب ایي ًٌشِ را كزاهَػ ًٌٌیذ ًِ داؽشي خبهؼِ آهبری ثبال ًجبیذ سٌْب  دّذ ًِ خَدسبى را در هیبى رهجبی ثیؾشزی $چِ هَی ٍ چِ ضؼیق#  بى را هیثِ ؽوب ایي اهٌ

 .دلیل ؽوب ثزای اًشخبة یي آسهَى آسهبیؾی ثبؽذ

 ّب ثزًبهِ آسهَى

ؽَد. ایي كبفلِ دٍ ّلشِ ای خٌجِ آهَسؽی ٍ یبدگیزی را در رًٍذ  فَرر ّوبٌّگ در ًل ًؾَر ثزگشار هیّبی هلن چی در كبفلِ دٍ ّلشِ ای در رٍسّبی خوؼِ ثِ  آسهَى

ّب ثزای ؽزًز در یي آسهَى آسهبیؾی ثزًبهِ راّجزدی اعز. ثزًبهِ هلن چی  ّبی خَة ایي ثزًبهِ اعز. هؼیبر خیلی اس ًٌٌَری دّذ ًِ اس ٍیضگی هغبلؼبسی ؽوب اكشایؼ هی

 .ّبی هلن چی سبًیذ دارًذ ًٌٌذ ثِ ثْشزثَدى ثزًبهِ آسهَى لِ دٍّلشِ ای آى ثیؾشزهَرد سَخِ ثَدُ ٍحشی ػشیشاًی ًِ درآسهَى آسهبیؾی عبیزهَعغبر ؽزًز هیثبسَخِ ثِ كبف
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اًذ در ثزًبهِ  ی ًغبًی ًِ اس ثزًبهِ ػوت هبًذُدّذ ًِ درٍط را ثبرّب ٍ ثبرّب هزٍر ًٌذ. چٌذیي ایغشگبُ خجزاًی ثزا ایي اهٌبى را ثِ داٍعلت هی ،ّبی هلن چی  ثزًبهِ آهَى 

سَاى  ّبی آسهبیؾی هی ای اعز ًِ در ثیي آسهَى راّجزدی در ًظز گزكشِ ؽذُ اعز. الجشِ ًِ ّیچ ثزًبهِ ای ثذٍى ًوـ ًیغز ٍلی ثزًبهِ راّجزدی ًبًَى ًن ًوـ سزیي ثزًبهِ

 .ًٌذ ّبی خبهغ ثزگشار هی ّوبٌّگ ٍهغبثن ثب ثَدخِ ثٌذی ًٌٌَر عزاعزی ثِ ػٌَاى آسهَى ّبی خَدآسهَى درثزًبهِ ػالٍُ ثزآسهَى ّبی هزحلِ ای ِ هلن چیغدیذا ًزد.هَع

 ًبرًبهِ

گیزد. ًوَدار دیؾزكز سحقیلی، سؼبدل هغبلؼبسی ٍ ّن چٌیي هؾبّذُ سزاس ٍ درفذ خبم ثزای ّز  ّبی هلن چی ثؼذ اس ظْز آسهَى ثز رٍی عبیز هزار هی ّبی آسهَى ًبرًبهِ

ّبی هلن چی ثِ ایي ػلز ًِ خبهؼِ آهبری ثبالیی دارًذ اس سزاسّبی هبثل اػشوبدسزی ثزخَردار ّغشٌذ. ایي ٍیضگی ثِ  س درٍط در عبیز ًبًَى اهٌبى دذیز اعز. ًبرًبهِیي ا

 .دّذ سب ثب ثزرعی ًبرًبهِ ٍ دبعخٌبهِ سؾزیحی هشَخِ اؽشجبّبر ٍ ًوبط ضؼق ٍ هَر خَد ؽَیذ ؽوب اخبسُ هی

 ًٌبر هثجز

 .ًٌذ ؽًَذ ٍ ایي ثِ سوزیي هغشوز ٍ دٍر ًؾذى اس ؽزایظ آسهَى ًوي هی ّبی هلن چی ّز دٍ ّلشِ یٌجبر ثزگشار هی آسهَى

ِ هذارط ًٌذ ّوچٌیي ایي ثزًبهِ هٌغجن ثز ثزًبه ّبی ثلٌذ هذر دیگز ثی ًیبس هی ثلٌذ هذر هٌغدن ٍ هٌظن خَثی دارد ًِ یٌغبل داًؼ آهَس را اس ثزًبهِ ثزًبهِ ریشی ًٌٌَر

 .سْیِ ؽذُ اعز

ّبیؼ ًؾیذُ ؽًَذ چزاًِ اهٌبى ارسیبثی ثْشز ٍ دهین سز ًغجز ثِ ثبهی  ّبی هلن چی ثبػث ؽذُ ّز عبلِ سؼذاد سیبدی داًؼ آهَس ثِ عوز آسهَى خبهؼِ آهبری ثبالی آسهَى

