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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. 

  ی و هوفقیت در تحصیل )تابستاى دهن به یازدهن، آزهوى های آزهایطی  و کنکور (قواعذ اساسی در برناهه ریسی صحیح و اصول 

 آٖ است وٝ آٞستٝ ٚ پیٛستٝ سٚد. سٞشٚ                           سٞشٚ آٖ ٘یست وٝ ٌٝ تٙذ ٚ ٌٟی خستٝ سٚد 

 دٞٓ ثٝ یبصدٞٓ:  دا٘ص آٔٛصاٖ ػضیض پبیٝ

، آٔٛختٗ ٚ ثىبسثستٗ سٚش ثش٘بٔٝ سیضی، ضیٜٛ ٔغبِؼٝ ٚ خٛا٘ذٖ دسٚس حفظی ٚ تحّیّی ، ٟٔبست دس تست پبیٝ دٟٞٓٔٓ تشیٗ ٌبْ ثشای ٔٛفمیت دس تحػیُ ٚ وٙىٛس دس 

سیضی غحیح ٚ اغِٛی ٚ ص٘ی ٚ سػبیت ثٟذاضت ٔغبِؼٝ است. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔی دا٘یذ دس سبَ یبصدٞٓ ٚ دٚاصدٞٓ ضٕب فشغت ثسیبس وٕی ثشای آٔٛختٗ ٚ ثىبسثستٗ ثش٘بٔٝ 

ت. ضٕب ٚ یبدٌیشی ٚ خٛا٘ذٖ دسٚس فٟٕیذ٘ی ٚ حفظی ٚ فٖٙٛ تست ص٘ی داسیذ پس ثٟتش است صٚدتش ضشٚع وٙیذ ٚ تبثستبٖ سبَ دٞٓ فشغت خٛثی ثشای ضٕبس ضیٜٛ ٔغبِؼٝ

)سالٔت  ٘ی ٚ ثٟذاضت ٔغبِؼٝثبیذ دس پبیٝ دٞٓ ٚ تبثستبٖ دٞٓ، سٚش ثش٘بٔٝ سیضی، ضیٜٛ ٔغبِؼٝ ٚ خٛا٘ذٖ دسٚس حفظی)خٛا٘ذ٘ی( ٚ تحّیّی)فٟٕیذ٘ی( ، ٟٔبست دس تست ص

یص تٕشوض حٛاس ٚ...( ٚ ٍٟ٘ذاسی اص خسٓ ٚ سٚاٖ اص خّٕٝ تغزیٝ ٔٙبست، ٚسصش، ٞٛای تبصٜ، آسأص ، خٛاة ٚ استشاحت وبفی ٚ ثٝ ٔٛلغ، وبٞص اضغشاة أتحبٖ، افضا

س صٔیٙٝ سٚش ٔغبِؼٝ، ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٟٔبست دس تست ص٘ی ٚ... داضتٝ ثبضیذ. سا آٔٛختٝ ٚ وست وشدٜ ثبضیذ. اَٚ ٟٔش وٝ ٚاسد پبیٝ یبصدٞٓ ٔی ضٛیذ ٘جبیذ ٞیچٍٛ٘ٝ ٔطىّی د

ٕٞیٗ االٖ تٕبْ تالش ٚ وٛضص خٛد سا دس تبثستبٖ أسبَ ثٝ اخشای ٔٛاسد فٛق ٚثٝ وبسثستٗ فٖٙٛ  اص اٌش ٞیچ وذاْ اص ٔٛاسد فٛق سا تبوٖٙٛ ا٘دبْ ٘ذادٜ ایذ، ٍ٘شاٖ ٘جبضیذ ٚ

دس تبثستبٖ دٞٓ ضشوت دس آصٖٔٛ ٞبی آصٔبیطی ٚ دٚسٜ ٚ ٔشٚس دسٚس دس تبثستبٖ ٔؼغٛف وٙیذ. تبثستبٖ سبَ دٞٓ سا خذی ثٍیشیذ. تست ص٘ی ٚدٚسٜ ٚٔشٚس دسٚس دٞٓ 

ٔٝ سیضی اَٚ ٟٔش وٝ ٚاسد پبیٝ یبصدٞٓ ٔی ضٛیذ ٘جبیذ ٞیچٍٛ٘ٝ ٔطىّی دس ثش٘ب دٞٓ ثب ٞذف یبدٌیشی ٚ ثٝ وبسثستٗ فٖٙٛ تست ص٘ی )ٟٔبست دس تست صدٖ( ثسیبس ٟٔٓ است.

یٗ پبیٝ ٚ ضشوت دس غحیح ٚ اغِٛی ٚ ضیٜٛ ٔغبِؼٝ ٚ یبدٌیشی ٚ خٛا٘ذٖ دسٚس فٟٕیذ٘ی ٚ حفظی ٚ فٖٙٛ تست ص٘ی داضتٝ ثبضیذ ٚ سبَ یبصدٞٓ سا ثیطتش سٚی دسٚس ا

 ضٛیذ.وٙىٛسٞبی )آصٖٔٛ ٞبی( آصٔبیطی ٔتٕشوض 

 ٔ ی سٚد، ٔٛاسد صیش سا ا٘دبْ دٞٙذ :اص دا٘ص آٔٛصاٖ ػضیض پبیٝ دٞٓ ثب ٞذف ٔٛفمیت دس تحػیُ ا٘تظبس 

  .دا٘ص آٔٛصاٖ ػضیضْ، ضٕب ثبیذ سٚش ثش٘بٔٝ سیضی غحیح ٚ دس تبثستبٖ سبَ دٞٓ ثش٘بٔٝ سیضی غحیح ٚ اغِٛی ثب ٞذف ٔٛفمیت دس تحػیُ سا تذٚیٗ ٚ اخشا وٙٙذ 
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سا آٔٛختٝ ٚ وست وشدٜ ثبضیذ ٚ ٚ ثب ثىبسثشدٖ ایٗ ٔٛاسد دس تبثستبٖ پبیٝ  اغِٛی، ضیٜٛ ٔغبِؼٝ ٚ خٛا٘ذٖ دسٚس حفظی ٚ تحّیّی، ٟٔبست دس تست ص٘ی ٚ ثٟذاضت ٔغبِؼٝ

سبَ دٞٓ صٔبٖ آصٖٔٛ ٚ خغب، لّك ٌیشی ٚ وست ٟٔبست ٚ تدشثٝ وبفی دس ثش٘بٔٝ سیضی ، ضیٜٛ ٚ سٚش ٔغبِؼٝ ٚ بدٜ ثشای سبَ یبصدٞٓ ٚ وٙىٛس ٕ٘بییذ. دٞٓ خٛد سا آٔ

یبدٔبٖ ٘شٚد وٝ وٙىٛس سشاسشی چیضی خض وتبة دسسی، ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٔغبِؼٝ . ٘ی(، ٟٔبست دس تست ص٘ی ٚ... استخٛا٘ذٖ دسٚس خٛا٘ذ٘ی)حفظی( ٚ تحّیّی)فٟٕیذ

دچبس خٛصدٌی ٘طٛیذ. غحیح ٚ اغِٛی، ٔذیشیت صٔبٖ، سٚش ٞب ٚ فٖٙٛ تست صدٖ ٚ... ٘یست. پس تجّیغبت ٌستشدٜ ٔشاوضی وٝ سؼی دس خزة ضٕب داس٘ذ سا ثبٚس ٘ىٙیذ ٚ 

ٖ ٔحػٛالت دٜ اص خّٕٝ ویفیت ٚ استب٘ذاسد ثٛدٖ آصٖٔٛ ٞبی خٛد، تالش ثشای اػتٕبدسبصی ثب ثشخستٝ وشدٖ ٘فشات ثشتش سبَ ٞبی ٌزضتٝ خٛد، اخجبسی وشدتجّیغبت ٌستش

 خٛدضبٖ ٚ ...

 ٓٞٚظبیف ضٕب دس تبثستبٖ سبَ د 

 تبثستبٖ سبَ دٞٓ سا خذی ثٍیشیذ. ✔

ٖٔٛ سشاسشی، دفتشچٝ سٛاالت سا اص سبیت سٙدص داّ٘ٛد وشدٜ، خّسٝ آصٖٔٛ سا دس خب٘ٝ ضجیٝ سبصی ٕ٘ٛدٜ ٚ ضشوت دس وٙىٛس سشاسشی یؼٙی پس اص ثشٌضاسی آص ✔

 سٛاالت چٟبس ٌضیٙٝ ای ٔشثٛط ثٝ پبیٝ دٞٓ سا خٛاة دٞیذ.

