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اگر یک نفر 
تو ھم می توانی 
اگر ھیچ کس نمی تواند کاری 
« 

و 
می توانیم از تجربیات کسانی که پیش از ما 
سعی کرده ام در 
این نوشتار مطالبی را که دانستنشان  ضروری 
ان 
5 

اساتیدم و 
البته 
8 
7 
 ،از صمیم قلب

با به کارگیری موارد 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر یک نفر  «:زرگ دارندژاپنی ھا یک شعار ب
تو ھم می توانی , می تواند کاری را انجام دھد

اگر ھیچ کس نمی تواند کاری  یآن را انجام دھ
»تو باید آن را انجام دھی, را انجام دھد

و  در گروه اول قرار داردآزمون ارشد  شبختانهخو
می توانیم از تجربیات کسانی که پیش از ما 

سعی کرده ام در .این راه را رفته اند،بھره گیریم
این نوشتار مطالبی را که دانستنشان  ضروری 

ان ت در دوره مطالعاتی الاقل است بیاورم،تا
5اختراع کنید،این  بارهدو چرخ را ،مجبور نشوید

اساتیدم و گام حاصل تکامل آموخته ھای من و 
البته  ،است اده اندی که قبلتر آزمون ددوستان

8رتبه  من در آزمون ارشد مدیریت اجرایی 
7اندازه  حداقل به ین نوشتارشد،این یعنی ا

،از صمیم قلبنفر جای بھتر شدن دارد
با به کارگیری موارد شما به لطف خدا ،آرزومندم
.دحلقه بعدی این سیر تکاملی باشی،ذکر شده

 محمد سبزی

m.sabzi1404@gmail.com 

akol.blogfa.com 
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وقتی فکر . شود بهتر می... ها نشوي مصلوب ثانیه... اسیر نکته و تست نبینی
  . شود خیلی بهتر می خیلی...يتر از گذشته شو توانی از این مسیر پلی بزنی به درازاي شهرت ویرجینیاولف و عالی

و اگر فکر کنی تنها به همین کوچکی ... توانی نام آن را بدانی
  : کنار بیاییتوانی با کنکور  تر از هر چیزي می

  »!کنکور  را به آسمان ببر  ،حنانه پروین «                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 

اسیر نکته و تست نبینی... ها نکنی توانی مثل دیگران، خودت را زندانی کتاب کنی تو می
توانی از این مسیر پلی بزنی به درازاي شهرت ویرجینیاولف و عالی می... توانی مثل گذشته باشی

توانی نام آن را بدانی اند روي آن و تو نمی ها دستشان را گذاشته وقتی فکر کنی کنکور چیزي نیست جز کتابی که این آدم
تر از هر چیزي می ها را پرت کنی و کتاب را برداري، ساده توانی حواس آن آدم است وتو اگر بخواهی می

  / و زهمین روست که گرپنجره را باز کنی
  / گذرد و از آن مرغ که از خط شفق می

  / و از این مرغ که در خانه ما زندانی است
...«                    

                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

 :حرف اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

کنی تو می ما وقتی فکر میا
توانی مثل گذشته باشی کنی می می

وقتی فکر کنی کنکور چیزي نیست جز کتابی که این آدم
است وتو اگر بخواهی می

و زهمین روست که گرپنجره را باز کنی« 
و از آن مرغ که از خط شفق می

و از این مرغ که در خانه ما زندانی است
...بینی غربت فاصله را می
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خیلــی از بچــه هــا را کــه مــی بینم،تنــد تنــد مــی پرســند،چه طــوري بخــوانیم؟روزي چنــد ســاعت بخــوانیم؟از کجــا شــروع                
 ،اســـت» چــرا بخــوانیم؟  «همیشــه فرامــوش مــی شــود،آن هــم      

ــتاده             ــوه ایس ــاي ک ــزات پ ــام تجهی ــا تم ــه ب ــت ک ــوردي اس ــال و روزي کوهن ــل ح ــوال مث ــن س ــواب ای ــتن ج ــویر  ندانس ــه تص ،اما ن
ــن      ــه ای ــواب دادن ب ــد در ج ــر بتوان ــات زی ــاید نک ش

آیـــا در موقعیـــت فعلـــی مـــن شـــرکت در آزمـــون کارشناســـی ارشـــد، بهتـــرین گزینـــه ممکـــن اســـت؟مثال اگـــر هـــدفتان درآمـــد  
بعــد از دو ســـال   ،روي کــار بگذاریـــد ، بــاالي مالیســت، ممکـــن اســت زمـــانی را کــه در ایـــن دوســال صــرف ارشـــد مــی کنیـــد       

کــه تصـــمیم گرفتــه ام در آن آزمـــون بــدهم،از نظـــر موقعیــت شـــغلی و تناســب بـــا اســتعداد هـــاي من،بهتـــرین       
ــا        ــد و ی ــه بدهی ــی تــان را ادام ــته  قبل ــه رش ــت ک ــزل نیس ــراي در آوردن چشــم    ن ــط ب فق

ــد و             ــت بخوانی ــزار زحم ــا ه ــد را ب ــه آن نداری ــم ب ــه اي ه ــیچ عالق ــه ه ــت ک ــل هف ــته هش ــک رش ــده ی ــه ش ــم ک ــان ه ــه ت دخترخال

ــدتان را گرفتـــه ایـــد،موقعیت خو    ــا فـــرض کنیـــد در همـــین لحظـــه مـــدرك دانـــش آمـــوختگی ارشـ ــام و در انتهـ ــا تمـ ــان را بـ دتـ
  

ــروع             ــراي ش ــم ب ــدم ه ــک ق ــایتان نکرد،ی ــا ارض ــواب ه ــه ج ــی ک ــا وقت ــد و ت ــواب بدهی ــه ج ــع بینان ــی و واق ــوال را کتب ــه س ــن س ای

و یعنــی تــر پنجــاه درصــد راه را پیشــاپیش      دهــاي بــاال را یافتــه ایــ   

ــو  ــدا در ذهـــن شکســـت بده،بعـــد وارد میـــدان شـ قبـــل از ، !حریفت را ابتـ
ــ  ــت آورده ای ــه دس ــانع    .د،ب ــرین م ــا مهمت ــت ه ــی وق خیل

ــاب        ــود حج ــو خ ــت  ت ــل نیس ــیچ حای ــوق ه ــق و معش ــان عاش می
یکـــی از راه هـــاي مفیـــد بـــراي تقویـــت ایـــن خودبـــاوري ارتبـــاط دوســـتانه بـــا بچـــه هـــایی  
ــایی          ــاري ه ــزه ک ــود ری ــی ش ــث م ــه باع ــر اینک ــالوه ب ــوع ع ــن موض ــد، ای ــوبی کســب کردن ــه خ ــته رتب ــاي گذش ــال ه که در س

  .بودن آن رتبه را ملموس تر می کند

ــوی         ــاده ش ــنیدنش آم ــراي ش ــه ب ــراي اینک ــت ب ــام اس ــرین گ ــلی ت ــرین و اص ــم ت ــام مه ــن گ ــدا  ، دای ــا ابت ــه  لطف ــد ثانی چن

ــه    ــت ک ــت اس ــی   ،فوق العــاده است،نه؟درس ــا خیل م
ــی     ــود ب ــی ش ــک، م ــد کوچ ــربدر ذره اي هرچن ض

خیلــی از بچــه هــا را کــه مــی بینم،تنــد تنــد مــی پرســند،چه طــوري بخــوانیم؟روزي چنــد ســاعت بخــوانیم؟از کجــا شــروع                
همیشــه فرامــوش مــی شــود،آن هــم      کنیم؟کجــا آزمــون بــدهیم؟ امــا یــک ســوال مهم،ایــن وســـط        

ــتاده             ــوه ایس ــاي ک ــزات پ ــام تجهی ــا تم ــه ب ــت ک ــوردي اس ــال و روزي کوهن ــل ح ــوال مث ــن س ــواب ای ــتن ج ندانس
ــه راه      ــن هم ــد ای ــرا بای ــه چ ــن ک ــه از ای ــه دارد و ن ــتی از قل ــه برود،  را درس ــا قل ــن     ت ــه ای ــواب دادن ب ــد در ج ــر بتوان ــات زی ــاید نک ش

:  

آیـــا در موقعیـــت فعلـــی مـــن شـــرکت در آزمـــون کارشناســـی ارشـــد، بهتـــرین گزینـــه ممکـــن اســـت؟مثال اگـــر هـــدفتان درآمـــد  
بــاالي مالیســت، ممکـــن اســت زمـــانی را کــه در ایـــن دوســال صــرف ارشـــد مــی کنیـــد       

  .نسبت به یک نو فارغ التحصیل ارشد،موقعیت شغلی خیلی بهتري داشته باشید

کــه تصـــمیم گرفتــه ام در آن آزمـــون بــدهم،از نظـــر موقعیــت شـــغلی و تناســب بـــا اســتعداد هـــاي من،بهتـــرین       
ــت؟    ــن اس ــاب ممک ــی م انتخ ــال وح ــد و یــا       اص ــه بدهی ــان را ادام ــی ت ــته  قبل ــه رش ــت ک ــزل نیس ن

ــد و             ــت بخوانی ــزار زحم ــا ه ــد را ب ــه آن نداری ــم ب ــه اي ه ــیچ عالق ــه ه ــت ک ــل هف ــته هش ــک رش ــده ی ــه ش ــم ک ــان ه ــه ت دخترخال
  .و هیچ کس دیگري نخورد  بعد هم به درد دنیاي و آخرت  شما

ــدتان را گرفتـــه ایـــد،موقعیت خو    ــا فـــرض کنیـــد در همـــین لحظـــه مـــدرك دانـــش آمـــوختگی ارشـ و در انتهـ
  وردهایتان ارزش دو سال و اندي از عمر گرانبهایتان را دارد؟آ دست ،

