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 !دهدیمن ار یگدنز فافک اهدمآرد !درادن دوجو یلغش تینما !تسا بارخ راک رازاب

 هیتآ هب یدیما چیه ،تیاهن رد و میراد یدیاع رتمک ،مینکیم راک رتشیب ردقچره

 !تسین

 رتشیپ ار شیاهفدارتم و دشاب سوملمان هدنناوخ یارب الاب تالمج هک منادیم دیعب

 قداص دیراذگب .دینک رکف نینچنیا زین ناتدوخ هک تسا نکمم یتح .دیشاب هدینشن

 !مرادن ینادنچ رظن فالتخا امش اب مه -دازیمالسا دالیم- روطس نیا یهدنراگن ِنم ،مشاب

 اعطق ،مینزیم فرح یزیرهمانرب یهرابرد هک ینامز و تسام یگدنز زا یمهم شخب ،لغش

 رارما یارب هک تسیدنور و یلغش ریسم فیرعت ،رظن دم یاهرایعم نیرتمهم زا یکی

 ییاوتحم هب زاین ،یزیرهمانرب یهدنورپ فیرعت یادتبا نامه زا .میریگیم شیپ رد شاعم

 ربتعم عبانم زا فیلات/همجرت دنچ تمس هب ،ادتبا رد .دش ساسحا هزوح نیا رد عماج

 .دماین شوخ نامقازم هب نادنچ ،یجورخ هک میتفر

 ،ای و تشادن ار ناریا زورما یعامتجا و یداصتقا یاضف اب یطابترا ای ،دوب هک هچنآ

 ِرکف هب هک دش نیا .دشاب هتشاد یدمآراک یناریا بطاخم و ربراک یارب تسناوتیمن

 ،مه و دشاب هتشاد ار هزوح نیا رد راک یهبرجت ،مه هک میداتفا یدرف اب وگوتفگ

 .شتارظن یارب ایند زور شناد زا یاهناوتشپ



  
 

 

 دناوتیم هک تسا هزومآ و هتکن زا رپ ِسرد ِسالک کی ،قارغا نودب ،ور شیپ یوگتفگ

 ندینش ای ندناوخ هب ار ناتتقو زا تعاس کی افطل .دشاب دمآراک و دیفم همه یارب

 ناگیار ارنآ زا هدافتسا ،هدنورپ نیا یاهاوتحم یقاب فالخرب .دیهد صاصتخا نآ قیقد

 .دنربب هرهب نآ زا دنناوتب همه ات میدرک

 تاعالطا میدرک یط نآ هیهت یارب هک یدنور و یزیرهمانرب هدنورپ یهرابرد دیهاوخیم رگا

 :دینیبب ار ریز کنیل ،دینک بسک یرتشیب

 

 .متخانشیم ردقنارگ یتسود یهطساو هب و شیپ تقو یلیخ زا ار نایلامک افو

 گرزب یاهنامزاس هب و دنراد یناسنا عبانم یهرواشم یهزوح رد یتکرش هک متسنادیم

 هک وس ره زا .دننکیم هئارا یناسنا عبانم هرواشم تامدخ لوا هارمه لثم یکچوک و

 .متفاین یاهنیزگ ناشیا زا رتهب ،مدرک هاگن

 علطم ناشیجنسنامز زا مه .دوب نم هارمه سرتسا یمک نایلامک یاقآ اب وگتفگ یارب

 یارب ینامز یاضاقت ،لاس نایاپ غولش مایا نیا رد ردقچ هک متسنادیم مه و مدوب

 دوب انب هک ییوگتفگ و دنتفریذپ زاب یور اب هک ملاحشوخ .تسا گرزب یشهاوخ وگتفگ

 .دیشک ازارد هب مین و تعاس ود دودح ،دسرب ماجنا هب هتعاس کی



  
 

 

 هک مینک لقن هقیقد ۴۰ ات ۳۰ رد ار نامیوگتفگ زا یاهصالخ هک دوب انب نینچمه

 هک دش نینچنیا .دربیم نامفک زا ار یزیچ ،وگتفگ نیا زا یشخب ره فذح ،اتقیقح

 .دش ورهار یزیرهمانرب یهدنورپ زا شخب نیرتینالوط ،رضاح نتم

 

 شتایبدا رد یدایز رییغت و منامب رادافو وگتفگ ِنحل هب هک مدرک ار دوخ یعس یهمه

 هدش رارکت وگتفگ زا یرگید یاج رد یعون هب هک ،اهتمسق یخرب فذح زجب .منکن دراو

 .داتفا قافتا هک تسینامه ابیرقت ناتیور شیپ یاوتحم ،دوب

 .تسیزیرهمانرب یهدنورپ یاوتحم نیرتینالوط بلطم نیا ،دش ضرع هک روطنامه

 تسارف اب ،افطل سپ .مینک ششخب هس ای ود هب لیدبت ای و لیدعت هک دمآ نامفیح

 زا دیابن و تسا هزومآ زا رپ ،شاهلمج ره اتقیقح .دیهد شوگ ای و دیناوخب ارنآ یفاک

 .داد شتسد

 



  
 

 

 

 

 ،دیدش هارمه ام اب هدنورپ نیا رد و دیدرک تمحز لوبق هکنیا زا .نایلامک بانج مالس

 .دینک یفرعم ار ناتدوخ افطل .منونمم امش زا

 یمدآ ناونع هب هن نم .مراد لاس ۵۵ و متسه نایلامک یلعافو نم .ریخب زور و مالس

 یبوخ یلیخ یهنومن ناونع هب هکلب ،ما هدوب قفوم -یلغش یزیرهمانرب- هزوح نیا رد هک

 رد .متسه امش تمدخ رد تشاد ریسم نیا رد ناوتیم هک تاهابتشا و اهتسکش زا

 ار هبحاصم نیا هک یناسک ات قفومان ارچ و تسکش ارچ مهدیم حیضوت وگتفگ همادا

 دنوش یزیچ زا رتقفوم و دنریگب ار تاهابتشا نیا یولج دنناوتب دنونشیم ای دنناوخیم

 .دنشاب یداع تلاح رد دنناوتیم هک

 

 



  
 

 

 .تسیبوخ قافتا ،دییوگب مه ناتیلغش یههارراک زا یمک رگا

 رد ادتبا ،یلیصحت رظن زا .متسه یداتفه ههد ناوج رسپ ود ردپ یگداوناخ رظن زا نم

 و مدناوخ نامتخاس و هار سپس و مدش هتفریذپ هاگشناد رد عیانص یسدنهم هتشر

 هکنیا زا دعب ،مدرک یسدنهم راک یتدم .مدش سدنهم شیپ لاس ود یکی و یس دودح

 یرگید یاهتمس هب ار مایلغش ریسم موشیمن اضرا یلیخ ،هفرح نآ رد مدیمهف

 نیا رد .منکیم تیلاعف یناسنا عبانم هرواشم یهزوح رد هک تساهلاس ،الاح .مدناخرچ

 یاههرود روشک زا جراخ و ناریا رد .متفرن یهاگشناد و متفرگن کیماکآ کردم هزوح

 اهمدآ و اهنامزاس یضعب اب الاح و مدناوخ یفلتخم یاهباتک ،مدرک یط ار یفلتخم

 نآ زا و مدرک سیسات ار یناهج هدکهد هدنیوپ تکرش ۱۳۷۹ لاس .متسه راک لوغشم

 .مایراکمه لوغشم اهنامزاس زا یرایسب اب یناسنا عبانم یهزوح رواشم ناونع هب سپ

 

 نیا یروحم یهلاسم هک یزیچ ینعی ،نکمم لاوس نیرتهداس اب ،دیشاب قفاوم رگا

 .دییوگب شاهچخیرات یهرابرد یمک .لغش :مینک زاغآ ار ثحب تسوگتفگ

 ،دعب یمک.درکیم ار شدوخ راک یسک ره هک دوب ینامز کی :منک زاغآ هنوگنیا دیراذگب

 یرگید یاهمدآ غارس سپ ،دنهد ماجنا ییاهنت هب ار ناشراک دنناوتیمن هک دندش هجوتم

 .دنشابن راک و بسک بحاص اما ،دننک کمک اهراک رد ات دنتفر



  
 

 

 ماجنا اهراک زا یاهعومجم ،لوا هورگ نامه ای راک و بسک نابحاص یارب مود هورگ دارفا

 .دندرکیم تفایرد یاهمحزلاقح و دندنارذگیم ار ناشیگدنز ،نآ تباب زا و دنداد

 یتدم .دشیم هبساحم تامدخ و الاک بلاق رد دوبن لوپ لوا یاهزور رد همحزلاقح

 .دوش یراک تادوارم دراو »لوپ« ات دوب مزال نامز

 هب زورما هک دنتشاد ار دوخ راک هک یهورگ :دندش میسقت هورگ ود هب دارفا تیاهن رد

 -یزورما یاهلغاش/دنمراک- نارگید یارب راک یازا رد هک یهورگ و مییوگیم نیرفآراک اهنآ

 هتفر هتفر ،اتسار نیمه رد .دشاب لغش فیرعت نیلوا دیاش نیا .دندنارذگیم یگدنز

 .دنک صخشم و نودم ار اهیراکمه طیارش ات دندش حرطم اهدادرارق

 بحاص/نیرفآراک :دوشیم فیرعت »دنمراک یرادافو« ساسا رب هیلوا یاهدادرارق یانبم

 هب تایگتسشنزاب نامز ات موشیم دهعتم مه نم و شاب رادافو نم هب وت تفگیم راک

 .ینک یگدنز نارذگ یناوتب ،نآ نداد ماجنا اب هک مهدیم یلغش وت

 دوبن دمآراک رگید لغش نآ :دش هجاوم یتاناسون اب یلغش یاهنایرج ،هرود نیا زا دعب

 سنزیب بحاص ،تفریم نیب زا لغش نآ ،دمآیم دیدج یژولونکتً الثم .تشادن دمآرد ای

 ِبجوم تیاهن رد هک دشیم هفاضا نآ هب یرگید یاهیگژیو ای ،درمیم ،تفریم نیب زا

 یهرود هب ات اهلوحت و رییغت نیا .دش »لغش« رد تارییغت زا یعیسو یهزاب داجیا

 .تفای همادا رصاعم



  
 

 

 رییغت یلک هب ارجام ،راک رازاب هب )knowledge workers( روحمشناد نارگراک دورو اب

 یاهزیچ و دندشیمن اضرا ،دنندادیم ماجنا یدَی یراک هک یناسک یتحار هب اهنآ .درک

 .میدز فرح شاهرابرد رتشیپ هک یلغش یاهدادرارق ینعی .دنتساوخیم یرتشیب

 هب و راک یاهورین .دوب شلماکت ریس و لغش ریسم رد یفطع یهطقن مود یناهج گنج

 و لغاش یراکمه .دندش نیزگیاج ای دنتفر نیب زا ییالاب تعرس اب اهراکوبسک نآ عبت

 .تفرگ دوخ هب یدیدج لیامش و لکش ،دعب هب هرود نیا زا راک و بسک بحاص

 ماجنا هب ور اهراک دیاب روطچ هکنیا و ،راک یایوج درف نتفای یارب وجتسج دعب هب اجنیا زا

 لغش ییاناوت زا یحطس ره اب یدرف ره هب ،راک یورین دوبمک لیلد هب .دش حرطم دناسرب

 .تشاد تیمها هک دوب یرگید قافتا مه اکیرمآ هب ترجاهم .دشیم داهنشیپ

 دننادب هک دندرک یدنبهقبط )skill( ناشیاهییاناوت ساسا رب ار اهمدآ ،هرود نیا رد

 کی هن ،قنور و دشر یارب دوب رازبا کی عقاورد مدآ .درک هدافتسا اهنآ زا دیاب اجک

 .درکیمن راک رگید جیوه و قامچ یروئت و دش حرطم اهتراهم هکنیا ات ،هیامرس

 .دندش هزوح نیا دراو اهسانشناور دعب .دش حرطم یلماع ود یهیرظن و هزیگنا ثحب

 یداینب یتارییغت شتایرظن یهئارا اب و دش هصرع نیا دراو ولزام ،1954 و 1955 لاس ًابیرقت

 اذغ و بآ زا اهزاین :دش حرطم یناسنا یاهزاین یدنبهقبط ،راب نیلوا یارب .درک داجیا

 ..دسریم ییافوکشدوخ هب ات دنوشیم عورش



  
 

 