ٖ پبیٝ دٞٓ دس تبثستبٖ ثب ٞذف یبدٌیشی ٚ پس دٚسٜ ٚ ٔشٚس وشد وست ٟٔبست دس تست صدٖ دس تبثستبٖ پبیٝ دٞٓ استاِٚیٗ ٚ ٟٔٓ تشیٗ ٌبْ ثشای ٔٛفمیت دس وٙىٛس،  ✔

 ثٝ وبسثستٗ فٖٙٛ تست ص٘ی فشأٛضتبٖ ٘طٛد. 

  : ٓٞوٙىٛسٞبی )آصٖٔٛ ٞبی( آصٔبیطی ٚ پبیٝ د 

ٙىٛسٞبی آصٔبیطی ثٝ سی ووٙىٛسٞبی آصٔبیطی یه ساٜ اضتجبٜ است أب ٔب سا ساحت تش ثٝ ٞذف ، ٔمػٛد ٚ ٔٙظٛسٔبٖ ٔی سسب٘ذ. أشٚصٜ چٝ ثخٛاٞیٓ ٚ چٝ ٘خٛاٞیٓ ثشٌضا ✔

بثمٝ اغّی یؼٙی غٛست ٚسیغ ٚ یه خشیبٖ آٔٛصضی سایح دس وطٛس ٔغشح است ٚ ایٗ آصٖٔٛ ٞب ثشای دا٘ص آٔٛصاٖ دس حىٓ ثبصی ٞبی تذاسوبتی ثشای آٔبدٌی خٟت ٔس

 شیٗ آصٖٔٛ آصٔبیطی سا ا٘تخبة وٙیٓ.وٙىٛس سشاسشی است. پس ٟٔٓ ایٗ است وٝ ثب آٌبٞی )تٛخٝ ٚیژٜ ثٝ ٔؼیبسٞبی ا٘تخبة آصٖٔٛ ٞبی آصٔبیطی( ثٟت

 اٚال ثبیذ ثذا٘یٓ یه دا٘ص آٔٛص خٛة، یه داٚعّت خٛة ٘یست. ✔

 تشیٗ اضىبَ خٛد سا ثب ٔشٚس ٔدذد ٔٛضٛع یب ا٘دبْ تىبِیف تىٕیّی ثشعشف وٙیٓ. وشد ٚپس اص ٞش آصٖٔٛ، وٛچهثب٘یب دس وٙىٛسٞبی آصٔبیطی ثٝ عٛس خذی ثبیذ ضشوت  ✔

 سٚش پبسخ ثٝ آصٖٔٛ ٞبی      ، آضٙبیی ثب ٔحیظ آصٖٔٛ ٚ اص ثیٗ ثشدٖ استشس ٚ اضغشاةٚ آصٖٔٛ ٞبی پیطشفت تحػیّی  وت دس وٙىٛسٞبی آصٔبیطیٞذف اصضشثبِثب  ✔
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شای ٔتٛخٝ ضذٖ ٔی ثبضذ ثٝ ػجبست دیٍش ایٗ آصٖٔٛ ٞب یىی اص پبسأتشٞبی ٟٔٓ ث وطف ٘مبط ضؼفٚ  تٙظیٓ ٚ ٔذیشیت صٔبٖ ٚ ٚلت، چٟبسٌضیٙٝ ای )فٖٙٛ تست صدٖ(

 تحػیّی، اضتجبٞبت ٚ ٘مبط ضؼف ٚ لٛت ٚ ٔؼیبس ٚ ٔحىی ثشای اسصیبثی سٚ٘ذ پیطشفت ٔغبِؼبتی)سٙدص آٔٛختٝ ٞبی خٛد( است.  ٚضؼیت

ذی( ٔٛسد ا٘تظبس است. پس دس دٚسٜ ٔتٛسغٝ دْٚ ضشوت فؼبَ ٚ خذی دس وٙىٛسٞبی آصٔبیطی ٚ استفبدٜ اص ثش٘بٔٝ ساٞجشدی )ثش٘بٔٝ ٔغبِؼبتی، ثٛدخٝ ثٙذی یب ٔحذٚدٜ ثٙ ✔

ٚ ضشوت دس وٙىٛسٞبی آصٔبیطی ٔٛسد ا٘تظبس است.  )ثٝ وبسثستٗ فٖٙٛ تست ص٘ی ٚ ٍ٘بٞی ثٝ سضذ، پیطشفت ٚ... (، دٚسٜ ٚ ٔشٚس پبیٝ دٞٓ خػٛغب تبثستبٖدس پبیٝ دٞٓ ٚ 

دس پبیٝ دٞٓ، تبثستبٖ دٞٓ ٚ دس پبیٝ یبصدٞٓ  ٞذف وست سا ا٘تخبة وٙیٓ.  ثٟتشیٗ آصٖٔٛ آصٔبیطی)ٔؼیبسٞبی ا٘تخبة آصٖٔٛ ٞبی آصٔبیطی( پس ٟٔٓ ایٗ است وٝ ثب آٌبٞی 

پس ٔی تٛاٖ ثذٖٚ ضشوت دس وٙىٛسٞبی آصٔبیطی ثب ثش٘بٔٝ سیضی ٚ صدٖ تست ٚ ٚ ٔمبیسٝ ستجٝ ٚ تشاص ٚ ... ٘یست، ثّىٝ ٞذف یبدٌیشی ٚ ثٝ وبسثستٗ فٖٙٛ تست ص٘ی است. 

 سسیذ. ضجیٝ سبصی خّسٝ آصٖٔٛ دس ٔٙضَ ثٝ ایٗ ٞذف

 چٙذ ٘ىتٝ ٟٔٓ:

چٝ ثخٛا٘یٓ ؟؟؟ ؼٝ(ٚ ایٙىٝ . تٛوُ ثشخذا، داضتٗ اٍ٘یضٜ اِٟی،آسأص، پطتىبس،ثش٘بٔٝ سیضی،ٔغبِؼٝ غحیح ٚاغِٛی، تٕشوض حٛاس، سالٔتی ٚ ٍٟ٘ذاسی اص ثذٖ)ثٟذاضت ٔغب1ِ

   ی ثبضٙذ پس خٟت ٔٛفمیت دس تحػیُ ثٝ تٛوُ ثٝ خذا،حفظ آسأص،ایٗ ٞب وّیذٞبی عالیی ٚ لٛا٘یٗ ٔٛفمیت دس تحػیُ ٔچٍٛ٘ٝ  ثخٛا٘یٓ؟؟؟ ٚ چمذس ثخٛا٘یٓ؟؟؟ 

ٞب، سٚش ٞبی ٔغبِؼٝ غحیح ثش٘بٔٝ سیضی غحیح ٚ اغِٛی ٚ ثٟذاضت ٔغبِؼٝ  ٚ ... تٛخٝ ضٛد. ) ٔٙظٛس اص ثش٘بٔٝ سیضی غحیح ٚ اغِٛی، ٔذیشیت صٔبٖ ، استفبدٜ اص فشغت 

ضشایظ فشد ٔغبِؼٝ وٙٙذٜ، ضشایظ ٔىب٘ی ٚ فیضیىی ، ضشایظ صٔب٘ی ٔغبِؼٝ(، تغزیٝ ی ٔٙبست، ٚسصش، ٞٛای تبصٜ ، ضشایظ ٔغبِؼٝ) ،ٚ... است ٚ ٔٙظٛس اص ثٟذاضت ٔغبِؼٝ

 ٚ... ٔی ثبضذ.(  آسأص ، خٛاة ٚ استشاحت ثٝ ٔٛلغ ٚ وبفی

تٛا٘ٙذ ثش خٛد ٔسّظ  ثحشا٘ی ٚ ضشایظ خبظ ٔی ٞبی ٔٛفك وسب٘ی ٞستٙذ وٝ دس ِحظبت ٚ ا٘سبٖ آسأص، اِٚیٗ ضشط ٔٛفمیت استٞبست ٚ  ثخص لّت  . یبد خذا آسأص2