ــروع             ــراي ش ــم ب ــدم ه ــک ق ــایتان نکرد،ی ــا ارض ــواب ه ــه ج ــی ک ــا وقت ــد و ت ــواب بدهی ــه ج ــع بینان ــی و واق ــوال را کتب ــه س ــن س ای

هــاي بــاال را یافتــه ایــ   ،یعنی جــواب ســوال  دخــب وقتــی االن،اول ایــن پاراگرافیــ   
  .ددرصد برتر شرکت کننده هایی 50و  هم اکنون جزو 

ــد، اصـــلی اســـت در ورزش هـــاي رز ــه مـــی گویـ ــو مـــی کـ ــدان شـ ــدا در ذهـــن شکســـت بده،بعـــد وارد میـ حریفت را ابتـ
ــ   ــاور کنی ــد ب ــز بای ــه   دهرچی ــین االن رتب ــه هم ــش را داری ک ــه آرزوی ــ داي ک ــت آورده ای ــه دس ،ب

ــافظ      ــول ح ــتیم،به ق ــان هس ــان خودم ــت هایم ــا و موفقی ــین م ــاب       «ب ــود حج ــو خ ــت  ت ــل نیس ــیچ حای ــوق ه ــق و معش ــان عاش می
یکـــی از راه هـــاي مفیـــد بـــراي تقویـــت ایـــن خودبـــاوري ارتبـــاط دوســـتانه بـــا بچـــه هـــایی   ،»خـــودي حـــافظ از میـــان برخیـــز

ــایی          ــاري ه ــزه ک ــود ری ــی ش ــث م ــه باع ــر اینک ــالوه ب ــوع ع ــن موض ــد، ای ــوبی کســب کردن ــه خ ــته رتب ــاي گذش ــال ه که در س
بودن آن رتبه را ملموس تر می کند یافتنیکرده اند بیاموزیم،احساس دست 

ــوی         ــاده ش ــنیدنش آم ــراي ش ــه ب ــراي اینک ــت ب ــام اس ــرین گ ــلی ت ــرین و اص ــم ت ــام مه ــن گ ای
  ...یدو به عظمت جهانی که در آن زندگی می کنیم،فکر کن

ــده        ــت را آفری ــن عظم ــه ای ــانی ب ــه جه ــدایی ک ــدرت  خ ــاال ق ــور کن ح ــدتص ــه   ی ــت ک ــت اس ــاده است،نه؟درس ،فوق الع
ــ    ــده ای ــیات خوان ــه در ریاض ــور ک ــان ط ــی ،دهم ــ م ــت  ددانی ــی نهای ــی     ب ــود ب ــی ش ــک، م ــد کوچ ــربدر ذره اي هرچن ض

خیلــی از بچــه هــا را کــه مــی بینم،تنــد تنــد مــی پرســند،چه طــوري بخــوانیم؟روزي چنــد ســاعت بخــوانیم؟از کجــا شــروع                
کنیم؟کجــا آزمــون بــدهیم؟ امــا یــک ســوال مهم،ایــن وســـط        

ــتاده             ــوه ایس ــاي ک ــزات پ ــام تجهی ــا تم ــه ب ــت ک ــوردي اس ــال و روزي کوهن ــل ح ــوال مث ــن س ــواب ای ــتن ج ندانس
ــه راه      ــن هم ــد ای ــرا بای ــه چ ــن ک ــه از ای ــه دارد و ن ــتی از قل درس

:اي مهم کمک کندچر

آیـــا در موقعیـــت فعلـــی مـــن شـــرکت در آزمـــون کارشناســـی ارشـــد، بهتـــرین گزینـــه ممکـــن اســـت؟مثال اگـــر هـــدفتان درآمـــد  
بــاالي مالیســت، ممکـــن اســت زمـــانی را کــه در ایـــن دوســال صــرف ارشـــد مــی کنیـــد       

نسبت به یک نو فارغ التحصیل ارشد،موقعیت شغلی خیلی بهتري داشته باشید

کــه تصـــمیم گرفتــه ام در آن آزمـــون بــدهم،از نظـــر موقعیــت شـــغلی و تناســب بـــا اســتعداد هـــاي من،بهتـــرین        اي آیــا رشـــته 
ــت؟    ــن اس ــاب ممک انتخ

ــد و             ــت بخوانی ــزار زحم ــا ه ــد را ب ــه آن نداری ــم ب ــه اي ه ــیچ عالق ــه ه ــت ک ــل هف ــته هش ــک رش ــده ی ــه ش ــم ک ــان ه ــه ت دخترخال
بعد هم به درد دنیاي و آخرت  شما

ــدتان را گرفتـــه ایـــد،موقعیت خو    ــا فـــرض کنیـــد در همـــین لحظـــه مـــدرك دانـــش آمـــوختگی ارشـ و در انتهـ
، جزییات مجسم کنید

ــروع             ــراي ش ــم ب ــدم ه ــک ق ــایتان نکرد،ی ــا ارض ــواب ه ــه ج ــی ک ــا وقت ــد و ت ــواب بدهی ــه ج ــع بینان ــی و واق ــوال را کتب ــه س ــن س ای
  !ندارید...بر

خــب وقتــی االن،اول ایــن پاراگرافیــ   
و  هم اکنون جزو  درفته ای

  :گام اول پس

اصـــلی اســـت در ورزش هـــاي رز
ــ   ــاور کنی ــد ب ــز بای هرچی

ــافظ      ــول ح ــتیم،به ق ــان هس ــان خودم ــت هایم ــا و موفقی ــین م ب
خـــودي حـــافظ از میـــان برخیـــز

ــت، ــایی         اس ــاري ه ــزه ک ــود ری ــی ش ــث م ــه باع ــر اینک ــالوه ب ــوع ع ــن موض ــد، ای ــوبی کســب کردن ــه خ ــته رتب ــاي گذش ــال ه که در س
کرده اند بیاموزیم،احساس دست  را که آن ها رعایت

ــام دوم ــوی        :گ ــاده ش ــنیدنش آم ــراي ش ــه ب ــراي اینک ــت ب ــام اس ــرین گ ــلی ت ــرین و اص ــم ت ــام مه ــن گ ای
و به عظمت جهانی که در آن زندگی می کنیم،فکر کن یدرا ببند انچشمانت

ــده        ــت را آفری ــن عظم ــه ای ــانی ب ــه جه ــدایی ک ــدرت  خ ــاال ق ح
ــاکیم،کوچ ــ    ام ــده ای ــیات خوان ــه در ریاض ــور ک ــان ط هم
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انســـان  یعنـــی.بـــه ایـــن ضـــرب کـــردن تـــالش آدمـــی در عظمـــت خداونـــد مـــی گوینـــد،توکل  
 تان،یاریددا قــول داده اگــر خــدا را یــاري کنیــ    واگــذار کنــدو خــود خــ   

آن را بــه عظــیم تــرین وجــود دنیــا      د،چون مطمئنیــ
ــر خواهــد گرفــت، پــس بــا آرامــش کامــل       و بــدون  در نظ

ــاال               ــد،تا ح ــه کنی ــه اي مطالع ــه صــورت حرف ــت ب ــرار اس ــال ق ــک س ــا ی ــاه ت ــش م ــما ش ــودن است،ش ــه اي ب حرف
ــه               ــید ک ــته باش ــین شــده اي داش ــان تعی ــا مک ــان حتم ــوردي؟ بــراي خودت ــه بــرود کوهن ــا پیژام ــه اي را دیدیــد ب ــورد حرف کوهن
روزنامــــه نخوانیــــد،اس ام اس ندهیــــد،منچ بــــازي 

ــوید  ــی شـ ــان مـ ــی وارد آن مکـ ــر از درس   ،تا وقتـ ــه غیـ ــی بـ حسـ
ســـالن  ،مکـــان ایـــده آل بســـته بـــه شـــخص متفـــاوت اســـت،مثال ایـــده آل تـــرین شـــرایط بـــراي مـــن 

ــه          ــا خان ــا ب ــدن در آنج ــاوت درس خوان ــد و تف ــر باش ــد از ظه ــواب بع ــراي خ ــایی ب ــل ج مث
ــت      ــالی هس ــش س ــالع ش ــت،محض اط ــودم اس ــاق خ ــا ات ــگاه ب ــه ام   ،ن در باش ــل گرفت ــت دمب ــک جف ــاال   ،ی ــا ح  5ت

ــان      ــی دارد و مک ــاعت مشخص ــه س ــگاه ک ــرعکس باش ب
زي ســالن مطالعــه را  ،اگر شــما هــم اخالقیــات مشــابهی دارید،پیشــنهاد مــی کــنم الاقــل چنــد رو        

ــی            ــاعت مشخص ــوید،حتما در س ــی ش ــاده م ــور آم ــراي کنک ــه ب ــانی ک ــدت زم ــت،در م ــی اس ــیار مهم ــئله بس ــم مس ــه ه ــان مطالع زم
ــت در       ــد،ممکن اسـ ــم بخوابیـ ــی هـ ــاعت مشخصـ ــد و در سـ ــروع کنیـ ــه را شـ ــی مطالعـ ــان مشخصـ ــوید،در  زمـ ــدار شـ ــواب بیـ از خـ

ــا ایــن شــرایط وفــق پیــد   ــدن شــما ب ــه نظــر برســد،اما بعــد از مــدتی ب ا مــی کنــد و ل ب
ــد،   ــی کن ــور م ــما را مجب ــدنتان ش ــخص   ب ــان مش ــان و مک ــط درس در آن زم فق

