میتًانازطریقتًلیذمحتًاثريتمىذشذ؟
چطًر 

ضبیذ تب ثِ حبل ایي جولِ سا صیبد ضٌیذُ ثبضیذ کِ :تیشترفکرکىیذيتیشترپًلذارشًیذ .دلیل ایي حشف
ایي است کِ اضخبغی کِ ثیطتش فکش هیکٌٌذ ایذُّبی ثیطتشی ثِ رٌّطبى هیسسذ .ایذُّبیی کِ ثشٍت
سشضبسی سا ًػیجطبى هیکٌذ.
ثب سضذ ٍ پیطشفت تکٌَلَطی ثِ خػَظ ایٌتشًت دیگش ایي سٍصّب دٍسُای ًیست کِ سخت کبس کشد .دیگش صهبى
آى است کِ سا َّضوٌذاًِ کبس کٌیذ .دس ایي سٍصّب یب ثبیذ اص ثذى دیگشاى ثِ سَد خَدتبى کبس ثکطیذ یب ّن اص
رّي خَدتبى ثشای ثشٍتوٌذ ضذى استفبدُ کٌیذ.
تَلیذ هحتَا ًوًَِای اص َّضوٌذاًِ فکش کشدى است .جبیی کِ ضوب هیتَاًیذ توبم استؼذاد ٍ تَاًبیی فکشی خَد
سا ثِ سخ دیگشاى ثکطیذ .اص تَاًبیی ٍ استؼذاد خَد استفبدُ کٌیذ ٍ ّش آًچِ سا دس رّي داسیذ سٍی کبغز ثیبٍسیذ.
تَلیذ هحتَا یک هْبست است .هْبستی کِ ثب توشیي صیبد سٍص ثِ سٍص ثیطتش ٍ ثیطتش هیضَدّ .ش چِ هْبست تَلیذ
هحتَا تَسط ضوب صیبدتش ضَد ثِ ساحتی هیتَاًیذ اص طشیك ایٌتشًت ثشٍت سشضبسی سا ًػیت خَد کٌیذ.
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چطًرمحتًایآمًزشیخًدراارائٍدَیم؟
اسائِی هحتَاّبی آهَصضی اًَاع هختلفی داسد:

فایلَایالکتريویکی:

ایي سٍش یکی اص هتذاٍلتشیي سٍشّبست .توبم هطبلجی کِ تَلیذ کشدُایذ سا ثِ غَست یک فبیل  PDFتْیِ
کٌیذً .بم ٍ لیٌک سبیت خَد سا ًیض دس ایي فبیل یبدداضت کٌیذ .هشدم صیبدی ایي فبیلّب سا دس گَضی یب کبهپیَتش
خَد رخیشُ هیکٌٌذ ٍ دس غَست ًیبص اص آى استفبدُ هیکٌٌذ.

فایلَایصًتییاپادکست:

کوتش سبیتی سا هیتَاى پیذا کشد کِ آهَصشّبی تخػػی خَد سا ثِ غَست فبیلّبی غَتی تْیِ کٌذ .هشدم ایي
سٍصّب سشاؽ آهَصشّبیی هیسًٍذ کِ ثِ ٍسیلِ آًْب ثتَاًٌذ دس ّش لحظِ ٍ ّش جبیی اص آى ثْشُ ثجشًذ .حتوبً اص ایي
ایذُ استفبدُ کٌیذ.

فایلَایيیذیًیی:

فبیلّبی ٍیذیَیی ثْتشیي ساّکبس ثشای آهَصش است .آهَصضی کِ ّن ثِ غَست ثػشی است ٍ ّن تػَیشی .ایي
سٍش دٍ هضیت ثشای ضوب داسد:

مسیتايل:
هشدم ثب دیذى آهَصشّب ساحتتش ثِ کست ٍ کبس ضوب اػتوبد هیکٌٌذ ٍ ّویي ثشای ضوب کبفی است تب دفؼبت ثؼذ
ّن ثِ سبیت ضوب سش ثضًٌذ.

