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 دکتر کامران صحت

 

گشایص تاصاسیاتی اص اوگلستان می  DBAداسای مذسن دوتشای  3575خشدادماٌ سال  46دوتش وامشان صحت متًلذ 

ث تاصاسیاتی، تثلیغات، فشيش ي تاضذ. عمذٌ فعالیت َای اجشایی يی آمًصش ي مطايسٌ دس صمیىٍ َای مشتثط تا مثاح

خذمات پس اص فشيش می تاضذ. َمچىیه مثاحث پیطشفتٍ استثاطات ویض اص جملٍ صمیىٍ َای آمًصضی اي می تاضذ. 

سا دس ایشان طشاحی ومًدٌ است ي تاوىًن  "مىطیگشی مذسن"مثحث پیطشفتٍ  3534دوتش وامشان صحت دس سال 

ی پیطشفتٍ اي تعلیم دیذٌ ي دس ساصمان َای مختلف مطغًل تٍ َضاسان مىطی ي مسًيل دفتش تحت آمًصش َا

فعالیت می تاضىذ. َمچىیه دٌ َا عىًان ممالٍ اص اي دس وطشیات معتثش وطًس تٍ چاج سسیذٌ است ي دٌ َا عىًان 

صًتی  CDي آمًصضی  DVDوتاب اص اي تٍ عىًان تالیف یا تشجمٍ چاج سسیذٌ است. اي داسای تیص اص یىصذ عىًان 

 صضی می تاضذ.آمً

 عمذٌ مثاحث لاتل آمًصش تًسط دوتش وامشان صحت عثاست است اص:

تىىیه َای  –صتان تذن  –استثاطات مًثش  –تىىیه َای افضایص فشيش  –تاصاسیاتی دیجیتال  –تاصاسیاتی تلفىی 

یه َای تىى –فشيش ي فشيضىذگی حشفٍ ای  -تاصاسیاتی ضثىٍ ای  –مُىذسی فشيش  – NLPوفًر دس دیگشان تا 

مذیشیت  –تىىیه َای مًثش پزیشایی دس مزاوشات فشيش  –لثاس سسمی مزاوشات فشيش  –متماعذ وشدن مطتشی 

اصًل سياتط  –مذیشیت مًثش صمان دس مزاوشات تاصسگاوی  –تىىیه َای مًثش مزاوشات  - CRMاستثاط تا مطتشیان 

اصًل گضاسش وًیسی پیطشفتٍ تٍ  –اوگلیسی مىاتثات اداسی ي تجاسی تٍ صتان  -عمًمی دس ساصمان َای مذسن 

آییه وگاسش  -وگاسش مته َا ي وامٍ َای تاصاسیاتی ي فشيش –وگاسش ایمیل مًثش  –صتان فاسسی ي اوگلیسی 

 –مسًيل دفتش مًثش  –مىطیگشی مذسن   –اصًل  سيش َای تایگاوی اسىاد ي مذاسن فشيش  –مىاتثات اداسی 

 عىًان آمًصضی دیگش ٌ َاي داصًل تثلیغات وًیه دس ایشان 

 عمذٌ ضشوت َایی وٍ اص خذمات آمًصضی ي مطايسٌ ای دوتش وامشان صحت استفادٌ ومًدٌ اوذ عثاستىذ اص:

داوطگاٌ آب ي تشق  –صیشاوس  –َاوًپیان  –مشسذس تىض ایشان  –سایپا  –ایشان خًدسي  –تاوه مسىه  –تاوه ملت 

 –دخاویات  –تًسس ايساق تُاداس  -اوستیتً ایضایشان  –صسگاوی مشوض آمًصش تا –يصاست ویشي )ضُیذ عثاسپًس( 

ویشيگاٌ  –مشوض تحمیمات ي آمًصش يصاست ویشي  –مثلمان اداسی ماوذگاس   –دادٌ يسصان َامًن  –استیل الثشص 

ضشوت پاالیص ي  –ضشوت پخص فشآيسدٌ َای وفتی  –وفت مىاطك مشوضی ایشان  –مىاطك وفتخیض جىًب  –واصسين 

استثاطات سیاس  –آب ي فاضالب استان تُشان  –گشيٌ ملی فًالد  -وفت ي گاص گچساسان  –فشآيسدٌ َای وفتی پخص 

 ي دٌ َا ضشوت معتثش دیگشفشيضگاٌ َای صوجیشٌ ای سفاٌ   –ال جی  –ساصمان ثثت احًال  –)َمشاٌ ايل( 
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 ممذمٍ

آيب هي زاًيس چِ حطفِ اي ضا ذَز ضا هكرم وطزُ ايس  آل ايسُ ٍ ّسف  وطزُ ايس آيباگط ظهيٌِ وبضي ذَز ضا هكرم 

؟ آيب ثطاي حطفِ ذَز يه ًمغِ اٍج هكرم وطزُ ايس؟ قتِ اي هَفك ٍ ذَقحبل ذَاّيس ثَززٍؾت زاضيس يب زض چِ ض

؟ آيب اوٌَى ثِ ؾوت آى ال پبؾد زليك ٍ ضٍقٌي ثسّيسَضُ آى ثپطؾٌس هي تَاًيس ثِ ايي ؾٍ اگط اوٌَى اظ قوب زضثب

 .وٌين نحجت "زٍض ًوبي حطفِ اي"هي ذَاّين زضثبضُ تؼييي  خعٍُ آهَظقياٍج زض حطوت ّؿتيس؟ زض ايي  ًمغِ

ثيط لطاض ذَاّس زاز. ايي فطايٌس قبهل اًتربة حطفِ بسگي آيٌسُ ٍ ؾطًَقت قوب ضا تحت تايي وبض فطايٌسي اؾت وِ ظً

گبُ تغييط قغل اؾت. الجتِ ثيكتط ثحث هب زض ثبضُ ثْتطيي ضاُ ثطاي اًتربة  هَضز ػاللِ، هكغَل قسى ثِ آى ٍ حتي

ووتط وؿي ثِ  يظًسگي ّط وؿي ضخ زّس ٍلي هؼوَل يه قغل ايسُ آل اؾت. ّط چٌس ايي وبض هوىي اؾت يىجبض زض

ًس ظًسگي قوب ضا اًساظُ وبفي ضٍي آى توطوع هي وٌس حبل آًىِ اگط اًتربة قغل آگبّبًِ ٍ ثب زلت اًدبم گيطز هي تَا

آًچِ وِ  ّوِ ثِ ٍ ثبقيس هَفمي اًؿبى تَاًيس هي زگطگَى ؾبظز ٍ زيسگبُ قوب ضا ثِ فؼبليت ّبي ضٍظاًِ تغييط زّس

 آضظٍي آًطا زاقتِ ايس ثطؾيس. ٍ اهب اٍليي لسم:

 

 تعییه ديسومای حشفٍ ای

 ي تالـ وٌيس.هطحلِ اي اؾت وِ ثطاي اخطاي ّط هطحلِ ثبيس ثِ لسض وبف 4ايي يه فطايٌس 

  

 خًد

 زضثبضُ ذَزتبى، تَاًبيي ّب، ػاليك ٍ... تب هي تَاًيس اعالػبت خوغ وٌيس.