ــه اســت         ــده ب ــین ش ــیش تعی ــخص و از پ ــور مش ــه ط ــانی ب ــا زم راحت حتم
اختصــاص دهیــد،مثال هــر یــک ســاعت و نــیم مطالعــه،یک ربــع اســتراحت،در ایــن مــدت از محلــی کــه مطالعــه مــی کنیــد                 
خـــارج شوید،حضـــور در هـــواي آزاد و چنـــد نفـــس عمیـــق فـــوق العـــاده اســـت،نکته مهـــم در زمـــان اســـتراحت ایـــن اســـت کـــه  

ــا تل        ــوش دادن ی ــگ گ ــد،یعنی آهن ــفر باش ــدت ص ــن م ــما در ای ــز ش ــاي ورودي مغ ــون      دیت ــا تلویزی ــت ی ــک دوس ــه ی ــردن ب ــن ک ف

ــته         ــته و پیوس ــه آهس ــت ک ــرو آن اس ــته رود  ره ــی خس ــد و گه ــی تن ــه گه ــت ک ــرو آن نیس ره
ــد      ــروع کنی ــم ش ــاعات ک ــا س ــدایی ب ــاي ابت ــاه ه ــر   م ــه ه ــوري ک ــه ط ب
ــد   ــزي کنی ــه ری ــوري برنام ــه و ط ــایی   ک ــداکثر توان ح

ــه           ــان ب ــط پای ــه خ ــده ب ــر باقیمان ــد مت ــایی اش در چن ــداکثر توان ــه ح ــدانی ک ــده دو می د،مثل دون

بـــه ایـــن ضـــرب کـــردن تـــالش آدمـــی در عظمـــت خداونـــد مـــی گوینـــد،توکل  در اســـالم ).∞
واگــذار کنــدو خــود خــ    کــارش را در راه خــدا انجــام دهــد و نتیجــه را بــه خــدا      

  .-سوره محمد

،چون مطمئنیــدتیجــه اش هــم ایــن مــی شــود کــه دیگــر کــال دغدغــه نتیجــه نداریــ          
ــن را برایتــ     دو مــی دانیــ  ــس بــا آرامــش کامــل       انبهتــرین نتیجــه ممک ــر خواهــد گرفــت، پ در نظ
   .دش می کنیوجود ندارد،تالکه هیچ گونه شکستی  ددر حالی که کامال مطمئنی

  .پیشتر در این مورد بیشتر نوشته بودم

ــاال               ــد،تا ح ــه کنی ــه اي مطالع ــورت حرف ــه ص ــرار اســت ب ــال ق ــک س ــا ی ــاه ت ــش م ــما ش ــودن است،ش ــه اي ب حرف
ــه               ــید ک ــته باش ــده اي داش ــا مکــان تعیــین ش ــان حتم ــوردي؟ بــراي خودت ــرود کوهن ــد بــا پیژامــه ب ــورد حرفــه اي را دیدی کوهن

روزنامــــه نخوانیــــد،اس ام اس ندهیــــد،منچ بــــازي العــــه بــــراي کنکــــور کــــار دیگــــري انجــــام ندهید، در آن بــــه غیــــر از مط
ــوش ندهید، ــد،آهنگ گـ ــد، نکنیـ ــد،آواز نخوانید،نخوابیـ ــعر نگوییـ ــوید شـ ــی شـ ــان مـ ــی وارد آن مکـ تا وقتـ
مکـــان ایـــده آل بســـته بـــه شـــخص متفـــاوت اســـت،مثال ایـــده آل تـــرین شـــرایط بـــراي مـــن .خوانـــدن نداشـــته باشـــید

ــی آن    ــه در نزدیک ــت ک ــه اي اس ــه          ،مطالع ــا خان ــا ب ــدن در آنج ــاوت درس خوان ــد و تف ــر باش ــد از ظه ــواب بع ــراي خ ــایی ب ج
ــت      ــالی هس ــش س ــالع ش ــت،محض اط ــودم اس ــاق خ ــا ات ــگاه ب ن در باش

ــدم     ــق نش ــنظم موف ــور م ــه ط ــم ب ــنم   ،روز ه ــایی ورزش ک ــه تنه ــه ب ــان      ،در خان ــی دارد و مک ــاعت مشخص ــه س ــگاه ک ــرعکس باش ب
،اگر شــما هــم اخالقیــات مشــابهی دارید،پیشــنهاد مــی کــنم الاقــل چنــد رو        مشخصــی و لبــاس مشخصــی  

ــی            ــاعت مشخص ــوید،حتما در س ــی ش ــاده م ــور آم ــراي کنک ــه ب ــانی ک ــدت زم ــت،در م ــی اس ــیار مهم ــئله بس ــم مس ــه ه ــان مطالع زم
ــت در       ــد،ممکن اسـ ــم بخوابیـ ــی هـ ــاعت مشخصـ ــد و در سـ ــروع کنیـ ــه را شـ ــی مطالعـ ــان مشخصـ ــوید،در  زمـ ــدار شـ ــواب بیـ از خـ

ــاه اول ــا یــک م ــا ایــن شــرایط وفــق پیــد  ایــن کــار مشــک -حتــی ت ــدن شــما ب ــه نظــر برســد،اما بعــد از مــدتی ب ل ب
ــرور      ــه م ــه ب ــدي ک ــده،تا ح ــرطی ش ــطالح ش ــه اص ــد،  ب ــی کن ــور م ــما را مجب ــدنتان ش ب

ــود     ــه خ ــین ســاعات مطالع ــول روز در ب ــت         ،در ط ــه اس ــده ب ــین ش ــیش تعی ــخص و از پ ــور مش ــه ط ــانی ب ــا زم حتم
اختصــاص دهیــد،مثال هــر یــک ســاعت و نــیم مطالعــه،یک ربــع اســتراحت،در ایــن مــدت از محلــی کــه مطالعــه مــی کنیــد                 
خـــارج شوید،حضـــور در هـــواي آزاد و چنـــد نفـــس عمیـــق فـــوق العـــاده اســـت،نکته مهـــم در زمـــان اســـتراحت ایـــن اســـت کـــه  

ــا تل        ــوش دادن ی ــگ گ ــد،یعنی آهن ــفر باش ــدت ص ــن م ــما در ای ــز ش ــاي ورودي مغ دیت
  .نگاه کردن،براي ذهن شما استراحت محسوب نمی شود

ــد    ــی گوی ــه م ــت ک ــت معروفیس ــته        «:بی ــته و پیوس ــه آهس ــت ک ــرو آن اس ــته رود  ره ــی خس ــد و گه ــی تن ــه گه ــت ک ــرو آن نیس ره
ــت     ــم اس ــی مه ــودن خیل ــته ب ــته و پیوس ــن آهس ــد     در ،ی ــروع کنی ــم ش ــاعات ک ــا س ــدایی ب ــاي ابت ــاه ه م

ــد       ــافه کنی ــان اض ــه ت ــاعات مطالع ــه س ــده ب ــم ش ــه ه ــد دقیق ــی چن ــه حت ــد   هفت ــزي کنی ــه ری ــوري برنام و ط
ــر بگذاریــ    ــاه آخ ــراي م ــان را ب ــه          ت ــان ب ــط پای ــه خ ــده ب ــر باقیمان ــد مت ــایی اش در چن ــداکثر توان ــه ح ــدانی ک ــده دو می د،مثل دون

∞(نهایـــت ∗ ε = ∞

کــارش را در راه خــدا انجــام دهــد و نتیجــه را بــه خــدا      
سوره محمد 7آیه - می کند

تیجــه اش هــم ایــن مــی شــود کــه دیگــر کــال دغدغــه نتیجــه نداریــ          ن
ــول کــرده ایــ   و مــی دانیــ  دمح

در حالی که کامال مطمئنی استرس

پیشتر در این مورد بیشتر نوشته بودم

ــوم  ــام س ــاال              :گ ــد،تا ح ــه کنی ــه اي مطالع ــه صــورت حرف ــرار اســت ب ــال ق ــک س ــا ی ــما شــش مــاه ت ــودن است،ش ــه اي ب حرف
ــه               ــید ک ــین شــده اي داشــته باش ــا مکــان تعی ــان حتم ــراي خودت ــرود کوهنــوردي؟ ب ــه ب ــد بــا پیژام ــه اي را دیدی ــورد حرف کوهن

در آن بــــه غیــــر از مط
ــوش ندهید، ــد،آهنگ گـ نکنیـ
خوانـــدن نداشـــته باشـــید

ــی آن    ــه در نزدیک ــت ک ــه اي اس مطالع
ــه زد  ــاوت وزن ــت     تف ــالی هس ــش س ــالع ش ــت،محض اط ــودم اس ــاق خ ــا ات ــگاه ب ن در باش

ــدم     ــق نش ــنظم موف ــور م ــه ط ــم ب روز ه
مشخصــی و لبــاس مشخصــی  

  .امتحان کنید

ــی            ــاعت مشخص ــوید،حتما در س ــی ش ــاده م ــور آم ــراي کنک ــه ب ــانی ک ــدت زم ــت،در م ــی اس ــیار مهم ــئله بس ــم مس ــه ه ــان مطالع زم
ــت در       ــد،ممکن اسـ ــم بخوابیـ ــی هـ ــاعت مشخصـ ــد و در سـ ــروع کنیـ ــه را شـ ــی مطالعـ ــان مشخصـ ــوید،در  زمـ ــدار شـ ــواب بیـ از خـ

ــا یــک مــاه اول- ابتــدا حتــی ت
ــرور      ــه م ــه ب ــدي ک ــده،تا ح ــرطی ش ــطالح ش ــه اص ب

ــد ــود    .بخوانی ــه خ ــین ســاعات مطالع ــول روز در ب در ط
اختصــاص دهیــد،مثال هــر یــک ســاعت و نــیم مطالعــه،یک ربــع اســتراحت،در ایــن مــدت از محلــی کــه مطالعــه مــی کنیــد                 
خـــارج شوید،حضـــور در هـــواي آزاد و چنـــد نفـــس عمیـــق فـــوق العـــاده اســـت،نکته مهـــم در زمـــان اســـتراحت ایـــن اســـت کـــه  