 ات .ینوریب شزیگنا ،ینورد شزیگنا دنتفگ ،دندمآ یرتشیب یاهسانشناور وا زا دعب

 لغش زا فیرعت نیا ًاصخش نم ،هچخیرات نیا هب یلک یهاگن اب الاح .زورما هب میدیسر

 :تسا هریاد ات هس یقالت هطقن ،بوخ لغش کی :مراد تسود یلیخ ور بسانم

 مربیم تذل شنداد ماجنا زا هک یزیچ .۱ •

 مهدیم شماجنا بوخ هک یزیچ .۲ •

 .مریگیم یبوخ لوپ شنداد ماجنا تباب هک یزیچ .۳ •

 .دنمانیم نیریش هطقن ای تاپسا تیئوس ار هریاد ات هس نیا یقالت لحم

 نم هک ینیبب ات ،ینک کچوک و گرزب ار اهنیا زا مادک ره یاههریاد یناوتیم امش

 یلو ،تسین مهم میارب دشاب هتشاد ییالاب دمآرد مه ردقچ ره متسه یلغش ناهاوخ

 مهم میاربً الصا لغش نتشاد تسود ،سکعرب ای .مشاب هتشاد شتسود هک مراد زاین

 ود نیا زا مادک چیه هکنیا ای .مروآ تسد هب نآ رانک زا یبوخ دمآرد تسیفاک و تسین

 .دنکیم تیافک میارب مهد ماجنا یبوخ هب ار یراک هکنیا فرص،تسین مهم رتماراپ

 

 



  
 

 

 نم هک تسا مهم اعقاو ایآ ،رضاح رصع رد رد طیارش نتفرگ رظن رد اب و حیضوت نیا اب

 ،مراذگب مایدیاع رادقم یور رب افرص ار انبم رگا ؟مشاب هتشاد تسود ور ملغش ردقچ

 ؟متفر هابتشا ار ریسم

 ،مدوب سدنهم هک یعقوم نم .منزب مدوخ زا یلاثم دیراذگب .تسین یهابتشا یانبمً الصا

 .تشاد مه یدایز یاهتیباذج ناماوت و تشاد یبوخ یلیخ دمآرد مدرکیم هک یراک

 هدش هتخاس یاههزاس نیرتباذج زا نم رظن هب دس .مدوب یزاسدس یاههژورپ ریدم نم

 ،یتخاس وت هک یدس تشپ بآ اب نیمز راتکه رازه اههد ینیبیم وت .تسا رشب طسوت

 .دننکیم قازترا هار نیا زا رفن نارازه و دتفایم قافتا یزرواشک و دوشیم باریس

 مود دس یتقو ..مدرب تذل یلیخ ،دش مامت مدوب شریدم هک یدس نیلوا تخاس یتقو

 موس یهژورپ نامز نک رواب .دراد توافت یلبق اب یمک نیا هک مدید ،دندرپس نم هب ار

 .دوب لئاسم نامه ،دوب راک نامه ،دوب اههشقن نامه !دروخیم مه هب راک نآ زا ملاح

 کی ،متفرگیم یبوخ یلیخ لوپ هکنیا مغریلع ،نایلامک افو ِنم ،نم یارب راکنیا مجح

 دیاب دهد ماجنا ار راک نیا راب نیلوا یارب تساوخیم رگا یسک هک دوب یزیچ متسیب

 .تشادن میارب یتیباذج رگید اما ،درکیم فرص

 زا هکنیا اب .دنکیم متیذا هراد یرارکت راک نیا .تسین نم ِراک ،نیا هک مداتفا رکف هب

 .دوب هدش تخاونکی رگید نم یارب ،تشاد یدایز یاهشلاچ و دوب بلاج یلیخ نوریب



  
 

 

 سنزیب ،ندرک راک ،ندرک رکفً القتسم هب مدرک عورش .مدش یرگید هزوح دراو نیمه یارب

 .متسه هک ییاجنیا هب زورما مدیسر ات .نتخادنا هار

 ؟دیدرک هچ نآ زا دعب

 تسا نایرج رد زورما هچنآ اب شریسم هتبلا هک ،مدرک سیسات ار یلعف تکرش نیمه

 .میدرگرب میدرک تبحص ناشهرابرد رتشیپ هک ییاههریاد هب دییایب .تشاد توافت یمک

 مهم و دراد یرتمک تیولوا میارب دمآرد یهریاد هک مدیسر هجیتن نیا هب یتدم زا سپ

 .میربب تذل منکیم هک یراک زا هک تسا نآ

 

 دیرخ کنیل | دینک هیهت وبیدیف زا raahro دک اب ورهار ناربراک یارب فیفخت دصرد ۵۰ اب ار باتک نیا لاتیجید هخسن

 



  
 

 

 

 :دیوگیم هزیگنا باتک رد ،)Daniel Pink( کیپ لیند یاقآ

 توعد ماش یارب تاهناخ هب ار یسک امش هک تسا نیا لثم ،لوپ اب قوشم داجیا

 زا سپ و مربیم تذل شندروخ زا نم .ینیبیم کرادت یاهزمشوخ یاذغ و ینکیم

 تدب تدوخ زا امش .منکیم رکشت امش زا یناموت رازه هاجنپ لوپ کچ ات ود اب ،نآ

 یارب طقف ،مدیشک تمحز منامهیم یارب همه نیا نم ییوگیم تدوخ اب ،دیآیم

 !؟یناموت رازه ۵۰ لوپ کچ ات ود

 4 تعاس ،لاس ود ات نم .تسا نیمه مه یریگیم تلغش و راک یازا هب هک یدمآرد

 هتفه ره مه نآ ،نارهت متشگیمرب بش 11 تعاس و ،زیربت متفریم مدشیم رادیب حبص

 یلو .هچ ینعی یگتسخ مدیمهفیمنً الصا ،لوا یاهزور .تسا یتخس راک ًاعقاو .زور ود

 ؟مهدیم ماجنا لوپ نیا یارب ار یراک نیچمه نم ،متفگ مدوخ اب لاس ود نآ یاهرخآ

 مه رتناوج لاس 10 سدنهم کی ار هلئسم نیا .مهدیمن ماجنا یمهم راک هک نم

 نتفر هاگدورف .مشاب هتشادن ار لوا قوش نآ دش ثعاب نیمه و .دنک لح تسناوتیم

 یگدننار رتمولیک 120 ،شیاهناکت نآ اب امیپاوه رد نتسشن یژرنا رگید .دش روآرجز میارب

 دعب هب ییاج کی زا ،لوپ ینعی .متشادن ار اههوک زا نتفر نییاپ و الاب و لورتاپ اب ندرک

 .دهدیمن یژرنا امش هب رگید



  
 

 

 کی یاربً الثم .دهد خر یصوصخب نامز کی رد ،یسک ره یارب تسا نکمم هطقن نیا

 لوپ نوچ .شلغش مجنپ و یس لاس رد رفن کی یارب ،دتفایم قافتا لاس ود زا دعب رفن

 لوپ نآ اب دهاوخب هک تسه ییاهزیچ مه زونه ،دنکیم داجیا هزیگنا وا رد مه زونه

 .درخب

 و دشیم کچوک میارب تشاد قازترا یهریاد هک دوب نامز زا یاهطقن ،هصالخ روط هب

 دیاب اجنیا .دوب ندش رتگرزب لاح رد ،نآ ندوب شخبرثا و راک نتشاد تسود هریاد

 ردقچ یناور و یحور لئاسم و هزیگنا هکنیا ،دیدیسرپ امش هک یبوخ لاؤس هب مدرگرب

 دالیم یارب ،دتفایم قافتا یگلاس 35 رد نایلامک افو یارب هطقن نیا ؟دراد تیمها

 یگلاس 70 رد تسا نکمم رگید رفن کی یارب ،دتفایم قافتا یگلاس 27 رد دازیمالسا

 .دتفیب قافتا

 .دتفین قافتا تسا نکمم یتح ای

 .تسا هدش مامت امش یلغش هرود ینعی ،یگلاس 70 میوگیم یتقو .تسا نکمم

 قافتا ینامز کی هک تسا نیا یساسا هتکن اما .دتفایمن قافتا امش یارب ینعی هجیتنرد

 یناوتیمن شیارب یراک و دتفایم قافتا ینامز کی ،ینکیمن شیارب یراک و دتفایم

 اهلاس نآ رد نم هکنیا تلع هک یمهفیم اهدعب و دتفایم قافتا مه یعقوم کی ،ینکب

ً الصا .دیگنلیم راک زا یرگید یاج ،دوبن لوپ لکشم ،مدوبن بوخ و مدرکیم راک هک

 .تسا کانرطخ اهنیا .تسا هداتفا قافتا نیا هک یوشیمن هجوتم



  
 

 

 .تسا هدوب رگراک و امرفراک نیب ،یرادافو رس رب دهعت کی ادتبا رد لغش دیدومرف

 هک دندش مزلم اهامرفراک ،ینامز هچ زا ًاقیقد :تسا نیا دوشیم حرطم هک یلاؤس

 کی ِفرِص زا ،یداصتقا یهلداعم کی ینعی ،دننک راک ِریگرد مه ار یدامریغ لماوع

 ؟دور رتارف یداصتقا لماعت

 فرط کی زا .درادن دوجو نآ یور یرظن قفاوت یلیخ ،دیناوخب ار عوضوم نیا تایبدا رگا

 یناسک ینعی ،نارگراک عفانم نمضتم ات دندمآ دوجو هب راک یورین یللملانیب یاهنامزاس

 عفانم نمضتم ات دندش داجیا یفنص یاههیداحتا ،رگید فرط زا .دنوش دننکیم راک هک

 ناریا رد شاهنومن .دنراد ییاهضراعت مه اب ًامئاد اهنیا .دنشاب راکوبسک نابحاص

 .دنوشیم نییعت نارگراک یارب دزمتسد لقادح لاس ره مینیبیم هک تسه نیا

 ،لباقم فرط رد و دنکیمن نیمأت ار ناشیگدنز ددع نیا هک دندقتعم نارگراک ،وس کی زا

 راکوبسک یرادهگن ییاناوت ،قوقح شیازفا تروص رد هک دنضرتعم راکوبسک نابحاص

 ای ضراعت نیا .دنریگب شیپ ار یزاسکچوک یاهتسایس دیاب و تسین رسیم ناشیارب

 یضار نآ زا مه سک چیه شتسار هک دسریم یلداعت یهطقن کی هب تیاهن رد ،وگتفگ

 .تسین

 تسد زا ار شدوخ یوب و گنر هک تساهتدم نامزاس رد یراگدنام و یرادافو ناتساد

 وت یارب هک یدرف هب دیاب هک دنیوگیم یناسنا عبانم ناهج زورما تایبدا رد .تسا هداد

 ،دنک هبرجت ار رگید یاهاج ،دوش جراخ وت نامزاس زا یتدم کی یهدب هزاجا ،دنکیم راک



  
 

 

 کی رد هرابود هگا و دوش انشآ دیدج یاهشرگن اب ،دنک فشک ار یرتشیب یاهتراهم

 .دینک راک مه اب هرابود ،دیسر وت نامزاس و وت هب یاهطقن

 اهتابر ار اهراک هدمع هک دوب دهاوخ هنوگنیا راک رازاب یهدنیآ :دیوگیم کسام نالیا

 ام سپ .تشاد دهاوخن دوجو یلغش ناشیاربً الصا امدآ زا یرسکی و دنهدیم ماجنا

 هکنیا نودب ات میهدب اهمدآ زا یهورگ هب ار یغلبم،اهراکوبسک دمآرد لحم زا میروبجم

 .دننک یگدنز نارذگ افرص دنناوتب ،دننک راک

 درد هب هک یشاب هتشاد ییاهتراهم هک یشاب یدرف وت رگا.تسا رییغت لاح رد اهشرگن

 نیا .دنشوپب مشچ وت زا ای دننیرگن رظن رد ار وت دنناوتیمن اهنآ ،دروخب اهراکوبسک

 یهرهم یسراف رد هک( Linchpin باتک رد نیداگ تس یاقآ هک تسیعوضوم نامه

 .شاب نیزگیاج لباقریغ یهرهم وت :دنکیم نایب )تسا هدش همجرت یتایح

 



  
 

 

 

 دیرخ کنیل | دینک هیهت وبیدیف زا raahro دک اب ورهار ناربراک یارب فیفخت دصرد ۵۰ اب ار باتک نیا لاتیجید هخسن

 

 نیا منکیم رازگرب ناتسود یارب هزوح نیا لوح هک ییاههاگراک رد نم یلصا یهتکن

 نیا یلغش تینما ،تسین رگراک و امرفراک نیب دادرارق ندوب مکحم ،یلغش تینما :تسا

 ،دنک یراکمه عطق نم اب دهاوخب سکیا یاقآ هک دنیبب باوخ بش رگا امرفراک هک تسا

 !دباوخب دناوتن حبص ات

 دناوتن امرفراک هک دشاب رثؤم نانچ شلاغتشا لحم ِراکوبسک رد دنمراک نآ ینعی نیا

 یلغش تینما ،شعبط هب و ینز هناچ تردق تیعضو نیا رد .دنک روصت یتح ار شدوبن

 .دوریم الاب وا



  
 

 