وٙیٓ. ثشای ایٗ وبس  ثبضٙذ ٚ آسأص خٛد سا حفظ وٙٙذ. حفظ آسأص دس ضشایظ ػبدی وبس سختی ٘یست. ٟٔٓ ایٗ است وٝ ثتٛا٘یٓ آسأص خٛد سا دس ِحظبت ثحشا٘ی حفظ

ثشیذ ٚ ثب ٞش ثبصدْ استشس ٚ اضغشاة سا  ب ٞش دْ آسأص ٚ اعٕیٙبٖ سا ثٝ دسٖٚ ٚخٛدتبٖ ٔیٚ حس وٙیذ وٝ ث ٚ ثبصدْ اص دٞبٖ( اثتذا چٙذ ٘فس ػٕیك ثىطیذ )دْ اص ثیٙی

 سیضیذ. ثیشٖٚ ٔی

. ثشسسی ویفیت  ٚ 3. خبٔؼٝ آٔبسی2. تفبٚت ٞبی فشدی ٚ ٞذف اص ضشوت دس آصٖٔٛ ٞبی آصٔبیطی1اص:  ٔالن ٚ ٔؼیبس ٞبی ا٘تخبة آصٖٔٛ ٞبی آصٔبیطی ػجبست ا٘ذ. 3

 . ٚ... )سغح 7. ٞضیٙٝ ٚ لذٔت آصٖٔٛ ٞبی آصٔبیطی 6. خذٔبت پس اص آصٖٔٛ ٚ تحّیُ آصٖٔٛ ٞبی آصٔبیطی )وبس٘بٔٝ (5ش٘بٔٝ ساٞجشدی یب ٘مطٝ ی ساٜ . ث4سغح سٛاالت
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 ح دادٜ ضذٜ است.ثٝ غٛست وبُٔ تٛضی  nardebanemovafaghiat.ir سبیتسٛاالت، خبٔؼٝ آٔبسی، ثش٘بٔٝ آصٖٔٛ ٞب، وبس٘بٔٝ، ٘ىبت ٔثجت ٚ ٘ىبت ٔٙفی( وٝ دس 

             یٚ اغِٛ یػّٕ یضیثش٘بٔٝ س یه یذ،٘ىٙ یسهس) ثٝ ٚیژٜ تبثستبٖ دٞٓ ثٝ یبصدٞٓ( دٚاصدٞٓ  ، یبصدٞٓ ٚدٞٓ ٞبی یؼٙی دس عَٛ سبَسش٘ٛضت سبص خٛد  ٞبی س سبَد. 4

 .وٙذ یُضٕب تجذ ییعال یتب وٙىٛس ضٕب سا ثٝ سٚصٞب یٕب٘ذٜثبل یتٛا٘ذ سٚصٞب یٔ

 یٓ؟ٚ ٔغّٛة پطت سش ثٍزاس یآسٔب٘ یظسا ثب ضشا أسبَتبثستبٖ وٝ  یٓچٝ وٙ

 یذٔحىٓ  ثض٘ یذوٝ ثب یٚ استبست یذٔحىٓ ثشداس یذوٝ ثب یلذٔ یٗاِٚ یذ. ضبیذاص تبثستبٖ أسبَ استبست سا ثض٘ یتٖٛثضسي دس ص٘ذٌ یتٔٛفم یه یثب اػتٕبد ثٝ ٘فس ثشا 

 ،دس فٖٙٛ  یٔطىّ یچٍٛ٘ٝٞ یذ٘جب یذضٛ یٔ صدٞٓیب یٖٝ دس تبثستبٖ أسبَ است. اَٚ ٟٔش وٝ ٚاسد پباستبست دٚسٜ ٚ ٔشٚس دسٚس دٞٓ ٚ وست ٟٔبست دس تست صد

 .یذداضتٝ ثبضٚ... ٟٔبست ٚ تىٙیه تست صدٖ، ثش٘بٔٝ سیضی ٚ سٚش ٔغبِؼٝ 

 . یذثب ٔطبٚساٖ ٔتؼٟذ ٚ ٔتخػع ٔطٛست وٙ 

 !!!یذخٛدتبٖ ٞست یضثش٘بٔٝ س یٗ٘شٚد وٝ ثٟتش یبدتبٖ أب ضٙبسٙذ. یبٜ سا خٛة ٔٞستٙذ وٝ اص افشاد ٔٛفك پشس ٚ خٛ وشد٘ذ ٚ ساٜ ٚ چ یٞب ٞٓ وسب٘ آٖ

فشأٛضتبٖ ٘طٛد؟ )أب وذاْ  یطیآصٔب ی. ضشوت دس آصٖٔٛ ٞب ٚ وٙىٛس ٞبیٙیذدسٚس ٚ فٖٙٛ تست صدٖ سا آٔٛصش ثج یٚ ٔغبِؼٝ  یضیثش٘بٔٝ س یٚ اغِٛ یحسٚش غح 

 (یٓ؟ا٘تخبة وٙ یذسا ثب یطیآصٖٔٛ آصٔب

وٙٙذ ٚ أب افشاد  یسسب٘ذٜ غحجت ٔ یتثٝ ٔٛفم یٙٝصٔ یٗوٝ آٖ ٞب سا دس ا یی. افشاد ٔٛفك اص ساٜ ٞبیذٞذفتٖٛ ٔطٛست وٙ ی یٙٝاد ٔٛفك ٚ ٘بٔٛفك)!!( دس صٔثب افش 

 یتٔٛفم یشوٝ آٖ ٞب سا اص ٔس یی، ثٝ ساٜ ٞب ٚ سٚش ٞب یذوٙٙذضٖٛ ٌٛش ٘ذٞ یذ٘بأ یٚخٝ ثٝ حشف ٞب یچ! ثٝ ٞیذدلت وٙ یٙذ؟آ ی٘بٔٛفك دس وٙىٛس ثٝ چٝ وبس ٔب ٔ

 وبسآٔذ است. یبسوٝ ثس یذدٚس وشدٜ ، ثٝ ػٙٛاٖ ػجشت ٚ تدشثٝ ٍ٘بٜ وٙ

 ییضٕب یذٚ ضه ٘ىٙ یذدٚاصدٞٓ خٛد سا ساحت تش وشدٜ ایبصدٞٓ ٚ  یٝوبس پب یذ،است وٝ ٞش چٝ دس تبثستبٖ أسبَ تالش وٙ یٟی. ثذیذداضتٝ ثبض یٙذٜلذست ٍ٘بٜ ثٝ آ 

 دٚاصدٞٓ ثبضذ.یبصدٞٓ ٚ  یٝآٖ آسأص دس پب یثٕشٜ  یٗثٟتش یذ. ضبیذد یذاٖ سا خٛاٞ یلغؼب ثٕشٜ  یذوٙ یغشف ٔ یٙٝٚلت ٚ ٞض اٞذافتٖٛ یوٝ ثشا

ضٕب  یتٔٛفم یشٔس یثشا یخٛث یبسثس یداضتٗ ثب آٖ ٞب ٕٞٛاس وٙٙذٜ  ییٚ آضٙب یذدسٚس خذ یخٛا٘ یصٚ پ یذدس آٖ ٞب ضؼف داضت یٝوٝ اص پب یدسٚس یٔغبِؼٝ  

 ذ.ٞستٙ

 : دٞٓ یضدا٘ص آٔٛصاٖ ػض
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 ثبیذ ثبخٛدتبٖ ٔسبثمٝ ثذٞیذ. ثبیذ ٞش سٚصتبٖ اص سٚص لجُ ٚ ٞش ٞفتٝ تبٖ اص ٞفتٝ لجُ ثٟتش ٚ ٕٞیطٝسلیت اغّی ضٕب خٛدتبٖ ٞستیذ. سلیت ضٕب دیٍشاٖ ٘یستٙذ، ضٕب  

ثٝ ایٗ  ثُ تٛخٟی اص تٛا٘بیی ٞبی ٔب ثٝ ٞذس ٔی سٚد ٚ ٔب ثذٖٚ آٖ وٝٔتأسفب٘ٝ ثخص لب ایذ؟ استفبدٜ وشدٜ سبَ ٌزضتٝ اص چٙذ دسغذ تٛا٘بیی خٛد .ٔٛفك تش ثبضذ