 .ًٌذ داًؼ آهَساى را ایدبد هی

اًذ، ثغیبر  ّبی ثزسز ػضَ ًبًَى هلن چی ثَدُ اًذ. ایي ًٌشِ هثجز ًِ اًثز رسجِ ّبی ًبًَى ؽزًز ًزدُ در آسهَى ّبی سي رهوی ًغبًی ثَدًذ ًِ ّز عبلِ سؼذاد سیبدی اس رسجِ

 .اّویز دارد

 .ؽَد اس خَ رهبثشی ًٌٌَر ٍ درط خَاًذى خبرج ًؾَیذ ّب ثبػث هی ای آسهَى كبفلِ دٍ ّلشِ

 ًٌبر هٌلی

 .ًِ اس ًیلیز السم ثزخَردار ًیغشٌذ ...َاردی ّوچَى ًشبة ٍ ّبی اضبكی ثِ داًؼ آهَساى ثزای خزیذ ه سحویل ّشیٌِ

 .ؽَد ّبی ًبًَى ًغجز ثِ عبیز هَعغبر رهن ثبالسزی اعز ًِ ثبػث ًبرضبیشی خیلی اس داٍعلجبى هی ّشیٌِ آسهَى
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 .ؽَد آهَساى هی ضزیت عخشی عَاالر ًبًَى ثبالعز ًِ ایي هَضَع ثبػث ًباهیذی ثغیبری اس داًؼ

 آسهبیؾی ًبًَى ؽزًز ًٌٌذ؟  سهَىچِ ًغبًی در آ

ّبی ًبًَى یي اكشخبر  در آسهَى اكشایؼ سزاس ؽَد چزا ًِ ایي رٍسّب داؽشي سزاس ثبال ٍ ّب سیبد ؽٌیذُ هی ای ًِ ثؼذ اس ؽزًز آسهَى هیبى ًٌٌَری سزاسر چٌذ ؽذ؟ خولِ

ّبی ًبًَى را  افَالً سحول داؽشي سزاس دبییي ًغجز ثِ دٍعشبًشبى را ًذاریذ دٍر آسهَى ًٌن اگز رٍحیِ رهبثشی دبییٌی داریذ ٍ سَفیِ هیؽَد.  ّب هحغَة هی ثزای ًٌٌَری

ؽَد، ثٌبثزایي اگز اّل رهبثز ًیغشیذ ٍ اس عَاالر دؽَار ٍاّوِ داریذ ؽزًز  ّبی ًبًَى ثغیبر ؽذیذ ٍ عَاالر ثِ ًغجز عخشی عزح هی خَ رهبثشی در آسهَى خظ ثٌؾیذ.

 .ًٌن یِ ًویدر ایي آسهَى را ثِ ؽوب سَف

شي ثب یي ثزًبهِ هٌغدن ٍ هٌظن اگز دًجبل عٌدیذى خَدسبى ٍ دیذا ًزدى ًوبط ضؼلشبى ّغشیذ، اگز ثِ دًجبل دیؾزكز ٍ رهبثز در یي خَ دزكؾبر ّغشیذ ٍ اگز ثِ دًجبل دیؾزك

 !َعز ًللز ثبؽیذ ٍ ثِ راحشی ًباهیذ ًؾَیذّبی ًبًَى ثبیذ د ّبی ًبًَى اًشخبة خَثی ثزای ؽوبعز. در ٍاهغ ثزای ؽزًز در آسهَى ّغشیذ، آسهَى

 گبج

 عغح عَاالر

ّبیی اعز ًِ  خشٍ هَعغِ آسهبیؾی گبج  آسهَى ًِ هجَل ًٌینآسهبیؾی ًیلیز چٌذاًی ًذارد، ثبیذ   ًٌٌذ ثِ ػلز ًَدب ثَدى ایي آسهَى ّب ًِ كٌز هی ثزخالف سقَر خیلی

 .اعز  ًیلیز عَاالر گبج ثِ هذری خَة ٍ ایذُ آل ٍ ّن عغح ًٌٌَر اعز ًِ اس ایي ًظز ثزسزیيًٌذ.  ّبی خَد عزح هی هوٌي را در آسهَى ثْشزیي عَاالر

یلیز ثبالیی ّبی آسهبیؾی ً ّبی آهَسؽی ٍ چِ در آسهَى ّبیشبى داریذ. عغح عَاالر در ایي هَعغِ چِ در ًشبة احشوبال ؽوب ّن حذاهل یي ًشبة گبج در هلغِ ًشبة

 .ّب ثب ًٌٌَر خیبلشبى راحز ثبؽذ ّبی گبج هقذ ؽزًز داریذ اس ًظز ًیلیز ٍ ّن عغح ثَدى عَاالر ایي آسهَى دارد؛ ثٌبثزایي هغوئي ثبؽیذ در فَرسی ًِ در آسهَى