ــا تل        ــوش دادن ی ــگ گ ــد،یعنی آهن ــفر باش ــدت ص ــن م ــما در ای ــز ش ــاي ورودي مغ دیت
نگاه کردن،براي ذهن شما استراحت محسوب نمی شود

ــد    ــی گوی ــه م ــت ک ــت معروفیس بی
ــت    ا» رود ــم اس ــی مه ــودن خیل ــته ب ــته و پیوس ــن آهس ی

ــد       ــافه کنی ــان اض ــه ت ــاعات مطالع ــه س ــده ب ــم ش ــه ه ــد دقیق ــی چن ــه حت هفت
ــر بگذاریــ    ــاه آخ ــراي م ــان را ب ت
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ــاري          ــان ی ــط پای ــه خ ــیدن ب ــا رس ــود و او را ت ــتهلک ش ــوانش مس ــن ت ــدود ممک ــوا ب ــام ق م

ــه در              ــد ک ــزي کنی ــه ری ــوري برنام ــد ط ــعی کنی ــا س ــان دارد ام ــه خودت ــتگی ب ــد بس ــاعاتی از روز درس بخوانی ــه س ــه در چ ــن ک ای
اســـت ســـعی کنیـــد یعنی اگـــر آزمـــون صـــبح 

ــه در             ــد ک ــیم کنی ــوري تنظ ــت،خوابتان را ط ــر اس ــد از ظه ــان بع ــر آزمونت ــا اگ ــوید ی ــدار ش ــبح زود بی ــد ص ــادت دهی ــان را ع خودت
ــت       ــر اس ــه بهت ــدم ک ــوبی دی ــه خ ــه مقال ــان مطالع ــورد زم ــوانیم   در م ــم آن را بخ ــا ه ــه  «:ب ــان مطالع زم

ــود      ــام ش ــا انج ــبح ه ــد ص ــه بای ــد مطالع ــا معتقدن ــی ه ــراد  . خیل ــیاري از اف ــا بس ام
ــر    ــه ه ــناختی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــابراین ب ــود   بن ــرد از خ ف

  . د کـــــــه بهتـــــــرین زمـــــــان مطالعـــــــه بـــــــراي او چـــــــه زمـــــــانی اســـــــت 
ــري دارد        ــراي فراگی ــتري ب ــادگی بیش ــبح، آم ــدایی ص ــاعات ابت ــز در س ــه مغ ــت ک ــا . ی از آن اس ــر اام گ

ــود    ــیات خ ــه خصوص ــه ب ــا توج ــراي   - ب ــري را ب ــان دیگ زم

ــت     ــت اس ــا طبیع ــاهنگی ب ــل هم ــید، اص ــق . باش طب
طبیعــی . قــوانین طبیعــت، روز بــراي تــالش و کســب و کــار در نظــر گرفتــه شــده و شــب بــراي اســتراحت و تجدیــد قواســت             

ــد          ــد ش ــدازه خواه ــیش از ان ــودگی ب ــویش و فرس ــارایی خ ــت ک ــث اف ــد، باع ــت کن ــل حرک ــن اص ــرخالف ای ــه ب ــی ک ــت کس ــثال . اس م
ــود       ــی ش ــواب م ــاد خ ــث ایج ــده و باع ــح ش ــون ترش ــا در خ ــت   . ه ــن اس ــر ای ــت ب روال طبیع

کــه بــا ترشــح هورمــون هــاي ویــژه اي در طــول روز انــرژي روانــی و جســمی را افــزایش دهــد تــا تــالش بهتــر و بیشــتري از               
ــی د              ــوق م ــرژي س ــت ان ــتی و دریاف ــش، سس ــمت آرام ــه س ــما را ب ــروتونین، ش ــح س ــا ترش ــا ب ــب ه ــد و ش ــروز دهی ــود ب ــدخ   . ه

ــال                ــع در انتق ــا در واق ــت، ام ــان باالس ــب ت ــزان درك مطل ــد می ــاس کنی ــت احس ــن اس ــب، هــر چنــد ممک ــا مطالعــه هنگــام ش ب
ــوید    ــاري مواجــــــه مــــــی شــــ ــا مشــــــکل و کــــــم کــــ   .مطلــــــب بــــــه حافظــــــه بلندمــــــدت و تثبیــــــت آن بــــ

ــه          ــاز ب ــه نی ــواب اســت ک ــد خ ــاي مول ــون ه ــتن هورم ــین رف ــد، بحــث از ب ــت کنی ــه آن دق ــد ب ــه بای ــري ک ــم ت ــه مه ــان داردنکت  ;زم
ــه             ــداري و مطالع ــین بی ــاعت ب ــک س ــا ی ــاعت ت ــیم س ــد و ن ــا نروی ــاب ه ــراغ کت ــداري، س ــد از بی ــله بع ــت بالفاص ــر اس ــابراین بهت بن

ــابی       ــذاریم و آن را ارزی ــدف بگ ــنی ه ــه روش ــوانیم ب ــه بت ــد ک ــکلی باش ــه ش ــد ب ــا بای زي م
ــاي         ــون ه ــاي آزم ــه ه ــه برنام ــنم ب ــی ک ــنهاد م ــه پیش ــه ک ماه

،براي برنامــه ریــزي  آزمایشــی اعتمــاد کنیــد و دیگــري در کوتــاه مــدت،یعنی در فواصــل دو یــا ســه هفتــه اي بــین آزمــون هــا           
ــنم،   ــی ک ــر م ــنگی  فک ــه س ــار پارین ــورد از اعص ــتفاده م اس

ــا     ــد و ب ــی زنی ــاعت م ــده س ــق و خــط کشــی ش ــد دقی ــت بع دق
ــد     ــی کنید،چــه ســاعتی چــه درســی بخوانی ــی م ــیش بین ــه، پ ــاي هفت ــا انته ــه ت ــودن   ثانی ــاربرد ب ــر ک ــا وجــود پ ــه ب ــه البت ــر  ،ک فک

ــر     ــر زودت ــون اگ ــی گیرد،چ ــار م ــا تک ــاري         ب ــان ی ــط پای ــه خ ــیدن ب ــا رس ــود و او را ت ــتهلک ش ــوانش مس ــن ت ــدود ممک ــوا ب ــام ق م

ــه در              ــد ک ــزي کنی ــه ری ــوري برنام ــد ط ــعی کنی ــا س ــان دارد ام ــه خودت ــتگی ب ــد بس ــاعاتی از روز درس بخوانی ــه س ــه در چ ــن ک ای
یعنی اگـــر آزمـــون صـــبح ســـاعتی کـــه آزمـــون داریـــد در اوج هوشـــیاري باشـــید، مـــدت زمـــان مطالعـــه در 

ــه در             ــد ک ــیم کنی ــوري تنظ ــت،خوابتان را ط ــر اس ــد از ظه ــان بع ــر آزمونت ــا اگ ــوید ی ــدار ش ــبح زود بی ــد ص ــادت دهی ــان را ع خودت
ــید   ــواب نباش ــاعت خ ــت       .آن س ــر اس ــه بهت ــدم ک ــوبی دی ــه خ ــه مقال ــان مطالع ــورد زم در م

ــت    ــادگیري اس ــائل در ی ــرین مس ــم ت ــی از مه ــود     . یک ــام ش ــا انج ــبح ه ــد ص ــه بای ــد مطالع ــا معتقدن ــی ه خیل
ــد      ــاب کنن ــردن انتخ ــه ک ــراي مطالع ــا را ب ــب ه ــد ش ــی دهن ــرجیح م ــز ت ــر   . نی ــه ه ــناختی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــابراین ب بن

د کـــــــه بهتـــــــرین زمـــــــان مطالعـــــــه بـــــــراي او چـــــــه زمـــــــانی اســـــــت دارد، بایـــــــد تشـــــــخیص دهـــــــ
ــاک   ــاد، ح ــات زی ــه مطالع ــري دارد       البت ــراي فراگی ــتري ب ــادگی بیش ــبح، آم ــدایی ص ــاعات ابت ــز در س ــه مغ ــت ک ی از آن اس

ــد       ــی توان ــد، م ــته باش ــز داش ــد تمرک ــی توان ــاعات نم ــن س ــی در ای ــود    -کس ــیات خ ــه خصوص ــه ب ــا توج ب

ــته         ــاطر داش ــه خ ــد ب ــدگی بای ــل زن ــه مراح ــه و در هم ــه همیش ــل ک ــک اص ــت     ی ــت اس ــا طبیع ــاهنگی ب ــل هم ــید، اص باش
قــوانین طبیعــت، روز بــراي تــالش و کســب و کــار در نظــر گرفتــه شــده و شــب بــراي اســتراحت و تجدیــد قواســت             

ــد          ــد ش ــدازه خواه ــیش از ان ــودگی ب ــویش و فرس ــارایی خ ــت ک ــث اف ــد، باع ــت کن ــل حرک ــن اص ــرخالف ای ــه ب ــی ک ــت کس اس
ــب    ــه ش ــت ک ــاده اي اس ــروتونین م ــود       س ــی ش ــواب م ــاد خ ــث ایج ــده و باع ــح ش ــون ترش ــا در خ ه

کــه بــا ترشــح هورمــون هــاي ویــژه اي در طــول روز انــرژي روانــی و جســمی را افــزایش دهــد تــا تــالش بهتــر و بیشــتري از               
ــی د              ــوق م ــرژي س ــت ان ــتی و دریاف ــش، سس ــمت آرام ــه س ــما را ب ــروتونین، ش ــح س ــا ترش ــا ب ــب ه ــد و ش ــروز دهی ــود ب خ