 است. ثشای اسصیبثی غحیح اص شتشیٗ ٚ ٔٛثشتشیٗ ٘ٛع سلبثت، سلبثت ا٘سبٖ ثب خٛد سبِٓ تشیٗ، غحیح .ٔٛضٛع تٛخٝ وٙیٓ، دس پی سلبثت ٚ ٔسبثمٝ ثب دیٍشاٖ ٞستیٓ

ایٗ ٞفتٝ چمذس ٔغبِؼٝ وشدٜ ایذ حتٕبً دس ٞفتٝ آیٙذٜ  اٌش ضٕب ثذا٘یذ وٙیذ. ثجت ویفی ثٝ دست آٔذٜ سا وٕی ٚ سوٛسدٞبی ٚ وبس خٛد ثبیذ دائٕبً ثب خٛد سلبثت وٙیذ

 .خٛاٞیذ وشد سبػبت ثیطتشی دسس ثخٛا٘یذ تالش

 ٗیخٛد ٘ذاسد، چٖٛ ثش اٚ یثٗ ثست ثضسي ٚ ٔٛفك یا٘سبٖ ٞب یثشاافشاد ضؼیف ثٝ د٘جبَ ٔٛلؼیت ٔی ٌشد٘ذ أب افشاد لٛی ٔٛلؼیت سا خّك ٔی وٙٙذ ٚ  :٘شٚد بدٔبٖی 

 سبخت .خٛاٞٓ  یساٞ بی بفتیخٛاٞٓ  یساٞ بیثبٚس٘ذ وٝ : 

 .یستداٚعّت خٛة ٘ یهدا٘ص آٔٛص خٛة،  یه٘شٚد  یبدٔبٖ 

 .یذثبض ٚ ... داضتٝ یٟٔبست دس تست ص٘ یضی،سٚش ٔغبِؼٝ، ثش٘بٔٝ س ،دٞٓ یٝاص پب یٔطىّ یچٍٛ٘ٝٞ یذ٘جب یذضٛ یصدٞٓ ٔیب یٝاَٚ ٟٔش وٝ ٚاسد پب 

 فشأٛضتبٖ ٘طٛد؟ یطیآصٔب یضشوت دس آصٖٔٛ ٞب ٚ وٙىٛس ٞب دٞٓ،دس تبثستبٖ سبَ  

دچبس تحٛالت اسبسی خٛاٞذ ضذ ٚ ایٗ ٔذَ ثشای وبٞص اضغشاة ٚ حفظ آسأص  1442وٙىٛس اص سبَ . ثب تٛخٝ ثٝ ٔػٛثبت خّسبت ضٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٞٙی، 5

 64ثٝ   44دٚاصدٞٓ ثٝ تذسیح اص دٞٓ، یبصدٞٓ ٚ  ٝیپب ییتبثیش لغؼی سٛاثك تحػیّی أتحب٘بت ٟ٘ب تشویجی خٛاٞذ ضذ ٚ یشش٘ظبْ سٙدص ٚ پز .داٚعّجبٖ عشاحی ضذٜ است

استشس اضغشاة، ٕٞٛاسٜ سٝ ٔحٛس ػذاِت آٔٛصضی، وبٞص  ٞب، دا٘طٍبٜ دس سٙدص ٚ پزیشش خذیذ دس سٚش صیشا ذ یدغذغٝ ٘ذاضتٝ ثبضػضیض داٚعّجبٖ  .دسغذ خٛاٞذ سسیذ

لٛاػذ اسبسی دس ثش٘بٔٝ سیضی غحیح ٚ ) ٞبی تشثیتی ٚ فشٍٞٙی آٔٛصش ٚ پشٚسش ٕٞٛاسٜ ٔٛسد تبویذ ثٛدٜ است. دا٘ص آٔٛصاٖ ٚ تٛخٝ ثٝ ٔبٔٛسیت دغذغٝ ٚاِذیٗ ٚٚ 

یؼٙی ثش٘بٔٝ ٔغبِؼبتی حزف دسٚس ػٕٛٔی سا دلیك ٔغبِؼٝ وٙیذ.(  (1441خشدادٔبٜ  31ٚ...) 1442اغِٛی ٚ ٔٛفمیت دس تحػیُ: آضٙبیی ثب وٙىٛس ٚ تغییشات وٙىٛس اص سبَ 

سبػبت ثیطتشی ثٝ دسٚسی وٝ ضشایت ثیطتشی داس٘ذ ٚ دسٚسی وٝ دس آٖ ٞب ضؼف داسیذ اختػبظ دٞیذ تبثستبٖ أسبَ ثبیذ دسٚس تخػػی سبَ دٞٓ سا ضبُٔ ضٛد اِجتٝ 

وٙىٛسی ٞبی ػضیضْ دسٚس ػٕٛٔی سا ٕٞشاٜ ثب ضیض چٙیٗ سفبسش ٔی وشدیٓ وٝ: ثٝ دا٘ص آٔٛصاٖ ػ 1441)دٚستبٖ ػضیضْ تب وٙىٛس  أب ثٝ ٕٞٝ دسٚس تٛخٝ داضتٝ ثبضیذ.

تش اص دسٚس ػٕٛٔی ثخٛا٘یذ. ثش٘بٔــٝ ٔغبِؼبتــی ضــٕب تشویجــی اص ٔدٕٛػــٝ  دسٚس اختػبغی ثخٛا٘یذ اِجتٝ تب لجُ اص ػیذ ٘ٛسٚص سؼی وٙیذ دسٚس اختػبغی سا ثیص

اِجتــٝ تٛخــٝ داضــتٝ ثبضــیذ وــٝ ٘ســجت ٔغبِؼـٝ دسٚس اختػبغـی ٚ ػٕٛٔـی دس عـَٛ سبَ   ( ثبضذ.ٟٕیذ٘یفٚ  دسٚس حفظیدسٚس ػٕٛٔــی ٚ اختػبغــی )
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سبػبت ثیطتشی ثٝ دسٚسی وٝ ضشایت ثیطتشی دٞیـذ. یىسـبٖ ٘جبضذ. دس ثش٘بٔـٝ ٔغبِؼبتـی  ثـشای دسٚس ػٕٛٔـی ٚ دسٚس اختػبغـی صٔبٖ ٚ ٚلت الصْ سا اختػـبظ 

ٔی سٚ٘ذ وٝ دس آٖ ٞب ضؼف داسیذ اختػبظ دٞیذ أب ثٝ ٕٞٝ دسٚس تٛخٝ داضتٝ ثبضیذ. ضبیذ ثٍٛییذ دسٚس ػٕٛٔی فشاس ٞستٙذ ٚ صٚد اص رٞٗ ضٕب ثیشٖٚ  داس٘ذ ٚ دسٚسی

   ٔی آٚسیذ ٚ ٔی تٛا٘یذ ثب ٚلت خبعشأب ایٗ اضتجبٜ است صیشا ثب خٛا٘ذٖ ٔغبِت ضٕب آٟ٘ب سا ثٝ حبفظٝ دساص ٔذت خٛد ٔی ثشیذ ٚ ثؼذ اص آٖ ثب یه ٔشٚس سبدٜ ٔٛاسد سا ثٝ 

 : 1441تب وٙىٛس ٘سـجت ٔغبِؼـٝ ٔدٕٛػــٝ دسٚس ػٕٛٔی ٚ اختػبغی  وٓ تش ثٝ ثبصدٞی ثسیبس ثبالتشی ثشسیذ.

 ػٕٛٔیدسغــذ دسٚس  34دسغــذ صٔــبٖ دسٚس اختػبغی ٚ  74 :فػُ پبییــض   دسغـذ دسٚس ػٕٛٔی 24دسغـذ صٔـبٖ دسٚس اختػبغی ٚ  84 :فػُ تبثسـتبٖ

 (دسغــذ دسٚس ػٕٛٔی 54دسغــذ صٔــبٖ دسٚس اختػبغی ٚ   54   :فػُ  ثٟبس   دسغـذ دسٚس ػٕٛٔی 44دسغـذ صٔـبٖ دسٚس اختػبغی ٚ  64 :فػُ صٔسـتبٖ

٘مطٝ ساٜ ثٝ ٞیچ ػٙٛاٖ ٘تیدٝ  . دا٘ص آٔٛصاٖ ػضیضْ ثبد ٔی ٚصد، ٔی تٛا٘یذ دس ٔمبثّص دیٛاس ثسبصیذ یب آسیبة ثبدی، تػٕیٓ ثب ضٕبست. دسس خٛا٘ذٖ ثذٖٚ ثش٘بٔٝ سیضی 6ٚ

ص خیّی چیضٞب ثٍزسیذ ٞش وٝ عبٚٚس خٛاٞذ خٛس ثخص ٘یست ٔثُ ایٗ ٞست وٝ چطٓ ثستٝ ساٜ ثشٚیٓ، یبدتبٖ ٘شٚد ٞذفتبٖ چمذس ثضسي است ٚ ثشای سسیذٖ ثٝ آٖ ثبیذ ا

وٙیذ ایٗ  سیضی استفبدٜ وٙیذ. افت ٔغبِؼٝ دس ثؼضی اص دٚساٖ عجیؼی است. سؼی وٙیذ ثب ساٞىبسٞبیی وٝ خّك ٔی ثشای ٔذیشیت سبػبت ٔغبِؼٝ حتٕبً اص ثش٘بٔٝ ٞٙذٚستبٖ وطذ.