 هَفميت ٍ ػاللِ اظ ّن خسايي ًبپصيطًس. آيب اًؿبى هَفمي ضا هي قٌبؾيس وِ ّط ضٍظ ثب تٌفط ٍ اظ  - عالیك

هوين گيطي ثِ آى اّويت ضٍي اخجبض ؾط وبض ثطٍز. پؽ ثطاي ػاليك ذَز اضظـ ظيبزي لبيل قَيس. ٍ ثطاي ت
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زّيس چَى ايي ػوط قوبؾت، آيٌسُ قوبؾت. ثساًيس وِ ّيچ چيع ثيكتط اظ قغل آزم ثب اٍ ّوطاُ ًيؿت. 

ثسٍى آًىِ ثِ زضآهس آى فىط چِ حطفِ اي اؾت وِ اگط اظ ّوِ وبض فبضؽ قَيس زٍؾت زاضيس آًطا اًدبم زّيس، 

 .وٌيس

 ـ ّبي قوب هغبيطت زاقتِ ثبقس يب ّيچ پيكطفتي زض آى اگط وبضي ضا لجَل وٌيس وِ ثب اضظ - اسصش َا

ًرَاّيس زاقت يب اگط ّن اضتمبيي زض وبض ثبقس آًمسض ثعضي ًرَاّس ثَز. چَى ّويكِ ثط ذالف اػتمبز ذَز 

ػول وطزُ ايس ٍ تطزيس ّوطاُ ّويكگي قوب ذَاّس ثَز. ٍلي هَفميت قغلي ظهبًي ثسؾت هي آيس وِ ثِ 

 يس.وبض ذَز ايوبى زاقتِ ثبق

  وبضي ضا ٍلتي  ثِ ايٌىٍِلتي وِ ثب زيگطاى وبض هي وٌيس چِ ٍظبيفي ضا ثِ ػْسُ هي گيطيس ٍ  -يظایف

اًدبم هي زّيس ّوِ اظ وبض قوب ضاضي ّؿتٌس، زلت وٌيس. ايي وبض ثِ پيسا وطزى ًمف تبى زض يه گطٍُ يب 

 تين وبضي ووه ثؿيبضي هي وٌس.

 زض حطفِ ذَز هْبضت ثباليي زاقتِ ثبقيس ثبالتطيي ضضبيت قغلي ثساًيس وِ اگط  - مُاست َا ي استعذاد َا

ي ضا ذَاّيس زاقت. ثٌبثطايي ؾؼي وٌيس ليؿتي اظ وبض ّبيي ضا وِ زض اًدبم آًْب هْبضت زاضيس ثٌَيؿيس ٍ ضٍ

يىي اظ ايي وبض ّب قغل قوب ثبقس ثلىِ تلفيمي اظ يه يب چٌس تب اظ ايي  يآًْب وبض وٌيس الظم ًيؿت زليم

ت ّب ٍ ػاليك هي تَاًس هؼدَى لسضتوٌسي ثطاي هَفميت ثؿبظز. الجتِ ثٌسُ هٌىط ايي ًيؿتن وِ هْبضت فؼبلي

قوب ثِ هطٍض زض ّط وبضي وِ ثبقيس افعايف هي يبثس ٍلي ّط وؿي هْبضتي زاضز وِ هي تَاًس ازػب وٌس زض 

 آى ذيلي ذبل اؾت ٍ اگط ضٍي آى وبض وٌس ًتيدِ قگفت اًگيعي ذَاّس گطفت.

 هحيظ وبض ثطاي ثؿيبضي هْن اؾت ثؼضي ّب هحيظ ازاضي ٍ آضام ضا هي پؿٌسًس  - ي ضشایط واسی محیط

ثيبثبى ٍ ثؼضي ّب ّن اظ يه وبضگبُ هدْع لصت هي ثطًس. ذَة ايي ثِ ضٍحيبت قوب ٍ ثؼضي ّب زقت 

وطزى  ثؿتگي زاضز. زض اًتربة حطفِ ؾؼي وٌيس ثِ ايي ػَاهل ّن تَخِ وبفي زاقتِ ثبقيس چَى گبُ ػَو

 هحيظ وبض ثِ ليوت تغييط قغل توبم هي قَز. پؽ ثْتط اؾت زض اًتربة هحيظ وبض اظ اثتسا زلت وٌيس.

 ّوِ اًؿبى ّب هيل ثِ تىبهل ٍ پيكطفت زاضًس ٍلي ايي حؽ زض ثؼضي افطاز  - مایالت تشای پیطشفتت

گي وبضهٌسي ًسلَي تط اؾت اگط قوب ّن اظ خؿبضت ٍ خبُ علجي ظيبزي ثطذَضزاض ّؿتيس قبيس يه ظ

 وٌس. ًتَاًس قوب ضا اضضب



 

Dr. Kamran Sehat 
Instructor & Advisor of Domestic 

& International Business 

www.SehatLearning.ir 
Info@SehatLearning.ir 

Cell Phone: 0098 912 100 8545 

 

 
 

 Secrets of Success! 
 
 

 زضؾت اؾت وِ زض اًتربة ّسف ًجبيس ذيلي ذَز ضا هحسٍز وٌيس ٍ تب هي تَاًيس  - يالعیت َای ضما

ي تط وِ هٌدط ثِ قىؿت ّبي زلؿطز وٌٌسُ ًكَز ثبيس ييس ٍلي ثطاي ثطزاقتي لسم ّبي هغوثعضي فىط وٌ

يس وِ الالل زض ثْتطيي قطايظ هوىي لبثل زؾتطؾي ثِ ذَز فطنت وبفي ثسّيس ثبيس ّسفي اًتربة وٌ

ثبقٌس. ثبيس قطايظ اختوبػي ضا وِ زض آى ظًسگي هي وٌيس زض ًظط ثگيطيس زاًف ٍ هٌبثغ هبلي ذَز ضا هس 

ًظط زاقتِ ثبقيس. آيب ثطاي قطٍع يه وبض خسيس هي تَاًيس وبض ذَز ضا ضّب وٌيس ٍ تب هست ّب ثسٍى زضآهس 

ت اثتسا ثِ نَضت پبضُ ٍلت وبض ّبي ذَز ضا اًدبم زّيس ٍ ثؿيبضي ٍالؼيت ّبي ظًسگي وٌيس يب ثْتط اؾ

زيگط وِ ذَز ثْتط اظ ّط وؽ زيگطي هي زاًيس. ّوِ ايٌْب ضا گفتن تب ثب زلت ثيكتطي ٍضؼيت ذَز ضا 

هكرم وٌيس اهب فطاهَـ ًىٌيس وِ قوب اًؿبى ّؿتيس يه هَخَز ذبضق الؼبزُ وِ هي تَاًس وبض ّبي 

يعي اًدبم زّس. ٍ زاقتي يه ّسف ثعضي ٍلي ثلٌس هست ثؿيبض هحطن ٍ ّيدبى اًگيع ذَاّس قگفت اًگ

 ثَز.