ــال                ــع در انتق ــت، امــا در واق ــزان درك مطلــب تــان باالس ــد می ــاس کنی ــت احس ــن اس ــد ممک ــر چن ــب، ه ــام ش ــا مطالعــه هنگ ب
ــوید    ــاري مواجــــــه مــــــی شــــ ــم کــــ ــا مشــــــکل و کــــ مطلــــــب بــــــه حافظــــــه بلندمــــــدت و تثبیــــــت آن بــــ

ــه          ــاز ب ــه نی ــواب اســت ک ــد خ ــاي مول ــون ه ــتن هورم ــین رف ــد، بحــث از ب ــت کنی ــه آن دق ــد ب ــه بای ــري ک ــم ت ــه مه نکت
ــه             ــداري و مطالع ــین بی ــاعت ب ــک س ــا ی ــاعت ت ــیم س ــد و ن ــا نروی ــاب ه ــراغ کت ــداري، س ــد از بی ــله بع ــت بالفاص ــر اس ــابراین بهت بن

  ».فاصله ایجاد کنید تا این هورمون ها به کلی از خون پاك شوند

  :گام چهارمد و هم اینک یدیگر دارید حرفه اي می شو

ــ   ــت،برنامه ری ــزي اس ــه ری ــارم برنام ــام چه ــابی      گ ــذاریم و آن را ارزی ــدف بگ ــنی ه ــه روش ــوانیم ب ــه بت ــد ک ــکلی باش ــه ش ــد ب ــا بای زي م
ــدت       ــد م ــی بلن ــزي داریم،یک ــه ری ــوع برنام ــا دو ن ــا  6کنیم،م ــاي         9ت ــون ه ــاي آزم ــه ه ــه برنام ــنم ب ــی ک ــنهاد م ــه پیش ــه ک ماه

ــی اعتمــاد کنیــد و دیگــري در کوتــاه مــدت،یعنی در فواصــل دو یــا ســه هفتــه اي بــین آزمــون هــا            آزمایش
ــت      ــی هس ــثال روش ــت م ــادي هس ــاي زی ــه روش ه ــن دو هفت ــه  ،در ای ــنم،   ک ــی ک ــر م فک

ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــداي  ب ــی کشــید  2در ابت ــدول م ــه ج ــا     ،هفت ــد و ب ــی زنی ــاعت م ــده س ــق و خــط کشــی ش ــد دقی بع
ــد     ــی کنید،چــه ســاعتی چــه درســی بخوانی ــی م ــیش بین ــه، پ ــاي هفت ــا انته ــه ت ثانی

ــر     ــر زودت ــون اگ ــی گیرد،چ ــار م ک
  .ندهد

ــه در              ــد ک ــزي کنی ــه ری ــوري برنام ــد ط ــعی کنی ــا س ــان دارد ام ــه خودت ــتگی ب ــد بس ــاعاتی از روز درس بخوانی ــه س ــه در چ ــن ک ای
مـــدت زمـــان مطالعـــه در 

ــه در             ــد ک ــیم کنی ــوري تنظ ــت،خوابتان را ط ــر اس ــد از ظه ــان بع ــر آزمونت ــا اگ ــوید ی ــدار ش ــبح زود بی ــد ص ــادت دهی ــان را ع خودت
ــید   ــواب نباش ــاعت خ آن س

ــت    ــادگیري اس ــائل در ی ــرین مس ــم ت ــی از مه یک
ــد      ــاب کنن ــردن انتخ ــه ک ــراي مطالع ــا را ب ــب ه ــد ش ــی دهن ــرجیح م ــز ت نی

دارد، بایـــــــد تشـــــــخیص دهـــــــ
ــاک   ــاد، ح ــات زی ــه مطالع البت

ــد       ــی توان ــد، م ــته باش ــز داش ــد تمرک ــی توان ــاعات نم ــن س ــی در ای کس
  .مطالعه انتخاب کند

ــته         ــاطر داش ــه خ ــد ب ــدگی بای ــل زن ــه مراح ــه و در هم ــه همیش ــل ک ــک اص ی
قــوانین طبیعــت، روز بــراي تــالش و کســب و کــار در نظــر گرفتــه شــده و شــب بــراي اســتراحت و تجدیــد قواســت             

ــد          ــد ش ــدازه خواه ــیش از ان ــودگی ب ــویش و فرس ــارایی خ ــت ک ــث اف ــد، باع ــت کن ــل حرک ــن اص ــرخالف ای ــه ب ــی ک ــت کس اس
ــب    ــه ش ــت ک ــاده اي اس ــروتونین م س

کــه بــا ترشــح هورمــون هــاي ویــژه اي در طــول روز انــرژي روانــی و جســمی را افــزایش دهــد تــا تــالش بهتــر و بیشــتري از               
ــی د              ــوق م ــرژي س ــت ان ــتی و دریاف ــش، سس ــمت آرام ــه س ــما را ب ــروتونین، ش ــح س ــا ترش ــا ب ــب ه ــد و ش ــروز دهی ــود ب خ

ــال                ــع در انتق ــا در واق ــت، ام ــان باالس ــزان درك مطلــب ت ــد می ــت احســاس کنی ــن اس ــد ممک ــر چن ــب، ه ــام ش ــه هنگ ــا مطالع ب
ــوید    ــاري مواجــــــه مــــــی شــــ ــا مشــــــکل و کــــــم کــــ مطلــــــب بــــــه حافظــــــه بلندمــــــدت و تثبیــــــت آن بــــ

ــه          ــاز ب ــه نی ــواب اســت ک ــد خ ــاي مول ــون ه ــتن هورم ــین رف ــد، بحــث از ب ــت کنی ــه آن دق ــد ب ــه بای ــري ک ــم ت ــه مه نکت
ــه             ــداري و مطالع ــین بی ــاعت ب ــک س ــا ی ــاعت ت ــیم س ــد و ن ــا نروی ــاب ه ــراغ کت ــداري، س ــد از بی ــله بع ــت بالفاص ــر اس ــابراین بهت بن

فاصله ایجاد کنید تا این هورمون ها به کلی از خون پاك شوند

  

دیگر دارید حرفه اي می شو

ــ   ــت،برنامه ری ــزي اس ــه ری ــارم برنام ــام چه گ
ــدت       ــد م ــی بلن ــزي داریم،یک ــه ری ــوع برنام ــا دو ن کنیم،م

ــا ســه هفتــه اي بــین آزمــون هــا            ــی اعتمــاد کنیــد و دیگــري در کوتــاه مــدت،یعنی در فواصــل دو ی آزمایش
ــت      ــی هس ــثال روش ــت م ــادي هس ــاي زی ــه روش ه ــن دو هفت در ای

ــوده ــه  ،ب ــن صــورت ک ــه ای ب
ــد     30 ــی کنید،چــه ســاعتی چــه درســی بخوانی ــی م ــیش بین ــه، پ ــاي هفت ــا انته ــه ت ثانی
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کــه بســیار   هســتنمــی کــنم طــی چنــد میلیــون ســال اخیــر کســی از ایــن روش نتیجــه گرفتــه باشــد،روش دیگــري هــم              
هـــزار  100از مشــاورش مــی خواهــد کــه بــه ازاي      

ــن            ــه از ای ــد ک ــد و بع ــتفاده کن ــو اس ــرین نح ــه بهت ــر ب ــاقی عم ــرمایه اش در ب ــد از س ــه بتوان ــد ک ــنهاد کن ــیوه اي پیش ــه او ش دالر،ب
ــن      ــه ای ــون ب ــورد آزم ــت،در م ــاده اي اس ــیار س ،روش بس

ــرده     ــت ک ــد را یادداش ــاي روز بع ــه ه ــاي  ام و کاره
کــه ایــن روش دو حســن عمــده دارد،اول این  !امــروز را ارزیــابی مــی کنیــد کــه چــه قــدر طبــق برنامــه پــیش رفتــه ایــد،همین           

وقتــی برنامــه اي را شــب مــی نویسید،ضــمیر ناخودآگــاه تــا صــبح روي نحــوه اجرایــی شــدن آن فکــر مــی کنــد و صــبح روز               
ــق          ــه تعوی ــابی ب ــه ارزی ــن ک ــري ای ــد داد و دیگ ــام خواهی ــا را انج ــد آن کاره درص

  .د،همان حاسبوا قبل ان تحاسبوي خودمان

ــوانم      ــی ت ــنم م ــر ک ــی هن ــن خیل ــر م ــود،یعنی اگ ــی ش تخصصــی م
ا حــداکثر رشــته هــاي شــامل درس هــاي خوانــدنی را بیــان کــنم،در مــورد         

ــیش        ــرم پ ــه ت ــه س ــابی را ک ــه کت ــیده البت ــما رس ــت ش ــه دس ــاب ب ــه کت ــین لحظ ــیم در هم ــرض کن ــد و    ،ف ــده ای ــان خوان ــب امتح ش
ــا          ــه ه ــین مای ــود در هم ــی ش ــزي م ــدش چی ــد بخوانی ــراي ارش ــاره ب ــد دوب ــی خواهی ــیدن   اآلن م ــت رس ــه دس ــون ب ــم اکن در .ي ه

ــه              ــاب را بخوانیم،البت ــداري از کت ــه مق ــدت و چ ــه م ــروز چ ــه ام ــم ک ــرده ای ــین ک ــل مع ــب قب ــه ش ــتم ک ــزي گف ــه ری ــه برنام مرحل
ــا هــم  اعت باشــد،ســ شــش ــا دهــه شصــتی ه چون م

ــرم شــدن داریــم و        ــراي گ ــانی ب ــاز بــه زم ــان   ســهنی ــاعت زم س
ــت      ــاعت وق ــش س ــتر از ش ــد و بیش ــی رس ــر م ــه نظ ب