لجُ اص ضشٚع ٔغبِؼٝ ثشای خٛدتبٖ ٔطخع وٙیذ وٝ لشاس است دس سٚصی  سیضی سا فشأٛش ٘ىٙیذ. ثش٘بٔٝ! افت سا خجشاٖ وٙیذ ٚ ثٝ فشغت تجذیُ وٙیذ. دچبس ٍ٘شا٘ی ٘طٛیذ!!

وٝ  ی خٛد سا تٕبْ وٙیذ. ٍٞٙبٔی ٞب ٘طذیذ خٛد سا ّٔضْ وٙیذ وٝ دس آخش ٞفتٝ ثش٘بٔٝ وٝ پیص سٚ داسیذ وذاْ ٔجبحث سا ٔغبِؼٝ وٙیذ. اٌش عجك ثش٘بٔٝ ٔٛفك ثٝ اتٕبْ آٖ

    ٞب ثیٙذاصیذ یب  ٞبیتبٖ سا وٝ یبدداضت ثشداسی وشدٜ ایذ، ٔغبِؼٝ ٚ ٔشٚس وٙیذ، ٍ٘بٞی اخٕبِی ثٝ آٖ ِؼٝ ٘ذاسیذ، ٔمذاسی استشاحت وٙیذ، ٘ىتٝ ٞب ٚ خالغٝی ٔغب حٛغّٝ

آٔٛصاٖ ثسیبسی ٞستٙذ وٝ ثب  ٝ دست وطیذیذ دا٘صای وٝ ضٕب ثٝ دالیُ ٔختّف اص ٔغبِؼ دس ِحظٝ تٕشیٗ ٞب ٚ سٛاالتی اص دسس ٞبیی وٝ لجال ٔغبِؼٝ ٕ٘ٛدٜ ایذ سا حُ ٕ٘بییذ.

ای  وٙٓ وٝ ٕٞیٗ االٖ فشغتی ثسیبس ػبِی ثشای ٌشفتٗ ٘تیدٝ دس آخش ثٝ ضٕب یبدآٚسی ٔی وٙٙذ. ٞب سا تحُٕ وشدٜ ٚ ثب خذیت ٔغبِؼٝ ٔی ٚخٛد ضشایظ ٔطبثٝ ثب ضٕب سختی

 ٔٛخٛد  ثش٘بٔٝ سیضی غحیح ایٗ است وٝ چٍٛ٘ٝ اص ٚلت ٚ أىب٘بتت ٘ذٞیذ. فشأٛش ٘ىٙیذ : خٛة است؛ ثٙبثشایٗ ثٝ خٛد افتخبس وٙیذ ٚ ایٗ فشغت عالیی سا اص دس

. ثش٘بٔٝ سیضی تحػیّی ثب ٞذف استفبدٜ ی ٞٛضٕٙذا٘ٝ اص ٚلت، تٛا٘بیی ٞب ٚ أىب٘بت داضتٗ ثش٘بٔٝ ٟٔٓ است ِٚی ٟٔٓ تش اص آٖ اخشای ثش٘بٔٝ است. حذاوثشاستفبدٜ سا ثجشیٓ

 .٘دبت اص سشٌشدا٘ی ٚ ٍ٘شا٘ی، ایدبد ػاللٝ، تٕشوض حٛاس ٚ یبدٌیشی ثٟتش غٛست ٔی ٌیشد ٚ ٘ظٓ دس ا٘دبْ وبسٞبی سٚصا٘ٝ، اص ثیٗ ثشدٖ اضغشاة، ٔٛخٛد، ٕٞبٍٞٙی، دلت

    ٚ ثٟتشیٗ ثش٘بٔٝ،  تیىی اص ػٛأُ اغّی ٔٛفمیت دس تحػیُ، داضتٗ ثش٘بٔٝ ٔٙغمی ٚ ٔٙظٓ اس ٚ یبدتبٖ ٘شٚد ٟٔٓ تشیٗ ػبُٔ ٔٛثش دس ٔٛفمیت تحػیّی خٛد فشد است

بٚت است.( ٚ ضٕب ثش٘بٔٝ ای است وٝ تٛسظ خٛد فشد ٚ ثب وٕه ٌشفتٗ اص افشاد ثب تدشثٝ ٚ غبحت ٘ظش عشاحی ضٛد. )ثش٘بٔٝ ٞشوس ٔخػٛظ خٛد اٚ ٚ ثب دیٍشی ٔتف
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اِجتٝ  د ایٗ تٛا٘بیی سا داسد وٝ ثشای خٛد ثٟتشیٗ ثش٘بٔٝ سا عشاحی وٙیذ.تبٖ سا ثطٙبسیذ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ضٙبختی وٝ اص خٛد داستٛا٘یذ سبػبت یبدٌیشیثٟتشیٗ وسی ٞستیذ وٝ ٔی

أب  ی خٛاٞیذ چطیذاخشای ثش٘بٔٝ ٚ سٚش ٔغبِؼٝ خذیذ دس سٚصٞبی اَٚ ٕٔىٗ است ٔطىُ ثبضذ أب ٔغٕئٙب ثٝ آٖ ػبدت خٛاٞیذ وشد ٚ عؼٓ ضیشیٗ ٔٛفمیت سا ثٝ صٚد

بٔٝ سیضی ٚ... ٘ذاس٘ذ ثشای چٙیٗ دا٘ص آٔٛصا٘ی سفبسش ٔی ٌشدد حتٕب اص ثش٘بٔٝ ساٞجشدی )ثش٘بٔٝ ٔغبِؼبتی، ثٛدخٝ ثٙذی یب دا٘ص آٔٛصاٖ تٕبیّی ثٝ ثش٘ ٔتبسفب٘ٝ تؼذادی اص

سا ٔی تٛا٘یذ اص  ذی یب ٔحذٚدٜ ثٙذی(ٔحذٚدٜ ثٙذی سٙدص یب لّٓ چی یب ٌضیٙٝ دٚ یب ٌبج ٚ...( استفبدٜ ٕ٘بیٙذ. لبثُ روش است وٝ ثش٘بٔٝ ساٞجشدی )ثش٘بٔٝ ٔغبِؼبتی، ثٛدخٝ ثٙ

 سبیت سٙدص، لّٓ چی، ٌضیٙٝ دٚ ٚ... داّ٘ٛد ٚ دسیبفت ٕ٘بییذ. 