 

 

 

 اوتخاب َا

حبل ثب تَخِ ثِ ّوِ قطايظ ثبال ٍ قٌبذتي وِ اظ ذَز پيسا وطزُ ايس تؼساز هحسٍزي اًتربة ثطاي قوب هي هبًس. ثطاي 

 ط ضا اًدبم زّيس.ايٌىِ اظ ثيي آًْب هٌبؾت تطيي ضا اًتربة وٌيس هطاحل ظي
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  فْطؾتي اظ وبض ّبيي ضا وِ هبيل ثِ اًدبم آًْب ّؿتيس، تْيِ وٌيس. ثلِ آًْب ضا ثٌَيؿيس چَى ًَقتي ثِ قوب

 ووه هي وٌس اّساف ذَز ضا قفبف ؾبظيس.

  زضثبضُ ّط وسام اظ ضقتِ ّبي هَضز ػاللِ ثِ اًساظُ وبفي تحميك وٌيس. قبيس ثطزاقت ّبي قوب ثب ٍالؼيت

 قس.هتفبٍت ثب

  زضثبضُ ثبظاض وبض ّط ضقتِ تحميك وٌيس. الجتِ ثبظاض وبض ّط ضقتِ يه زٍضُ ظهبًي زاضز ٍ ثبظاضي وِ اوٌَى

گًَِ ًجبقس ٍ وؿبًي زض ايي ثبظاض هي تَاًٌس هَفك ثبقٌس  ضًٍك ثباليي زاضز هوىي اؾت چٌس ؾبل ثؼس ايي

 وِ ثب ػاللِ ٍ ايوبى ثِ فؼبليت ذَز ازاهِ هي زٌّس.

قوب ّؿتيس ثب ليؿتي اظ هكبغل هَضز ػاللِ وِ زضثبضُ ّط وسام ثِ اًساظُ وبفي تحميك وطزُ ايس حبل هي ذَة اوٌَى 

تَاًيس هعايب ٍ هؼبيت ّط ضقتِ ضا زض همبثل آى ثٌَيؿيس ٍ ثؿتِ ثِ اّويت ثطاي ّط ثطتطي يه ًوطُ هثجت ٍ ثطاي ّط 

ثبقس. زض ٌّگبم اهتيبظ زازى ثبيس ثِ ًتبيح حبنل اظ  ػيت يه ًوطُ هٌفي لطاض زّيس ايي ًوطُ هي تَاًس اظ نفط تب نس

هطحلِ اٍل يؼٌي ذَز قٌبؾي تَخِ ٍيػُ زاقتِ ثبقيس ٍ وبهالً ثب ذَز نبزق ثبقيس. چَى ايي ؾطًَقت قوبؾت. اگط 

 ّوِ ايي وبضّب ضا اًدبم زازُ ثبقيس زض ًْبيت ثِ يه يب زٍ گعيٌِ هي ضؾيس.

 

ًوي تَاى ّوِ چيع ضا فْويس ٍ حمبيك ثب اضظقي ٍخَز زاضًس وِ فمظ ثب  ذَة حميمت ايي اؾت وِ فمظ ثب تحميك

تدطثِ هي تَاًيس آًْب ضا زضن وٌيس. ٍلي گبُ تدطثِ وطزى ذيلي گطاى توبم هي قَز پؽ چِ ثبيس وطز؟ آيب ثبيس 

تِ ّيچىسام. ثبيؿتين ٍ ّيچ وبضي ًىٌين؟ يب ايٌىِ ثسٍى ّيچ زؾت آٍيعي ذَز ضا ثِ اهَاج ًبقٌبذتِ ثؿپبضين؟ الج

ثطاي تدطثِ وطزى الظم ًيؿت ًبگْبى ّوِ پل ّبي پكت ؾط ذَز ضا ذطاة وٌيس ٍ ذَز ضا زض زضيبي ًبقٌبذتِ 

 ًساظيس ثلىِ هي تَاًيس ثب ضيؿه ون زض ضاُ خسيس پب ثگصاضيس. تب ثِ هطٍض تدطثِ قوب ثيكتط قَز. هي تَاًيس:بثي
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 ٌيس.ثِ نَضت پبضُ ٍلت ضٍي ضقتِ هَضز ػاللِ ذَز وبض و 

 .ثِ نَضت زاٍعلجبًِ ٍ ضايگبى زض حطفِ هَضز ػاللِ ذَز هكغَل ثِ فؼبليت قَيس 

 .اظ زٍضُ ّبي آهَظقي زض ايي ظهيٌِ اؾتفبزُ وٌيس 

 .ثب افطاز ثب تدطثِ ٍ هَفك زض ظهيٌِ هَضز ػاللِ ذَز نحجت وٌيس ٍ اظ هعايب ٍ هؼبيت آى ثپطؾيس 

 هغبلؼِ وٌيس. همبالت آهَظقي زضثبضُ حطفِ ايسُ آل ذَز ثيبثيس ٍ 

  ثِ تحميمبت ذَز ازاهِ زّيس ٍلي ايي ثبض ترههي تط ايي وبض ضا اًدبم زّيس ٍ ثيكتط ثِ خعئيبت زلت

 وٌيس.

  

، ضيؿه ٍ ثطز، ؾرتي ٍ وبهيبثي زض ّن آهيرتِ ُ ايس ثبيس ثساًيس قىؿت ٍ هَفميتاوٌَى وِ ايي هطحلِ ضا عي وطز

هطٍض ّوطاُ ثب افعايف تدطثِ، ضيؿه ذَز ضا افعايف زّيس. چَى تدطثِ اًس آًچِ گفتِ قس ثساى هؼٌبؾت وِ ثبيس ثِ 

چطاؽ ضاُ قوب ذَاّس ثَز تب اظ هؿيط هغوئي تط ٍ ثب ؾطػت ثيكتطي حطوت وٌيس. ٍ زض ٌّگبم ظهيي ذَضزى ػىؽ 

 الؼول هٌبؾت ًكبى زّيس.

 

 

 تطاتك

 هي وٌيس وكبٍضظي اگط هي ذَاّيس يلنَضت زليك تط تؼييي هي وٌيس هثزض ايي هطحلِ هَلؼيت ّبي قغلي ضا ثِ 

س هحهَل ذبني ثىبضيس آيب هي ذَاّيس هحهَالت ذَز ضا نبزض ذَاّي هي آيب ثبقيس زاقتِ هَلؼيتي چِ ذَاّيس

وٌيس آيب هي ذَاّيس لؿوتي اظ وبض ضا ثِ افطاز يب قطوت ّبي زيگط ثسّيس خبيگبُ قوب ودبؾت. اوٌَى ثبيس يه 

زض وَتبُ هست قوب ثبيس ذَزتبى ثِ تٌْبيي  يي وَتبُ هست تؼييي وٌيس. هثلت قغلهَلؼيت قغلي ثلٌس هست ٍ هَلؼي
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زض ثبغچِ اي وَچه وبض وٌيس ٍلي زض آيٌسُ ظهيي ّبي ظيبزي ذَاّيس زاقت وِ ثبيس آًْب ضا هسيطيت وٌيس. تب هي 

كتطي حطوت وٌيس. تَاًيس زٍضًوبي ذَز ضا قفبف ٍ هكرم وٌيس. ايي ثِ قوب ووه هي وٌس ههون تط ٍ ثب لسضت ثي

 يبت زليك هكرم قسُ ثبقس. يقفبف ٍ ٍاضح ّوطاُ ثب خع يوبهل زض پبيبى ايي هطحلِ ثبيس ّسف قوب

  