مطالـــب را مـــرور  ،مطالعــه بـــراي کنکـــور شـــبیه شـــخم زدن یــک زمـــین کشـــاورزي اســـت،یعنی قـــرار اســت بـــا عمـــق معینـــی   
ــل از            ــد قب ــی گوی ــما م ــید،به ش ــدي بپرس ــار بل ــاورز ک ــر کش ــه از ه ــدم بزنیم،البت ــطح ق ــه روي س ــیم و ن ــاه بکن ــه چ ــه ا کنیم،ن ینک

رض و محـــدوده آن آشـــنا شـــوید،در مطالعـــه بـــه ایـــن مرحلـــه مـــی  
گویند،مطالعــه اجمــالی،یعنی شــما روزنامــه وار فقــط بــه قصــد آشــنا شــدن بــا مطلب،یــک دور مطلــب را مــرور مــی کنیــد،در              
ــان      ــراي خودتـ ــه اي بـ ــرده و روي برگـ ــدا کـ ــتن را پیـ ــکلت مـ ــتخوان بنـــدي و اسـ ــد و اسـ ــه کنیـ ــا توجـ ــه تیترهـ ــه بـ ایـــن مرحلـ

ــه دوم           ــده در مرحل ــاد ش ــان ایج ــم برایت ــایی ه ــوال ه ــا س ــد و طبیعت ــت آورده ای ــه دس ــب ب ــبی از مطل ــویر نس ــه تص ــون ک ــب اکن خ
ــان             ــه نظرت ــه ب ــاتی را ک ــم و نک ــات مه ــد و نک ــه کنی ــی خوانید،مطالع ــب را م ــن مطل ــه ای ــت ک ــر اس ــار آخ ــن ب ــار ای ــه انگ ــوري ک ط
ــرداري روش    ــت بـ ــث یادداشـ ــم در مبحـ ــایل مهـ ی از مسـ

ــم،         ــی دان ــد م ــیار مفی ــوع بس ــن موض ــراي ای ــر را ب ــه الیتن ــت،من جعب ــرور آن هاس ــتفاده      م ــر اس ــه الیتن ــه از جعب ــی ک ــون وقت چ
ی مــرور مــ   ،مطالــب رافراموشــی دکتــر الیتنر   مــی کنیــد،هیچ یادداشــت راکــدي نداریــد و مطالــب طبــق منحنــی هــاي عــدم         

نمــی کــنم طــی چنــد میلیــون ســال اخیــر کســی از ایــن روش نتیجــه گرفتــه باشــد،روش دیگــري هــم              
از مشــاورش مــی خواهــد کــه بــه ازاي      مشــاور یــک میلیــاردر معــروف اســت،این بابــا        دوســتش مــی دارم و ابــداع   

ــن            ــه از ای ــد ک ــد و بع ــتفاده کن ــو اس ــرین نح ــه بهت ــر ب ــاقی عم ــرمایه اش در ب ــد از س ــه بتوان ــد ک ــنهاد کن ــیوه اي پیش ــه او ش دالر،ب
ــدار      ــین مق ــاره هم ــرد دوب ــی گی ــه م ــیوه نتیج ــد  ش ــی ده ــایزه م ــه او ج ــن     ب ــه ای ــون ب ــورد آزم ــت،در م ــاده اي اس ــیار س ،روش بس

ــواب      ــل از خ ــب قب ــر ش ــه ه ــت ک ــکل اس ــدت،   ش ــد م ــه بلن ــاس برنام ــرده    برن ،بر اس ــت ک ــد را یادداش ــاي روز بع ــه ه ام
امــروز را ارزیــابی مــی کنیــد کــه چــه قــدر طبــق برنامــه پــیش رفتــه ایــد،همین           

وقتــی برنامــه اي را شــب مــی نویسید،ضــمیر ناخودآگــاه تــا صــبح روي نحــوه اجرایــی شــدن آن فکــر مــی کنــد و صــبح روز               
ــال       ــه احتم ــاه ب ــاخود آگ ــورت ن ــه ص ــد ب ــق          90بع ــه تعوی ــابی ب ــه ارزی ــن ک ــري ای ــد داد و دیگ ــام خواهی ــا را انج ــد آن کاره درص

د،همان حاسبوا قبل ان تحاسبوي خودماننمی افتد و هر کاري را دقیقا در همان روز ارزیابی می کنی

ــا     ــر بحــث تقریب ــا دیگ ــن ج ــا،از ای ــاب ه ــه کت ــیدیم ب ــاالخره رس ــوانم      ب ــی ت ــنم م ــر ک ــی هن ــن خیل ــر م ــود،یعنی اگ ــی ش تخصصــی م
ا حــداکثر رشــته هــاي شــامل درس هــاي خوانــدنی را بیــان کــنم،در مــورد         اجرایــی یــ شــیوه خوانــدن کتــاب هــاي مــدیریت     

  .و محاسباتی باید به اهل فنش رجوع کنید

ــیش        ــرم پ ــه ت ــه س ــابی را ک ــه کت ــیده البت ــما رس ــت ش ــه دس ــاب ب ــه کت ــین لحظ ــیم در هم ــرض کن ف
ــا          ــه ه ــین مای ــود در هم ــی ش ــزي م ــدش چی ــد بخوانی ــراي ارش ــاره ب ــد دوب ــی خواهی اآلن م

ــه              ــاب را بخوانیم،البت ــداري از کت ــه مق ــدت و چ ــه م ــروز چ ــه ام ــم ک ــرده ای ــین ک ــل مع ــب قب ــه ش ــتم ک ــزي گف ــه ری ــه برنام مرحل
ــین     ــاب مشــخص ب ــراي یــک کت ــن مــدت زمــان ب ــنم ای ــا  ســهپیشــنهاد مــی ک شــشت

ــدیمی    ــام کاالهــاي ق ــل تم ــا رو یادتونــه؟   (مث ــز گــازوئیلی ه ــم و       )بن ــدن داری ــرم ش ــراي گ ــانی ب ــاز بــه زم نی
ــت   ــه دس ــاب ب ــبیدن کت ــور  (چس ــه تن ــان ب ــبیدن ن ــل چس ــت     ) مث ــاعت وق ــش س ــتر از ش ــد و بیش ــی رس ــر م ــه نظ ب

  .کننده می آید هم به نظر خستهروي یک موضوع 

مطالعــه بـــراي کنکـــور شـــبیه شـــخم زدن یــک زمـــین کشـــاورزي اســـت،یعنی قـــرار اســت بـــا عمـــق معینـــی   
ــل از            ــد قب ــی گوی ــما م ــید،به ش ــدي بپرس ــار بل ــاورز ک ــر کش ــه از ه ــدم بزنیم،البت ــطح ق ــه روي س ــیم و ن ــاه بکن ــه چ کنیم،ن

رض و محـــدوده آن آشـــنا شـــوید،در مطالعـــه بـــه ایـــن مرحلـــه مـــی  زمـــین را شـــخم بزنیـــد بایـــد در زمـــین قـــدم زده بـــا عـــوا 
گویند،مطالعــه اجمــالی،یعنی شــما روزنامــه وار فقــط بــه قصــد آشــنا شــدن بــا مطلب،یــک دور مطلــب را مــرور مــی کنیــد،در              
ــان      ــراي خودتـ ــه اي بـ ــرده و روي برگـ ــدا کـ ــتن را پیـ ــکلت مـ ــتخوان بنـــدي و اسـ ــد و اسـ ــه کنیـ ــا توجـ ــه تیترهـ ــه بـ ایـــن مرحلـ

ــه دوم           ــده در مرحل ــاد ش ــان ایج ــم برایت ــایی ه ــوال ه ــا س ــد و طبیعت ــت آورده ای ــه دس ــب ب ــبی از مطل ــویر نس ــه تص ــون ک ــب اکن خ
ــان             ــه نظرت ــه ب ــاتی را ک ــم و نک ــات مه ــد و نک ــه کنی ــی خوانید،مطالع ــب را م ــن مطل ــه ای ــت ک ــر اس ــار آخ ــن ب ــار ای ــه انگ ــوري ک ط

ــد    ــت کنیـ ــب کند،یادداشـ ــت را جلـ ــراح تسـ ــر طـ ــت نظـ ــن اسـ ــرداري روش   ،یکممکـ ــت بـ ــث یادداشـ ــم در مبحـ ــایل مهـ ی از مسـ
ــم،         ــی دان ــد م ــیار مفی ــوع بس ــن موض ــراي ای ــر را ب ــه الیتن ــت،من جعب ــرور آن هاس م

مــی کنیــد،هیچ یادداشــت راکــدي نداریــد و مطالــب طبــق منحنــی هــاي عــدم         

نمــی کــنم طــی چنــد میلیــون ســال اخیــر کســی از ایــن روش نتیجــه گرفتــه باشــد،روش دیگــري هــم              
دوســتش مــی دارم و ابــداع   

ــن            ــه از ای ــد ک ــد و بع ــتفاده کن ــو اس ــرین نح ــه بهت ــر ب ــاقی عم ــرمایه اش در ب ــد از س ــه بتوان ــد ک ــنهاد کن ــیوه اي پیش ــه او ش دالر،ب
ــدار      ــین مق ــاره هم ــرد دوب ــی گی ــه م ــیوه نتیج ش

ــواب      ــل از خ ــب قب ــر ش ــه ه ــت ک ــکل اس ش
امــروز را ارزیــابی مــی کنیــد کــه چــه قــدر طبــق برنامــه پــیش رفتــه ایــد،همین           

وقتــی برنامــه اي را شــب مــی نویسید،ضــمیر ناخودآگــاه تــا صــبح روي نحــوه اجرایــی شــدن آن فکــر مــی کنــد و صــبح روز               
ــال       ــه احتم ــاه ب ــاخود آگ ــورت ن ــه ص ــد ب بع