 خبهؼِ آهبری

ّبی خَد  سزیي هَعغبر اس ًظز داؽشي هخبعت ثزای آسهَى بیذ خشٍ دبییيآسهبیؾی خبهؼِ آهبری خَثی ًذارد ٍ ؽ  هَعغِ گبج ثِ دلیل ًَدب ثَدى در سهیٌِ ثزگشاری آسهَى

 .ّبی گبج ًؾبى دٌّذ ؽَد ًغبًی ًِ سوبیل دارًذ در یي خبهؼِ آهبری خَة هَرد عٌدؼ هزار ثگیزًذ سوبیل ًوشزی ثزای ؽزًز در آسهَى ثبؽذ. ّویي هَضَع ثبػث هی

 ّب ثزًبهِ آسهَى

 سًذ. اس ًظز هیشاى دٍرُ  ّب ّن چٌذاى چٌگی ثِ دل ًوی ؽَد. ثزًبهِ ریشی آسهَى چی در كَافل دٍ ّلشِ ای ٍ در رٍس خوؼِ ثزگشار هیآسهبیؾی گبج ّن هبًٌذ هلن   آسهَى

http://azmoon.gaj.ir/
http://azmoon.gaj.ir/
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ركز  ظبر هیدچبر هؾٌل اعز ٍ آى عَر ًِ اًش ذاكشٌ هجبحث هخشلق ٍ داؽشي اًؼغبف دذیزی ثزای داٍعلجبًی ًِ ثِ دالیل هخشلق اس ثَدخِ ثٌذی یٌی دٍ آسهَى ػوت هی

 اعز. ّبی خَد سؼییي ًٌزدُ گبج اعشزاسضی هٌبعجی ثزای ثزًبهِ آسهَى

 ًبرًبهِ

سزیي  ّبی هخشلق كزاّن ًزدُ اعز. ثذٍى ؽي یٌی اس هْن لی ؽوب را ثب ارائِ ًبرًبهِاس ًظز ارسیبثی ثؼذ اس آسهَى رًٍذ خَثی دارد ٍ هوذهبر السم ثزای ارسیبثی افَ

 ّبی ثزگشاری یي آسهَى آسهبیؾی سحلیلی اعز ًِ ثؼذ اس آسهَى ثبیذ اس ٍضؼیز درعی خَد داؽشِ ثبؽیذ.  ثخؼ

 ًٌبر هثجز

 ّبی ًَ ٍ فذ الجشِ ّن عغح ثب ًٌٌَر عزح عَاالر خذیذ ثب ایذُ

 .ّب هوزٍى ثِ فزكِ خَاّذ ثَد آسهبیؾی ثِ ؽٌلی اعز ًِ اس ًظز اهشقبدی ثزای خیلی اس خبًَادُ  ي آسهَىّشیٌِ هٌبعت ای

 ًٌبر هٌلی

 آسهبیؾی ًغجز ثِ ثبهی هَعغبر اس ًٌبسی اعز ًِ عزكذاراى ایي آسهَى را ًن ًزدُ  ًذاؽشي یي ثزًبهِ ریشی دهین ٍ حغبة ؽذُ ثزای ثزگشاری آسهَى

 .بر اس ًظز داؽشي خبهؼِ آهبری اعزسزیي هَعغ خَة. ثِ ًَػی اس ضؼیق ًذاؽشي خبهؼِ آهبری

 گشیٌِ دٍ

 .دزداسین در اداهِ ثِ ثزرعی ایي آسهَى آسهبیؾی دزعزكذار هی ،ّب را ثِ عوز خَد خذة ًزدُ ّن چٌذ عبلی اعز ؽوبر سیبدی اس ًٌٌَری گشیٌِ دٍ ّبی آسهَى

 عغح عَاالر

ّب ثب عَاالر ًٌٌَرّبی عزاعزی ٍارد هیذاى هجبرسُ ثب عبیز هَعغبر ؽذ. اًقبكب  ّبی آسهبیؾی خَد ثب ؽؼبر سغبثن عَاالر آسهَى آسهَىگشیٌِ دٍ اس ّوبى اثشذای ثزگشاری 

ػوَهی ٍ  ایي ؽجبّز ّز عبلِ ثب خذیذ ؽذى عَاالر ًٌٌَر اداهِ دارد ٍ در سوبهی درٍط ّبی سیبدی ثب عَاالر ًٌٌَر ّغشٌذ. ّب دارای ؽجبّز عَاالر ایي آسهَى

عبیز ایي هَعغِ اخشقبفی عؼی ثز ایي ثَدُ ًِ عَاالر آسهَى ّن عَ ثب ًٌٌَر عزح ؽَد. سغبثن سیبد عَاالر گشیٌِ دٍ ثب عَاالر ًٌٌَرّبی عزاعزی اخیز در 

 .ؽَد ّبی گشیٌِ دٍ عزح هی در ًل عَاالر ثب ًیلیز ٍ اعشبًذاردی در آسهَىهَخَد اعز. 
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 خبهؼِ آهبری