 عمل وشدن

 آًمسض وٌيس تمؿين تط وَچه اّساف ثِ ضا ذَز ّسف ثبيس اؾت قسُ هكرم قفبف ٍ ٍاضح قوب زٍضًوبي  حبل وِ

 عي ثطاي وبفي ظهبى ثبيس ذَز اّساف ثِ ضؾيسى ثطاي. وٌيس وبض ثِ قطٍع ٍ ثبقٌس زؾتيبثي لبثل وبهلي وِ وَچه

گيطيس حبنل آى زلؿطزي ثبقيس اگط زض ظهبى ثٌسي ٍلت وبفي ثطاي ضؾيسى ثِ ّسف زض ًظط ً زاقتِ هطحلِ ّط وطزى

 ؾبلِ زض ًظط هي گيطًس. 01ثطاي اّساف ثلٌس هست ٍ ثعضي ظهبى  لياؾت. هؼوَ

 .ثكَز قوب هَفميت هبًغ ثتَاًس وِ اؾت ًيطٍيي ووتط زاضيس يوبىا آى ثِ ٍ زاضيس هكرم ّسفي وِ اوٌَى 

 

 عادت َای حشفٍ ای واس وشدن

وٌيس، لَاًيي ثطاي ّوِ هكبغل يىؿبى ّؿتٌس. ثبيس اًگيعُ  هْن ًيؿت وِ ثطاي چِ قطوت يب زض چِ نٌؼتي وبض هي

ثطاي ٍاضز ػول قسى آهبزُ ثبقيس. اگط  قَز، اي ثِ قوب هحَل هي زاقتِ ثبقيس، ثِ زًجبل ًتيدِ ثبقيس ٍ ٍلتي ٍظيفِ

قَز وِ تؼْس وبفي ثطاي وبضتبى  ضؾس وِ يه ًفط هتَخِ هي آهبزگي شٌّي ٍ خؿوي الظم ضا ًساقتِ ثبقيس، ظهبًي هي

ثبضتط ذَاّس قس. ثِ ّويي  تَاًس ثِ ايي هؼٌي ثبقس وِ پَل ووتطي زضذَاّيس آٍضز يب وبضتبى هكمت ضا ًساضيس ٍ ايي هي
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وٌٌس وِ هؿيط وبضقبى ضا زض  اظ ّوبى اثتسا ػبزات وبضي ذَثي زض ذَز ايدبز هي يِ افطاز هَفك هؼوَلت وزليل اؾ

 ضؾبًس. خْت زضؾت اًساذتِ ٍ آًْب ضا ثِ هَفميت هي

اي هكغَل ثِ وبض ّؿتيس ٍ زٍؾت زاضيس  چِ ثِ تبظگي ٍاضز زًيبي وبض قسُ ثبقيس يب ذيلي ٍلت ثبقس وِ زض حطفِ

تَاًس ثؼسّب هَفميت قوب ضا تضويي وٌس. ايٌدب  ت خسيسي وِ االى زض ذَز ايدبز وٌيس هيپيكطفت وٌيس، ػبزا

ّبيي وِ اظ آى هتٌفط ّؿتٌس اقبضُ وٌين. ّوچٌيي  ّب زٍؾت زاضًس ٍ ػبزت يؽيّبيي وِ ّوِ ض ذَاّين ثِ ػبزت هي

 گصاضًس. گَيين وِ ايي ػبزات هثجت چغَض ثط ػولىطز وبضي قوب تبثيط هي هي

 

 

 واس سيصاوٍ تُیٍ وشدٌ ي اص آن پیشيی وىیذ لیست

ّيچ زليلي ًساضز وِ ثسٍى آهبزگي ٍ توطوع زض هحل وبض حبضط قَيس. ايي لبًَى قبيس ذيلي اثتسايي ثِ ًظط ثطؾس اهب 

تط ٍ ضاّىبض ػول هَثطتط زاضز. اگط ّط ضٍظ وبضّبيي  هٌسي لَي يه ٍالؼيت اؾت: اخطاي يه ثطًبهِ هٌظن ًيبظ ثِ ّسف

يس تب پبيبى ضٍظ ثِ اًدبم ثطؾس ضا يبززاقت وٌيس، وبضتبى ؾبظهبًسّي ذَثي پيسا ذَاّس وطز. ّوِ وبضّبيي وِ زض وِ ثب

يبززاقت وٌيس وِ آى وبض ثطاي چِ وؿي اؾت ٍ چِ وؿي ضا  يضا يه ثِ يه زًجبل وٌيس ٍ زليم گٌدبًيس ليؿت هي

ضٍز. ليؿت ضا  ضّب ثب قوب ّوىبضي زاضز چِ اًتظبضاتي هيثبيس اظ پيكطفت وبضتبى هغلغ وٌيس ٍ اظ آًْبيي وِ زض آى وب

ثِ زلت اخطا وٌيس ٍ ّسفتبى ثبيس ايي ثبقس وِ زض ّط ظهبى يه وبض ضا ثِ اًدبم ثطؾبًيس. اگط الظم ثِ تٌظين ٍ تؼسيل 

 چيعي اؾت، ؾطيغ آى ضا اًدبم زّيس ٍ اظ ػمت اًساذتي ثميِ وبضّب ذَززاضي وٌيس.
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گطا ّؿتٌس. چٌيي ضٍيىطزي خطيبى وبض قوب ضا هساٍم ٍ  ًيبظهٌس زاقتي يه ضٍيىطز ٍظيفِ يهؼوَلاي  ّبي حطفِ ػبزت

ثيٌبًِ زاقتِ ثبقيس. اگط وبضتبى ؾبظهبًسّي زاقتِ  ّبيي ٍالغ الؼدل زّس ضطة اؾتَاض ؾبذتِ ٍ ثِ قوب ايي اهىبى ضا هي

 يبثس. بضتبى افعايف هيثبقس، شٌّتبى ثِ ضاحتي وبضّب ضا زًجبل وطزُ ٍ ويفيت ولي ٍ ضضبيت اظ و

ضيعي ّفتگي تؼوين زّيس وِ ثبػث  تَاًيس آى ضا ثِ ثطًبهِ ضيعي ضٍظاًِ هْبضت پيسا وطزيس، هي ٍلتي زض ػبزت ثطًبهِ

 هحيظ يه زض اگط. زاقت ذَاّس ثط زض ًتبيدي چِ ثؼستبى ضٍظ 5 ثفْويس --وٌيس ضيعي ثطًبهِ ّب قٌجِ اگط–قَز  هي

 وٌس هي ووىتبى ٍ زازُ اًدبم اٍلَيت تطتيت ثِ ضا وبضّب ّوِ قَز هي ثبػث ضٍظاًِ وبض ليؿت وٌيس، هي وبض گطا هْلت

 وبضي ًجبقس. آًْب ثِ هٌعل ٍ اضبفِ آٍضزى ثِ ًيبظي وبضّب اتوبم ثطاي زيگط وِ

 

 واس حاضش ضًیذ دلیمٍ صيدتش دس محل 31

زاقتِ ثبقيس. ايي اهط زض هحيظ وبض اهطي  ثبيس ياي اؾت وِ حتو ّبي حطفِ يي ػبزتتط ٍلت قٌبؾي يىي اظ هْن