اٌش اص پبیٝ دٞٓ ثشای وٙىٛس ضشٚع وٙیٓ، دچبس فشسٛدٌی تحػیّی ٚ  ؟آٔبدٜ ضٛیٓچٍٛ٘ٝ اص والس دٞٓ ثشای وٙىٛس  ؟ثش٘بٔٝ سیضی وٙیٓاص چٝ سبِی ثشای وٙىٛس . 7

 ... ٚ خستٍی ٕ٘ی ضٛیٓ؟

اص پبیٝ دٞٓ، یه سْٛ اص  ٚ سٛاالت حذٚدا یه سْٛ ٔغبِتآصٖٔٛ سشاسشی اص سبَ دٞٓ، یبصدٞٓ ٚ دٚاصدٞٓ ٔی ثبضذ.  سٛاالت ٓٔی دا٘یٕٞٝ «. ثٟتش!ٞش چٝ صٚدتش »ػضیضا٘ٓ 

 ؟ آٔبدٜ ضٛیٓچٍٛ٘ٝ ثبیذ اص والس دٞٓ ثشای وٙىٛس  أب ٓپبیٝ دٞٓ ثشای وٙىٛس ضشٚع وٙیاص  ثبیذٔی ثبضذ. پس  پبیٝ دٚاصدٞٓٚ یه سْٛ اص  پبیٝ یبصدٞٓ

 آٖ است وٝ آٞستٝ ٚ پیٛستٝ سٚد. سٞشٚ                           سٞشٚ آٖ ٘یست وٝ ٌٝ تٙذ ٚ ٌٟی خستٝ سٚد 

سبػت ٔغبِؼٝ ٚ تست ص٘ی ضشٚع ٕ٘بییذ ٚ ثٝ ٔشٚس  سٝدٚ ضٕب ٔی تٛا٘یذ ثب سٚصی ضشٚع ثٝ غٛست آٞستٝ أب پیٛستٝ است. تیٓ ٘شدثبٖ ٔٛفمیت ثٝ ضٕب ػضیضاٖ پیطٟٙبد 

 .سا افضایص دٞیذ. ثب ایٗ وبس ٘ٝ تٟٙب دچبس فشسٛدٌی تحػیّی ٕ٘ی ضٛیذ، ثّىٝ پیطشفت چطٍٕیشی دس دسس ٞبیتبٖ احسبس خٛاٞیذ ٕ٘ٛد .سبػت ٔغبِؼٝ ٚ تست صدٖ ٚ..

ٔٙفی است. ایٗ پبسخ  ذ، أب آیب ٔی ضٛد دس ٕٞبٖ اثتذا ثب ایٗ ٔمذاس سبػت ٔغبِؼٝ ثبال ضشٚع وشد؟دسس ٔی خٛا٘ٙ سبػت 16وٙىٛس سٚصا٘ٝ تب  بٖحتٕب ضٙیذٜ ایذ وٝ داٚعّج

 .سبػت ٔغبِؼٝ ضبٖ سا افضایص دادٜ ا٘ذ ٔشٚساثتذا ثب سبػت ٔغبِؼٝ پبییٗ ضشٚع وشدٜ ا٘ذ ٚ ثٝ دا٘ص آٔٛصاٖ 

ٝ دٞٓ ثب سبػت ٔغبِؼٝ ثبال ضشٚع ثٝ دسس خٛا٘ذٖ ٚ تست ص٘ی اٌش ضٕب اص پبی «سٛدٌی تحػیّی ٚ خستٍی ٕ٘ی ضٛیٓ؟اٌش اص پبیٝ دٞٓ ثشای وٙىٛس ضشٚع وٙیٓ، دچبس فش»

شٚیذ، ٘ٝ تٟٙب دچبس خستٍی ٕ٘بییذ، ثٝ ٔشٚس دچبس خستٍی ضذٜ ٚ دیٍش ٔیُ خٛد ثٝ دسس خٛا٘ذٖ سا اص دست ٔی دٞیذ. أب اٌش ثب یه ثش٘بٔٝ اغِٛی ٚ ٔختع خٛدتبٖ پیص ث

 ذ وشد.ٙپشسً٘ ٔی ضٛد ٚ وٕه ثٝ سضایی ثٝ ضٕب خٛاٞ اٖایٙدبست وٝ ٘مص ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٔطبٚس .داضت ٕ٘ی ضٛیذ، ثّىٝ پیطشفت ثٝ سضایی دس دسس ٞبیتبٖ خٛاٞیذ

********************************************************************* 

 تٟٙب تٛ  ٔشا، تٞبی ٔجبدا خب ثٕب٘ٓ اص لغبس ٔٛٞجت، ٔجبدا ٌٓ وٙٓ اٞذاف صیجب سا، ٔجبدا ٌٓ وٙٓ ساٜ لطًٙ آسصٚٞب سا، خٛد ٞستٓ یوٝ ٔٗ دِٛاپس فشدا یتٛ ٔی دا٘ خذاٚ٘ذا...
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 ٓ.ا٘سب٘ یٓ؛ٔٗ تٟٙبتشیٗ تٟٙب وٝ، یٍ٘زاس

ٔب٘ذٜ اش  یٞب ٌبْ تٕبْ، یه لذْ ثب تٛ ضشٚع وٗ.... ثذاٖ ٕٞٛاسٜ آغٛش ٔٗ ثبص است ا٘سبٖ! یا تٛ، ٚاالتشیٗ ٟٕٔبٖ د٘یبیٓ یا تٛ، صیجبتش اص خٛسضیذ صیجبیٓ یا تٛ خذا ٌٛیذ:

 !ثب ٔٗ

ٔٛفمیت تحػیّی ٚ  است ٚ ٞذفٕٙذ اش، سؼی ٚ وٛضص ٔٙبست ٚ خذیت است. ٔٛفمیت، سفشی است وٝ تٛضٝ ، پطتىبسٞٓ تالش سیذٖ ثٝ ٔٛفمیت، ثٟب داسد ٚ ثٟبی آٖس

فٖٙٛ )ٔٙظٛساص ٟٔبست ٞبی تحػیّی  ٟٔبست ٞبی تحػیّیثب  ییدس وٙىٛس آضٙب یتٚ ثخػٛظ ٔٛفم یّیتحػ یتٔٛفم وّیذ عالیی ٚ ٘یبصٔٙذ دٚ چیض است: ػاللٝ ٚ ٟٔبست

، تىٙیه ٚ فٖٙٛ تست صدٖ ، ٟٔبست ایدبد اٍ٘یضٜ، ٟٔبست ٔغبِؼٝ، ٟٔبست تٕشوض حٛاس، ٟٔبستٚ ٔذیشیت صٔبٖ ٟٔبست ثش٘بٔٝ سیضیاست ٔب٘ٙذ :  ی یبدٌیشی ٔٛثشٚ سٚش ٞب

 ثب ٚ است )فشاٌیشی( آٔٛصشت ٚ ٟٔبس یبصٔٙذ٘ ٔٛفمیت دس تحػیُوٝ  یست٘ یذٜپٛض یأشٚصٜ ثش وس ٔی ثبضذ ٚ اغِٛی بسی دس ثش٘بٔٝ سیضی غحیح ٚاس لٛاػذٚ... ( ٚ 

ثش٘بٔٝ سیضی،  یٞب ٚ سٚش ٞب یهضٛ٘ذ وٝ ثب تىٙ یشٚصپ یشٌ ٔجبسصٜ ٘فس یٗدس ا تٛا٘ٙذ یٔ یضذٖ سؤاالت تٟٙب وسب٘ یٚ تخػػ یوٙىٛس ٚ ػّٕتحػیُ، سلبثت دس  یصافضا

یىذیٍش داس٘ذ، تب خبیی وٝ ٔی تٛاٖ ایٗ دٚ سا الصْ ٚ  ای تٍٙبتًٙ ٚ ٔستمیٓ ثب، ساثغٝ ٟٔبست ٞبی تحػیّی ٚ ٔٛفمیت دس تحػیُ آضٙب ثبضٙذ. ، فٖٙٛ تست صدٖ ٚ...ٔغبِؼٝ

 .ٟٔبست ٞبی تحػیّی سا وست وشدثبیذ لجُ اص ٞشچیض ثٝ ٔٛفمیت دس تحػیُ سسیذ ّٔضْٚ یىذیٍش دا٘ست. ثشای ایٙىٝ 

 یؼٙی ذیثشداس ٔحىٓ سا اَٚ ٌبْ پس ذیوٙ حشوت ٚ یضیس ثش٘بٔٝ ثٝ ضشٚع أشٚص ٗیٕٞ ذ،یوٙ یٙیث صیپ سا تبٖ ٙذٜیآ ٚ فشدا ذیخٛاٞ یٔ اٌش ضیػضٚ دا٘ص خٛیبٖ  آٔٛصاٖ دا٘ص

 دس ٟٔبست )یّیتحّ ٚ یحفظ دسٚس خٛا٘ذٖ (یبدٌیشی ٔٛثش ٚ ٔغبِؼٝضیٜٛ ٚ سٚش ٞبی  ،غحیح ٚ اغِٛی یضیس ثش٘بٔٝ سٚش یشیبدٌی ثٝ ذیدٞ اختػبظ سا یصٔب٘ اثتذا دس