ّبی هوشبس ایي هَعغِ ّز عبلِ رٍ ثِ اكشایؼ اعز اهب ثِ عَر ًلی ایي خبهؼِ آهبری در هوبثل هلن چی ًن سز ثَدُ ٍ اس ًظز خبهؼِ  یٌِ دٍ ثب سَخِ ثِ ٍیضگیخبهؼِ آهبری گش

 .سًذ آهبری ثیؾشز هلن چی حزف اٍل را هی

ّبی خَد اضبكِ ًزدُ اعز. ثِ ػٌَاى هثبل  هبری ًٌٌَر عبل گذؽشِ ثِ آسهَىگشیٌِ دٍ ثزای ركغ ایي هؾٌل ٍیضگی هوبیغِ ؽذى درفذّبی خبم ّز داٍعلت در خبهؼِ آ

گیزد ٍ رسجِ  هَرد هوبیغِ هزار هی 96ًٌذ در ّز آسهَى درفذّبی اٍ در خبهؼِ آهبری ًٌٌَر عبل  ؽزًز هی 97ّبی آسهبیؾی گشیٌِ دٍ ثزای ًٌٌَر  داٍعلجی ًِ در آسهَى

 .اًذ را هؾبّذُ خَاّذ ًزد هجل ثب درفذّبی اٍ ًغت ًزدُّبیی ًِ عبیز اكزاد عبل  ٍ رؽشِ داًؾگبُ

 ّب ثزًبهِ آسهَى

ؽَد. ثِ ًَػی  ّبی آسهبیؾی ثِ ؽٌلی سٌظین ؽذُ اعز ًِ ًل درٍط در عَل هذر یي عبل هغبلؼِ ٍ هزٍر هی ّبی گشیٌِ دٍ ًیش هبًٌذ ثزًبهِ عبیز آسهَى ثزًبهِ آسهَى

ّبی  ؽَد. عجن ثزًبهِ آسهَى هثجز یي گزٍُ آهَسؽی هحغَة هی ًٌبراری یي آسهَى آسهبیؾی اس ٍاخجبر اعز ٍ خشٍ سَاى گلز ٍخَد چٌیي ثزًبهِ ای ثزای ثزگش هی

 .ثبر هغبلؼِ ًٌذ. كبفلِ سهبًی ثیي آسهَى ّز عِ ّلشِ یٌجبر اعز 6سب  4سَاًذ درٍط را  گشیٌِ دٍ ّز داٍعلت هی

 ًبرًبهِ

 ّب ثِ ؽوب در ارسیبثی گیزد ًِ ًبرثزی هخشلق ایي ًبرًبهِ ّبی هخشلق در اخشیبر ؽزًز ًٌٌذگبى هزار هی ی اس ًبرًبهِّب در ّوبى رٍس هدوَػِ ا ثؼذ اس ثزگشاری آسهَى

 ًٌذ.  ّزچِ ثْشز رًٍذ دیؾزكز هغبلؼبسی ًوي هی 

ر ًبرثزدی ثبؽذ، دهین ٍ حغبة ؽذُ ًبر ًزدُ ٍ ایي سَاًذ ثغیب ًظیز ًِ هی ای ثی ّبی هخشلق ٍ ارائِ ًبرًبهِ هَعغِ گشیٌِ دٍ اس ًظز ثزرعی عغح ػلوی ؽوب در سهیٌِ

 .دّذ ًِ ٍضؼیز سحقیلی خَد را در عَل عبل ثِ دهز سیز ًظز داؽشِ ثبؽیذ اخبسُ را ثِ ؽوب هی

 ًٌبر هثجز

سزیي ؽجبّز ٍ  ّبی ایي هَعغِ ثیؼ ىّبی هوشبس گشیٌِ دٍ اعز ًِ ثبػث ؽذُ عَاالر آسهَ ّبی ًَ ٍ خالهبًِ اس ٍیضگی عَاالر ّن عَ ثب ًٌٌَر عزاعزی ٍ دارای ایذُ

 .سغبثن ثب عَاالر ًٌٌَر را داؽشِ ثبؽذ
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ّبی درعی ًغجز ثِ خَد داؽشِ ثبؽیذ ٍ ثب گزكشي  ؽَد ؽوب دیذ رٍؽٌی در ّوِ سهیٌِ ّبی هخشلق ًِ ثبػث هی ّبی هخشلق هؾبٍرُ ای ٍ سحلیلی در ثخؼ ارائِ ًبرًبهِ

 .ؾشز حزًز ًٌیذّبی ثی ّب در خْز ًغت هَكویز ثْشزیي سقوین

 .رٍد ّبی دیگز ایي آسهَى ثِ ؽوبر هی ّبی اضبكی ثزای خذهبر ثی هَرد در عبل ًٌٌَر اس هشیز سحویل ًٌزدى ّشیٌِ