نمی افتد و هر کاري را دقیقا در همان روز ارزیابی می کنی

  :گام پنجم

ــا     ــر بحــث تقریب ــا دیگ ــن ج ــا،از ای ــاب ه ــه کت ــیدیم ب ــاالخره رس ب
شــیوه خوانــدن کتــاب هــاي مــدیریت     

و محاسباتی باید به اهل فنش رجوع کنیددرس هاي مهندسی 

ــیش        ــرم پ ــه ت ــه س ــابی را ک ــه کت ــیده البت ــما رس ــت ش ــه دس ــاب ب ــه کت ــین لحظ ــیم در هم ــرض کن ف
ــا          ــه ه ــین مای ــود در هم ــی ش ــزي م ــدش چی ــد بخوانی ــراي ارش ــاره ب ــد دوب ــی خواهی اآلن م

ــه              ــاب را بخوانیم،البت ــداري از کت ــه مق ــدت و چ ــه م ــروز چ ــه ام ــم ک ــرده ای ــین ک ــل مع ــب قب ــه ش ــتم ک ــزي گف ــه ری ــه برنام مرحل
ــین     ــاب مشــخص ب ــراي یــک کت ــن مــدت زمــان ب ــنم ای پیشــنهاد مــی ک

ــدیمی    ــاي ق ــام کااله ــل تم مث
ــراي   ــبی ب ــت  مناس ــه دس ــاب ب ــبیدن کت چس

روي یک موضوع گذاشتن 

مطالعــه بـــراي کنکـــور شـــبیه شـــخم زدن یــک زمـــین کشـــاورزي اســـت،یعنی قـــرار اســت بـــا عمـــق معینـــی   
ــل از            ــد قب ــی گوی ــما م ــید،به ش ــدي بپرس ــار بل ــاورز ک ــر کش ــه از ه ــدم بزنیم،البت ــطح ق ــه روي س ــیم و ن ــاه بکن ــه چ کنیم،ن

زمـــین را شـــخم بزنیـــد بایـــد در زمـــین قـــدم زده بـــا عـــوا 
گویند،مطالعــه اجمــالی،یعنی شــما روزنامــه وار فقــط بــه قصــد آشــنا شــدن بــا مطلب،یــک دور مطلــب را مــرور مــی کنیــد،در              
ــان      ــراي خودتـ ــه اي بـ ــرده و روي برگـ ــدا کـ ــتن را پیـ ــکلت مـ ــتخوان بنـــدي و اسـ ــد و اسـ ــه کنیـ ــا توجـ ــه تیترهـ ــه بـ ایـــن مرحلـ

  .نیدیادداشت ک

ــه دوم           ــده در مرحل ــاد ش ــان ایج ــم برایت ــایی ه ــوال ه ــا س ــد و طبیعت ــت آورده ای ــه دس ــب ب ــبی از مطل ــویر نس ــه تص ــون ک ــب اکن خ
ــان             ــه نظرت ــه ب ــاتی را ک ــم و نک ــات مه ــد و نک ــه کنی ــی خوانید،مطالع ــب را م ــن مطل ــه ای ــت ک ــر اس ــار آخ ــن ب ــار ای ــه انگ ــوري ک ط

ــد    ــت کنیـ ــب کند،یادداشـ ــت را جلـ ــراح تسـ ــر طـ ــت نظـ ــن اسـ ممکـ
ــم،         ــی دان ــد م ــیار مفی ــوع بس ــن موض ــراي ای ــر را ب ــه الیتن ــت،من جعب ــرور آن هاس م

مــی کنیــد،هیچ یادداشــت راکــدي نداریــد و مطالــب طبــق منحنــی هــاي عــدم         
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ــی     ــما م ــدت ش ــد م ــه بلن ــب وارد حافظ ــودمطال ــاخت ،ش ــه را در روش س جعب
بنویســـید،ممکن - یـــک طـــرف ســـوال و طـــرف دیگـــر جـــواب

ــه          ــد ک ــد ش ــه خواهی ــد متوج ــا بع ــی گیرد،ام ــما م ــادي از ش ــت زی ــی وق ــد،فیش نویس ــر برس ــه نظ ــدت ب ــاه م ــت در کوت ــن   اس ــا ای ب
ــی         ــام م ــار انج ــک ک ــا ی ــر روز دقیق ــی ه ،عالوه بــر ایــن وقت

ــن   ــد وای ــدف    ش ــوي ه ــه س ــگی ب ــات همیش حرک

ــه          ــد ، برگ ــرور کردی ــار م ــی دو ب ــه را یک ــر دو روي برگ ــه ه ــس از اینک ــد و پ کنی

ــه اول برداریـــد  ــد از خانـ ــد و  .بودیـ ــه بخوانیـ ــا را از روي برگـ ــوال هـ سـ
ــد و    ــرار دهی ــه اول ق ــددا در خان ــد مج ــد نبودی ــه بل ــایی را ک ــد   آنه ــه بل ــایی را ک آنه
ــد  ــرار دهی ــاع بیشــتر ق ــایی  در .ارتف ــه ه ــان برگ پای

ــه را        ــروه برگ ــت دو گ ــت و ظرفی ــده اس ــل نش ــوز تکمی ــه دوم هن ــرا خان ــد زی نمیزنی
ــواب سواال   ــه ج ــایی ک ــه ه ــد و برگ ــروع کنی ــه  ه اول ش ــه خان ــتید ب ــد هس ــان را بل ــل  تش دوم منتق
ــاي روز      ــه ه ــا برگ ــا ب ــه ه ــن برگ ــا ای ــد ت ــرار میدهی ــی ق ــذ رنگ ــد و در پشــت کاغ ــوند   میکنی ــوط نش ــته مخل ــه  . گذش ــایی ک ــه ه برگ

   .امروز تهیه کرده اید در خانه اول قرار دهید

ــی     ــروع م ــه ش ــن خان ــده از ای ــل ش ــل تکمی ــف     دوم روز قب ــاي ردی ــه ه ــط برگ ــی فق ــیم ول کن
ــدهیم       ــرار می ــوم ق ــه س ــداي خان ــا را در ابت ــم آنه ــحیح دادی ــخ ص ــواالت پاس ــه س ــر ب ــداریم و اگ ــه   برمی ــن برگ و پشــت ای

ــه دوم  ــده در خان ــی  باقیمان ــذ رنگ ــریم و کاغ ــوتر میب را جل
ــتیم در         ــد هس ــان را بل ــه پاسخش ــایی را ک ــه ه ــردیم و برگ ــه اول برمیگ ــه خان ــپس ب  س

ــتیم          ــد نیس ــان را بل ــه پاسخش ــایی را ک ــه ه ــدهیم و برگ ــرار می ــی ق ــذ رنگ ــت کاغ ــه دوم و پش ــدي     خان ــاي جدی ــه ه ــراه برگ بهم

ــرور    ــار م ــنج ب ــس از پ ــه  د و پ ــک ماه ــازه ی ــی    در ب ــما م ــدت ش ــد م ــه بلن ــب وارد حافظ مطال
یـــک طـــرف ســـوال و طـــرف دیگـــر جـــواب-،فـــیش هـــا را بـــه صـــورت ســـوال و جـــوابانتهـــاي مقالـــه آورده ام

ــه          ــد ک ــد ش ــه خواهی ــد متوج ــا بع ــی گیرد،ام ــما م ــادي از ش ــت زی ــی وق ــد،فیش نویس ــر برس ــه نظ ــدت ب ــاه م ــت در کوت اس
ــرده ایــد        ــویی ک ــرفه ج ــان عظیمــی را ص ــه زم ــنظم چ ــاي م ــی        مروره ــام م ــر روز دقیقــا یــک کــار انج ــی ه ــن وقت ،عالوه بــر ای

ــد        ــال خواه ــما فع ــاه ش ــمیر ناخودآگ ــد ماند،ض ــز خواهی ــزه و متمرک ــد،با انگی ــن  دهی ــد وای ش
  .به شما انرژي داده و اعتماد به نفستان را افزایش می دهد

  :جعبه الیتنر

  

  

  
  
  
  
  

  : مراحل کار با جعبه الیتنر

ــا را تکمیــ    ــه ه ــدادي از برگ ــی لتع ــه          م ــد ، برگ ــرور کردی ــار م ــی دو ب ــه را یک ــر دو روي برگ ــه ه ــس از اینک ــد و پ کنی
   .خانه اول جعبه قرار دهید

ــه  ــروز تهیـ ــه دیـ ــایی را کـ ــه هـ ــدا برگـ ــرده  ابتـ ــه اول برداریـــد کـ ــد از خانـ بودیـ
ــد   ــاطر بیاوری ــه خ ــا را ب ــد و   .ه ــرار دهی ــه اول ق ــددا در خان ــد مج ــد نبودی ــه بل ــایی را ک آنه

ــا     ــک کاغــذ رنگــی ب ــا ی ــن برگــه ه ــد و پشــت ای ــل کنی ــه دوم منتق ــه خان ــد  د ب ــرار دهی ــاع بیشــتر ق ارتف
   .کرده اید در خانه اول قرار دهید را که در روز دوم براي اولین بار تهیه

ــت    ــه دوم دس ــاي خان ــه ه ــه برگ ــه را        ب ــروه برگ ــت دو گ ــت و ظرفی ــده اس ــل نش ــوز تکمی ــه دوم هن ــرا خان ــد زی نمیزنی
ــاي خا ــه ه ــبرگ ــواب سواال  ن ــه ج ــایی ک ــه ه ــد و برگ ــروع کنی ه اول ش

ــاي روز      ــه ه ــا برگ ــا ب ــه ه ــن برگ ــا ای ــد ت ــرار میدهی ــذ رنگــی ق ــد و در پشــت کاغ میکنی
امروز تهیه کرده اید در خانه اول قرار دهید پاسخشان را بلد نیستید بهمراه برگه هاي جدیدي که