 و مرادافو امش هب نم ینعی ،نامزاس هب یگدنبسچ نیب میوش لئاق توافت کی دیاب ام

 کمک هکنیا نودب ،مریگب دای یاهزات تراهم هکنیا نودب ،منکیم امش فقو ار مامیگدنز

 راک و متسه نم ات مه امش مراد راظتنا لباقمرد و .منکب امش راکوبسک هب یدیدج

 تمشچ یالاب دییوگن نم هب و یراد هگن ار نم ،دینک ناربج ار نم تامدخ ،منکیم

 !تسوربا

 

 اکتا و ماود لباق یلیخ ،دوش هجاوم یدج یشلاچ اب راکوبسک یتقو درکیور نیا اب

 هجاوم یاهلاسم اب ،دننکیم راک نآ رد رفن دصناپً الثم هک نم راکوبسک رگا ،تسین

 یانبم رب هکنیا ای ،مراد هگن ور درف ،یرادافو فرص هب هکنیا نیب منک باختنا دیاب ،دوش

 غارس هب نم هلحرم نیا رد .منک یدنبهقبط ار دارفا مراکوبسک رد یراذگریثأت و درکلمع

 .تفر مهاوخ متراجت تاجن

 

 

 



  
 

 

 اهنامزاس زورما طیارش رد یرادافو کیسالک فیرعت نیا هک مقفاوم امش اب الماک

 دنمراک/وجراک درف هب ار ییاهتراهم میهاوخب رگا لاح .دشابن دمآراک رگید دیاش

 فیراعت اب و دشاب هدیاف دیفم شنامزاس یارب دناوتب زورما طیارش رد هک مینک هیصوت

 ؟دنامادک اهتراهم نآ ،دنک داجیا یلغش تینما دیدج

 نیا طرش نیلوا ،دیشاب قفوم ناتراک لحم نامزاس رد دیهاوخیم رگا میوگب مهاوخیم

 دیزادنب هکترچ ًامئاد دیهاوخب رگا !دیشاب شوهمکای قمحا یفاک یهزادنا هب هک تسا

 ماگ نوچ .دینکیم ررض ،مروآیم تسد هب هچ ،مهدیم ماجنا هک یراک نیا تباب نم هک

 .درادرب دیاب نیفرط زا یکی ار درب - درب ِرثؤم لماعت نیا رد لوا

 نم هب رادقم نیا دیاب وت و !مبوخ نم هک میوگب امرفراک هب نم هک تسا نیا هار کی

 منکیم رکف هک رادقمنآ ات دراد دوجو ینیمضت هچ ،بخ .منک راک تیارب ات یهدب لوپ

 ؟مشاب متشاد یشخبرثا نامزاس نآ یارب مناوتب

 رگا و منکیم راک ینیعم رادقم وت یارب نم میوگب امرفراک هب هک تسا نیا رگید هار

 ارجام فرط مادک .نک تخادرپ نم هب نازیم نامه هب ،دوب دیفم تیارب دیاب هک رادقمنآ

 لاحم ابیرقت ،دتفایب امرفراک یوس زا قافتا نیا میهاوخب رگا ؟درادرب ار مدق نیا دیاب

 راک یورین زا ییالاب مجح هب و دنراد ییالاب یلیخ یاهکسیر اهسنیزیب هک ارچ .تسا

 ؟دراد درکیور نیا اب ار دوخ لنسرپ زا رفن دنچ یوررب یراذگهیامرس ناوت .دندنمزاین



  
 

 

 یهد ناشن و ینک یراگیب الصا ،دینک راک ناگیار یتح ار یتدم امش رگا ،اما رگید یوس زا

 بحاص نامز نآ ،هسریم یتوافتم یاهاج هب امش نودب و امش اب راکوبسک نیا هک

 مزال نیاربانب ؟دریگن راک هب ار رامش دیاب ارچ ؟دریگن رظن رد ور امش دیاب ارچ راکوبسک

 یارب هک دینک رکف .دنکن باتک و باسح نادنچ ریسم یادتبا رد راک یایوج درف هک تسا

 یلکش نامه ،دنکیمن هاگن ار امش یسک یتقو هک ینک راک یروج !دینکیم راک ادخ یاضر

 .دراد رظن ریز ار امش یسک یتقو هک دشاب

 :دناهدرک هئارا ینامزاس گنهرف زا یگنشق فیرعت نوسیند یاقآ

 .دنکیمن هاگن ورام یسک یتقو مینکیم راک ام هک تسا یاهویش ینامزاس گنهرف

 کی ام تکرش نآ رد !دیشک لوط لاس 20 هک مدش دنمراک مایگدنز رد راب کی نم

 .دوب ناتسبد نارود یسالکمه تکرش لماعریدم اب .دش موحرم هک میتشاد یرادلیهست

 ،مدرگرب یتقو ات ور تکرش ،ینالف ،تفگ وا هب یخوش هب رفس زا شیپ لماعریدم زور کی

 همه اب ندرک اوعد هب عورش ،لماعریدم نتفر زا سپ هلصافالب موحرم نآ .مدرپس وت هب

 ،تشادن ار یفاک تراهم وا ،بخ .دوب هدرک هناوید ار همه !دینکیمن راک ارچ امش هک درک

 .دوب زوسلد رایسب هکیدوجو اب



  
 

 

 ،تراهم هب دیاب نآ زا دعب ،یرادرب ار لوا ماگ و یشاب یتشاد ور مزال یشوهمک نوا رگا

 یتح امرفراک هک یزاسب ار یزیچ دیاب .درک رکف اهنیا یهمه و لغش ،یریگدای ،شوه

 .دنک رکف امش نداد تسد زا هب دنکن تأرج

 میوشیم کیدزن یلغش یههارراک یهلاسم هب میراد مک مک رظن هب

 ار ناشراک دنتشاد اهمدآ ؟دش حرطم یلغش ههارراک ارچً الصا .تسا روطنیمه ،هلب

 اجنامه مه دعب و دندوب رادافو ،دندرکیم راک دندمآیم مدآ هچب لثم .دندرکیم

 هب هک یمدآ ینعی .تفر نیب زا سنزیب هعفدکی ،طسو نیا یلو .دندشیم هتسشنزاب

 ندش هتخاس اب ،درکیم رامیت ار اهبسا ای ،درکیم تسرد بسا لعن لاثم ناونع

 نیاربانب ،دندش راکیب دندرکیم راک وا یارب هک مه یدارفا هجیتنرد .دش راکیب ،نیشام

 .دندش هجاوم رییغت اب ینعی .دریگب دای یدیدج تراهم دیاب هک داتفا رکف نیا هب

 دوجو هب ار رییغت هک یدارفا هتسد کی ،میراد مدآ هتسد هس ،دینادیم هک روطنامه

 اهنیا .دنتسیایم رییغت یولج هک یدارفا و دنوشیم هارمه رییغت اب هک یدارفا ،دنروآیم

 ار اهبسا هب دارفا نیا تامدخ یسک رگید .دنوش هارمه رییغت اب دندش روبجم

 هدنز دنناوتب ات دنریگب دای یاهزات تراهم و دنورب دیاب هک دندید هجیتنرد .تساوخیمن

 دیاب هک دندید دندرکیم هاگن نوریب زا هک یناسک نیاربانب .دنشاب هتشاد راک و دننامب

 .دننک لعن بسا دنناوتیمن دبا ات ،دنریگب رظن رد دوخ یارب یلغش ریسم کی



  
 

 

 نالف ینف رگراک ،بسا ندرک لعن یاج هب مراد تسود نم اما ،دورن نیب زا بسا دیاش

 .دنتفرگیم لاب و رپ دنتشاد اههناخراک ،دوب یتعنص بالقنا نوچ الاح .مشاب هناخراک

 لوا فرط .دناهدمآ ولج یریسم کی رد اهنآ همه هک دینیبیم ،دینک هاگن اهنیا هب رگا

 دعب ،هدرک راک یزاسریشمش هناخراک رد هتفر دعب ،هدوب یزاسخیم هناخراک کی رد

 .تسا هدش نامتخاس راکشوج تیاهنرد و ،هدش راکشوج مک مک دعب ،هتخاس هدندخرچ

 تبسن ناشلیماف اب دارفا لغش دینیبیم امش ناریا رد هک تسه مه لیلد نیمه هب

 »ریمد« ناشلیماف رد هک دنراد دوجو یدارفا نامدوخ ناریا رد لاثم ناونع هب .دراد

 راک زلف تعنص رد هک دندوب یناسک اهنیا .نهآ ینعی یکرت رد ریمد .دراد دوجو

 .دزیم مقر هداوناخ یتدم کی ار یلغش ههارراک ینعی .دندرکیم

 نیا هب اهمدآ هجیتنرد .دنزیم مقر ار نآ راکوبسک طیحم ای تعنص هک دندید اهدعب

 داجیا یلغش ههارراک اهنآ ندرک لصو اب هک دننک داجیا ییاههطقن دیاب هک دنداتفا رکف

 یاهدع کی .دندش روبحم ینعی ،دندش یلغش ههارراک دراو راشف و روز اب هدع کی .دوش

 ییاههطقن نیا ندرک لصو اب نیاربانب .تسا نیا نم یدعب ماگ هک دندرک باختنا مه

 ههارراک مسا هب دمآ دوجو هب یثحبم کی ،دوب هدرک داجیا ینورد و ینوریب لماوع هک

 .یلغش

 



  
 

 

 یتوافت ای تسا یلغش ریسم ای یلغش ههارراک نامه ،Job Career حیحص همجرت

 ؟درادن

 )Career Path( سپ ریرک عقاورد ،تسین یحیحص تغل )Job Career( ریرک باج

 .تسا Career Path یلغش ریسم ای یلغش ههارراک .تسا

 

 ،Career Path موهفم زا تاعالطا نتشاد الصا :مسرپب حیرص لاوس کی دیراذگب

 ؟دراد یتیمها ًاساسا ،مورب اجک هب و منک عورش اجک زا منادب هکنیا
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 یاههاگودرا رد ام یتقو :دیوگیم انعم یوجتسج رد ناونع اب هتشون یباتک لکنارف یاقآ

 زا جراخ رد هک دندرب رد هب ملاس ناج یناسک ،دندنازوسیم ار اهمدآ هک میدوب اهیزان

 دوب هدنام هراک هفصن و دندادیم ماجنا دیاب هک یزیچ ،یفده ،یراک کی هاگودرا

 .دنتشاد

 اب یرتشیب یژرنا اب ،دیشاب هتشاد فده یگدنز رد امش رگا دیوگب دهاوخیم لکنارف

 نم هک دشاب نیا امش یوزرآ میوگب رتهب ای امش فده رگا .دیوشیم هجاوم تالکشم

 ینویلیم ژاریت ناریا رد راب نیلوا یارب هک مشاب هتشاد یاهمانزور ،دعب لاس n مهاوخیم

 .دشاب هتشاد

 هتشاد همانزور کی ناریا رد مهاوخیم نم دییوگب هک یتقو اب دنکیم قرف یلیخ نیا

 یاهدنیآ ،مهاوخیم یلغش نم هک دیراذگب ار فده نیا دوخ یارب رگا نیاربانب .مشاب

 ناتفده هب رتمیقتسم یلیخ ار امش ،دشاب نیا شتاصخشم و تاصتخم هک مهاوخیم

 هک مهدیم ماجنا بوخ یاهراک یرسکی نم دییوگیم هک تسه تقو کی .دناسریم

 .دسریم یبوخ زیچ کی هب ،بوخ یاهراک نیا هعومجم منئمطم

 منک تکرش هرود ات 5 یلاس ،مناوخب باتک ددع 20 یلاس منکیم طرش مدوخ اب نمً الثم

 هعومجم هک دییوگب دیناوتیم رتمک امش .مزادنایب هار دیدج راکوبسک کیً الثم یلاس و

 تسا نکمم ،دشاب تهج کی رد تسین مولعم باتک 20 نآ نوچ .دسریم اجک هب اهنیا

 .یسیونهمانرب نابز یکی ،دشاب یسدنهم یکی ،دشاب تایبدا یکی ،دشاب هفسلف یکی



  
 

 

 زا یدیدج یاهدادعتسا دیناوتب تسا نکمم نوچ درادن یداریا چیه مه نیا هتبلا

 .دینک فشک ناتدوخ

 نیا رد رگید هک یتقوً الصا ای ،رگید لاس 10 ،رگید لاس 20 نم دییوگیم ینامز کی یلو

 کی .دنراد قرف مه اب ود نیا .دشاب اهزیچ نالف دنامیم نم زا هک یزیچ ،متسین ایند

 ،دینکیم کچ ًامئاد فده نآ تمس هب ار ناتریسم ،دینکیم صخشم ار فده ینامز

 .تسا یلغش ههارراک نامه سنج نیا

 ،دیشاب هتشاد یتیریدم تسپ ناتلغش رد هشیمه ،دیشاب ریدم دیراد تسود رگا امش

 .leader فیرعت اب هن Boss فیرعت اب هتبلا ،تسا مهم تیارب ندوب تردق عضوم رد

 .دشاب تیاج ،اجنآ هک دیریگب دای ار ییاهتراهم دیاب

 هعسوت ار تدوخ تسا نکمم .دیوش سیئر هک دوشیمن نیا هب رجنم ًاموزل یاهعسوت ره

 مه یلاکشا .یشاب لاحشوخ مه یشاقن اب و .ییآرد بآ زا شاقن کی رخآ رد و یهد

 یاهتفه هک مشاب یشاقن مهاوخیم نم ییوگیم و ینکیم زکرمت یتقو کی یلو .درادن

 .مشاب هتشاد ناریا رد هاگشیامن ات هس

 یهاوخیم ای دشاب تدوخ تسد یگدنز نامرف یهاوخیم هک تسا نیا هلئسم نیاربانب

 قرف مه اب ود نیا .یهد ناشن ار شنکاو نیرتهب یطیحم طیارش رییغت ربارب رد یناوتب



  
 