 ًٌبر هٌلی

ػوت ثوبًذ ثِ عخشی ّبی گشیٌِ دٍ ًذاؽشي اًؼغبف دذیزی ثزًبهِ اعز. ثِ ایي ؽٌل ًِ اگز داٍعلجی اس ثَدخِ ثٌذی یي آسهَى ثِ دالیل هخشلق  اس ًٌبر هٌلی آسهَى

 .سَاًذ كزفشی ثزای خجزاى آى دیذا ًٌذ هی

سَاًذ عزكذاراى ایي آسهَى را ًن ًٌذ  سَاًذ ثِ هذهز ایي دٍ هَعغِ ًیش ثزگزدد اس ػَاهلی اعز ًِ هی خبهؼِ آهبری ًِ چٌذاى سیبد ایي هَعغِ ًغجز ثِ هلن چی ًِ الجشِ هی

  .ثزای اًشخبة یي آسهَى آسهبیؾی ٍخَد دارد گزچِ كبًشَر ّبی هْن سزی ًغجز ثِ خبهؼِ آهبری

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

سٌْب سَ  هزا، زّبی هجبدا خب ثوبًن اس هغبر هَّجز، هجبدا گن ًٌن اّذاف سیجب را، هجبدا گن ًٌن راُ هؾٌگ آرسٍّب را، خَد ّغشن یًِ هي دلَادظ كزدا یسَ هی داً خذاًٍذا...

 ن.اًغبً ین؛هي سٌْبسزیي سٌْب ًِ، یًگذار

هبًذُ اػ  یّب گبم سوبم، یي هذم ثب سَ ؽزٍع ًي.... ثذاى ّوَارُ آؿَػ هي ثبس اعز اًغبى! یا سَ، ٍاالسزیي هْوبى دًیبین یا سَ، سیجبسز اس خَرؽیذ سیجبین یا سَ خذا گَیذ:

 !ثب هي

هَكویز سحقیلی ٍ  اعز ٍ ّذكوٌذ اػ، عؼی ٍ ًَؽؼ هٌبعت ٍ خذیز اعز. هَكویز، علزی اعز ًِ سَؽِ ، دؾشٌبرّن سالػ عیذى ثِ هَكویز، ثْب دارد ٍ ثْبی آىر

كٌَى $هٌظَراس هْبرر ّبی سحقیلی  هْبرر ّبی سحقیلیثب  ییدر ًٌٌَر آؽٌب یزٍ ثخقَؿ هَكو یلیسحق یزهَكو ًلیذ عالیی ٍ .ًیبسهٌذ دٍ چیش اعز: ػالهِ ٍ هْبرر

، سٌٌیي ٍ كٌَى سغز سدى ، هْبرر ایدبد اًگیشُ، هْبرر هغبلؼِ، هْبرر سوزًش حَاط، هْبررٍ هذیزیز سهبى هْبرر ثزًبهِ ریشیاعز هبًٌذ :  ی یبدگیزی هَثزٍ رٍػ ّب

 ثب ٍ اعز $كزاگیزی# آهَسػر ٍ هْبر یبسهٌذً هَكویز در سحقیلًِ  یغزً یذُدَؽ یاهزٍسُ ثز ًغ هی ثبؽذ ٍ افَلی بعی در ثزًبهِ ریشی فحیح ٍاع هَاػذٍ... # ٍ 

ثزًبهِ ریشی،  یّب ٍ رٍػ ّب یيؽًَذ ًِ ثب سٌٌ یزٍسد یزگ هجبرسُ ًلظ یيدر ا سَاًٌذ یه یؽذى عؤاالر سٌْب ًغبً یٍ سخقق یًٌٌَر ٍ ػلوسحقیل، رهبثز در  یؼاكشا

 یٌذیگز دارًذ، سب خبیی ًِ هی سَاى ایي دٍ را السم ٍ  ای سٌگبسٌگ ٍ هغشوین ثب، راثغِ هْبرر ّبی سحقیلی ٍ هَكویز در سحقیل آؽٌب ثبؽٌذ. ، كٌَى سغز سدى ٍ...هغبلؼِ
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 .هْبرر ّبی سحقیلی را ًغت ًزدثبیذ هجل اس ّزچیش ثِ هَكویز در سحقیل رعیذ هلشٍم یٌذیگز داًغز. ثزای ایٌٌِ 

 یؼٌی ذیثزدار هحٌن را اٍل گبم دظ ذیًٌ حزًز ٍ یشیر ثزًبهِ ثِ ؽزٍع اهزٍس يیوّ ذ،یًٌ یٌیث ؼید را سبى ٌذُیآ ٍ كزدا ذیخَاّ یه اگز شیػشٍ داًؼ خَیبى  آهَساى داًؼ

 در هْبرر )یلیسحل ٍ یحلظ درٍط خَاًذى (یبدگیزی هَثز ٍ هغبلؼِؽیَُ ٍ رٍػ ّبی  ،فحیح ٍ افَلی یشیر ثزًبهِ رٍػ یزیبدگی ثِ ذیدّ اخشقبؿ را یسهبً اثشذا در