 ك،یدل ٚ یػّٕ یضیس ثش٘بٔٝ هیثب سپس..ٚ. حبفظٝ تیتمٛ ٚ ٝیتغز وٙىٛس،ٚ أتحب٘بت دس تیٔٛفمٟٔبست ٞبی وّیذی  ،ٖٚ سٚش ٞبی تمٛیت آ حٛاس تٕشوض ،یص٘ تست

صٔب٘ی وٝ یبدتبٖ ٘شٚد  دسیبفت ٕ٘بییذ.(  nardebanemovafaghiat.ir )تٕبٔی ٔٛاسد ٘بٔجشدٜ ضذٜ سا ٔی تٛا٘یذ اص .ذیوٙ حشوت ثٝ ضشٚع ٚ دادٜ شییتغ سا یفؼّ ظیضشا

ٔغبِؼٝ صیبد ٚ ثیص اص ا٘ذاصٜ، دسدی ٚ ثذا٘یذ  وٙذ ٘بچیض است ثشای ضٕب ایدبد ٔی یبدٌیشی ٚ ٔغبِؼٝ الصْ داسد دس ٔمبیسٝ ثب پیطشفتی وٝ ثؼذاً دس سشػت ٚ دلت  بْ ایٗ وبسا٘د

 ثٝ سا ساٜ شیٔس خٛد، یوٙ ضشٚع ٚ یثشداس سا لذْ ٗیاِٚ وٝ یٚلت .وٗ حشوت ٘تشس، سفتٗ اص پس  .وٙذ ثّىٝ سٚش ٔٙبست، ویفیت ٔغبِؼٝ ٚ یبدٌیشی ٟٔٓ است سا دٚا ٕ٘ی

 .ٔٗ ثب اش ٔب٘ذٜ یٞب ٌبْ تٕبْ، ثبتٛ لذْ هی: وٗ ضشٚع :ذیٌٛ خذا .ستی٘ شید دٚثبسٜ ضشٚع یثشا چٍبٜیٞ :٘شٚد بدٔبٖی .دٞذ یٔ ٘طبٖ تٛ

وٕه ٔٛثشی ثشای ضٕب ػضیضاٖ ثبضذ ٚ اص آٖ ثٝ ػٙٛاٖ  ٔٛفمیت دس تحػیُلٛاػذ اسبسی دس ثش٘بٔٝ سیضی غحیح ٚ اغِٛی ٚ أیذٚاسیٓ ایٗ ٘ٛضتٝ ٚ ٔدٕٛػٝ ٘ٛضتٝ ٞبی 

ثشای تٕبٔی ضٕب ػضیضاٖ دس وّیٝ ٔشاحُ ص٘ذٌی، سپبسٍضاس ٚ آسأص ٔٛفمیت  ی،ضٕٗ آسصٚی سالٔت وّیذٞبی عالیی ثٟشٜ ثٍیشیذ ٚ دسٞبی ٔٛفمیت سا ثٝ سٚی خٛد ثبص وٙیذ.
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یب    nardebanemovafaghiat.irیب سبیت  nardebanemovafaghiat@gmail.comعشیك ایٕیُ خٛاٞیٓ ثٛد ٘ظشات، ا٘تمبدات ٚ پیطٟٙبدات خٛد سا اص 

 ثب ٔب دس ٔیبٖ ثٍزاسیذ.  49132684644اص عشیك ٚاتسبح پیبٔه یب 

 .ٚ آسأص  یتٔٛفم سالٔتی، یآسصٚ ثب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تٛخٝ تٛخٝ تٛخٝ : 

ٕٞٝ ضٕب  یثشا یسالٔت یضٕٗ آسصٚ ی،اص ضبد یضسشضبس اص آسأص ٚ ِجش یتبِٖحظٝ ِحظٝ ص٘ذٌ ،یٌشأ یٗٚ ٚاِذ یضدٚستبٖ اسخٕٙذ، ٕٞىبساٖ ثضسٌٛاس، دا٘ص آٔٛصاٖ ػض

 .ییذٕ٘ب یٍیشیوطٛس پ  آٔٛصش  سٙدص  سبصٔبٖ یتسا اص سب یاخجبس ٚ  اعالػیٝ ٞب ٚ... دسثبسٜ آصٖٔٛ سشاسش یتٕبٔ ِغفب ثضسٌٛاساٖ،

https://www.sanjesh.org 
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 .تایٙدب ٘شدثب٘ی است ثشای سسیذٖ ثٝ آسأص ٚ ٔٛفمی

 (٘شدثبٖ ٔٛفمیت )ٔذافؼبٖ ػّٓ ٚ فشًٞٙ تیٓ ػّٕی، پژٚٞطی، آٔٛصضی، فشٍٞٙی ٚ ٔطبٚسٜ ای

 .ثٝ سبختٗ ثٟتشیٗ ٞب ٚ ثشتشیٗ ٞب ٔی ا٘ذیطیٓ دس خست ٚخٛی ثٟتشیٗ ٞب ٚ ثشتشیٗ ٞب ٘یستیٓ ثّىٝ

ب.         ٔٗ: اوٖٙٛ است، حبال ٚ ایٙدصٔبٖ ضشٚع ٚ سبختٗ دٚثبسٜ  ت.دیش ٘یس ٞیچٍبٜ ثشای ضشٚع دٚثبسٜتب صٔب٘ی وٝ ٘فس ٔی وطیٓ، !!! ٔیٍیٓ! وٝ ثؼذا ٍ٘یذ، چشا ٍ٘فتیذ

 .تٕبْ ٌبْ ٞبی ٔب٘ذٜ اش ثب ٔٗ ضشٚع وٗ: یه لذْ ثبتٛ،  :خذا ٌٛیذ

اْ وٝ لبثُ ٌفتٗ  بة خستٝ ضذٜلذس اص ایٗ وت  ی خٛا٘ذٖ ایٗ وتبة سا ٘ذاسْ(( ))آٖ ثبسٞب ضٙیذٜ ایٓ وٝ دا٘ص آٔٛصاٖ یب دا٘طدٛیبٖ ٔی ٌٛیٙذ: ))دیٍش حبَ ٚ حٛغّٝ

دٜ ثبس خٛا٘ذْ ٚ تىشاس وشدْ ِٚی ثبصٞٓ یبد ٍ٘شفتٓ(( )) ثش٘بٔٝ سیضی ٔی وٙٓ ِٚی ٕ٘ی تٛا٘ٓ ثش٘بٔٝ اْ سا ))  ((خٛا٘ٓ ٔثُ ایٙىٝ وٕتش یبد ٔی ٌیشْ ٞشچمذس ٔی))  ((٘یست

      ثض٘ٓ! ٚ... (( ))چشا ثب ٚخٛد ایٙىٝ ٔٗ دسس سا خٛة ٔی خٛا٘ٓ ٚ ٔتٛخٝ ٔی ضْٛ أب اخشا وٙٓ.(( ))ٔی خٛا٘ٓ ِٚی ٘تیدٝ ٕ٘ی ٌیشْ ! ٔی خٛا٘ٓ ِٚی ٕ٘ی تٛا٘ٓ تست 

اْ(( چٝ وبس وٙٓ؟  ٕ٘ی تٛا٘ٓ تست ٞب سا حُ وٙٓ؟ دس تست صدٖ خیّی وٙذ ٞستٓ، چٝ وبس وٙٓ؟ احسبس ٔی وٙٓ ٞش تست ثب یه ساٜ حُ ٔتفبٚت حُ ٔی ضٛد ٚ ٌیح ضذٜ

ٞب ثبس دسس سا  ثبس وتبة سا خٛا٘ذ؟ آیب ثبیذ دسٚس خٛد سا پطت سشٞٓ ٔشٚس وشد؟ ٚ آیب ثبیذ دٜ 14آیب ثشای یبدٌیشی دسس ٚالؼب ثبیذ ٚ ... ؟؟؟ ثٝ ساستی ٔطىُ چیست ؟ 

فشاٌیشاٖ ، سٚش ٌشٜٚ اص  تىشاس وشد تب یبد ٌشفت ؟ ٔغٕئٙب اٌش چٙیٗ ثبضذ، ٔغبِؼٝ وبسی سخت ٚ عبلت فشسب است. أب ٚالؼیت چیض دیٍشی است. ٚالؼیت آٖ است وٝ ایٗ