وٌٌسُ ؾبيط  هٌؼىؽ يثَزى قوبؾت. تبذيط زاقتي هؼوَل ّبي ؾبظهبًي ٍ لبثل اػتوبز زٌّسُ هْبضت الظم ثَزُ ٍ ًكبى

بض ذَز حبضط زؾتِ اظ وبضهٌساى ّؿتيس وِ زيط ثط ؾط و آى ّبي وبضي اؾت. اگط قوب ّن خع ضؼفًَالم ٍ 

زّس ٍ ّويكِ  تبى قوب ضا فطزي تهَض وٌس ؾبػت ًبّبض ٍ اؾتطاحت ضا ًيع عَل هييؿيقَيس، هوىي اؾت ض هي

 قَز )وِ الجتِ هوىي اؾت نحت ًساقتِ ثبقس(. آذطيي ًفط اؾت وِ ؾط خلؿبت حبضط هي

ّبي وبضي قوب ثبقس.  قٌبؾي ثبيس يىي اظ اٍلَيت تَخيِ ٍ زضن اؾت اهب ٍلت  چٌسگبّي لبثل اظ ايٌىِ تبذيطّب ّط ثب

وبضتبى حبضط قَيس.  زليمِ ظٍزتط زض هحل 01زليمِ تبذيط ًساقتِ ثبقيس ٍ حتي ؾؼي وٌيس  01ٍلت ثيكتط اظ  ّيچ

ػٌَاى هثبل، ِ تبى ّن ثِ وبض ثجٌسيس. ث ضٍظاًِ ّبي ثطًبهِ الؼدل زليمِ ضا ثطاي ؾبيط ضطة 01تَاًيس ايي لبًَى  حتي هي

ضا  زليمِ آهبزُ وٌيس. ّطثبض وِ وبض 0:51ؾؼي وٌيس آى ضا تب ثؼساظظْط تحَيل زّيس،  4اگط لطاض اؾت وبضي ضا ؾبػت 

ِ ذيلي ثْتط اظ ايي اؾت وِ ث يٌييؿتبى ذَاّس هبًس ٍ ايي هغويي ثبقيس وِ ثِ يبز ضيظٍزتط ثِ اًدبم ثطؾبًيس، هغو

 ػٌَاى فطزي وِ ّويكِ تبذيط زاضز زض يبزّب ثوبًيس.

ؼٌي ًيؿت وِ ثبيس ثيكتط وبض وٌيس. ًىتِ ايٌدبؾت وِ لجل اظ ايٌىِ ايٌىِ ظٍزتط وبضّب ضا ثِ اًدبم ثطؾبًيس ثِ ايي ه

وبضي ضا قطٍع وٌيس ثبيس ووي ثِ شٌّتبى اؾتطاحت زّيس. چٌس زليمِ ضا نطف هغبلؼِ، گَـ زازى ثِ هَؾيمي يب 

ظ ّن يه يه توبؼ تلفٌي اذتهبل زّيس. ٍلتي ظهبى وبض ضؾيس، شٌّتبى ثبظتط ٍ هتوطوعتط ذَاّس ثَز. ثؼس اظ وبض، ثب
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قٌبؼ ثَزى  وبض هكبثِ ثطاي اؾتطاحت شٌّتبى اًدبم زّيس. ٍلت گصاقتي ثطاي اؾتطاحت يىي زيگط اظ فَايس ٍلت

 وبض حبضط قسى هيؿط ذَاّس قس. زليمِ ظٍزتط زض هحل 01اؾت ٍ ّوِ ايي ثب 

 

 ای یىثاس یه ممالٍ مشتثط تٍ واستان مطالعٍ وىیذ َفتٍ

اي ذَثي  تط ًطزثبى تطلي ضا ثبال ذَاّيس ضفت. يىي زيگط اظ ػبزات حطفِ يس، ؾطيغّط چِ اعالػبت ثيكتطي زاقتِ ثبق

هَضز ايٌىِ قطوت يب  هَضز وبضتبى اعالػبت خوغ وٌيس. زض وِ ثبيس زض ذَزتبى پطٍضـ زّيس ايي اؾت وِ زض

وٌيس وِ اعالػبت وٌيس چِ تبثيط ولي ثط آى نٌؼت زاضز تحميك وٌيس ٍ هدالتي پيسا  اي وِ زض آى وبض هي وبضذبًِ

  اي وِ زض آى هكغَليس ثؿتگي زاضز. ضٍظ ًگِ زاضز. ايٌىِ ثِ ؾطاؽ چِ هدالتي ثطٍيس ثِ وبض ٍ حطفِ قوب ضا ثِ

اي ايي اؾت وِ اگط  زت حطفِوبضتبى هغبلؼِ وٌيس. يىي اظ فَايس ػبلي ايي ػب زض هحل يالت ضا حتوهمب ايي ًيؿت الظم

س زض اٍلبت فطاغتتبى ثِ هغبلؼِ ايي همبالت ثپطزاظيس. ّطچِ ثيكتط ثرَاًيس، ايي تَاًي ػبقك وبضتبى ثبقيس، هي يٍالؼ

  تَاًيس زض وبضتبى اخطا وٌيس. اعالػبت ضا ثيكتط هي

ّبي  تَاًيس افىبض ٍ ًظطات ذَز زضهَضز همبالت ٍ ًَقتِ تط اظ هغبلؼِ همبالت ّؿتيس، هي زًجبل چيعي خصاة ثِ اگط

  ًَيؿي ثبقس. تَاًيس ضاُ ذَثي ثطاي ثِ زؾت آٍضزى تَاًبيي الظم ثطاي همبلِ يي هيهرتلف ضا ًيع يبززاقت وٌيس. ا
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 واستان سا مشتة وگٍ داسیذ میض

زٌّسُ يه شّي ًبهطتت اؾت. ّيچ چيع ثيكتط وبغصّبي زضّن ٍ ثطّن ٍ ثمبيبي  هيع زضّن ٍ ثطّن ٍ ًبهطتت ًكبى

زّس. زض ايي هَضز ّن ثبيس َّقيبض ثبقيس. ثبيس ثساًيس وِ  ٍاًس قلرتِ ثَزى قوب ضا ًكبى غصاي زيطٍظ ضٍي هيع ًوي

ّبي  ًساظيس. زلت وٌيس وِ ّوِ چيع اظ پطٍغُبچِ چيعّبيي ضا الظم اؾت ًگِ زاضيس ٍ چِ چيعّبيي ضا ثبيس زٍض ثي

ّبي  غُّب ثبيس هحلي ثطاي ذَز زاقتِ ثبقٌس. ًگصاضيس وبغصّب ضٍي ّن تلٌجبض قًَس. ثطاي پطٍ هرتلف گطفتِ تب ظثبلِ

  ّبي لسيوي ضا ّن آضقيَثٌسي وٌيس. ّبي هرهَل زاقتِ ثبقيس ٍ پطٍغُ وًٌَيتبى پَقِ

تمَين قوب ًجبيس ّيچَلت زٍض اظ زؾتتبى ثبقس. ٍلتي ّوِ  ٍ وبهپيَتط ، تلفي وِ اؾت هؼٌي ايي ثِ هطتت هيع يه

 خَيي ذَاّس قس. نطفِ گطزيس ولي زض ٍلتتبى ّبي لسيوي هي ّب هطتت ثبقٌس ٍلتي ثِ زًجبل پطٍغُ پَقِ

قسُ  هطتت ثَزى هيع وبضتبى ثِ هطتت ثَزى زؾىتبح وبهپيَتطتبى ّن هٌتمل ذَاّس قس. ؾؼي وٌيس اعالػبت شذيطُ

ّبيي ضا زاقتِ ثبقيس وِ ظيبز  ّب ٍ ثطًبهِ ثٌسي وٌيس ٍ ضٍي زؾىتبح فمظ فبيل ضٍي وبهپيَتط ضا ثِ زلت هٌظن ٍ زؾتِ

  ثِ آًْب ؾطٍوبض زاضيس.