 ن،یده ٍ یػلو یشیر ثزًبهِ يیثب عذظ..ٍ. حبكظِ زیسوَ ٍ ِیسـذ ًٌٌَر،ٍ اهشحبًبر در زیهَكوهْبرر ّبی ًلیذی  ،ىٍ رٍػ ّبی سوَیز آ حَاط سوزًش ،یسً سغز

سهبًی ًِ یبدسبى ًزٍد  دریبكز ًوبییذ.#  nardebanemovafaghiat.ir $سوبهی هَارد ًبهجزدُ ؽذُ را هی سَاًیذ اس .ذیًٌ حزًز ثِ ؽزٍع ٍ دادُ زییسـ را یكؼل ظیؽزا

هغبلؼِ سیبد ٍ ثیؼ اس اًذاسُ، دردی ٍ ثذاًیذ  ًٌذ ًبچیش اعز ثزای ؽوب ایدبد هی یبدگیزی ٍ هغبلؼِ السم دارد در هوبیغِ ثب دیؾزكشی ًِ ثؼذاً در عزػز ٍ دهز  بم ایي ًبراًد

 ثِ را راُ زیهغ خَد، یًٌ ؽزٍع ٍ یثزدار را هذم يیاٍل ًِ یٍهش .ًي حزًز ًشزط، ركشي اس دظ  .ًٌذ ثلٌِ رٍػ هٌبعت، ًیلیز هغبلؼِ ٍ یبدگیزی هْن اعز را دٍا ًوی

 .هي ثب اػ هبًذُ یّب گبم سوبم، ثبسَ هذم يی: ًي ؽزٍع :ذیگَ خذا .غزیً زید دٍثبرُ ؽزٍع یثزا چگبُیّ :ًزٍد بدهبىی .دّذ یه ًؾبى سَ

ًوي هَثزی ثزای ؽوب ػشیشاى ثبؽذ ٍ اس آى ثِ ػٌَاى  هَكویز در سحقیلهَاػذ اعبعی در ثزًبهِ ریشی فحیح ٍ افَلی ٍ اهیذٍارین ایي ًَؽشِ ٍ هدوَػِ ًَؽشِ ّبی 

ضوي آرسٍی عالهشی ٍ هَكویز ثزای سوبهی ؽوب ػشیشاى در ًلیِ هزاحل سًذگی، عذبعگشار خَاّین  ًلیذّبی عالیی ثْزُ ثگیزیذ ٍ درّبی هَكویز را ثِ رٍی خَد ثبس ًٌیذ.

اس یب دیبهي یب    nardebanemovafaghiat.irیب عبیز  nardebanemovafaghiat@gmail.comعزین ایویل ثَد ًظزار، اًشوبدار ٍ دیؾٌْبدار خَد را اس 

 ثب هب در هیبى ثگذاریذ.  19132681614عزین ٍاسغبح 

 .ٍ آراهؼ  یزهَكو عالهشی، یآرسٍ ثب

 

 

 سَخِ سَخِ سَخِ : 

ّوِ ؽوب  یثزا یعالهش یضوي آرسٍ ی،اس ؽبد یشعزؽبر اس آراهؼ ٍ لجز یشبىلحظِ لحظِ سًذگ ،یگزاه یيٍ ٍالذ یشدٍعشبى ارخوٌذ، ّوٌبراى ثشرگَار، داًؼ آهَساى ػش

 .ییذًوب یگیزیًؾَر د  آهَسػ  عٌدؼ  عبسهبى یزرا اس عب یاخجبر ٍ  اعالػیِ ّب ٍ... درثبرُ آسهَى عزاعز یسوبه لغلب ثشرگَاراى،

https://www.sanjesh.org 



     10 

 

 90108129190فضای هجاسی ٍ...       nardebanemovafaghiat.ir ًزدباى هَفقیت

 
 .ثِ آراهؼ ٍ هَكویز ایٌدب ًزدثبًی اعز ثزای رعیذى

 #ًزدثبى هَكویز $هذاكؼبى ػلن ٍ كزٌّگ سین ػلوی، دضٍّؾی، آهَسؽی، كزٌّگی ٍ هؾبٍرُ ای

 .ثِ عبخشي ثْشزیي ّب ٍ ثزسزیي ّب هی اًذیؾین در خغز ٍخَی ثْشزیي ّب ٍ ثزسزیي ّب ًیغشین ثلٌِ

ب.         هي: اًٌَى اعز، حبال ٍ ایٌدسهبى ؽزٍع ٍ عبخشي دٍثبرُ  ز.ثزای ؽزٍع دٍثبرُ دیز ًیغ ّیچگبُسب سهبًی ًِ ًلظ هی ًؾین، !!! هیگین! ًِ ثؼذا ًگیذ، چزا ًگلشیذ

