بٍ سًی کمال

مقایسٍ سرگرمی وًجًاوان امريز ي دیريز
معرفی اجمالی دکتر کیُان ویا

ثشای آضٌبیی ثیطتش ضوب ثب دوتش ویْبى ًیب ضشح هختصشی اص ثیَگشافی ایطبى سا دس صیش هطبلؼِ فشهبییذ.
 .1هطبٍسُ خبًَادُ اص اهشیىب دس سضتِ سفتبس دسهبًی
 .2وبسضٌبس سادیَ ٍ تلَیضیَى ثب  1600ثشًبهِ وِ ووبوبى اداهِ داسد
 .3هطبٍسُ خبًَادُ ثب سی سبل سبثمِ (هطبٍسُ لجل اص اصدٍاج ٍ
حل اختالفبت صًبضَیی)
ًَ .4یسٌذُ ٍ هتشخن  23وتبة پش فشٍش وِ ثؼضی اص آًْب
 10تب  20ثبس هدذدا چبح ضذُ اًذ
ً .5بضش وتبة ّبی خَد ٍ دیگشاى ثب  15سبل سبثمِ دس ًطش
ًَ .6یسٌذُ همبالت خبًَادگی دس هدالت سٍصّبی صًذگی،
خبًَادُ سجض ،فضیلت خبًَادُ ،خَاًبى اهشٍص ،پیبم ضبدی ٍ
ضبدوبهی ٍ هَفمیت ،طپص ،دًیبی صًبى ،رّي ثشتش ،ساُ صجح
ٍ سٍصًبهِ ّبی خبم خن ،ایشاى ،لذسّ ،وجستگی ثب ثیص اص  800همبلِ تحمیمی دس اهش خبًَادُ ٍ ٌّش ثْتش صیستي
 .7هذسس ٍ سخٌشاى هدبهغ فشٌّگی ٍ داًطگبّی دس اهَس اصدٍاج داًطدَییًْ ،بد سّجشی ٍ سٍاثط دختش ٍ پسش
 .8سئیس ّیئت هذیشُ هَسسِ فشٌّگی دس ساُ ووبل وِ آهَصش خَد ضٌبسی ٍ ساٌّوبی اصدٍاج ٍ تفبّن دس خبًَادُ سا ثِ
خبًَادُ هی دّذ.
 .9صبحت اهتیبص ٍ هذیش هسئَل هدلِ خبًَادگی دس ساُ ووبل ثب  50000تیشاط
ٍ .10ویل دادگستشی فمط دس اهَس هطبٍسُ خبًَادُ ثب  30سبل سبثمِ حمَلی ثذٍى حضَس دس دادگستشی

درآخریه صفحٍ ایه کتاب برای شما
پیشىُاد يیژٌ ای دروظرگرفتٍ ایم!!!
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مقایسٍ سرگرمی وًجًاوان امريز ي دیريز

آیب سرگرمی وًجًاوان دیشٍص ٍ ًَخَاًبى اهشٍص تغییش وشدُ است؟ ایي تفبٍت دس چیست؟ آیب تفبٍت فمط دس ًَع ثبصی ّب ٍ
اهىبًبت است؟ ٍ…

وًجًان امريزی ًَ ،خَاى ػصش هبَّاسُ ،ایٌتشًت ،تلفي ّوشاُ ،ضجىِ ّبی اختوبػی ٍ

… است .سرگرمی وًجًاوان

اهشٍصی تغییش وشدُ است اٍ دس حبل ٍ َّای دیگشی است ٍ داسای سشگشهی ّبیی است وِ ثب صهبى ًَخَاًی پذس ٍ هبدسش وبهالً
هتفبٍت است .اگش یبدتبى ثبضذ دسگزضتِ ّب ،ثشای دختشخبًن ّب ػشٍسىی هی خشیذًذ وِ اٍ هذتْب ثب آى سشگشم ثَد ٍ ،ثشای
وًجًان پسش خغدغِ ٍ ثبدثبدن هی خشیذًذ .اگش ثِ خیلی لذین تش ثشٍین ،یبدهبى هی آیذ وِ دس آى سٍصّب ،وًجًاوان ثب گل ٍ
خبن ،است ٍ ضتش ٍ لبطش دسست هی وشدًذ ٍ سبػت ّب ثب ایي ٍسبیل دست سبص ،ثبصی هی وشدًذ.

مقایسٍ بچٍ َای دیريز بچٍ َای امريز

ثؼضی اص ثچِ ّبی دیشٍص وِ دًجبل تفشیحبت سبلن ثَدًذ ولىسیَى خوغ هی وشدًذ .توجش ،سىِ ،پَستش ٌّشپیطِ ّب ٍ

….

ثؼضی وًجًاوان آًمذس ثِ ولىسیَى ضبى ٍاثستِ هی ضذًذ وِ حتی ّضیٌِ ّبی خَسد ٍ خَساوطبى سا ثشای خشیذ یه توجش
خذیذ هی دادًذ.