 

 لوق دناوتیمن سکچیه منکیم رکف .مینکیم یگدنز ام هک یرصع رد ًاصوصخم .دراد

 .دنراد دوجو ییاهلغش هچً الصا رگید لاس 10 لاثم ناونع هب هک دهد

 یسک منکیمن رکف نم ؟تسه ییاهتصرف هچ رگید لاس 10 ،دازیمالسا دالیم یارب

 .دنک میسرت ینشور هب ار نیا دناوتب

 

 رشتنم ییاهشرازگ و هداد ماجنا ییاهلیلحت هطبار نیا رد ایند رد یربتعم زکارم

 لاس 20 الثم هک تسا نیمه لاؤس نیرتمهم ،دییوگیم تسردً الماک اما ،دناهدرک

 تسا رارق ای دنامیم یقاب تسه هک یزیچ نیمه یلغش بیکرت ،IT هزوح رد رگید

 .دنک توافت یلیخ

 اتید میوگیم نم اما .دنراد یبوخ هدنیآ اهتسیتنیاس اتید دنیوگیمً الثم ،هلب

 ،70 ای 69 لاس نم ؟نامتخاس تعنص ای ؟همیب تعنص ؟تمالس تعنص رد تسیتنیاس

 ار نامتخاس و هار یسدنهم سناسیلقوف یاهسالک متشاد ،شیپ لاس 30 دودح ینعی

 .مدناوخیم

 .دنکیمن هبساحم ار نامتخاس یسک رگید ،کیدزن هدنیآ رد هک دوب نیا رس ثحب نامز نآ

 ردقنیا اب ینامتخاس دیوگیم امش هب هک تشاد دهاوخ دوجو ییاهسیباتید هکلب



  
 

 

 نهآریت زا دیاب ،یاییایفارغج تیعقوم نینچ رد و یربراک نالف ،عافترا ردقنیا ،هناهد

 .دنک هدافتسا نالف هرمن

 زونه هلئسم نیا .یعونصم شوه ای سنیاس اتید مییوگیم ام هزورما هک یزیچ نامه

 شتمحز و هنیزه هب نوچ ،دوشب منکن مه رکف و تسا هدشن ققحم تروص نیا هب مه

 .تسا عوقو لاح رد قافتا نیا ییاههزوح کی رد یلو .دزرایمن زونه

 ،دهدیم یژرنا وت هب یزیچ هچ و دراد دوجو هچ هدنیآ رد دینادیمن یتقو امش نیاربانب

 نآلا .یریگب هناشن ار قیقد یلیخ زیچ کی یهاوخب الاح زا هک تسا تخس یلیخ

 یاهتراهم هجیتنرد و تسا یرتکچوک یاههزاب یرادرب ماگ یناوتیم هک ییاههزاب

 یوریم هک یمدق ره ینعی .یورب شیپ و یریگب دای یناوتب ات یراد زاین یرتعونتم

 .یشاب هتشاد نشپآ ات دنچ .دوشن هتسب تیاهنشپآ

 مهم دمآرد میتفگ فرط نآ زا مییوگب دیاب ،مینک تخس یمک ار هصق میهاوخب رگا

 و ،موش شاقن هک دشاب نیا امش لوق هب مفده دالیم ِنم دیاش فرط نیا زا و تسا

 رایسب اهمدآ پیت نیا زا ،دشابن مه ریسم نآ رد یتح هک مشاب یراک هب لوغشم

 ندعم رد راک هب اما ،دراد یرنه یناینب هک یسک لاثم ناونع هب .منزب لاثم مناوتیم

 !تسا لوغشم

 .ناورآربا لماعریدم .ولنیسحریپ ایوپ .هلب



  
 

 

 نیا صخشم روط هب نم لاوس .تسارجام نیا یارب یتسرد لاثم ایوپ اقیقد .هلب

 مهدیم ماجنا رصع ات حبص هک یراک اب یفطاع یطابترا نم تسا مزالً الصا ایآ ،تسا

 هب ،نآ زا ادج و تساوخ شدمآرد یارب اهنت ار لغش دوشیمن ایآ ؟مشاب هتشاد

 ؟تخادرپ توافتم یفادها

 هفرص هب نورقم تیارب لداعت نیا یرارقرب یهنیزه هک ینک هبساحم دیاب میوگیم نم

 زا هک یژرنا نیا مینیبب دیاب .مدوخ یارب افو نم ،تدوخ یارب دالیم یوت .هن ای تسه

 نوا ،یریگیم یلوپ کی شتباب و ینکیم ندعم یسدنهم راک ،یراذگیم بش ات حبص

 .هن ای ینکب یرگید راک حبص ات بش هک تسه یدح رد ،یراذگیم هک یژرنا یازا هب لوپ

 ینعی .دنک قرف امش اب نم رایعم تسا نکمم ینعی ؟تسا یصخش مه شرایعم و

 .درادن یصخشم یوگلا

 .یوریم هابتشا یراد هک میوگب وت هب مناوتیمن نم .ًاقیقد ،هلب

 مدوخ ،نیشیپ یاهتبحص قبط یلو ،مشاب هابتشا لاح رد نم تسا نکمم یلو

 .مشابن هجوتم

 یسدنهم راک نآ رس بش ات حبص زاً الثم و یوشیم هدوسرف طسو نیا وت ینعی .ًاقیقد هلب

 ییاج ات دنیبیم بیسآ تتمالس هک یهد همادا ار تراک ینوتب هک یشکیم راگیس ردقنا



  
 

 

 ضیرمً الوصا و ینکیم راک رتائت لاس 5 ،ینک رتائت راک لاس 10 یناوتب هکنیا یاج هب هک

 .ینکیم یزاب لابتکسب ،ینکیم یزاب لابتوف ،مییوگن ار رتائتً الصا ای .یوشیم

 

 یدعوم رد دیاب درف ،Career Path نامه ای یلغش ههارراک میسرت و فیرعت یارب ایآ

 ؟دیآیم دوجو هب هک تسیزیچ ای و دینک فیرعت شدوخ یارب صخشم

 دیاب لوا امش .یدورو کی هن و تسیجورخ کی Career Path هک تسا نیا ناتساد

 ؟یربیم تذل تیگدنز زا ؟دیلاحشوخ دیشاب هتشاد یتیعضو هچ رگید لاس 10 دییوگب

 هتشاد میگدنز رد یتشگرب کچ ات ود نم رگا دییوگب تسا نکمم .نک فیرعت ار نیا لوا

 اهدرایلیمً الصا هک دوشیم دراو نم هب سرتسا ردقنا .دوب مهاوخن یلاحشوخ مدآ ،مشاب

 تیلوئسم هک دیوش یسنزیب دراو دیرادن قح امش سپ .دهدیمن ار نآ باوج مه لوپ

 .دشاب هتشاد ار کچ یدایز دادعت ندرک اضما

 فک .دوشیم بوسحم شزرا امش رظن زا هک تسا ییاهزیچ هدییاز Career Path سپ

 نآ عبت هب ار تیگدنز ریسم و یلغش ریسم هک یزیچ نآ .تسام یاهشزرا ،ام یگدنز

 ریثأت تحت ،یناچیپیم ار نامرف هک ییاهاج امش .تسوت یاهشزرا دزاسیم

 .یناچیپیم تیاهشزرا



  
 

 

 ۲۰ الثم هب مینکیم یعس نامیگدنز رد هک تسا نیا ،مینکیم ام زا یلیخ هک یهابتشا

 نیرتمهم ،دالیم میوگیم امش هب نم دینک ضرف .تسین یندش هک مینامب رادافو شزرا

 میوگیم .میوگیمن غورد ینعی .تقادص ییوگیمً الثم ؟تسیچ تیگدنز شزرا

 ؟تسیچ ترگید یاهشزرا

 دالیم ،دوشیم هچ شاهجیتن دنسرپب نم زا رگا .یرامشیم نم یارب مه رگید زیچ ات 20

 غورد مه یهاگ اما ،تسا یبوخ هچب میوگیم ؟هن ای دیوگیم غورد ؟تسا یمدآ روجچ

 یمدآ دالیم میوگیم نم ،دشاب وت یاهشزرا ات 5 زا یکی نتفگن غورد رگا یلو .دیوگیم

 ار نامرف وت دوشیم ثعاب راوید ات 5 طقف ینعی .دیوگیمن غورد دورب شرس هک تسا

 .یناچیپیم ًامتح یلو یناچیپب

 نم شزرا ات 5 زا یکی نیا و ،دهدب روتسد نم هب یسک مرادن تسود نم ییوگیم وت

 تدوخ یارب یلغش ههارراک ،یگنجیم ،یشاب تسدریز هک ییاج ره نیاربانب .تسا

 تلاح نیرتمک رد دنهدیم روتسد وت هب روز هب هک ییاهمدآ دادعت هک ینکیم فیرعت

 .دشاب نکمم

 لحم ،دنهدب دایز لوپ ،دهدن روتسد نم هب یسک هک تسا نیا مشزرا ییوگب رگا یلو

 تسا نکمم .هریغ و مشاب هتشاد مه 3 رد 2 زیم کی ًامتح ،دشاب الاب هب ندرج مه مراک

 مه رفن 100 یلو ،دشاب بوخ مه تراک لحم ،دنهدب وت هب ار زیم هک یریگب رارق ییاج

 .دنهدب روتسد وت هب



  
 

 

 و یدیشک تسد اب هک تسا یطخ کی .تسین گنر رپ شطخ یلیخ ههارراک نیا سپ

 لوا ،یشاب هتشاد ههارراک هکنیا یارب نیاربانب .دوش ضوع تسا نکمم مه ییاهاج کی

 .یسانشب ار تیاهشزرا و تدوخ دیاب

 

 روطنیا ناوتیم ،مینک هئارا رصتخم یدنبعمج کی اجنیا ات وگتفگ یارب میهاوخب رگا

 بلطم رد .مینک عوجر نامیلصا یاهشزرا هب دیاب یلغش ریسم قلخ یارب تفگ

 مینک هئارا رتفافش یخساپ لاوس نیا هب هک میدرک یعس ،هدنورپ نیمه رد یرگید

 ریسم ،امش رظن هب ،یلغش درکیور اب لاح .دنامادک ام یدرف یاهشزرا اعقاو هک

 ؟تسیچ یدرف یاهشزرا زا اطخمک و تسرد یفیرعت هب ِندیسر

 شزرا ثحب نیمه اب شعورش هک یراذگفده مسا هب منکیم رازگرب ییاههاگراک کی نم

 ینعی ،دنشاب هدرک رکف ناشدوخ هب هک دننکیم تکراشم بوخ یلیخ یناسک اجنآ .تسا

 و هداوناخ میتسه یعدم اهناسنا ام همه .دنشاب هتشاد ار تالاؤس زا یرسکی باوج

 وت شزرا نیرتمهم ،ناج دالیم مسرپیم نم .تسا نامیاهشزرا ءزج تقادص و لوپ

 .هداوناخ ییوگیم ؟تسیچ

 مهم مارب یلیخ مردام و ردپ نم ییوگیم ؟یچ ینعی نیا الاح ،یلاع مه یلیخ میوگیم

 امش یارب هک امش ردپ نآلا .هنکن درد مه تتسد ،نونمم یلیخ ،هلب میوگیم .تسا



  
 

 