 .سوبم گبم ّبی هبًذُ اػ ثب هي ؽزٍع ًي: یي هذم ثبسَ،  :خذا گَیذ

ام ًِ هبثل گلشي  هذر اس ایي ًشبة خغشِ ؽذُ  آىی خَاًذى ایي ًشبة را ًذارم## $$ ثبرّب ؽٌیذُ این ًِ داًؼ آهَساى یب داًؾدَیبى هی گَیٌذ: $$دیگز حبل ٍ حَفلِ

دُ ثبر خَاًذم ٍ سٌزار ًزدم ٍلی ثبسّن یبد ًگزكشن## $$ ثزًبهِ ریشی هی ًٌن ٍلی ًوی سَاًن ثزًبهِ ام را ))  ((خَاًن هثل ایٌٌِ ًوشز یبد هی گیزم ّزچوذر هی))  ((ًیغز

      لی ًوی سَاًن سغز ثشًن! ٍ... ## $$چزا ثب ٍخَد ایٌٌِ هي درط را خَة هی خَاًن ٍ هشَخِ هی ؽَم اهب اخزا ًٌن.## $$هی خَاًن ٍلی ًشیدِ ًوی گیزم ! هی خَاًن ٍ

ام## چِ ًبر ًٌن؟  ًوی سَاًن سغز ّب را حل ًٌن؟ در سغز سدى خیلی ًٌذ ّغشن، چِ ًبر ًٌن؟ احغبط هی ًٌن ّز سغز ثب یي راُ حل هشلبٍر حل هی ؽَد ٍ گیح ؽذُ

ّب ثبر درط را  ثبر ًشبة را خَاًذ؟ آیب ثبیذ درٍط خَد را دؾز عزّن هزٍر ًزد؟ ٍ آیب ثبیذ دُ 11اعشی هؾٌل چیغز ؟ آیب ثزای یبدگیزی درط ٍاهؼب ثبیذ ٍ ... ؟؟؟ ثِ ر

ز ًِ ایي گزٍُ اس كزاگیزاى ، رٍػ سٌزار ًزد سب یبد گزكز ؟ هغوئٌب اگز چٌیي ثبؽذ، هغبلؼِ ًبری عخز ٍ عبهز كزعب اعز. اهب ٍاهؼیز چیش دیگزی اعز. ٍاهؼیز آى اع

    را ًوی داًٌذ ٍ هشبعلبًِ در هذرعِ ٍ داًؾگبُ ّن چیشی راخغ ثِ چگًَِ درط خَاًذى  ...فحیح هغبلؼِ، هْبرر در سغز سًی، رٍػ ثزًبهِ ریشی فحیح ٍ افَلی ٍ

 هحٌن را اٍل گبم دظ ذیًٌ حزًز ٍ یشیر ثزًبهِ ثِ ؽزٍع اهزٍس يیّو ذ،یًٌ یٌیث ؼید را سبى ٌذُیآ ٍ كزدا ذیخَاّ یه اگز شیػشٍ داًؼ خَیبى  آهَساى داًؼ .ًوی آهَسًذ

 ٍ یحلظ درٍط خَاًذى (یبدگیزی هَثز ٍ هغبلؼِؽیَُ ٍ رٍػ ّبی  ،فحیح ٍ افَلی یشیر ثزًبهِ رٍػ یزیبدگی ثِ ذیدّ اخشقبؿ را یسهبً اثشذا در یؼٌی ذیثزدار
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 یشیر ثزًبهِ يیثب عذظ..ٍ. حبكظِ زیسوَ ٍ ِیسـذ ًٌٌَر،ٍ اهشحبًبر در زیهَكوهْبرر ّبی ًلیذی  ،ػ ّبی سوَیز آىٍ رٍ حَاط سوزًش ،یسً سغز در هْبرر )یلیسحل

 دریبكز ًوبییذ.#   nardebanemovafaghiat.ir $سوبهی هَارد ًبهجزدُ ؽذُ را هی سَاًیذ اس .ذیًٌ حزًز ثِ ؽزٍع ٍ دادُ زییسـ را یكؼل ظیؽزا ن،یده ٍ یػلو

ًیبس ثِ راٌّوبیی ثیؾشزی داریذ، هی سَاًیذ عَاالر خَد را اس عزین ٍاسغبح اعبعی در ثزًبهِ ریشی فحیح ٍافَلی ٍ هَكویز در سحقیل  ِ ثزای سْیِ هَاػذدر فَرسی ً

. كٌَى 3. اهشحبًبر 2ی ٍ الگَّبی آى . ثزًبهِ ریش1هدوَػِ هَاػذ اعبعی در ثزًبهِ ریشی فحیح ٍ افَلی ٍ هَكویز در سحقیل ػجبرسٌذ اس :  .اس هب ثذزعیذ 19132681614

. ثزًبهِ ریشی، اهشحبًبر ٍ 7. سوزًش حَاط ٍ رٍػ ّبی سوَیز آى 6. سـذیِ ٍ سوَیز حبكظِ 5. هْبرر ّبی ًلیذی هَكویز در ًٌٌَر، سدزثِ ّب ٍ دیؾٌْبدّب 4سغز سدى 