 

 ص ایمیلتان سا مشتة وىیذَش سي

تبى ًيؿتٌس. ايويل  اؾتفبزُ هَضز يقَز وِ ذيلي اظ آًْب انل ظيط هيّط ضٍظ چٌسيي ٍ چٌس ايويل ثِ ايٌجبوؽ قوب ؾطا

ّبي  ّبي هْن ثيي ايويل ّب هوىي اؾت ايويل ٍلت ضاُ ثؿيبض ذَة ٍ ضاحتي ثطاي ثطلطاض اضتجبط اؾت اهب ذيلي

ذَاّين ثِ قوب يبزآٍض قَين،  اي وِ هي زٍض ثوبًٌس. آذطيي ػبزت حطفِ غيطضطٍضي گن قًَس ٍ اظ چكوتبى

 ؾبظهبًسّي وطزى اوبًت ايويلتبى اؾت.
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ّبيي وِ  تَاًس ثبظزُ وبضيتبى ضا پبييي ثيبٍضز. ايويل خَاة ثسّيس اهب ايي هي ضىل فَاًگيع اؾت وِ ثِ ّط ايوي ٍؾَؾِ

ّبيي اظ لجل عطاحي قسُ شذيطُ وٌيس. ثب ايي  ّويت زض پَقِآيس ضا ثطحؿت هَضَع ٍ فطؾتٌس ٍ زضخِ ا ثطايتبى هي

  تط ذَاّس قس ٍ ثِ ّط ايويل عجك اٍلَيت ؾط هَػس پبؾد ذَاّيس زاز. ضٍـ ضؾيسگي ثِ آًْب ؾبزُ

 وطزى پيسا ثطاي تب ثبقس ضٍظ ثِ ثبيس ّويكِ ليؿت ايي. ًىٌيس فطاهَـ ّن ضا ايويلتبى ّبي آزضؼ زفتطچِ وطزى هٌظن

  .ًكَز تلف لسيوي ّبي ايويل ثيي گكتي ثطاي ٍلتتبى ويلاي آزضؼ يه

 

 ایتان سا پیذا وىیذ مسیش حشفٍ

ّبي ثْتط  قَز وِ تالـ ًىٌيس ٍ آًْب ضا ثب ػبزت ّبي لسيوي ؾرت اؾت اهب ايي زليل ًوي وٌبض گصاقتي ػبزت

 يي ثبقيس وِ حتويس ٍ هغواً اًس ٍ ثِ هَفميت ضؾيسُ خبيگعيي ًىٌيس. هسيطاى قوب ّن ّوِ اظ يه خب قطٍع وطزُ

اًس. قوب ّن ؾؼي وٌيس ّويي وبض ضا ثىٌيس ٍ ثجيٌيس  ّب ضا زض ظًسگي وبضي ذَز ثِ وبض ثؿتِ چٌس هَضز اظ ايي ػبزت

ًفؽ، ؾبظهبًسّي ٍ ًظن   ثِ قَز اػتوبز اي ّن وِ زض ثط ًساقتِ ثبقس، ثبػث هي ضؾبًس. ّط ًتيدِ قوب ضا ثِ ودب هي

 .ثبقيس قتِزا وبضّبيتبى ثيكتطي زض

 

 سخه تضسگان دستاسٌ خًش تیىی حشفٍ ای

زًجبل ِ اگط اظ آى زؾتِ افطازي ّؿتيس وِ اظ خوالت پط هؼٌب ٍ ظيجب ثطاي ايدبز اًگيعُ حطفِ اي اؾتفبزُ هي وٌيس يب ث 

 ؾرٌبًي ّؿتيس وِ ثطاي قوب الْبم ثرف ثبقس پؽ تَنيِ هي وٌن ايي خوالت ضا وِ ثطاي قوب ذَاًٌسگبى ػعيع يبز
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ثگيط زات وبم خوغ آٍضي ٍ تطخوِ قسُ اؾت هالحظِ وٌيس ٍ اظ آى لصت ثجطيس. ًىتِ اي وِ زضثبضُ ايي خوالت الظم 

ضا گفتِ اؾت تَخِ قَز ثِ  ثِ شوط اؾت ايي اؾت وِ زض خوغ آٍضي آيي ؾرٌبى ثيف اظ ايٌىِ ثِ فطزي وِ آى

 هحتَاي آى تَخِ قسُ اؾت.

 

 وبليي پبٍل - "يطٍؾتٌي زائوي چٌس ثطاثط وٌٌسُ ًذَـ ثي"

 ًيىالؼ پبتلط - "يٌي ثٌيبز ٍ قبلَزُ قدبػت اؾتذَـ ث"

گطٍّي اظ هطزم ًيوِ پط ليَاى لصت هي ثطًس ٍ گطٍُ زيگط حؿطت ًيوِ ذبلي آًطا هي ذَضًس. حميمت ايي اؾت وِ "

 خويع اؼ ٍلَوَزوتط  - "ثؼس ّوِ چيع ثِ قوب ثؿتگي زاضز. ليَاًي ثب همساض هكرهي آة هَخَز اؾت ٍ اظ آى ثِ

افطاز ذَـ ثيي ٍخَز زاضًس ٍ زض همبثل افطاز ثسثيي ّن ٍخَز زاضًس. اًتربة ثب قوبؾت ذَـ ثيي ثبقيس يب ثس "

 ّبضٍي هه وي - "ثيي.

ؾرتي ّبي ظًسگي ثِ هي آهَذت وِ زلؿطز قسى ذيلي زقَاض ًيؿت. اهب ؾرت وبض وطزى ٍ ذَـ ثيي ثَزى "

 لَويل ثبل - "ضا ثبظ يبثيس.ؾجت هي قَز اػتوبز ٍ ػعت ًفؽ ذَز 

هب هلت لَي، زضقت اًسام ٍ وبهيبثي ّؿتين. ذَقجيٌي هبّيت هَفميت هبؾت. ٍ ذالليت هب ضا پيف هي ضاًس ٍ "

ضٍح وبض آفطيٌي هب ضا لسضت هي ثركس. ايي ّوبى چيعي اؾت وِ ؾجت هي قَز ضٍي آيٌسُ ؾطهبيِ گصاضي وٌين ٍ 

 ثيل فطيٌؿت - "قتِ ثبقين.ثطاي ذَز اّساف ثعضي ٍ خبُ علجبًِ زا

ٍيٌؿتَى  - "هي اظ ًظط ذَزم اًؿبى ذَـ ثيٌي ّؿتن ٍ ثِ ًظط ًوي ضؾس ّيچ چيع زيگطي ايٌمسض ثسضزم ثرَضز."

