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معرفی اجمالی دکتر کیهان ویا

ثرای آضٌبیی ثیطتر ضوب ثب دکتر کیْبى ًیب ضرح هختصری از ثیَگرافی ایطبى را در زیر هطبلعِ فرهبییذ.
 .1هطبٍرُ خبًَادُ از اهریكب در رضتِ رفتبر درهبًی
 .2کبرضٌبس رادیَ ٍ تلَیسیَى ثب  1600ثرًبهِ کِ کوبکبى
اداهِ دارد
 .3هطبٍرُ خبًَادُ ثب سی سبل سبثقِ (هطبٍرُ قجل از ازدٍاج
ٍ حل اختالفبت زًبضَیی)
ًَ .4یسٌذُ ٍ هترجن  23کتبة پر فرٍش کِ ثعضی از آًْب
 10تب  20ثبر هجذدا چبح ضذُ اًذ
ً .5بضر کتبة ّبی خَد ٍ دیگراى ثب  15سبل سبثقِ در ًطر
ًَ .6یسٌذُ هقبالت خبًَادگی در هجالت رٍزّبی زًذگی،
خبًَادُ سجس ،فضیلت خبًَادُ ،جَاًبى اهرٍز ،پیبم ضبدی ٍ ضبدکبهی ٍ هَفقیت ،طپص ،دًیبی زًبى ،رّي ثرتر ،راُ صجح ٍ
رٍزًبهِ ّبی جبم جن ،ایراى ،قذسّ ،وجستگی ثب ثیص از  800هقبلِ تحقیقی در اهر خبًَادُ ٍ ٌّر ثْتر زیستي
 .7هذرس ٍ سخٌراى هجبهع فرٌّگی ٍ داًطگبّی در اهَر ازدٍاج داًطجَییًْ ،بد رّجری ٍ رٍاثط دختر ٍ پسر
 .8رئیس ّیئت هذیرُ هَسسِ فرٌّگی در راُ کوبل کِ آهَزش خَد ضٌبسی ٍ راٌّوبی ازدٍاج ٍ تفبّن در خبًَادُ را ثِ
خبًَادُ هی دّذ.
 .9صبحت اهتیبز ٍ هذیر هسئَل هجلِ خبًَادگی در راُ کوبل ثب  50000تیراش
ٍ .10کیل دادگستری فقط در اهَر هطبٍرُ خبًَادُ ثب  30سبل سبثقِ حقَقی ثذٍى حضَر در دادگستری

درآخریه صفحٍ ایه کتاب برای شما
پیشىهاد يیژٌ ای دروظرگرفتٍ ایم!!!
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آیب ضوب ّن جشء اى دستِ اس دختزاًی ّستیذ وِ اس اسدٍاج هیتزسٌذ ٍ ٍاّوِ دارًذ ٍ ثِ دالیل هختلف آى را ثِ تؼَیك هی اًذاسًذ؟ ّز
اتفبلی ثْبری دارد ٍ ثْبر اسدٍاج ّن سبل ّبی جَاًی است .سهبى ضوب ثزای تجزثِ یه آراهص هتفبٍت ّز رٍس ووتز هی ضَد .پس
تب دیز ًطذُ ،در سًذگی خَد تغییزاتی را صَرت دّیذ.
اثتذا ایي هغلت را ثخَاًیذ ٍ ثجیٌیذ جشء وذام دستِ اس سًبى ّستیذ ٍ ثؼذ ثِ راُ حل پیطٌْبدی در هَرد رفغ تزس اس اسدياج در
دختز ػول وٌیذ.
تزس اس اسدياج در دختز
- ۱در اوتظبر گشیىٍ َبی بُتز َستیذ.
ثؼضی اس دختزاى ثب ایٌىِ خَاستگبراى خَثی دارًذ ٍ ػیت ثشرگی ًذارد اهب ثبس ّن آى را رد هی وٌٌذ تب سیزا پیص خَد فىز هی
وٌٌذ هوىي است اس ایي ثْتز ّن ثِ سزاغطبى ثیبیذ .ایي هذل تفىز هی تَاًذ سهیٌِ ثزٍس ٍسَاس فىزی در ضوب ثبضذ.