ــ  ــت خان ــون ظرفی ــی     هچ ــروع م ــه ش ــن خان ــده از ای ــل ش ــل تکمی دوم روز قب
ــدهیم       ــرار می ــوم ق ــه س ــداي خان ــا را در ابت ــم آنه ــحیح دادی ــخ ص ــواالت پاس ــه س ــر ب ــداریم و اگ برمی

ــد    ــرار دهی ــتر ق ــاع بیش ــا ارتف ــی ب ــذ رنگ ــک کاغ ــا ی ــاي . ه ــه ه ــمنا برگ ــه دوم  ض ــده در خان باقیمان
ــا    ــه ه ــن برگ ــت ای ــذاریم را در پش ــتیم در        .میگ ــد هس ــان را بل ــه پاسخش ــایی را ک ــه ه ــردیم و برگ ــه اول برمیگ ــه خان ــپس ب س

ــتیم          ــد نیس ــان را بل ــه پاسخش ــایی را ک ــه ه ــدهیم و برگ ــرار می ــی ق ــذ رنگ ــت کاغ ــه دوم و پش خان
   .اول قرار میدهیم که امروز تهیه کرده ایم در خانه

ــ ــرور   کنی ــار م ــنج ب ــس از پ د و پ
انتهـــاي مقالـــه آورده ام

ــه          ــد ک ــد ش ــه خواهی ــد متوج ــا بع ــی گیرد،ام ــما م ــادي از ش ــت زی ــی وق ــد،فیش نویس ــر برس ــه نظ ــدت ب ــاه م ــت در کوت اس
ــد        ــویی کــرده ای ــی را صــرفه ج ــان عظیم ــه زم ــاي مــنظم چ مروره

ــد        ــال خواه ــما فع ــاه ش ــمیر ناخودآگ ــد ماند،ض ــز خواهی ــزه و متمرک ــد،با انگی دهی
به شما انرژي داده و اعتماد به نفستان را افزایش می دهد

جعبه الیتنرروش ساخت 

مراحل کار با جعبه الیتنر
  

 
ــا را تکمیــ   : اول روز  ــه ه ــدادي از برگ تع

خانه اول جعبه قرار دهید ها را در
 

ــه : روز دوم  ــروز تهیـ ــه دیـ ــایی را کـ ــه هـ ــدا برگـ ابتـ
ــواب  ــد ج ــعی کنی  س

ــبود ــا    ی ــک کاغــذ رنگــی ب ــا ی ــن برگــه ه ــد و پشــت ای ــل کنی ــه دوم منتق ــه خان د ب
را که در روز دوم براي اولین بار تهیه

 
ــوم  ــت   : روز س ــه دوم دس ــاي خان ــه ه ــه برگ ب

ــم از.دارد ــاز ه ــاي خا ب ــه ه برگ
ــاي روز      ــه ه ــا برگ ــا ب ــه ه ــن برگ ــا ای ــد ت ــرار میدهی ــی ق ــذ رنگ ــد و در پشــت کاغ میکنی

پاسخشان را بلد نیستید بهمراه برگه هاي جدیدي که
 
 

ــارم  ــ : روز چه ــت خان ــون ظرفی چ
ــوتر را ــدهیم       جل ــرار می ــوم ق ــه س ــداي خان ــا را در ابت ــم آنه ــحیح دادی ــخ ص ــواالت پاس ــه س ــر ب ــداریم و اگ برمی

ــد    ــرار دهی ــتر ق ــاع بیش ــا ارتف ــی ب ــذ رنگ ــک کاغ ــا ی ه
ــا    ــه ه ــن برگ ــت ای را در پش

ــتیم          ــد نیس ــان را بل ــه پاسخش ــایی را ک ــه ه ــدهیم و برگ ــرار می ــی ق ــذ رنگ ــت کاغ ــه دوم و پش خان
که امروز تهیه کرده ایم در خانه
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ــن     ــا ای ــد چهــار روز صــبر کنبــد ت ــروه برگــه در نظــر گرفتــه شــده و بای ــار گ ــراي چه ــه ســوم ب ــه هــر . قســمت تکمیــل شــود خان البت
   .برگه ها یک کاغذ رنگی میگذارید

ــد     ــد ش ــر خواه ــا پ ــه ه ــین برگ ــس از ورود اول ــاي  . وز پ ــنجم ج ــه پ خان

ــود    ــل ش ــه تکمی ــمت جعب ــر   .قس ــین ه ــه ب همیش
ــا     ــف ب ــاي مختل ــه روزه ــوط ب ــاي مرب ــه ه ــا برگ ــد ت ــرار دهی ــوط  ق ــم مخل ه

ــما         ــوند و ش ــارج میش ــه خ ــل جعب ــا از داخ ــه ه ــدریج برگ ــه ت ــم ب ــی و یک ــانی     از روز س ــا را بایگ ــه ه ــن برگ ــد ای میتوانی
ــه آن م     ــید ک ــئن باش ــد مطم ــاوت میتوانی ــاي متف ــه در زمانه ــوع را برگ وض

ــارج       ــت،مثل خ ــادي اس ــالش زی ــتلزم ت ــوب مس ــروع خ ،یک ش
ــه        ــازه اي ب ــاده و ت ــنگ و س ــاد قش ــز ابع ــابق،همه چی ــادات س ــه ع ــوه جاذب ــدن از ق ــدا ش ــض ج ــه مح ــا ب ام
ــه             ــر ب ــاي منحص ــتعداد ه ــا و اس ــی ه ــد ویژگ ــما بای ــراد نیست،ش ــه اف ــا بقی ــت ب ــاهرش رقاب ــالف ظ ــر خ ــور ب کنک

  .وفق و پیروز و سربلند باشید

  یا حق                                                                                                                               

  محمد سبزي                   
  90تابستان                                                                                                                            

ــن     ــا ای ــد چهــار روز صــبر کنبــد ت ــروه برگــه در نظــر گرفتــه شــده و بای ــار گ ــراي چه ــه ســوم ب خان
برگه ها یک کاغذ رنگی میگذارید روز پس از ورود برگه ها از خانه دوم به خانه سوم پشت این

ــه را دارد و    ــروه برگ ــت گ ــاي هش ــارم ج ــه چه ــت ر خان ــد    هش ــد ش ــر خواه ــا پ ــه ه ــین برگ ــس از ورود اول وز پ
   .دارد و شانزده روز طول میکشد تا تکمیل شود

ــه اي    ــرور وقف ــار م ــر در ک ــد  اگ ــر     30نیندازی ــا ه ــید ت ــد کش ــول خواه ــود    5روز ط ــل ش ــه تکمی ــمت جعب قس
ــتر    ــاع بیش ــا ارتف ــی ب ــذ رنگ ــک کاغ ــه ی ــا     برگ ــف ب ــاي مختل ــه روزه ــوط ب ــاي مرب ــه ه ــا برگ ــد ت ــرار دهی ق

ــما         ــوند و ش ــارج میش ــه خ ــل جعب ــا از داخ ــه ه ــدریج برگ ــه ت ــم ب ــی و یک از روز س
ــس از   ــرا پ ــد زی ــر    5نمایی ــز ه ــت آمی ــرار موفقی ــار تک ــه آن م     ب ــید ک ــئن باش ــد مطم ــاوت میتوانی ــاي متف ــه در زمانه برگ
  .اید و هیچگاه آن را فراموش نخواهید کرد براي همیشه فرا گرفته

ــادگی،    ــین س ــد،به هم ــام ش ــوید    تم ــار ش ــه ک ــت ب ــر دس ــارج      هرچه زودت ــت،مثل خ ــادي اس ــالش زی ــتلزم ت ــوب مس ــروع خ ،یک ش
ــو  ــاتل از ج ــک ش ــدن ی ــه        ،ش ــازه اي ب ــاده و ت ــنگ و س ــاد قش ــز ابع ــابق،همه چی ــادات س ــه ع ــوه جاذب ــدن از ق ــدا ش ــض ج ــه مح ــا ب ام

ــه             ــر ب ــاي منحص ــتعداد ه ــا و اس ــی ه ــد ویژگ ــما بای ــراد نیست،ش ــه اف ــا بقی ــت ب ــاهرش رقاب ــالف ظ ــر خ ــور ب کنک
وفق و پیروز و سربلند باشیدمبا خودتان به رقابت بپردازید، ،فرد خودتان را کشف کنید و هر روز براي بهتر شدن

                                                                                                                     

                                                                                                                           
                                                                                                                           

  

 
 

ــن     ــا ای ــد چهــار روز صــبر کنبــد ت ــروه برگــه در نظــر گرفتــه شــده و بای ــار گ ــراي چه ــه ســوم ب خان
روز پس از ورود برگه ها از خانه دوم به خانه سوم پشت این

 
ــه را دارد و    ــروه برگ ــت گ ــاي هش ــارم ج ــه چه خان

دارد و شانزده روز طول میکشد تا تکمیل شود پانزده گروه برگه را
 

ــه اي    ــرور وقف ــار م ــر در ک اگ
ــروه ــتر    دو گ ــاع بیش ــا ارتف ــی ب ــذ رنگ ــک کاغ ــه ی برگ
ــوند  ــما        .نش ــوند و ش ــارج میش ــه خ ــل جعب ــا از داخ ــه ه ــدریج برگ ــه ت ــم ب ــی و یک از روز س

ــس از   ــرا پ ــد زی نمایی
براي همیشه فرا گرفته

  
  

ــادگی،    ــین س ــد،به هم ــام ش تم
ــو  ــاتل از ج ــک ش ــدن ی ش

ــی گیرد،  ــود م ــه            خ ــر ب ــاي منحص ــتعداد ه ــا و اس ــی ه ــد ویژگ ــما بای ــراد نیست،ش ــه اف ــا بقی ــت ب ــاهرش رقاب ــالف ظ ــر خ ــور ب کنک
فرد خودتان را کشف کنید و هر روز براي بهتر شدن
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