مسیتديم:
فبیلّبی ٍیذیَیی ثِ ساحتی کست ٍ کبس ٍ ضخع ضوب سا ثِ یک ثشًذ تجذیل هیکٌذ .ثشًذ ضذى ثب ایي سٍش آى
ّن دس سطح ایٌتشًت ثشٍت صیبدی سا ًػیت ضوب خَاّذ کشد.
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تین "کبفِ ًیبص" دس ایي همبلِ سؼی داسد ًکبتی ثسیبس هْن دس هَسد ًحَُی تَلیذ هحتَا اسائِ دّذ .سؼی کٌیذ ایي
هْبستّبیی کِ ثِ ضوب آهَصش دادُ هیضَد سا فشا ثگیشیذ ٍ ثِ ضخػی حشفِای دس صهیٌِی تَلیذ هحتَا تجذیل
ضَیذ.
تاماَمراٌتاشیذ....

 .1ویازيمشکلمخاطةراتذاویذيسؼیدرترطرفکردنآنتاشیذ

ضشط اٍل دس تَلیذ هحتَا ایي است کِ اص ًیبصّب ٍ هطکالت هخبطجیي خَد اطالع داضتِ ثبضیذ .ثِ طَس هثبل
خیلی اص اضخبغی کِ دس حَصُی ایٌتشًت ٍ کست ٍ کبسّبی ایٌتشًتی فؼبلیت هیکٌٌذ اص ًذاضتي ثبصدیذ کٌٌذُ
گلِ هٌذ ّستٌذ.
اگش تَاًبیی ٍ استؼذاد ضوب دس کست ٍ کبسّبی ایٌتشًتی ٍ تَلیذ هحتَا دس ایي صهیٌِ است ثِ ساحتی هیتَاًیذ دس
ایي هَسد همبلِّبیی سا تَلیذ کٌیذ .همبلِّبیی کِ خَدتبى ػوالً آى سا ثِ غَست ػولی دس کست ٍ کبس ایٌتشًتی
خَد یب دیگشاى ثِ اثجبت سسبًذُایذ.
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دس ایي سٍش ثِ دٍ غَست ػول کٌیذ:

ريشرایگان:
ثیطتش هشدم ثِ غَست همبلِّبیی سایگبى ٍ هجبًی ّستٌذ .پس سؼی کٌیذ حذٍد  09دسغذ همبلِّبیی سا کِ
تَلیذ هیکٌیذ ثِ غَست سایگبى ثِ هخبطجیي خَد ػشضِ کٌیذ .ایي کبس ثبصدیذ کٌٌذُ سبیت ضوب سا ثبال هیثشد.

ريشپًلی:
حبال ٍلت آى است کِ  09دسغذ اص همبلِّبیی کِ تَلیذ هیکٌیذ سا ثِ هشدم ثفشٍضیذ .صهبًی هشدم اص ضوب خشیذ
هیکٌٌذ کِ ثِ ضوب ٍ کست ٍ کبستبى اػتوبد داضتِ ثبضٌذ.
اػتوبد ّن صهبًی ثِ ٍجَد هیآیذ کِ هطتشیّبی ضوب ًیبصضبى سا ثب خشیذ هحػَالت ضوب ثشطشف ضذُ ثذاًٌذ.
اگش تَاًستیذ ایي ًیبص سا دس هطتشی ًسجت ثِ هحػَالت خَد ثِ ٍجَد ثیبٍسیذ ثِ طَس یمیي هطتشی ًِ ایي ثبس،
ثلکِ ّش ثبس کِ ثِ هطکلی ثشخَسد کٌذ ثِ سبیت ضوب سش هی صًذ.
ایي ًکتِ سا هذ ًظش داضتِ ثبضیذ کِ هشدم ثِ ساحتی اص پَلطبى ًویگزسًذ .ثبیذ دلیلی ثشای پشداخت پَل ثِ ضوب
داضتِ ثبضٌذ .پس لطفبً سؼی ًکٌیذ کِ ّش هطلجی سا ثِ غَست یک فبیل آهَصضی دس ثیبٍسیذ ٍ دس ثشاثش اسائِی آى
اص هشدم طلت پَل کٌیذ.
ترایتًلیذمحتًافکرکىیذيتذينفکرَیچيقتدستتٍػملوسویذ.
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میکىیذمتمرکسشًیذ
 .2ريیمحتًاَاییکٍتًلیذ 

رّي اًسبى طَسی ثشًبهِ سیضی ضذُ است کِ ثشای هَفمیت فمط هیتَاًذ سٍی یک کبس هتوشکض ضَد .ضبیذ چٌذ
ایذُ دس رّي داضتِ ثبضیذ اهب ًویتَاًیذ ّوِی آًْب سا اجشا کٌیذ.