 .نک جاودزا ینالف اب ،متسه مهم یلیخ وت یارب نم رگا ،دالیم دیوگیم تسا مهم یلیخ

 نم یارب مه لوپ یگیم وت .میسرپب نامدوخ زا ار یشلاچ تالاؤس نیا دیاب ؟ینکیم

 مهاوخیم ،منک یگدنز دیاب نوچ ،تسا مهم مه نم یارب ،بخ میوگیم .تسا مهم

 .منکن زارد یسک شیپ ار متسد

 بش ات حبص زا ،مهدیم ناموت نویلیم ود امش هب نم ناج دالیم ،میوگب امش هب نم رگا

 20 ،هن نویلیم 2 .رگید تسا مهم تیارب لوپ ،نک هاگن راوید یور هطقن نیا هب طقف

 نیا هب بش ات حبص زا ،ام رتفد ایب زور ره لاس 5 ،مهدیم نویلیم 30 هن ،نویلیم

 تالاؤس نیا دیاب نیاربانب ؟ینک هاگن یناوتیم .نک هاگن متشاذگ راوید یور هک یاهطقن

 .مسرپب مدوخ زا ار یشلاچ

 ارچ ًاعقاو نم هکنیا ،دشاب هدرک رکف شدوخ هب و دشکب شلاچ هب ار شدوخ هک یسک

 ،مزیزع ناتسود زا یکی لوق هب ؟منکیم نشور ار هدناماو رتویپماک نیا و میآیم اهحبص

 ؟منکیم ار راک نیا ارچ ؟دنکیم نشور ارم نآ ای منکیم نشور ار رتویپماک نم اهحبص

 ؟موریم نوریب رتفد نیا زا لاحشوخ دتفیب یقافتا هچ بش

 مدرک راختفا مدوخ هب یلیخ اجک ؟مدرک لاح مدوخ اب یلیخ اهاجک ،میگدنز لوط رد ای

 هب هک ییاج کی .مدرک راختفا مدوخ هب ،مدرک در ار هوشر داهنشیپ هک ییاج کی ؟ارچ و

 هدرک رکف اهنیا هب یتقو .مدرک راختفا مدوخ هب دوش در نابایخ زا مدرک کمک ینزریپ



  
 

 

 تروشم سنج زا ،هاگراک سنج زا ،باتک سنج زا ینوریب کمک کی تقو نآ ،مشاب

 .دنک زاب ار یرگید یاههچیرد نم یارب دناوتیم ،نتفرگ

 کی رد مورب ینعی ،منک لوحم نارگید هب ار ندرک رکف نیا و منکن رکف مدوخ هب رگا یلو

 کی ،تسا نایلامک شمسا یلو تسین رتهب نم زا مه یلیخ هک یمدآ هک یپاش کرو

 مشاب هتشاد راظتنا نم و دنزب فرح ات راهچ دیایب ،یلچک رس کی و دراد یدیفس یوم

 نیا ،تسیچ میاهشزرا منادب حبص ادرف زا نم هک دچیپب نم یارب یاهخسن کی وا هک

 .درادن هدیاف

 تسود مدوخ زا رتشیب ار نم سکچیه منک رواب نم هک تسا نیا ماگ نیلوا نیاربانب

 رد یقافتا هچ ؟متسه هچ لابند نم .منک رکف مدوخ هب دیاب لوا نم نیاربانب .درادن

 هب هکنیا زا دعب ؟دشاب روطچ ماهدنیآ مهاوخیم ؟دوب یلاع میوگیم دتفیب میگدنز

 نکمم ییاهریسم هچ زا و هنوگچ یتاقافتا نینچ هک منیبب مناوتیم مدرک رکف اهنیا

 ؟دتفیب تسا

 کی ،تسا یدزد مه شریسم کی ًامتح ،تسا سالتخا ندش رادلوپ ریسم کی ًامتح

 یفاک هک اهنت نتخیر قرع و ندرک شالت یلو .تسا ندرک شالتً الثم مه شریسم

 ،میسریم ییاج کی هب ًامتح میودب رگا مینکیم رکف هک میتفایم یریسم رد ام ،تسین

 .تسین روطنیاً الصا



  
 

 

 ناشدوخ هب هک یناسک نیاربانب .دیسرن یبوخ یاج هب یلو دیودب لاس 10 تسا نکمم

 هاگراک و هرواشم و باتک زا دنناوتیم ًامتح ،دننک رواب ار ناشدوخ تیلوئسم و دننک رکف

 .دوشیمن ،دنوربرد تیلوئسم نیا راب ریز زا دنهاوخب رگا یلو .دنوش عفتنم

 

 دیرخ کنیل | دینک هیهت وبیدیف زا raahro دک اب ورهار ناربراک یارب فیفخت دصرد ۵۰ اب ار باتک نیا لاتیجید هخسن

 امش ینعی .تسا ندوب لماع ،تداع نیلوا »رثؤم نامدرم تداع تفه« باتک رد

 شهمه و منکن رکف مدوخ هب هک مدرک باختنا نم .یریذپب ار تیاهباختنا تیلوئسم

 .مدیود

 ،میراذگب اجنیا ار نایلامک رگا تفگ ،دیچ همانرب نم یارب و درک رکف نم هب مسیئر هجیتنرد

 ،تسا رتهب یچ نم یارب هک مدوب هتفگن وا هب تقو چیه نم نوچ .تسا رتهب نم یارب

 .تسا رتهب وا یارب یزیچ هچ و نم یارب یزیچ هچ هک تفرگ میمصت وا



  
 

 

 مراک عورش رد نم ینعی ؟دراد یصخشم نامز Career Path هب ندرک رکف امش رظن هب

 عطقم فیرعتً الصا ایآ ؟درذگب نامز رادقم کی مراذگب ای مورب تمس نیا هب دیاب

 ؟ریخ ای تسا ریذپناکما هلئسم نیا رد ینامز

 تدوخ اما ،تسا توافتم فلتخم یاهمدآ یارب .دراد شمدآ هب یگتسب یلیخ مرظن هب

 زا رگید یاهمدآ ینیبب یناوتیم .یناوخب باتک یناوتیم .یزادنیب ولج ار نآ یناوتیم

 ار اهریسم نیا روطچ ًاعقاو ؟تسین یفداصت ای تسا یفداصت ایآ دناهتفر یریسم هچ

 ندوب راکوبسک بحاص یتخانشناور راتخاس ،تراهم ،هزبرج نم دوخ ایآ .دنوریم ولج

 ؟مراد ار

 صالخ هدند یناوتیم یلو .دسریم رتدوز نامز نیا ینک رکف تدوخ هب رتشیب هچ ره

 نیا ردام و ردپ شقن .درک کمک دوشیم نم رظن هب هتبلا .دسرب شنامز ًاعقاو ات یورب

 یاهوگتفگ رد ،دننک یگدنز دنمفده ،دنسانشب ار ناشدوخ دننک کمک اههچب هب هک تسا

 همه .دنهد تکراشم ار اههچب ،دنهد اهب رتشیب یزیرهمانرب و یدنمفده هب یگداوناخ

 شنامز ،اهنیا همه و نژ ،هنیشیپ هب هجوت اب یمدآ ره یارب یلو .دنکیم کمک اهنیا

 .دنکیم قرف

 

 



  
 

 

 یاههورگ رد اهمدآ زا یدایز دادعت اب ،میدرک زاغآ ار هدنورپ نیا یور راک هک ینامز

 نامیاوتحم رد یعون هب ار ناشزاین و دروخزاب میدرک یعس و میدز فرح فلتخم

 نیا دش حرطم یعون هب نامبطاخم ِتارفن یهمه نیب هک یلاوس اهنت .مینک نیمات

 رد ؟درک رکف یزیرهمانرب هب روشک یلعف یداصتقا طیارش رد ناوتیم رگم الصا :دوب

 ،یلغش درکیور اب لاح .مینزب فرح هراب نیا رد لیصفت هب میدرک یعس ،یرگید بلطم

 هک متسه یراک هب لوغشم زورما نم هکنیا ؟دوشیم هچ لاوس نیا هب خساپ

 یبسن تینما و منک رکف شرییغت هب هک تسیقطنم ،یلعف طیارش رد ،مرادن شتسود

 ؟مزادنایب رطخ هب ار مایدمآرد

 کی تکرش رد ام.میورب شیپ سوملم یلاثم اب راذگب .تسا یهجودنچ یلیخ تلاؤس

 یهگآ،ورین بذج یارب .میتشاد نایرتشم ینابیتشپ سانشراک یارب یلغش تیعقوم

 هچ تیارب مدیسرپ .دوب لهاتم و تشاد سناسیل .میدرک هبحاصم ییاقآ اب و میداد

 اما ،تسیسیونهمانرب مایلصا تراهم هک داد همادا .یریگدای تفگ ؟تسا مهم یزیچ

 تفرشیپ نم هنرگو ،منک هضرع ار متراهم ات دندادن تصرف نم هب متفر راک یارب اجره

 یارب تصرف و مریگب دای مراد تسود هک داد همادا .مدیسریم یرتهب هاگیاج هب مدرکیم

 .مشاب هتشاد مه رگید یاهراک

 



  
 

 

 طوبرم قوقح و هدش لغاش هعومجم نیا رد دیناوتیم امش متفگ وا هب هبحاصم زا سپ

 ،نیا رب هوالع .دیهد ماجنا یراک ناگیار هک تسین انب عقاو رد.دینک تفایرد زین ار نآ هب

 تیارب هک یاهژورپ یور و دیوش لوغشم یسیونهمانرب راک هب زور کی یاهتفه دیناوتیم

 یخرب و ینک تکرش نابز سالک رد تکرش یهنیزه اب یناوتیم .ینک راک مینکیم فیرعت

 تکرش رد رتشیب دمآرد ناموت رازه 400 ،300 یارب !دماین ؟هجیتن .رگید یاهداهنشیپ

 .دش لوغشم یرگید

 شزرا 20 زا یکی ندوبن لوقدب یلو ،تسین لوقدب مدآ نیا هک تسا نیا هتکن نیلوا

 .لوا شزرا 5 زا یکی هن و تسوا

 دینیبیم امش سپ .تسا شیاهشزرا ءزج مه هریغ و رتفد تیعقوم و لوپ نیاربانب

 یلوقدب یرگید یاهاج کی رد ،هدرکن یلوقدب دراوم دصرد 20 رد هک یمدآ نیا هک

 ءزج ندوبن لوقدب هک تسا یمدآ .تسین گناد شش مدآ کی نیا سپ .دنکیم

 یاهشزرا .دنکن یقالت ششزرا ات 19 نآ زا رگید یکی اب هک یطرش هب تسا شیاهشزرا

 .دیوش هدیشک شلاچ هب ییاج کی هک دروخیم کحم ینامز امش

 دنادیمن مدآ نیا .دهاوخیم هچ دنادیمنً الصا مدآ نیا هک تسا نیا شاهتکن نیمود

 500 ؟تسا مهم شیارب ردقچ نیا ،دراد تسود ار شراک هک دنکیم راک ییاج کی رگا

 نویلیم 5 اب یراک وا و دیهدیم وا هب ناموت 500 امش رگا ؟ناموت نویلیم 5 ای ناموت

 ناموت 550 و یهدیم ناموت 500 رگا یلو .دورب هک مهدیم قح نم ،دنکیم ادیپ ناموت



  
 

 

 اهنیا .دنکیم یزابدنب اهشزرا یرسکی نیب دراد مه زاب مدآ نیا ،دوریم و دنهدیم رفآ

 هک دنرادن دامتعا ناشدوخ هب نوچ ،دنوشیم لسوتم یبانط ره هب هک دنتسه یناسک

 دالیم هب هک ،مشاب هتشاد ینزهناچ تردق نانچ یزور کی هک مشاب یمدآ مناوتیم نم

 ،دوب یناموت نویلیم کی سنزیب کی مدمآ نم هک یزور وت سنزیب میوگب دازیمالسا

 .درادن رواب ار نیا .مهاوخیم ار نیا دصرد 30 نم و هیناموت نویلیم 20 تسنزیب نآلا

 .دنک زاب ار شنادمچ هدماین .دنک یگدنز نارذگ هک هدمآ

 نیا ،دندوبن یلکش نیا هک ییاهمدآ زا یدایز مجح ،ینامز عطقم نیا رد هک دیقفاوم

 ؟دندش یلکش

 .دنزیم مقر ار نم یگدنز رالد خرن منکیم رکف نم .تسا ینوریب ام لرتنک زکرم نوچ ،هلب

 کی هک مدرکیم تبحص ییاقآ کی اب .مگنجب یرالد خرن ره یارب هک متسین هدامآ نم

 میراد بیقر ات 5 ام تفگ ناشیا ،الاب تفر اههنیزه و رالد یتقو .دراد یشزومآ هسسؤم

 ار ناشدوخ نوچ دنهد همادا طیارش نیا رد دنناوتیمن اهنیا زا ات هس منئمطم نم هک

 .هن ًامتح ؟تسا هتفر نیب زا تکلمم نیا رد شزومآ زاین ایآ یلو .دندرکن هدامآ

 ناشن ناوتیم هداس لیلحت کی اب و .ام غارس دنیآیم بیقر ات هس نیا نایرتشم سپ

 الاب ار یروآدوس یناوتیم ،تمیق شیازفا دصرد 10 و رتشیب یاهیرتشم اب امش هک داد

 تسیفاک سپ .تسا هدش مک ناتبیقر نوچ ،دینک گنیتکرام تسین مزال هگید .دیربب

 .ینک کسیر و ینامب هک ینک باختنا هدش رکف



  
 

 