. دبیِ یبسدّن، اهشحبًبر، 11یِ دّن، اهشحبًبر، سبثغشبى، آسهَى ّبی آسهبیؾی ٍ ًٌٌَر . دب11. آؽٌبیی ثب ًٌٌَر 9. هغبلؼِ فحیح ٍ افَلی 8سـذیِ در هبُ هجبرى رهضبى 

. راٌّوبی اًشخبة 14.راٌّوبی ػولی اًشخبة رؽشِ آسهَى عزاعزی 13. دبیِ دٍاسدّن، اهشحبًبر، آسهَى ّبی آسهبیؾی ٍ ًٌٌَر 12سبثغشبى، آسهَى ّبی آسهبیؾی ٍ ًٌٌَر 

. دٍرُ ّبی عالیی، دٍ عِ هبُ دبیبًی ٍ 18. خَدؽٌبعی ٍ هَكویز 17راُ ّبی ًبّؼ آى   اضغزاة در سحقیل ٍ .16 ْشزیي آسهَى آسهبیؾی ث .15 رؽشِ دبیِ ًْن ثِ دّن 

 ًگبری ٍ...#  سبثغشبى یبسدّن ثِ دٍاسدّن ٍ...  عَاد دضٍّؾی هؼلن $اهذام دضٍّی، درط دضٍّی، رٍایز دضٍّی، سدزثِ. 21 سبثغشبى دّن ثِ یبسدّن .19 ًشدیي ًٌٌَر 

$عزدزعز سین ًزدثبى هَكویز# ٍاریش ” هحغي ؽٌزاًی“ثبًي هلی ثِ ًبم   " 6137997471234353 "خْز سْیِ هَارد كَم هی سَاًیذ ّشیٌِ ٍ هجلؾ آى را ثِ ؽوبرُ ًبرر 

 ل كزهبییذ سب در ًوشزیي سهبى هوٌي ثزای ؽوب ارعبل گزدد.ارعب 19132681614ًٌیذ ٍ ػٌظ اس كیؼ ٍاریشی ثِ ّوزاُ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی خَد را در ٍاسغبح ثِ ؽوبرُ 

  اگز گَئی کِ تتَاًن قذم در ًِ کِ تتَاًی                           ٍگز گَئی کِ ًتَاًن تزٍ تٌطیي کِ ًتَاًی 
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پی ٍ...( تذٍى پزداخت ّشیٌِ ٍ تذٍى ک )چاج، تکثیز، کسة درآهذ، صحیح ٍاصَلی ٍ هَفقیت در تحصیلاستفادُ اس قَاعذ اساسی در تزًاهِ ریشی "
 رضایت صاحثاى اثز خالف اصَل اخالقی است ٍ ضزعا حزام است. 

 دریبكز ًوبییذ.#  nardebanemovafaghiat.ir $سوبهی هَارد ًبهجزدُ ؽذُ را هی سَاًیذ اس عبیز

 ......دّذ یه ًؾبى سَ ثِ را راُ زیهغ خَد، یًٌ ؽزٍع ٍ یثزدار را هذم يیاٍل ًِ یٍهش .ًي حزًز ًشزط، ركشي اس

 .هي ثب اػ هبًذُ یّب گبم سوبم ثبسَ هذم يی: ًي ؽزٍع :ذیگَ خذا .غزیً زید دٍثبرُ ؽزٍع یثزا چگبُیّ :ًزٍد بدهبىی

 زهبك ػغب شیً آًْب ثِ ،ییلزهبیه ػغب ثٌذگبًز يیثْشز ثِ ًِ را ٍآًچِ ًي یؽبد ٍ ًَر اس عزؽبر را  شاًنیػش ٍ دٍعشبى یّب دل:  بیخـــــذا

  " ذیًؾَ یًغ هحشبج خذا اس زیؿ " دارم آرسٍ.ثبؽذ ّبیشبى لحظِ سوبم خبهَػِ ثى  رٍؽٌى خذاًٍذ ذٍارمیاه شاًنیػش

 .ثبؽذ شبىیسًذگ ّوزاُ ّوَارُ، ، هَكویز ٍ آراهؼسي عالهز ،حن ِیعب ذٍارمیاه

 .ییخذا شبىیذگسً ٍ یالْ آراهؼ اس عزؽبر  شبىیسًذگ لحظِ لحظٍِ  آرسٍّبسَى سوبم یدب خذا یاهضب

 اینجا نردبانی است برای رسیذى به آراهص و هوفقیت.

                                                                                                                                            
  

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

    nardebanemovafaghiat        اینستاگرام سروش، :یذهوراه ها باض یهجاز یفضا در

  90060369394واتساپ و ...

ًاهِ ریشی صحیح ٍ اصَلی، )هطالعِ ٍ بزهَفقیت 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، )اقذام پژٍّی، درس پژٍّی، رٍایت پژٍّی، تجزبِ ًگاری ٍ...(،سَاد پژٍّشی هعلن ٍ...(،

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

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