 چطچيل

اگط چِ ًوي تَاًين ّط چِ ضا وِ ثطاي هب ضخ هي زّس وٌتطل وٌين، ٍلي هي تَاًين آًچِ ضا زض زضٍى هب اتفبق هي "

 هيي فطاًىلييثٌدب - "افتس وٌتطل وٌين.

يه فطز ذَـ ثيي زض ثال ٍ ثسثرتي فطنت ّب ضا هي ثيٌس، ٍ يه فطز ثس ثيي زض فطنت ّبي عاليي ثسثرتي ّب ضا "

 ٍيٌؿتَى چطچيل - "هي ثيٌس.

 - "اگط فىط هي وٌيس وبضي ضا هي تَاًيس اًدبم زّيس يب فىط هي وٌيس ًوي تَاًيس آى ضا اًدبم زّيس حك ثب قوبؾت."

 ٌّطي فَضز
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ثيي ّوِ چيع ّبيي وِ لسضت ظيبزي زاضًس فمظ تؼساز ووي اظ زيس هثجت لسضتوٌس تط اؾت. يه لجرٌس يه زًيب  زض"

 ضيچبضز ام زٍُِؼ - "زضؾت ٍلتي وِ ّوِ چيع ثِ ّن ضيرتِ اؾت.« تَ هي تَاًي»ذَـ ثيٌي ٍ اهيس. يه 

اؾت. ٍلبيغ قگفت آٍض ثطاي افطازي  ثطاي ايٌىِ هكىل ضا حل وٌيس ثبيس ثبٍض زاقتِ ثبقيس حل هكىل اهىبى پصيط"

 "وِ ثبٍض ػويك زاضًس ضخ هي زّس. ثٌبثطايي اگط ثبٍض زاقتِ ثبقيس وِ ضاُ حل ضا پيسا هي وٌيس آى ضا پيسا ذَاّيس وطز.

 ًَضهي ٍيٌؿٌت -

 - "ذَـ ثيٌي ايوبًي اؾت وِ هٌدط ثِ وبهيبثي هي قَز. ّيچ چيع ثسٍى اهيس ٍ اػتوبز ثِ ًفؽ اًدبم ًوي قَز."

 ّلي ولط

ّيچ اًؿبى ثسثيٌي تب وٌَى اؾطاض وْىكبى ّب ضا وكف ًىطزُ اؾت يب ثِ ؾوت ؾطظهيي ّبي وكف ًكسُ "

 ّلي ولط  - "زضيبًَضزي ًىطزُ اؾت، يب زًيبيي خسيس ٍ ضٍحبًي زض همبثل چكوبى زيگطاى ًگكَزُ اؾت.

 

 ای دس ضشوت ای اص اصًل واس حشفٍ ومًوٍ

زّين.  احتطاهي، تَّيي، تٌسذَيي ٍ هبًٌس آى ًوي ًيه ضفتبض وطزُ ٍ خَاثي ثِ ثي القاذ ثب قطايغي ّط زض هكتطي ثب

 وٌس. قطوت اظ اضايِ ذسهبت ثِ چٌيي هكتطيبًي، زض آيٌسُ پطّيع هي

 اؾطاض وِ قرهي ثب ّوىبضي اظ قطوت. اؾت هحطهبًِ ٍ قرهي وبهلي نَضتي، ّط ثِ وبضهٌس ّط پبزاـ ٍ وبضهعز

 ًوبيس. ذَاؾتِ ٍ زضيبفت ذؿبضت هي  صضػ ًٌوبيس، حفظ ضا قطوت

 ثب ًفطُ يه ٍ قرهي ضاثغِ يه قوب پبزاـ ٍ زؾتوعز. ًىٌيس همبيؿِ قطوت زض زيگطي قرم ّيچ ثب ضا ذَز

 قطوت هسيطيت زاضز، ظهبى عَل زض قطايظ ٍ اعالػبت توبم ثِ احبعِ وِ هطخؼي تٌْب. اؾت آى هسيطيت ٍ قطوت
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ايي  بظاض ٍ هسيطيت قطوت هغطح ٍ تَافك فطهبييس . همبيؿِ ذَز ثب زيگطاى، همبيؿِث ثب ضاثغِ زض ضا ذَز زؾتوعز. اؾت

 ثط هجٌبي اعالػبت ًبلم ثَزُ ٍ زذبلت زض وبض هسيطيت قطوت ٍ ّوىبضاى اؾت.

 ثِ ّؿتٌس، ػبخع تيوي وبض اظ وِ افطازي. زاضز ثطتطي وطزى وبض تٌْب ثِ گطٍُ، ثب آٌّگي ّن ٍ وبض لبثليت ٍ گطٍُ حفظ

 هٌعٍي قسُ ٍ قطوت اظ ّوىبضي ثب آًْب اهتٌبع ذَاّس وطز. ؾطػت

 ثب ًىٌيس ؾؼي قسيس، ًبضاحت زيگطاى يب ذَز ثِ گطفتِ تؼلك هعايبي ٍ پبزاـ حمَق، زضثبضُ ذَز يؽضي ضفتبض اظ اگط

 ًوبيس. ؾت هيهٌب ثطذَضز افطاز گًَِ ايي ثب قطوت. ًوبييس ثستط ضا ٍضغ ّوىبضاى، ٍ زٍؾتبى ثِ ؾوپبقي ٍ پطاًي تىِ

 .تطًس زاقتٌي زٍؾت ًبآضام، ٍ پطتحطن هفيس، وبضهٌساى. ًساضز ًجَؽ ٍ وبضايي ثطاي حسي قطوت،

 ويفيت اظ زيگط افطاز ثِ ًؿجت وِ اؾت عجيؼي ًوبيٌس، هي تحميك ٍ هغبلؼِ ًيع وبضي ؾبػبت اظ ذبضج زض وِ افطازي

زٌّس  ين اظ هعايبي هبلي ٍ ؾبظهبًي آًچِ اًدبم هيحَ غيط هؿتمً ثِ افطاز ايٌگًَِ. قًَس ثطذَضزاض تطي هغلَة وبضي

 گطزًس. ثطذَضزاض هي

 .زاضز اٍلَيت فطزي ههبلح ثط قطوت ههبلح

 ضا قسُ شوط انَل ٍ همطضات وِ زٍؾتبًي ثب ّوىبضي اظ قطوت. اؾت ثطذَضزاض اٍل اٍلَيت اظ وبضي، انَل ٍ ذالقا

 .ًوبيس هي ذَززاضي ًوبيٌس، ًوي ضػبيت

 اهَض حيغِ زض وِ هٌغمي وبض ًَع ّط ّوىبضاى وِ ضٍز هي اًتظبض. قطيفٌس وبضّب ّوِ. ًساضين ػبلي يب پؿت وبض

 زضؾت حبل ّط ثِ. وٌس هي تؼييي قطوت تَاى ٍ ثبظاض تمبضبي ضا وبضّب ًَع. زٌّس اًدبم اؾت هطؾَم ٍ ايي ضايبًِ

 .ًكؿت وبض ثي ٍ گطفت حمَق وِ ًيؿت

زٌّس، ثِ ّيچ ٍخِ ثطذَضز ًٌوبييس. قطوت  سذَيي ٍ هبًٌس آى اًدبم هياحتطاهي، تَّيي، تٌ ثي وِ ّوىبضاًي ثب