    سا ٕ٘ی دا٘ٙذ ٚ ٔتبسفب٘ٝ دس ٔذسسٝ ٚ دا٘طٍبٜ ٞٓ چیضی ساخغ ثٝ چٍٛ٘ٝ دسس خٛا٘ذٖ  ...غحیح ٔغبِؼٝ، ٟٔبست دس تست ص٘ی، سٚش ثش٘بٔٝ سیضی غحیح ٚ اغِٛی ٚ

 ٔحىٓ سا اَٚ ٌبْ پس ذیوٙ حشوت ٚ یضیس ثش٘بٔٝ ثٝ ضشٚع أشٚص ٗیٕٞ ذ،یوٙ یٙیث صیپ سا تبٖ ٙذٜیآ ٚ فشدا ذیخٛاٞ یٔ اٌش ضیػضٚ دا٘ص خٛیبٖ  آٔٛصاٖ دا٘ص .ٕ٘ی آٔٛص٘ذ

 ٚ یحفظ دسٚس خٛا٘ذٖ (یبدٌیشی ٔٛثش ٚ ٔغبِؼٝضیٜٛ ٚ سٚش ٞبی  ،غحیح ٚ اغِٛی یضیس ثش٘بٔٝ سٚش یشیبدٌی ثٝ ذیدٞ اختػبظ سا یصٔب٘ اثتذا دس یؼٙی ذیثشداس
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 یضیس ثش٘بٔٝ هیثب سپس..ٚ. حبفظٝ تیتمٛ ٚ ٝیتغز وٙىٛس،ٚ أتحب٘بت دس تیٔٛفمٟبست ٞبی وّیذی ٔ ،ٚ سٚش ٞبی تمٛیت آٖ حٛاس تٕشوض ،یص٘ تست دس ٟٔبست )یّیتحّ

 دسیبفت ٕ٘بییذ.(   nardebanemovafaghiat.ir )تٕبٔی ٔٛاسد ٘بٔجشدٜ ضذٜ سا ٔی تٛا٘یذ اص .ذیوٙ حشوت ثٝ ضشٚع ٚ دادٜ شییتغ سا یفؼّ ظیضشا ك،یدل ٚ یػّٕ

٘یبص ثٝ سإٞٙبیی ثیطتشی داسیذ، ٔی تٛا٘یذ سٛاالت خٛد سا اص عشیك ٚاتسبح اسبسی دس ثش٘بٔٝ سیضی غحیح ٚاغِٛی ٚ ٔٛفمیت دس تحػیُ  دس غٛستی وٝ ثشای تٟیٝ لٛاػذ

. فٖٙٛ 3أتحب٘بت  .2. ثش٘بٔٝ سیضی ٚ اٍِٛٞبی آٖ 1ٔدٕٛػٝ لٛاػذ اسبسی دس ثش٘بٔٝ سیضی غحیح ٚ اغِٛی ٚ ٔٛفمیت دس تحػیُ ػجبستٙذ اص :  .اص ٔب ثپشسیذ 49132684644

. ثش٘بٔٝ سیضی، أتحب٘بت ٚ 7. تٕشوض حٛاس ٚ سٚش ٞبی تمٛیت آٖ 6. تغزیٝ ٚ تمٛیت حبفظٝ 5. ٟٔبست ٞبی وّیذی ٔٛفمیت دس وٙىٛس، تدشثٝ ٞب ٚ پیطٟٙبدٞب 4تست صدٖ 

. پبیٝ یبصدٞٓ، أتحب٘بت، 11تبثستبٖ، آصٖٔٛ ٞبی آصٔبیطی ٚ وٙىٛس  . پبیٝ دٞٓ، أتحب٘بت،14. آضٙبیی ثب وٙىٛس 9. ٔغبِؼٝ غحیح ٚ اغِٛی 8تغزیٝ دس ٔبٜ ٔجبسن سٔضبٖ 

. سإٞٙبی ا٘تخبة 14.سإٞٙبی ػّٕی ا٘تخبة سضتٝ آصٖٔٛ سشاسشی 13. پبیٝ دٚاصدٞٓ، أتحب٘بت، آصٖٔٛ ٞبی آصٔبیطی ٚ وٙىٛس 12تبثستبٖ، آصٖٔٛ ٞبی آصٔبیطی ٚ وٙىٛس 

. دٚسٜ ٞبی عالیی، دٚ سٝ ٔبٜ پبیب٘ی ٚ 18. خٛدضٙبسی ٚ ٔٛفمیت 17ساٜ ٞبی وبٞص آٖ   اضغشاة دس تحػیُ ٚ .16 طی ثٟتشیٗ آصٖٔٛ آصٔبی .15 سضتٝ پبیٝ ٟ٘ٓ ثٝ دٞٓ 

 تبثستبٖ یبصدٞٓ ثٝ دٚاصدٞٓ ٚ...  سٛاد پژٚٞطی ٔؼّٓ )الذاْ پژٚٞی، دسس پژٚٞی، سٚایت پژٚٞی، تدشثٝ ٍ٘بسی ٚ...( . 24 تبثستبٖ دٞٓ ثٝ یبصدٞٓ .19 ٘ضدیه وٙىٛس 

)سشپشست تیٓ ٘شدثبٖ ٔٛفمیت( ٚاسیض ” ٔحسٗ ضىشا٘ی“ثب٘ه ّٔی ثٝ ٘بْ   " 6437997474234353 "تٟیٝ ٔٛاسد فٛق ٔی تٛا٘یذ ٞضیٙٝ ٚ ٔجّغ آٖ سا ثٝ ضٕبسٜ وبست  خٟت

 ٕتشیٗ صٔبٖ ٕٔىٗ ثشای ضٕب اسسبَ ٌشدد.اسسبَ فشٔبییذ تب دس و 49132684644وٙیذ ٚ ػىس اص فیص ٚاسیضی ثٝ ٕٞشاٜ ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌی خٛد سا دس ٚاتسبح ثٝ ضٕبسٜ 

  اگز گَئی کِ تتَاًن قذم در ًِ کِ تتَاًی                           ٍگز گَئی کِ ًتَاًن تزٍ تٌطیي کِ ًتَاًی 
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اخت ّشیٌِ ٍ تذٍى کپی ٍ...( تذٍى پزد )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. 

 دسیبفت ٕ٘بییذ.(  nardebanemovafaghiat.ir )تٕبٔی ٔٛاسد ٘بٔجشدٜ ضذٜ سا ٔی تٛا٘یذ اص سبیت

 ......دٞذ یٔ ٘طبٖ تٛ ثٝ سا ساٜ شیٔس خٛد، یوٙ ضشٚع ٚ یثشداس سا لذْ ٗیاِٚ وٝ یٚلت .وٗ حشوت ٘تشس، سفتٗ اص

 .ٔٗ ثب اش ٔب٘ذٜ یٞب ٌبْ تٕبْ ثبتٛ لذْ هی: وٗ ضشٚع :ذیٌٛ خذا .ستی٘ شید دٚثبسٜ ضشٚع یثشا چٍبٜیٞ :٘شٚد بدٔبٖی

 فشٔب ػغب ضی٘ آٟ٘ب ثٝ ،ییفشٔبیٔ ػغب ثٙذٌب٘ت ٗیثٟتش ثٝ وٝ سا ٚآ٘چٝ وٗ یضبد ٚ ٘ٛس اص سشضبس سا  ضا٘ٓیػض ٚ دٚستبٖ یٞب دَ:  بیخـــــذا

  " ذی٘طٛ یوس ٔحتبج خذا اص شیغ " داسْ آسصٚ.ثبضذ ٞبیتبٖ ِحظٝ تٕبْ خبٔٛشِ ثى  سٚضٙى خذاٚ٘ذ اسْذٚیأ ضا٘ٓیػض

 .ثبضذ تبٖیص٘ذٌ ٕٞشاٜ ٕٞٛاسٜ، ، ٔٛفمیت ٚ آسأصتٗ سالٔت ،حك ٝیسب ذٚاسْیأ

 .ییخذا تبٖیص٘ذٌ ٚ یاِٟ آسأص اص سشضبس  تبٖیص٘ذٌ ِحظٝ ِحظٝٚ  آسصٚٞبتٖٛ تٕبْ یپب خذا یأضب

 جا نردبانی است برای رسیذى به آراهص و هوفقیت.این

                                                                                                                                            
  

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

    nardebanemovafaghiat        اینستاگرام سروش، :یذهوراه ها باض یهجاز یفضا در

  90060369394واتساپ و ...

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

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

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