 اهنیا زا ناموت 500 مراد هک زورما نم بخ دنیوگیم دننکیم ار راک نیا هک یناسک یلو

 دالیم ات وک الاح .ناموت نویلیم 3 دوشیم مه ناموت 500 ات 6 ،مریگیم رتشیب

 .دهدب نم هب ناموت نویلیم 3 دناوتب دازیمالسا

 ،ام ناراکیب هعماج نیرتگرزب .دهدیم باذع ارم هک تسا تدمهاتوک رکفت زرط نیا

 نیمه و ؟دوشیم ناترواب .دنرازفامرن یسدنهم و رتویپماک مولع هتشر نالیصحتلاغراف

 ،رازفامرن یهدنهد هعسوت رفن رازه زا شیب یارب لقادح ،مینزیم فرح مه اب هک نآلا

 .دراد دوجو راک ،الاب یلیخ حوطس رد هن مهنآ

 لوا وت دنیوگیم .تسا تدم هاتوک ناشدید نوچ ؟دننکیمن ادیپ راک اهنیا ارچ سپ

 50 ایب لوا وت میوگیم نم .منک راک تیارب مایب نم ات هدب نم هب نویلیم 20 یهام

 ؟دهدن وت هب هک تسیک .مهاوخیم ار شدصرد 50 نم وگب دعب ،نک قلخ تورث نویلیم

 

 نیا امش رظن هب.مینکیم تبحص )mindset( رکفت زرط رییغت هرابرد نآلا ام

 داجیا ار شایلغش نایرج هزات هک یدرف زا هک تسین نآ زا رت یاهفرح ،تساوخرد

 ؟میشاب هتشاد راظتنا هدرک

 تساوخرد یحضاو لکش هب میوگیم نم .دننک ضوع ار دوخ رکفت زرط میوگیمن نم

 .دننک حرطم ار دوخ



  
 

 

 

 لوپ :تسا نیا تساوخرد نیا خساپ

 ؟زورما نیمه

 !زورما نیمه ،هلب

 ؟یرادافو ؟یهدیم نم هب شیاج هب یچ

 .یرادافو ،هلب

 دنوشیم در هک ییاهمدآ همه هب ،مدنبیم ار رصعیلو نابایخ نآلا نم !دوشیمن ،هن

 ؟هن دیوگیم ناشمادک ؟یرادافو نم نامزاس هب مهدب نویلیم 5 یهام رگا میوگیم

 ؟هن دنیوگیم دصرد دنچ

 .یمک دصرد منکیم رکف

 نیع رد و یرادافو ًاعقاو هک یتسه ینامه وت منادب اجک زا نم الاح سپ ،بخ رایسب

 رفص هکنیا هن ،نک یراذگهیامرس ار تقوقح زا هام ود ،هام کی وت ؟یرثؤم ًاعقاو لاح

 نیبب تقو نآ !ورن رتشیب ناموت 500 نآ لابند و روخن لوگ .ریگب رتمک دصرد 10 ،ریگب

 ؟مهدب تسد زا ار وت مرضاح نم



  
 

 

 ؟مدش هجوتم تسرد .دینکیم تبحص امرفراک عضوم زا رتشیب امش دسریم رظن هب

 فرح یروطنیا هک یرگراک میوگیم نم .منزیم فرح رگراک عضوم زا مراد نم ،هن ادخ هب

 .دوشیم راکیب رتدوز ،دنزب

 

 اب اهوجراک زا یگرزب شخب یراتفر قباطت مدع هک دوشیم هجوتم روطنیا نم سپ

 ،شسیون رد هتشذگ لاس کی یط .تسا نارحب زا یعون ،دیدرک داهنشیپ هک یدنور

 میوگب تئرج هب .مدرک هبحاصم فلتخم یلغش یاهتیعقوم یارب رفن دص اب لقادح

 ار ساسحا نیا رتمک نم ینعی .دوب اهنآ قافتا هب بیرق ِتیولوا »زورما ِدمآرد« هک

 شایلصا یهلاسم و تسا روصتم شسیون رد دوخ یارب ار یاهدنیآ ،وا هک متشاد

 زا یکی هک منکیم رکف نیا هب ،دیتفگ ار نیا هک الاح .تسا زورما ِدمآرد ،اهنت

 ردقچ ار ناممیت هک هدوب نیا -مشاب شاهجوتم هکنیا نودب- مایلصا یاهرایعم

 .مینک عمج مه رود عوضوم نیا زا لقتسم

 تیولوا ،زورما ِدمآرد هک تسا نامتک لباقریغ یتیعقاو نیا ،فاصوا نیا یهمه اب یلو

 ؟دینکیمن رکف روطنیا .تسا راک رازاب زا یگرزب شخب

 جنپ مه شرانک رد و ،یراد هسلج ات هس مه شرانک رد و یورب یرفس کی دشاب رارق رگا

 ،ینک دیدمت دیاب مه ار تاهناخ هراجا شرانک رد و ،ینک لوصو دیاب هک یراد هبلاطم ات



  
 

 

 تسا رامیب هک مه تتسود کی هب ،دنروشب یهدب دیاب مه ار تیاهشرف شرانکرد و

 یهاوخیم طقف هک یتقو ای یراد جایتحا یزیرهمانرب هب رتشیب اجنیا ،ینک یگدیسر دیاب

 ؟یورب رفس

 

 .لوا هنیزگ ًاتعیبط

 نوچ ،دنوشیم تسکشرو اهتکرش زا یلیخ ،دوریم الاب زرا تمیق هک یطیارش رد

 مدرد هب یلیخ یلیصحت کردم .تسا هدش تخس مادختسا ،دنوشیم دمآراکان

 زاین رتشیب یلیخ یزیرهمانرب هب اجنیا نم نیاربانب .رگید یاهزیچ یلیخ و دروخیمن

 ،دشاب هلاس 10 فده کی دناوتیمن رگید نم یزیرهمانرب هک تساجنیا لکشم یلو .مراد

 کی مورب هکنیا یاج هب زورما نم تسا نکمم ،دشاب ههام هس فده کی تسا نکمم

 هک تسا نیا ام هابتشا .مورب گنیتکرام لاتیجید تدمهاتوک هرود کی ،مریگب سناسیل

 !هن .تسا طلغ یزیرهمانربً الوصا ،دهدیمن باوج تدم دنلب همانرب نوچ مینکیم رکف

 .منک زور هب هعفدکی یهام ار همانرب نآ مشاب هدامآ دیاب یلو ،مزیرب همانرب دیاب نم

 یبیجع قافتا کی فرط نآ دننکیم رکف دننکیم ترجاهم هک یدارفا زا یدایز دادعت

 رتیدج یزیرهمانرب فرط نآ .دتفایمن یبیجع یلیخ قافتا فرط نآ ًاقافتا .دتفایم

 .دنوشیم رتقفوم رایسب مهدیم لوق ،دنهد ماجنا اجنیا ار یزیرهمانرب نیمه رگا .تسا



  
 

 

 توافتم مه اب هک تساهمدآ یصخش یاهیگژیو رگید نیا ،رتلاحشوخ ًاموزل میوگیمن

 یاههمانرب دیاب ،دوریم الاب مایگدیچیپ رگا نم .دنوشیم رتقفوم یلو .تسا

 .تخیر همانرب دوشیمن اجنیاً الک هکنیا هن .منک شزور هب رتدوز و ،مزیرب یرتهدیچیپ

 ارم یجوم هظحل ره هک ییایرد یور یقیاق موشیم ؟دوشیم هچ هب رجنم نتخیرن همانرب

 ینیب زاب دوز هب دوز و دنشاب تدم هاتوک دیاب اههمانرب هکنیا .دنکیم ترپ فرط کی هب

 هک تسین نیا شموهفم ،دوش کچ ناشتهج و دنوش یریگهزادنا دوز هب دوز ،دنوش

 هندرک کچ نوا ،میدرکن تداع یزیرهمانرب هب نوچ ام اهتنم .دروخیمن درد هب یزیرهمانرب

 و میوشیم هتسخ دروخیم مه هب نامتایضرف هعفد هس ،ود هک یتقو .دنکیم نامتیذا

 .دروخیمن درد هب یزیرهمانرب مییوگیم

 موزل تسا نارحب هک یطیارش رد تسا نیا رب امش دیکأت ًاقافتا ،مدیمهف یروجنیا نم

 .تسا رتشیب یزیرهمانرب

 تناگ رادومن کی .تسا جایتحا یزیرهمانرب یارب یرتهتفایهعسوت یاهتراهم و .ًاقیقد

 دیورب دیاب الثم امش .دروخیمن درد هب دندادیم سرد مه شیپ لاس 30 هک یلومعم

 .دیریگب دای سکلپمیس شور

 یهاوخیم رگا دیوگیم .تسا فورعم رتیپ لصا هب هک یناسنا عبانم رد میراد یلصا کی

 تسد نآ هب دعب ینک بسک ار هاگیاج نآ یاهتراهم دیاب لوا ،یسرب یهاگیاج کی هب



  
 

 

 اهیلیخ اب نم .ینک بسک ار شیاهتراهم اطخ و نومزآ اب دعب و یسرب هکنیا هن .یبای

 هچ هتشذگ لاس هس رد امش مسرپیم .دنوش ریدم دنهاوخیم هک منکیم هبحاصم

 ینعی !مریگیم دای مدش ریدم یتقو بخ دیوگیم ؟دیدرک بسک ار یتیریدم تراهم

 .تسا طلغ نیا .دریگب دای تیریدم ،ناشیامرفاک هنیزه هب و دوش ریدم دهاوخیم

 لوا ،یوش یتشک نیا راوس یهاوخیم رگا وت ،تسا مطالترپ یتشک نآلا میوگیم نم

 امش هلداعم .مریگیم دای انش دعب یتشک لخاد موریم لوا وگب هکنیا هن .ریگب دای انش

 وت .تسا یلوهجم دص هلداعم کی ،تسین یلوهجم هس ،یلوهجم ود هلداعم کی رگید

 .ریگب دای ار یریگمیمصت تسرد یاههویش ،ریگب دای یلوهجم 100 هلداعم لح شور ورب

 یاهشور هب عجار کچوک باتک کی ،دندرگیم راک لابند نآلا هک یناسک زا رفن دنچ

 .مک یلیخ ؟دناهدناوخ یریگمیمصت

 دیوگیم ؟یناوخیمن باتک ارچ مسرپیم هبحاصم رد یتقو نم .میناوخیمن باتک ام

 هکنیا هن یلو !دوشیم هک هلب ؟تفرگ دای ندرک راک ،باتک زا دوشیم امش رظن هب اقآ

 .دهدیم تدای لدم .ینک ارجا یناوتب ار باتک یاههتفای نیع



  
 

 

 

 

 ییادنویه ارچ هک دهدیم دای وت هب ،یخیاشم رتکد رثا اهمتسیس یسانش ییایوپ باتک

 رگا ار نیا .ناکیپ دش ناکیپ ،ییادنویه دش ییادنویه ،دندرک عورش مه اب ناکیپ و

 .یمهفب ترمع یهنیزه هب یروبجم ای ،دتفایم دراد یقافتا هچ یمهفیمن زگره یناوخن

 نالف ینیبب هک تسا نیا شرتتحار شور .ینک هدافتسا نآ زا تیگدنز رد یناوتیمن

 لصو ییاج کی هب ًامتح اهنیا ییوگب ،رازاب هفاک دش ،الاکیجید دش دموا پاتراتسا

 ؟ارچ .دنتسه

 دندش قفوم اهنیا ،مدشن قفوم نم هکنیا تلع میوگیم .منکیم تحار ار مدوخ نوچ

 .مدشن قفوم مشاب هتسباو مهاوخیمن نوچ نم .دنالصو ییاج کی هب هک تسا نیا



  
 

 

 اهنآ لثم یکی یناوتیم مه وت .گنجب ایب .یهدیم تدوخ هب هک تسا یشمارآ نیا

 .یشاب

 

 .تسا هنیزگ کی اهنیا هدنیآ یارب یراذگفده ،یگدنز ریسم یحارط ،یلغش ریسم یحارط

 نیا ملاؤس .دوشیم یچ مینیبب مینک اهر .مینکن ار راک نیا هک تسا نیا رگید هنیزگ

 ؟تسا روطچ هنیزگ ود نیا رد قفوم لامتحا هک تسا

 یسرپب تدوخ زا ینک تأرج دیاب ،هنیآ یولج یوریم و دوشیم تلاس 70 امش یتقو

 پچ نم اب ینالف هک تسا نیا شباوج کی .یراد باوج روج ود ؟یدشن قفوم ارچ

 وت هب اهنیا ایآ .متشادن سناش ،مدمآ ایند هب ناریا رد نم ،دش ربارب هس رالد ،دوب

 ؟یدرکن یشالت چیه هک یتسه یمدآ وت دیوگیم ای دهدیم شمارآ

 هتشادن یباسح تسرد باوج لاؤس نیا یارب رگا ؟یدوب هراک هچ ریسم نیا رد وت

 70 نس رد هکنیا .میزیرگیم نآ زا ام هک تسا یزیچ نیا و .دروآیم یگدرسفا میشاب

 ،تسا تخس یزیرهمانرب ،هلب .مینیبن لصاحیب ار نامدوخ و میشابن هدرسفا یگلاس

 یلو تسا تخس نتفرگ دای هزات یاهتراهم ًامئاد ،تسا تخس فده هب ندوب دهعتم

 ًادعب دشابن رگا یتخس نیا .میورب ولج هک دهدیم یژرنا وت و نم هب یتخس نیمه

 .میوشیم تیذا



  
 