راٌ حل تزس اس اسدياج در دختز:
ثِ جبی چٌیي فىز ٍ خیبل ّبیی ،اثتذا ًیبسّب ٍ خَاستِ ّبیتبى را خَة ثطٌبسیذ ،ثؼذ سؼی وٌیذ در عی جلسبت خَاستگبری ثب سَال
ٍ جَاثْبی ّذفذار اس فزد همبثلتبى اعالػبت هفیذی ثِ دست ثیبٍریذ.
ٌّگبهی وِ ثؼذ اس ایجبد ضٌبخت هٌبست دست ثِ اًتخبة ثشًیذ ٍ گشیٌِ پیص رٍ ا ثزای اسدٍاج ثب خَد هٌبست ثجیٌیذ ،دیگز جبی
ًگزاًی ثبلی ًخَاّذ هبًذ .پس ػجلِ ًىٌیذ ٍ ثب ضٌبخت ٍ گبم ثِ گبم جلَ ثزٍیذ.
 - ۲احسبس می کىیذ ديران مجزدی شیزیىی دیگزی دارد.
آسبیص ،راحتی ٍ آراهص در خبًِ پذری ثب ّیچ چیش لبثل همبیسِ ًیست .دٍراى هجزدی را دٍست داریذ ٍ هیخَاّیذ تب آىجبیی
وِ هوىي است اس آى لذت ثجزیذ ً.ویخَاّیذ خیلی سٍد خَد را اسیز هسئَلیت ّبی سٌگیي سًذگی هطتزن وٌیذ ٍ اس سختی
ّبی دٍراى هتبّلی هی تزسیذ.
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راٌحل تزس اس اسدياج در دختز:
ضبیذ دٍراى هجزدی لذت ّبیی داضتِ ثبضذ اهب دٍراى هتبّلی ّن لذت ّبی خبظ خَدش را دارد .هوىي است اهزٍس هجزد ثَدى
را دٍست داضتِ ثبضیذ اهب ثب افشایص سي آرسٍی یه سًذگی هطتزن را داضتِ ثبضیذ وِ ضبیذ ثزآٍردى ایي ایي خَاستِ دیز ضذُ
ثبضذ ٍ سخت ثبضذ.
خیلی ّب هثل ضوب تصَر هی وزدًذ ٍلی حبال پطیوبًٌذ.
 - ۳داستبن شکست در اسدياج ي طالق ،بسیبر دیذٌ ي شىیذٌایذ.
یىی اس هزاجؼیٌن هی گفت :چَى خبلِ ام اس ضَّزش عالق گزفتِ ٍ سختی ّب ٍ هطىالتص در سًذگی هطتزوطبى را ثب چطوبى
خَدم دیذم اس اسدٍاج هی تزسنً .گزاًن ًىٌِ هي ّن اسدٍاج وٌن ٍ عالق ثگیزم.
آیب ایي درست است ثِ خبعز ضىست دیگزی ،ضوب دٍر اسدٍاج را خظ لزهش ثىطیذ؟
راٌحل تزس اس اسدياج در خبومُب:
چطنّبیتبى را ثطَئیذ ٍ جَر دیگزی ًگبُ وٌیذ .فمظ وبفی است ػبلالًِ ٍ آگبّبًِ اًتخبة وٌیذ ٍ در ایي راُ هی تَاًیذ اس هطبٍرُ
لجل اسدٍاج استفبدُ وٌیذ تب ثِ ضوب در اًتخبة ّوسزی هٌبست ووه وٌذ ٍ هْبرتّبی ّوسزداری ٍ فٌَى حل هسئلِ ٍ هذیزیت
ثحزاى را یبد ثگیزیذ.
- ۴اس مسئًلیت پذیزی ي متعُذ شذن می تزسیذ.
ثب خَد فىز هی وٌیذ ضوب حتی ًویتَاًیذ ثب خَدتبى وٌبر ثیبییذ ٍ ٍظبیف هزثَط ثِ خَدتبى را اًجبم دّیذ ،چِ ثزسذ وِ ثخَاّیذ
یىی دیگز را رتكٍفتك وٌیذ ،خالصِ آىوِ ّوسزداری وٌیذ.
راٌحل تزس اس اسدياج در دختز:
هٌتظز هؼجشُ ،سهبى هٌبست ٍ یب خبصی ًجبضیذ .سؼی وٌیذ ًسجت ثِ خَد هتؼْذ ضَیذ.