 وٌس. ّوىبضي ذَز ضا ثب ايي ّوىبضاى لغغ هي

 اؾتمجبل آًْب اذالق اظ قطوت ٍ قسُ وبضقٌبؾي وٌٌسُ ذؿتِ خلؿبت تلغيف ثبػث ؾٌح، ًىتِ ٍ هكطة ذَـ افطاز

 :وِ ثبقين هَاظت اهب. وٌس هي

 اى قسُ ًكَز.انل خلؿِ همَْض لغبيف ػٌَ -

 ثب ّن ثرٌسين ًِ ثِ ّن. -

 ضاحت ًكًَس. اگط قسًس، تىطاض ًىٌين ٍ فَضي خجطاى ًوبيين.ثِ ّيچ ٍخِ، زيگطاى اظ هب ًب -
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 يبفتين، فطاغت ٍلت اگط

 .زّين اًدبم ضا ذَز قغل ثِ هطثَط تحميك، ٍ هغبلؼِ -

 لف ًٌوبيين. ت ضا قطوت زض ذَز حضَض ظهبى -

ز هطاخؼِ وطزُ ٍ اظ اٍ تمبضبي وبض ٍ تحميك ًوبيين. اگط اٍ وبضي ثطاي هب ًساقت، هب ضا ثِ ثِ هؿَل هؿتمين ذَ -

 فطؾتس. هٌبفغ قطوتي ايي وبض ثيف اظ حضَض زض ؾط وبض اؾت. هٌعل هي

 ّب ضا تلف ًىٌين. ثطاي ٍلت گصضاًي، ثِ ّيچ ٍخِ ثِ ؾطاؽ ّوىبضاى ذَز ًطفتِ، ٍلت آى -

 .وٌين نحجت هتبًت ثب ٍ آضام وبضقٌبؾي، خلؿبت زض

 .قَز هي ّوىبضاى فىطي آقفتگي ثبػث ثلٌس نساي. وٌين ضفتبض ٍ نحجت آضام ٍ آّؿتِ حتوب ثبظ، وبضي هحيظ زض

 .ًوبيٌس ذَززاضي حتوب وبض هحيظ زض زاض نسا وفف پَقيسى اظ ّب ذبًن

 .ثجٌسين نسا ثسٍى ضا ّب زضة

پطّيعين. ظهبى هىبلوِ الظم تلفٌي ضا ثِ ووتطيي همساض هوىي ّبي غيط ضطٍضي ثِ فبهيل، زٍؾت ٍ ... ث تلفي ًوَزى اظ

 ثطؾبًين. اظ هىبلوِ غيطضطٍضي ذبًَازگي خسا پطّيع وٌين. ثب تلفي آّؿتِ نحجت وٌين.

 ّب( هوٌَع اؾت. ىؾبذتوب ٍ ضاّطٍّب ّب، اتبق توبم زاذل) قطوت ػوَهي ّبي هىبى زض وكيسى ؾيگبض
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 ه وىات ... دس واستان مًفك تاضیذ تا سعایت ای

 وبضّب ضا ؾبزُ وٌيس. تؼساز هطاحل اًدبم وبض ضا وبّف زّيس. .0

 وبضّبي ووتط اهب هْن تط ضا اًدبم زّيس تب ضاًسهبى وبضتبى افعايف پيسا وٌس. .2

وبضّبيي ضا ثط ػْسُ ثگيطيس وِ آًْب ضا ثْتط اًدبم هي زّيس. ايي وبضّب ثطاي قوب آؾبى تط اؾت ٍ آًْب ضا  .0

 ّيس.ؾطيغ تط اًدبم هي ز

ؾؿبتي وِ ترههي وبض هي وٌٌس َهَخَز زض ثبظاض اؾتفبزُ وٌيس. ه تب خبيي وِ اهىبى زاضز اظ هَاز آهبزُ .4

 وبضّب ضا ؾطيغ تط ٍ اضظاى تط اًدبم هي زٌّس.

ّويكِ لجل اظ قطٍع وبضّب ليؿتي اظ آًْب تْيِ وٌيس ٍ اثتسا زض هَضز وبضّبيي وِ الظم ًيؿت اًدبم زّيس  .5

 تهوين گيطي وٌيس.

گط هي ذَاّيس وبضي وِ ثِ زيگطاى هحَل هي وٌيس ثِ ذَثي اًدبم قَز ، همساضي اظ ٍلتتبى ضا نطف ايي ا .6

 وٌيس وِ وبض هَضز ًظط ضا ثطاي وؿي وِ لطاض اؾت آى ضا اًدبم زّس ثِ ضٍقٌي تكطيح وٌيس.

هي وٌس ٍ  ثطاي اًدبم توبم وبضّبي هْن ذَز هْلت تؼييي وٌيس. ايي وبض ثِ ػٌَاى يه ًظبم تؿطيغ ػول .7

 هَخت ػولىطز ػبلي هي قَز.

فىط وطزى اظ آيٌسُ ثِ گصقتِ ضا توطيي وٌيس . هَلؼيت ذَز ضا زض پٌح ؾبل ثؼس زض شّي هدؿن وطزُ ٍ اظ  .8

 آى زيسگبُ ثِ هؿيط پكت ؾط ذَز ًگبُ وٌيس.

 ٌّگبهي وِ اظ زيگطاى هي ذَاّيس وبضّبيي ضا ثطايتبى اًدبم زٌّس ، آًْب ضا اٍلَيت ثٌسي وٌيس. .9

 اخبظُ ًسّيس زيگطاى وبضي ضا وِ ثِ آًْب ٍاگصاض وطزُ ايس زٍثبضُ ثِ ذَزتبى هحَل وٌٌس. .01
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 Secrets of Success! 
 
 

ثِ خبي اًدبم وبضّبي هرتلف هي تَاًيس ثب ٍاگصاض وطزى وبضّب ثِ عَض قفبف ثِ زيگطاى ٍ وٌتطل چگًَگي  .00

 اًدبم آًْب ثبظزُ وبض ضا چٌس ثطاثط وٌيس.

 اًدبم آى ثطآيٌس، ثِ آًْب ٍاگصاض وٌيس.ّط وبضي ضا وِ ؾبيطيي هي تَاًٌس اظ ػْسُ  .02

 % ويفيت وبض قوب اًدبم زّس وبض ضا ثِ اٍ ثؿپبضيس.71اگط وؿي هي تَاًس وبضي ضا ثب ويفيتي هؼبزل  .00

ثطاي خلَگيطي اظ ذؿتگي خؿوي ٍ شٌّي، اظ خب ثطذيعيس، چٌس حطوت وككي اًدبم  يزض حيي وبض هطتج .04

 زّيس ٍ ووي ضاُ ثطٍيس. 

 گبّي ّن الظم اؾت زؾت اظ وبض ثىكيس ٍ اظ ؾىَت لصت ثجطيس.ظيبزي ؾرت ًگيطيس  .05

اظ نحجت وطزى ثب يىسيگط، خَيسى آزاهؽ، هغبلؼِ وطزى، نحجت يب اضؾبل پيبهه زض ؾبػبت وبضي  .06

 ثپطّيعيس. 

 