ثبصی ّبیی ّوچَى تیلِ ثبصی ،للؼِ ثبصی ،صٍ ،گشگن ثِ َّا ،است سَاسی ثب تىِای چَة ٍ لبین ثبضه ،توبم سشگشهی ثچِّبی
دیشٍص ثَد .دس لذین هْن تشیي سرگرمی وًجًاوان ثبصی ّبیی ثَد وِ ثب تَح ثَد .الجتِ آى سٍصّب ٌَّص تَح فَتجبلی اص خٌس
چشم ٍ حتی پالستیه ًجَدً .وی گَین تَح ًجَد ،ثَد ٍلی خیلی گشاى ثَد وِ وسی ثخَاّذ ثخشد .اهب ساُ ّبی هتفبٍتی ثَد وِ
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ثتَاًذ خبی تَح سا ثشای ثچِ ّب ثگیشد .هثالً پبسچِ ّبی وٌِْ ٍ ثالاستفبدُ سا ثِ طَل  ۱۰تب  ۲۰سبًتی هتش ثِ ضىل ًبصوی هی
ثشیذًذ ٍلتی خیلی صیبد هی ضذ اص ٍسط آًْب سا ثب ًخ هی ثستٌذ ٍ ثب آى ثبصی هی وشدًذ ّشچٌذ ضجیِ تَح ًوی ضذ اهب چیضی ثَد
وِ هی تَاًست ثچِ ّب سا سشگشم وٌذ.

خَسدًی ّبی آى صهبى ّن ثِ خبی چیپس ،پفه ،ثیسىَییت ،چیضّبی خیلی سبدُ تشی ثَدًذ .اًدیش خطىِ ،تَت خطىًِ ،خَد
ٍ وطوص ،آة ًجبة خشٍس ًطبى ،آة ًجبت ّبی ػصبیی ضىل ضىالتی ،آة ًجبت لٌذی ٍ حتی خَسدُ ّبی ًبى ثستٌی سٌتی
وِ دٍ صاس هی دادًذ ٍ اص ثستٌی فشٍش هحل هی خشیذًذ ٍ ثب ثچِ ّبی ّن سي ٍ سبل خَد هی خَسدًذ.

سرگرمی وًجًاوان

اهب اهشٍصُ اٍضبع ووی هتفبٍت ضذُ است .اٍلبت فشاغت ٍ سرگرمی کًدکان ي وًجًاوان ثِ ساحتی دیشٍص پش ًوی ضَد.
ثچِّبی اهشٍص ثب دستّبی خبلی دًجبل ثبصی ًوی سًٍذ .دیگش گشگن ثِ َّا ٍ دًجبل ثبصی ،وًجًاوان سا سیشاة ًوی وٌذ .دس
حبل حبضش سرگرمی وًجًاوان اهشٍص ثب ثبصی ّبی وبهپیَتشی ػدیي ضذُ است .ثبصی ّبیی وِ دس ّش ثبًیِ ًَ ثِ ًَ هی ضَد
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ٍ دیش ثدٌجی ،اص لبفلِ ثبصی ّبی هْیح ػمت هی هبًی .ثبصی ّبیی وِ ّوِ رّي وَدوبى ٍ وًجًاوان سا ثِ خَد هطغَل وشدُ
است ٍ سرگرمی وًجًان اهشٍصی ضذُ است.

پذسّب ٍ هبدسّب ثبیذ ثذاًٌذ وِ ًحَُ تشثیت ًَخَاًبى اهشٍص ثب گزضتِ فشق وشدُ دس لذین اهىبى ایي وِ ثچِ ّب اص خبًِ خبسج ضًَذ
دس وَچِ ثبصی وٌٌذ ٍ یب ثب دٍستبًطبى ثِ گشدش ثشًٍذ ،ثیطتش ثَد آى سٍصّب هثل اهشٍص ثچِ دصدی ًجَد ،خطش تصبدف ثب هبضیي
ٍخَد ًذاضت ،ضشٍست آپبستوبى ًطیٌی ّن ٌَّص احسبس ًطذُ ثَد ،ثٌبثشایي حبال ،هتٌبست ثب ضشٍست ّبی صًذگبًی وًٌَیّ ،ن
ًحَُ تشثیت ثچِ ّب هتفبٍت ضذُ ٍ ّن ًَع سشگشهی ّب دگشگَى گشدیذُ است؛ دس ًتیدِ هضاحوت ّبی آًْب ّن ثیطتش ضذُ
است.