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در اٍلیي لذم تَاًبییّبیی خَد را ثطٌبسیذ ٍ ًمبط ضؼفتبى را وطف وٌیذ .ثب اعالع اس ٍیژگیّبی هثجت ٍ هٌفی خَد هْبرتّبی
جذیذی یبد ثگیزیذ.
در دٍهیي لذم ،ثب سًبًی وِ اسدٍاج هَفك داضتِاًذ ،حزف ثشًیذ ٍ اس آًبى راجغ ثِ هسئَلیتّبی یه سى ٍظیفِضٌبس ٍ هَفك
ثپزسیذ.
 - ۵قبالً طعم وبخًشبیىذ طالق ي جذایی را چشیذٌ اوذ.
سًی وِ یه ثبر در سًذگی ضىست خَردُ ثبضیذ لغؼب اس سهیي خَردى دٍثبرُ هی تزسذ .ضبیذ ػذُ ای ّن فزاهَش وٌٌذ ٍ سزگزم
وبر ٍ سًذگی هی ضًَذ اهب ثزای ثؼضی ّب فزاهَضی وبر سختی است .آًْب رٍی اسدٍاج ثزچسجی هٌفی هی چسجبًٌذ ٍ تصوین هی
گیزًذ دیگز سزاغص ًزًٍذ.
راُ حل تزس اس اسدياج در سوبن:
اگز ثیص اس ضص هبُ است وِ جذایی را پطت سز گذاضتِ ایذ ٍ ّیجبى ّبی هٌفی تبى تب حذٍدی فزٍوص وزدُ است ،هی تَاًیذ ثب
هطبٍری هجزة هطىلتبى را در هیبى ثگذاریذ ٍ .ثحزاى را احت تز پطت سز ثگذاریذ ٍ ػلت ضىست خَد را ّن پیذا وٌیذ.
ضبیذ ضوب ثِ اًتخبثی ًبهٌبست دست سدُ ثَدیذ ٍ ضبیذ ّن در سهبى ًبهٌبست ٍ در هىبى ًبدرست در یه راثغِ لزار گزفتِ ثَدیذ .اس
لبًَى ّوِ یب ّیچ استفبدُ ًىٌیذ ٍ ثب تؼوین دادى تجزثِ ّبیتبى ثِ هَلؼیت ّبی دیگز ،خَد را اس لذت ػبضك ضذى ٍ سًذگی در وٌبر
فزدی وِ هی تَاًذ ثِ ضوب آراهص دّذ هحزٍم ًىٌیذ.
- ۶ومی خًاَیذ خبوٍ وشیه شًیذ.
ضبیذ ضوب آًمذر غزق وبر ٍ یب درس خَاًذى ضذُ ایذ وِ ًویتَاًیذ فىزی ثزای سًذگیتبى وٌیذ .هوىي است فىز وٌیذ ّیچ چیش در
دًیب ضوب را ثِ اًذاسُ پیطزفت در درس ٍ وبرتبى راضی ًوی وٌذ.
ًگبّی ثِ اعزافیبًتبى ثیٌذاسیذ آیب وسبًی وِ در سٌیي چْل ٍ پٌجبُ سبلگی لزار دارًذ ٍ تٌْب ثب وبرضبى سًذگی هی وٌٌذ ٍالؼب
خَضجخت ٍ راضی ّستٌذ؟
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راٌحل تزس اس اسدياج در سوبن:
لزار ًیست ثب اسدٍاج یه ضجِ خبًِ ًطیي ضَیذ .اگز ًوی خَاّیذ وِ در سًذگی هطتزن ثِ هطىل ثزثخَریذ سؼی وٌیذ تصَیزی
دلیك اس اّذاف ٍ ضزایغتبى را ثزای خَاستگبرتبى تَضیح دّیذ ٍ لجل اس ّز تصویوی ،ثجیٌیذ وِ چمذر اّذافتبى در یه راستب ّستٌذ
ٍ تب چِ حذ هیتَاًیذ ثب ضزایظ یىذیگز وٌبر ثیبییذ.
الجتِ ضوب ًوی تَاًیذ ثذٍى ّیچ تغییزی پیص ثزٍیذ ٍ تٌْب اًتظبر داضتِ ثبضیذ وِ ّوسز آیٌذُ تبى ضوب را درن وٌذ .ضوب ثبیذ ثپذیزیذ
وِ ثؼذ اس اسدٍاج ،ضزایظ وبریتبى ّن ووی تغییز خَاّذ وزد ٍ ضوب ًوی تَاًیذ توبم لحظِ ّبی سًذگیتبى را ثب هسبئل وبری تبى
ثگذراًیذ.