درایهطًرمًاقغچٍتایذکرد؟
دس ایي طَس هَالغ اضخبغی ثِ هَفمیت خَاٌّذ سسیذ کِ ثتَاًٌذ ثب استفبدُ اص تَاًبییّب ٍ استؼذادّبی خَد سٍی
یک کبس هتوشکض ضًَذ .توشکض سهض هَفمیت دس ّش کبسی است.
دس ایي همبلِ ّن توشکض هب سٍی تَلیذ هحتَا است .اضخبغی کِ ثب تَلیذ هحتَا هیخَاٌّذ ثشٍتوٌذ ضًَذ ثبیذ
تَاًبییّب ٍ استؼذادّبی خَد سا دس صهیٌِّبی خبظ هحک ثضًٌذ .ثِ طَس هثبل اگش دس صهیٌِی کست ٍ کبسّبی
ایٌتشًتی استؼذاد داسیذ سؼی کٌیذ دس ّویي حَصُ هتوشکض ضَیذ ٍ ثْتشیي ایذُّب ٍ آهَصشّب سا ثِ غَست
تخػػی ثِ هشدم اسائِ ثذّیذ.
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اگش گطت ٍ گزاسی دس ایٌتشًت داضتِ ثبضیذ هتَجِ خَاّیذ ضذ کِ تب چِ اًذاصُ دس ثحث آهَصشّبی تخػػی
ّن کوجَد داسین ٍ ّن یک همذاس سطح آهَصشّب پبییي است .ایي ًکتِ سا هذ ًظش داضتِ ثبضیذ کِ هشدم ثشای
تَلیذ هحتَای ثب کیفیت ثِ ضوب پَل هیدٌّذ.
ایي ثْتشیي فشغت است کِ توشکض داضتِ ثبضیذ ٍ کوی فکش کٌیذ .یک دیذ ثلٌذ هذت داضتِ ثبضیذ ٍ َّضوٌذاًِ
فکش کٌیذ ٍ ثْتشیي آهَصشّب ٍ هحتَاّب سا ٍاسد دًیبی ٍة کٌیذ.

 .3ازَمیهاالنشريعکىیذ

ثِ جض خذا ّیچ چیض دس ایي دًیب ثی ػیت ٍ ًمع ًیست .ضوب ّن اص ایي اهش هستثٌی ًیستیذ .ایي یک اضتجبُ
هْلک ٍ هشگجبس است کِ هٌتظش ثبضیذ کِ ّوِی ػَاهل دست ثِ دست ّن ثذٌّذ تب ضشایط خَثی ثشای ضوب ثِ
ٍجَد ثیبیذ تب ضوب ضشٍع ثِ ًَضتي ٍ تَلیذ هحتَا کٌیذ ٍ هطوئي ثبضیذ کِ ایي اتفبق ّشگض ًخَاّذ افتبد.
اگش هیخَاّیذ دس تَلیذ هحتَا ثْتشیي ثبضیذ هٌتظش ضشایط خَة ًجبضیذ .سؼی کٌیذ اص ّویي االى ضشٍع کٌیذ.
ضبیذ ثْتشیي ًجبضیذ اهب ثب کوی توشیي ثِ ساحتی هیتَاًیذ هحتَاّبیی تَلیذ کٌیذ کِ ّش کسی ثشای ثِ دست
آٍسدًص ثِ ضوب پَل پشداخت هیکٌذ.
ایذُّبیی کِ دس رّي داسیذ سا ثِ هشحلِی اجشا دس ثیبٍسیذ .سشیغ دست ثِ کبس ضَیذ لجل اص ایٌکِ سلجبی ضوب
دست ثِ الذام ثضًٌذ ٍ ّویي ایذُ ضوب سا ثِ هشدم ثفشٍضٌذ.
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میکىىذ.
میگیروذيسریغاقذام 
افرادمًفقاشخاصیَستىذکٍسریغتصمیم 