پس هب ًوی تَاًین فشصًذاى خَد سا ثب گزضتِ خَدهبى همبیسِ وٌین .اص طشفی یبدتبى ثبضذ حبال وِ ثضسگتش ضذُ این ٍ الجتِ ػبلل
تش ،ثذیْی است وِ یبدهبى سفتِ خَدهبى دس ًَخَاًی چمذس ًبآسام ٍ داسای تحشن ثَدین .اگش ّویي یه ًىتِ سا ّویطِ هذ ًظش
داضتِ ثبضین ،ساثطِ هب ثب فشصًذهبى ثْتش خَاّذ ضذ.

ًَخَاى ػصش هبَّاسُ هیضاى اطالػبتص خیلی ثیطتش اص ًَخَاى پٌدبُ سبل پیص استًَ .خَاى اهشٍصی دس الوپیبدّب ضشوت هی
وٌذ ٍ ثب خْبى خبسج اص ٍطي خَد آضٌب هی ضَدًَ .خَاى اهشٍصی اص طشیك هبَّاسُ ،ایٌتشًت ٍ تلَیضیَى ثب ضگفتی ّبی دًیب آضٌب
هی ضَد.
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اٍ اطالػبتص چٌذیي ثشاثش ًَخَاى  50سبل پیص است؛ ثٌبثشایي ثب یه تطش سبوت ًوی ضَد؛ ثب یه چطن غشُ ثِ گَضِ ای
ًوی خضد؛ ثشای ایي وِ تسلین ًظش هب ضَد ،ثبیذ ثب صثبى هٌطك ثب اٍ حشف صدً .جبیذ اًتظبس داضت وِ ّشچِ هب هی گَیین ،ثگَیذ
چطن! هب ٍالذیي ثشای ایي وِ ثتَاًین اص ػْذُ اداسُ فشصًذاًوبى ثشآیینً ،بگشیضین ّوبًٌذ آًْب ،خَد سا ثب خْبى اهشٍص ٍ
پیطشفتْبیص ّوبٌّگ سبصینٍ ،گشًِ ػذم اطالع هب هَخت هی ضَد وِ آًْب ،فشهبًذّبى هب ضًَذ؛ آًچٌبى وِ دس ثؼضی اص
خبًَادُ ّب ،وِ پذس ٍ هبدسّب اص تحصیالت وبفی ثشخَسداس ًیستٌذ ،خَاى اختیبس اداسُ خبًِ سا ثِ دست هی گیشد.

الجتِ ایي ًىتِ هْن سا فشاهَش ًىٌیذ اگشچِ استفبدُ اص هبَّاسُ  ،وبهپیَتش  ،ایٌتشًت ٍ هَثبیل دس ایي ػصش ،خضء خذاًطذًی اص
صًذگی هشدم است ،اهب ایي هَضَع دلیل ًویضَد وِ ٍالذیي اخبصُ دٌّذ فشصًذاى ضبى افسبس گسیختِ ثِ سوت ایي تىٌَلَطی ّب
ثشًٍذ .چَى دس ایي صَست ثبیذ پیبهذّب ٍ هطىالت آى سا ّن تحول وٌٌذ ،هطىالتی وِ هؼوَال تب ثضسگسبلی دس ًَخَاى اهشٍص
ثبلی خَاّذ هبًذ ٍ ثش صًذگی ٍ سٍاثط اختوبػی اٍ ثِ ضذت تأثیش خَاّذ گزاضت.

پیشىُاد میکىم ایه فرصت را از دست ودَید!
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اص ضوب دػَت هیىٌین دس دٍسُ ی غیش حضَسی ٍ سایگبى دوتش ویْبى ًیب ثجت ًبم وٌیذ.

اسصش ایي دٍسُ ثِ صَست حضَسی ّ ۴۰۰ضاس تَهبى است ٍلی ضوب هی تَاًیذ ثِ صَست سایگبى
دس ایي دٍسُ ضشوت وٌیذ ( ثِ هذت هحذٍد )
در ایه ديرٌ در مًرد چٍ مًاردی صحبت خًاَد شد؟
دس چِ صَست هشد ثِ ّوسشش ٍفبداس ًوی هبًذ ؟
سفغ دلخَسی اص ّوسش
ضَّشتبى سا ثشای ّویطِ ػبضك خَد وٌیذ!
ًیبص هْن ٍ اسبسی ضَّشتبى چیست ؟
 اگش ّوسشتبى ضوب سا سًدبًذ چِ ػىس الؼولی داضتِ ثبضیذ ؟
ّوجستشی صى ٍ ضَّش چگًَِ ثبیذ ثبضذ ؟
چِ وٌین تب اص گفتگَّبیوبى ًتیدِ ثگیشین ؟
چىبس وٌیذ دس حیي گفتگَ وبستبى ثِ دػَا ٍ لْش ًىطذ
ٍ ...

برای عضًیت رایگان ريی تصًیر زیر کلیک کىید:

دوتش ویْبى ًیب دس ایي دٍسُ آهَصضی ثشای ضوب ّذیِ داسد!
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