- ۷میتزسیذ بب اوتخبةتبن مًرد تمسخز دیگزان قزار گیزیذ.
آیب یه فزد وبهالً تضویي ضذُ اس ّز ًظز را هی خَاّیذ؟ هؼیبرّبی سفت ٍ سختی داریذ چَى ًویخَاّیذ ثیگذار ثِ آة ثشًیذ.
هٌتظز یی فزصت خَة ّستیذ سیز ًگبُ ضذیذ اعزافیبى لزار داریذ ٍ ًوی خَاّیذ پس اس اسدٍاج ثطٌَیذ  :اِِّ  ،یبرٍ رٍ! ایٌْوِ صجز
وزد آخزش ثب ایي تحفِ اسدٍاج وزد .ثِ دًجبل وسی ّستیذ وِ گل ثیخبر ثبضذ ٍ دیگزاى اٍ را ثزتزیي ثجیٌٌذ .ثذاًیذ ایي هسئلِ
اًتخبةتبى را سختتز وزدُ است.
راٌحل تزس اس اسدياج در دختز:
ایي درست است وِ ًجبیذ ثِ ّز وسی ثلِ ثگَئیذ .اهب ثبیذ ثذاًیذ ّوسز آیٌذُ ضوب ،اًسبًی است ثب ٍیژگیّبی هثجت ٍ هٌفیّ .ویي
عَر وِ خَد ضوب ّن ًمبط لَت ٍ ضؼفی داریذّ .یچ اًسبًی وبهل ًیست.
هؼیبرّبیتبى را ثطٌبسیذ .سپس فْزست هؼیبر اًتخبةتبى را اس ٍیژگیّبیی وِ هیتَاًیذ اس آًْب چطنپَضی وٌیذ ،پبنسبسی وٌیذ.
حبال ٍلت آى است وِ خَاستگبرتبى را ثب هؼیبرّبی جذیذ ثزرسی وٌیذ اگز  ۵۰درصذ ضزایظ را دارد ،ثْتز است ووی ثیطتز در
هَرد ایي اًتخبة فىز وٌیذ.
- ۸خبوًادٌتبن مبوع اسدياج شمب َستىذ؟
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خبًَادُتبى پزتَلغ ّستٌذ ٍ هذام ثِ ضوب گَضشد هی وٌٌذ وِ ثجیي فالًی چِ ضَّزی وزدُ است
هوىي است در هَرد اسدٍاج ٍ هؼیبرّبی اًتخبة ّوسز دیذگبّی هتفبٍت اس خبًَادُ داضتِ ثبضیذ ٍ هزد رٍیبّبی ضوب ثب هزد
رٍیبیی وِ خبًَادُتبى تزجیح هیدٌّذ تفبٍت ثسیبری داضتِ ثبضذ .اهب ثِ ّشاراى دلیل دیگز هیتزسیذ ٍ ًویتَاًیذ ثِ
خَاستگبراىتبى جَاة «ثلِ» ثذّیذ.
راٌحل تزس اس اسدياج در دختز:
ّزگش ثِ اًتخبة فزدی وِ تٌْب هَرد تبئیذ خبًَادُتبى است ثلِ ًگَئیذ ،ایي ضوبئیذ وِ لزار است ثب خَاستگبرتبى سیز یه سمف
ثزٍیذ ًِ خبًَادُتبى.
ثزای همبثلِ ثب ایي هطىل ،سؼی وٌیذ آگبّبًِ اًتخبة وٌیذ ٍ جبیی ثزای ضه ٍ ضجِْ خبًَادُ ثبلی ًگذاریذ .در صَرت هخبلفت
آًْب دٍثبرُ ثب ًگبّی ػویكتز خَاستگبرتبى را ثزرسی وٌیذ ٍ در صَرت خَة ثَدى خَاستگبر ثذٍى تٌص ٍ ثب دالیل هٌغمی اس
اًتخبثتبى دفبع وٌیذ.
حتی هی تَاًیذ اس فزدی ػبلل ٍ ثبلغ ،یه ثشرگتز در فبهیل ٍ یب هطبٍری دلسَس ووه ثگیزیذ.
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