َ .4رريزتٍدوثالآمًزشيیادگیریتاشیذ

سهض هَفمیت دس تَلیذ هحتَا یبدگیشی ٍ آهَصش هذاٍم است .ثب چٌذ ثبس تَلیذ هحتَا کشدى ایي تػَس سا ًکٌیذ کِ
ثِ دسجِی استبدی سسیذُایذ .اگش هیخَاّیذ استبد ضَیذ ثبیذ ثِ دًجبل یبدگیشی آى ّن ثِ غَست هذاٍم ثبضیذ.
تَلیذ هحتَا دًیبیی ثسیبس ٍسیغ است .اگش ٍاسد ایي حَصُ ضذیذ هتَجِ خَاّیذ ضذ کِ تب چِ اًذاصُ تَلیذ هحتَا
هیتَاًذ سٍی هشدم تأثیشی هثجت داضتِ ثبضذ ثِ خػَظ هحتَاّبیی کِ ثشگشفتِ اص رّي ٍ َّش خَدتبى ثبضذ.
ایي سا ثذاًیذ کِ ثذٍى آهَصش ٍ فشاگیشی تکٌیکّب ٍ تشفٌذّبی تَلیذ هحتَا ،اضخبظ صیبدی ٍجَد ًذاسًذ کِ
هطبلت تَلیذ ضذُ ضوب سا هطبلؼِ کٌٌذ.
پس سؼی کٌیذ کِ هطبلت جذیذ تَلیذ کٌیذ .هطبلجی کِ خشیذاس داضتِ ثبضذ ٍگشًِ ایٌتشًت پش اص هطبلجی کپی
ضذُ ٍ یب هطبلجی ثی کیفیت است.
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 .5رقثایخًدتانراتٍػىًانالگًدروظرتگیریذ

ّش ضخػی ثشای هَفك ضذى ثِ یک الگَ ًیبص داسد .دس حَصُی تَلیذ هحتَا ّن ثِ ّویي ضکل است .یک
جستجَی سبدُ دس ایٌتشًت داضتِ ثبضیذ ٍ سلجبی خَدتبى سا ضٌبسبیی کٌیذ .کوی فکش کٌیذ ٍ دلیل هَفمیت ٍ
ضکست آًْب سا پیذا کٌیذ.
سؼی کٌیذ هَفمیتّبی آًْب سا ثِ ػٌَاى الگَی خَد دس ًظش ثگیشیذ .ػَاهلی کِ ثبػث هَفمیت سلجبیتبى ضذُ سا
یبدداضت ثشداسی کٌیذ ٍ دس تَلیذ هحتَای خَد استفبدُ کٌیذ .ایي ّوبى َّضوٌذاًِ فکش کشدى است.
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حلَایارزانقیمت
ارائٍیراٌ 

.6

ثشای ایي هَضَع سؼی کٌیذ خَدتبى سا ثِ جبی هخبطجیي خَدتبى ثگزاسیذ .اگش هطکلی داضتِ ثبضیذ ٍ ساُ حل
اسصاى ٍ گشاى لیوت داضتِ ثبضذ ضوب کذام یک سا اًتخبة هیکٌیذ؟
دس ایي ضشایط ّش کسی سٍش اسصاى لیوت سا اًتخبة هیکٌذ .ضوب ثِ ػٌَاى یک تَلیذ کٌٌذُی هحتَا ثبیذ آى
لذس فکش کٌیذ کِ ثْتشیي ایذُّب ٍ ثْتشیي ساُ حلّب سا ثِ هخبطجیي خَد اسائِ ثذّیذ.
ساُ حلّب ٍ سٍشّبیی کِ ّن آسبى ،دس دستشس ثَدى ٍ اص ّوِ هْوتش اسصاى ٍ همشٍى ثِ غشفِ ثبضذ .هشدم ثِ
دًجبل ایي طَس ساُ حلّب ّستٌذ .تالش کٌیذ ٍ اص سلجبی خَدتبى الگَ ثشداسی کٌیذ .دس دًیبی ٍة ایي سٍصّب پش
ضذُ اص ایذُّب ٍ ساُ حلّبیی کِ هشدم حبضشًذ ثشایص پَل خشج کٌٌذ.
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سخهآخر
ایي ًکتِ سا فشاهَش ًکٌیذ کِ هشدم ثِ دًجبل ساحتی ّستٌذ .اص ّویي ساحتی هشدم هیتَاًیذ استفبدُ کٌیذ ٍ ثِ
ساحتی ثشٍتوٌذ ضَیذ.
گَضیّبی ّوشاُّ ،وشاُ ّویطگی هشدم است .هشدم ثِ دًجبل ایي ّستٌذ کِ ثب صدى یک دکوِ توبم هطکالتطبى
حل ضَد .ایي تجٌلی هشدم سا ثِ فبل ًیک ثگیشیذ ٍ ثب تَلیذ هحتَاّبیی کِ ّن اسصاى لیوت ٍ ّن دس دستشس
ثبضذ ثِ ساحتی ثشٍتوٌذ ضَیذ.

مارادرشثکٍَایاجتماػیدوثالکىیذ
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