 

 مرظن هب ،تسا نآ رب مدقم هک یتالاؤس و ههارراک ای یزیرهمانرب فیرعت لوح عقاورد

 هچ نم یارب زورما هکنیا زا تسا لقتسم هک تسا یمهم هلمج یلیخ هلمج نیا

 یراذگهیامرس روجکی .دشاب هتشادن ای دشاب هتشادً الصا ،دشاب هتشاد یدرواتسد

 .مشابن مدوخ هدنمرش ادرف نم هک تسا یاهیتآ یارب

 هاگن نم هلاخرسپ ،نم هچب .دنک هاگن نم هب ماهچب همه .مشابن مدوخ هدنمرش مه

 ار وا دمآ یجوم ره و ،بآ یور ،قیاق یور درک لو ار شدوخ مدآ نیا دنیبیم دنکیم

 مهاوخ منایفارطا و هعماج یارب یمارتحا لباق مدآ نم تروص نیا رد ایآ .یفرط کی هب دز

 .منکیم یراذگهیامرس نیا یارب مراد نالا نم ؟دوب

 .تسا نم زورما زا رتگرزب هلئسم تروص عقاورد

 رد ناشدوخ هک یتیقفوم هب یلو دندرک شالت هک ییاهمدآ .تسا رتگرزب یلیخ ًاقیقد

 فده هب ندیسر تیقفوم .مینک ضوع ار تیقفوم فیرعت دیاب ام .دندیسرن دنتشاد رظن

 ناتلیدبت ،دینکیم امش هک یشالت .تسا فده هب ندیسر یارب شالت تیقفوم ،تسین

 مدآ نیا مگیم نم ،یشیم اپ و نیمز یروخیم مادم یتقو .قفوم مدآ کی هب دنکیم

 هن ،دتفایم تیارب یقافتا هن ،یروخیم نیمز هن ،یتسشن هک ینامز ات .تسا یقفوم

 مدآ وت ًامتح تروص نیا رد .دسانشیم ار وتً الصا یسک هن ،ینکیم ادیپ یکروتن کی

 .یتشاد یشالت هن و یدیسر فده هب هن .یتسه یقفومان



  
 

 

 راو تسرهف میهاوخب رگا اما ،دیدرک هئارا یهار یهشقن مه راک یاج نیمه ات دنچره

 تسرهف نیا ،دیئامرفب ار میریگب شیپ بسانم یلغش یههارراک قلخ یارب هک یریسم

 ؟تسا هنوگچ

 .تساهشزرا و دوخ تخانش شنیلوا

 دنیوگیم اهیجراخ لوق هب .مسانشب ار مشاب نآ رد هدنیآ رد مهاوخیم هک ییاج ،ود

what good looks like. دینک ریوصت ار نآ .یچ ینعی وت رظن زا بوخ هدنیآ ،بوخ. 

 .یسانشب ار تیاهوزرآ دیاب تیاهشزرا نتخانش زا دعب

 نم هکنیا ینعی یدنبتیولوا .ینک یدنبتیولوا ار اهنآ دیاب ،اهوزرآ تخانش زا دعب

 .مسرب یرگید یوزرآ هب دنک کمک هک مسرن ییوزرآ هچ هب مرضاح

 .منک فده هب لیدبت ار وزرآ دیاب دعب

 و تدم هاتوک اههمانرب نیا زا یضعب ،منک همانرب هب لیدبت ار مفده دیاب دعب

 ،یگرمزور و یتقویب .متفین نامز تیریدم ماد رد دیاب ،دنتسه تدم دنلب ناشیاهیضعب

 هزات یاهتراهم یریگدای هب ار مدوخ دیاب .منک قلخ نامز دیاب .متفین اهنیا ماد رد

 ،تسا نم دوخ اب نم یاهباختنا مامت تیلوئسم هک منک لوبق دیاب و .منادب دهعتم

 .رگید سک هن



  
 

 

 بوخ نآ هب مهاوخیم ییاهشزرا هچ اب ،یچ ینعی بوخ هک نیا دوشیم هعومجم نیا

 لیدبت ار یربا یهدودحم نآ .وزرآ مسا هب منک فیرعت هدودحم کی ،بوخ نآ رد .مسرب

 فده نآ هب ار نم هک مشکب یریسم کی و فده مسا هب منک یسدنه لکش کی هب

 .دناسرب

 ِنم .دنراد یتیلوئسم کی مه اهنامزاس ،میدرک تبحص درف هب عجار طقف ام اجنیا

 ریسم یاهنابدرن مسا هب دراد دوجو یثحب کی .مسانشب ار میاهمدآ دیاب مه نامزاس

 ریدم همه درادن یموزل ،دیوشیم دراو هک ینامزاس ره رد .هخاش ود یاهنابدرن ای یلغش

 نرب هدع کی ،نشب هربخ نرب هدع هی اقآ نگیم .دراد دوجو هناگود یاههدر اجنیا .دنوش

 یاقآ نامزاس نیا یسیونهمانرب هت هت متادیم ،نالف نامزاس رد نم ینعی .نشب ریدم

 نم هب دناوتیم یتح نیا .تسا نیسح یاقآ یزیرهمانرب شخب ریدم یلو ،تسا نسح

 یسیونهمانرب هربخ ماوخ یم یلو .موش ریدم مهاوخیمنً الصا نم اقآ هک دنک کمک

 اهنامزاس یلو دننک کمک دنناوتیم مه اهنامزاس ار ییاهزیچ نیچمه کی موشب

 یلو موش ریدم مهاوخیمن هک منادب دیاب دنمراک نم ؟دننک کمک دنناوتیم یروطچ

 .دوش داجیا ات ،دوش ضوع نیا ات منک هبلاطم ،منک تساوخرد مرب .موش هربخ مهاوخیم

 



  
 

 

 ینوریب و ینورد طیارش اب بسانتم و ینامز یاههزاب رد ام یاهشزرا هکدیقفاوم ایآ

 ریسم اب ار اهشزرا رییغت دوشیم هنوگچ ؟تسا تبثم رییغت نیا ایآ ؟دنکیم رییغت

 ؟داد قیبطت یلغش

 همه تیاهباختنا یدید و یدرک هاگن هتشذگ هب یهجوت لباق تدم کی زا دعب رگا

 ،یدرکن ادیپ یاهعسوت چیه وت ینعی !دگنلیم راک یاج کی نادب ،دناهدوب تسرد

 هک ار ییاهشالت نم و تسین یلکشمً الصا هابتشا سپ .تسا هدشن ضوع مه تشرگن

 .موشیمن رگانش نم هک مدش نئمطم ،مدیمهف هک تسا هدوب نیا مدرک تهج نآ رد

 .موشیم اهباختنا نآ ریسا نم هک تسا عقوم کی یلو

 لصا ،هداوناخ هک مدرک باختنا یگلاس 25 رد زور کی نم اقآ مگیم تسا هابتشا نیا

 زونه هک مزونه و مدرک جاودزا مردپ رطاخ هب یهابتشا مدآ کی ابً الثم و تسا لوا

 دیاب ییاج کی نم سپ !تساجنیا هابتشا ًاقافتا .مشاب دنبیاپ نآ هب ماوخ یم تسه

 یگدنز ،تسا بوخ لاح مدرکیم رکف نم هک یزیچ نآ هب اهشزرا نیا منیبب و منک هاگن

 .منک ینیبزاب ار اهنیا هدشن هگا .هن ای هدش رجنم ،تسا شخب تیاضر

 

 



  
 

 

 دراد زاین اهنآ هب راک رازاب رد یدرف ره هک یمرن یاهتراهم زا یتسرهف دناوتیم ایآ

 ؟درک هئارا

 اکیرمآ تیریدم نمجنا .تسا )communication( تاطابترا نم رظن هب شیلوا ،هلب

 عناوم زا یشان ،دتفایم قافتا اهنامزاس رد هک یدرکلمع عناوم هدمع هک دیوگیم

 اب هک یلکشم امش .یطابترا یاهتراهم دوشیم شیلوا سپ بوخ .تسا یلماعت

 .تسا طابترا یرارقرب رد فعض زا یشان دایم شیپ مه ترسمه

 وت .روطنیمه مه دیآیم شیپ مه تراک لحم ای ریدم ،یسکات هدننار اب هک یلکشم

 وت یارب نامزاس هجیتن رد ،منیبیم هچ ار میلغش هدنیآ نم ییوگب تنامزاس هب یوریمن

 .ینکیم کرت ار نامزاس دایمن تشوخ وت ،دیوگیمن وت هب مه وا عقاو رد .دریگیم میمصت

 

 دیرخ کنیل | دینک هیهت وبیدیف زا raahro دک اب ورهار ناربراک یارب فیفخت دصرد ۵۰ اب ار باتک نیا لاتیجید هخسن



  
 

 

 دندیسرپ ناشیا زا .دنک و عیرس رکفت باتک فلوم ،نم ناک لیند یاقآ زا شیدعب ماگ

 هچ دنریگب دای دیاب ار یتراهم هچ هدنیآ یارب هک ییوگب اه مدآ هب یاوخب هگا هک

 ار موهفم نیا یناجیه شوه مسا هب دیاش الاح ام هک .یلرتنک دوخ تفگ ؟ییوگیم

 تسد هن دشاب تدوخ تسد تنامرف .ینک لرتنک ار تدوخ یناوتب ینعی .میسانشیم

 ..لاحشوخ زور کی و یشابن ینابصع وت یزور کی .تاناجیه

 .تسا یریگدای ِتراهم ،موس تراهم

 دای دیاب هنوگچ هک دیریگب دای دیناوتب رگا امش ،تسا مهم یلیخ ندوب هدنریگدای

 یریگب دای دیاب ،ایند مامت رد هکلب ناریا رد هن .دوب دهاوخ ناتلاحکمک یلیخ ،دیریگب

 .یریگب دای دوز دوز هک

 عونتم یاهشخبریز مادکره اما ،دنسرب رظن هب هداس رظن رد دیاش هس نیا هک هتبلا

 مه ار تاطابترا تیریدم نآ زا سپ دیاب ،یوریم تاطابترا مولع غارس یتقو الثم .دنراد

 .ینک تکرح ولج هب ور روطنیمه و یورب یهورگ راک غارس نآ زا سپ ،یزومایب

 

 



  
 

 

 هدرخ هی ،لاوس ات دنچ کی ،ههار راک ثحب رد دش مامت ماهلاوس همه ًابیرقت نم

 هک یدرف یاپ یولج صخشم ریسم کی میهاوخب رگا لاح .مراد طبترم یلو هدنکارپ

 تامادقا نآ ،میراذگب دنیبیم دنمهلئسم Career Path هزوح رد ار شدوخ

 ؟دنامادک

 مدقتعم نم .میشاب نیبشوخ لوا منکیم شهاوخ همه زا نم هکنیا ،همه زا لوا

 و مدروخ دایز مه کتک تباب نیا زا و ،درک دوش یم هک تسا یراک نیرتهداس ینیبدب

 زورما هک یناسک و تسا نشور یلیخ ناریا یهدنیآ مدقتعم نم .مدینش دایز مه شحف

 شمه هک یناسک نوا هن و ،دوب دنهاوخ ادرف یاههدنرب ،هدنیآ نآ یارب دنوشیم هدامآ

 .دننیب یم ار اهیهایس

 میهاوخ و دش دهاوخ هتخاس هک یاهدنیآ هب و میشاب نیبشوخ دیاب ام مدقتعم نم

 .دتفا یمن یقافتا چیه دوشن نیا رگا .میشاب راودیما تخاس

 ،هقیقد ود یزور مینکن بیرغ بیجع یاهراک نیبب .مینک رکف نومدوخ هب دیاب نوا زا دعب

 ،مورب مهاوخیم اجک نم ،متسه یک نم ،مینک رکف نومدوخ هب هقیقد ود ،تعاس ود هن

 ام همه هرخالب و تساجک موریم مراد هک یریسم نیا هدنیآ ،مورب مهاوخیم یروج هچ

 اجک مرب نامرف نیا اب اقآ مگب .منک شریوصت دیاب ،میتسه یریسم کی یور نالا

 What good looks like نامه .مورب مهاوخ یم اجک میگب دینک ریوصت ار نیا ؟مسریم

 .منک ریوصت ار مورب ماوخیم هک ار ییاجنوا



  
 

 

 هب یتقو اما .میدرک تبحص مه اب هک .مشاب هتشاد همانرب و فده ،وزرآ شیارب دعب

 زیچ تحیصن نگیم ؟نگیم یچ ینودیم ینکیم اهتبحص نیا زا یرس کی اهمدآ

 .دندادیمن یتفم دوب بوخ رگا نوچ ،تسین یروخب دردب زیچ ،تسین یبوخ

 دیآیم یمدآ ره نهذ رد هک یلاوس نیلوا ،مینکیم اهمدآ هب اهتحیصن نیا زا یتقو

 ؟دسریم نم هب یچ ،منکب ییوگیم وت هک ار یراک نیا رگا نم اقآ دیوگیم هک تسا نیا

What is in it for me? نیا هک تسه نیا ملاوس نم .دشاب هتشاد باوج نیا دیاب 

 ار هار نیا رگا ،مهدب خساپ لاوس کی اب مزیزع تسود نوا لثم مراد تسود ار لاوس

 ؟هسریم تهب یچ یریم یراد هک یریسم نیا رد ،یورن

 تسه یچ شاهنیزه ؟تسیچ هدنیآ رد مدوخ هدنیآ هب ندرکن رکف و زورما شمارآ هنیزه

 30 رد زورما هک امش نیبب ؟دید مهاوخ یچ هگید لاس 30 ،هگید لاس 20 رد زور نوا

 ما 6 ،ما 5 ههد رد هک ینم اب یلیخ هک ینکیم رکف یتسه ترمع موس ههد رد یگلاس

 دوز یلیخ .تسا کیدزن یلیخ هلصاف نیا نک رواب یلو ؟یراد هلصاف متسه مرمع

 شنامرف هکنیا ای منکب تیریدم دیاب ار نامز نیا و ار ریسم نیا هک متسه نم و درذگیم

 .منکب ضارتعا مرادن هزاجا عقوم نوا .نارب وت مگب و هگید یکی تسد مهدب ار

 هب میشاب راودیما ،میشاب نیبشوخ هک تسه نیا نم یدنب عمج و هصالخ نیاربانب

 .مینک رکف کچوک یاهتفرشیپ هب تسه نیا مه شیرخآ .مینک رکفو نامدوخ

 و یدصرد کی یاهتفرشیپ ،مراد گالبو رد بلطم کی نم .یدصرد کی یاهتفرشیپ



  
 

 

 هار ولج یدیماان هرد نیا .میتفین ریگ یدیماان یهرد رد میشاب بظاوم .یدیماان یهرد

 .میوش در نیا زا دیاب .تسه ام یهمه

 گنج زا دعب مینیبب میناوخب ار خیرات میورب .تسا تیعقاو اهنیا .تسین راعش اهنیا

 مهاوخیم نم .هدرک عورش اجک زا تسایند داصتقا بطق زورما هک ییاکیرمآ مود یناهج

 تسرد وت فرح ،دراذگیمن دازیمالسا دالیم ،موشب نالف تکرش نیرتگرزب لماعریدم

 .وش در شزا وت .دراذگن دناوتن دالیم هک نک یراک کی وت یلو .دراذگ یمن دالیم ،تسا

 هک تسه تعفن هب ،هن هکنیا ای ؟دراذگن دناوتیم دالیم نیبب دعب .وش دنمناوت وت

 دالیم ییوگب یدشن قفوم ارچ ندیسرپ وت زا عقوم ره هک یرتلاحشوخ ،یرتمارآ

 هلماعم ار نیا نم ،درذگ یم شوخ ،دهدیم بوخ ِلاح نم هب رتشیب نیا .تشاذگن

 .منکن هلماعم رذگدوز شمارآ نیا اب ار ما هدنیآ منکن

 

 ؟دینیبیم روطچ ار 99 لاس راک رازاب

 نیا زا روبع یارب زور هب زور اهنامزاس .یلاع دنشاب هتشاد تراهم هک یناسک یارب .یلاع

 یرتشیب و رتشیب دنمناوت یاهمدآ هب ،میتسه شلخاد ام هک ییاهشلاچ و هندرگ

 70 زورما ناج دالیم .تسین زباج ویتسا و نیتشینا شینعم دنمناوت مدآ .دنراد جایتحا

 دلب درو و لسکا دنوشیم لیصحتلاغراف ام یاههاگشناد زا هک ییاهمدآ دصرد 80 ای



  
 

 

 اهنامزاس هک دنراد یتراهم هچ .دندلب ییادتبا یلیخ دح رد یسیلگنا نابز .دنتسین

 یراذگهیامرس ناشدوخ یور ناشدوخ یاهرود هچ ؟دنریگب راک هب ار اهنآ دنهاوخب

 ؟منک مادختسا ار اهنیا هک دنهدیم نم هب یدیون هچ ؟دناهدرک

 دنکیم راک تکلمم نیا حرطم نامزاس ات 30 دودح اب نالا نیمه هک یسک ناونع هب

 هتشاد تراهم هک دندرگیم ییاهمدآ لابند دنراد رد هب رد اهنامزاس هک مروخیم مسق

 یارب یارب هزات یورین ی مادختسا یهنیزه طسوتم روط هب دینادیم امش .دنشاب

 ؟تسا ردقچ ام یاهنامزاس

 

 ناموت نویلیم ۷ ات ۶ دودح منک رکف

 و یلومعم مدآ کی ات دننکیم جرخ ناموت نویلیم 10 !تسا ناموت نویلیم 10 یالاب

 رایسب 99 لاس رد ام راک رازاب نم رظن هب .دننک ادیپ اکتا لباق و لوبق لباق سانشراک

 رد ،میشابن رتشیب یاهتراهم نتفای رکف هب هک میشاب یمدآ رگا یلو .دوب دهاوخ بوخ

 .مینامیم عضو نیمه

 

 



  
 

 

 ؟دیآیم اجک زا راک رازاب یهدنیآ عضو هب امش ینیبشوخ نیا

 !تاعالطا

 ارچ هک دهدیم حیضوت یلصفم بلطم رد ،دنتسه حرطم ینادداصتقا هک ینانر یاقآ

 رد و تسا یتشهب دیهش هاگشناد داتسا یلضاف رتکد یاقآ .تسا نشور ناریا هدنیآ

 فرح یقطنم و بوخ یلیخ ناشیا .دراد یبوخ رایسب بلاطم ناریا هغدغد یمارگلت لاناک

 .میناوخب مه ار اههاگدید و اه هتشون نیا .دنکیم هئارا تاعالطا و دننزیم

 ایند رد لمأت لباق رازاب ود دنیوگیم ،دنراد فورعم هلمج کی نالا اهیبرغ هک دینادیم

 نیچمه رد میراد ام و .ناریا یکی ،تسا هام هرک یکی .هدشن فشک زونه هک تسه

 ریز دصرد 10 تمیق اب هن هک مینک دیلوت یرازفامرن میناوتیم .مینکیم یگدنز ییاضف

یمن رازاب ارچ یلو .دوش هئارا دناوتیم یناهج رازاب تمیق ریز دصرد 200 ،یناهج رازاب

 ات ،دنک جرخ رالد یلک دیاب هک یتکرش کی وت رظن هب ؟تسا میرحت شتلع ایآ ؟میریگ

 نازرا ار نیا میرحت ندرک هناهب اب تسا رضاح ،دشاب هتشاد شسنزیب یارب نشیکیلپا کی

 دننکیم مادختسا نامیاهنامزاس نورد زا ار ام یاههچب ارچ ؟دنکن هیهت ام زا رتهب و رت

 الاح .دناهدافتسا هدامآ یهدیسر هویم اهنیا نوچ .؟دنربیم و نشیزوپ کی رد میقتسم

 دناوتیمن یسک مهدیم لوق نم ،نک یحارط یباسح تسرد نشیکیلپا کی ایب وت

 .ددنبب نآ یور ار شمشچ



  
 

 

 ناملآ نوچ ؟دنکیم لابقتسا اهوجهانپ زا راطق یاههاگتسیا رد دوریم لکرم مناخ ارچ

 رگا .میراد یراکیب %10 مییوگیم اجنیا ام و تسا هجاوم راک صصختم یورین نارحب اب

 6 تسا نکمم هدنیآ نیا .تسا نشور هدنیآ دینکرواب ،میراذگب مه رانک ار اهاتید نیا

 .دشاب هدامآ شیارب هک یسک ؟تسا هدنرب یک .دشاب رگید لاس 6 دیاش ،دشابن رگید هام

 

 دینکیم رکف رگا .منونمم هنامیمص ،دیدرک یهارمه ینالوط یوگتفگ نیا رد هکنیا زا

 .دینک هفاضا هک مشیم لاحشوخ یلیخ ،مدیسرپن نم هک یاهتکن ای هدنام اج یتبحص

 وگتفگ نیا و دیداد ار تصرف نیا نم هب هکنیا زا مدش لاحشوخ یلیخ نم .هن شتسار

 هک یراک یاهورین ،دنراد جایتحا دمآراک یاهورین هب ام یاهراکوبسک .میتشاد ار

 .دنهاوخب مکحم و دنورب و ،دنهاوخیم هچ دننادب هک یراک یاهورین ،دنشاب دنمناوت

 دراد مادختسا یایند رد یگرزب یاهبالقنا رضاح لاح رد .دنکیم کمک اهنآ هب نیا

 دنمناوت هک تسا یناسک ِنآ زا هشیمه و هشیمه ،ینز هناچ تردق یلو دتفایم قافتا

 قلخ یشزرا هچ !هن ،میآیم راک رس دوز حبص ای میزیریم قرع نوچ نم هکنیا هن .دنشاب

 .تسوا لام هدنیآ ،دنک قلخ یباسح تسرد شزرا هک یسک ؟ینکیم



  
 

 

 دنمراک تمس هب دراد ینزهناچ تردق هک منک تشادرب مناوتیم یروط نیا نم عقاورد

 هچ وت هک تسا نیا مه شیانبم و تسامرفراک تسد رد ًارهاظ زورما هچ رگا ،دوریم

 .ینک قلخ نامزاس یارب یناوتیم ییاهشزرا هچ و یراد ییاهییاناوت

 اهنامزاس و دراد اج ینامزاس ره رد ،دنک قلخ نامزاس یارب یشزرا دناوتب هک یسک .هلب

 دنک یراگیب یتدم هک نیا زا و دنک هئارا بوخ ار شدوخ دیاب طقف .دنتسه شلابند

 .دننکیمن اهر یتحار هب ار دنمناوت یاهمدآ ،اهنامزاس هک دشاب هتشاد نامیا و ،دسرتن

 

 لد رد ار یناسنا عبانم یاهدرادناتسا نیا مه ناریا زورما طیحم دینکیم رکف و

 ؟دراد شدوخ

 امش زورما ،منکیم راک نامزاس ات 30 ات 25 نیب اب زورما نم ناج دالیم .دراد کانتشحو

 کی امش .دشاب راکیب هک ینک ادیپ تکلمم نیا رد یناوتیمن بوخ یلام ریدم کی

 .دینک ادیپ دیناوتیمن دنک رارقرب گولاید بوخ شمیت اب دناوتب هک یسیونهمانرب

 سیونهمانرب رگا ،میشیم کیدزن 99 لاس هب میراد اقآ ،هتشون رتیئوت رد یزیزع تسود

 .دنبن دادرارق ناموت نویلیم 7 ریز ،یتسه هلاس 5 ات 3

 تفه ریز مراد هقباس لاس 5 ات هس نم رگا ؟یچ ینعی .تسا رابهعجاف اههیصوت نیا

 ردقچ ؟مدرک دیلوت یچ ؟هخآ هیچ لاس 5 ات 3 نآً الصا ؟یچ ینعی مدنبن دادرارق نویلیم



  
 

 

 داهنشیپ هچ ؟مدش طلسم اهنیا هب ردقچ ؟متخومآ دیدج یاهنابز ردقچ ؟متفرگ دای

 زا یلو شاب هتشاد راک هقباس هام شش وت .تسا مهم اهنیا ؟مراد نامزاس یارب یرتهب

 لصفم فده و وزرآ و اهشزرا هب عجار .نک لمع دشاب دلب و نزب شاب دلب اهفرح نیا

 روطچ ار نامیاهشزرا هک دینکب یهاگن کی دیتشاد تسود رگا ،مراد مگالبو یور بلطم

 .مینک فده هب لیدبت روطچ ور وزرآ .مینک نییعت یروطچ ونوماهوزرآ .مینک نییعت

 .مریگب ار امش تقو ماوخیمن یلو هدایز فرح

 ریخب تقو و منونمم

 رادهگن ادخ

 

 

 

 



  
 

 

 

 یارب .دوب یزیرهمانرب عوضوم اب ورهار یهنادیع یهدنورپ زا یشخب ،دیدناوخ هک هچنآ

 .دینک کیلک اجنیا اهنآ یهعلاطم و هدنورپ نیا یاهشخب ریاس زا تاعالطا

 


