پيام ضواسُ 15هشكض هطاٍسُ داًطجَيي هؤسسِ آهَصش ػالي خاٍساى -فشٍسديي 92
صهستاى سشد ٍ سٌگيي سا تا ّوِ فشاص ٍ فشٍدّايص پطت سش گزساًذيذ ٍ فصلي تاصُ دس صًذگيتاى ضشٍع ضذ .پيام هشكض هطاٍسُ داًطجَيي تِ ّويي فصل تاصُ هشتَط
هيضَد .ضوي تثشيك هجذد سال ًَ ٍ آسصٍي هَفميت تشاي ّوِ داًطجَياى ػضيض ،ضوا سا تِ هغالؼِ پيام فشٍسديي  92دػَت هيكٌين.

(تا رّي تْاسي ،تْاس سا تجشتِ كٌيذ)
يك رّي تْاسي ّوچَى يك تَم سفيذ است كِ ّشچِ دس آى ًماضي كٌيذً ،مص هيتٌذد .حال هيخَاّيذ چِ چيض سا دس آى ًماضي كٌيذ .الثتِ ايي هَضَع تستِ تِ ايي است كِ چگًَِ هياًذيطيذ ٍ چِ
عشحي سا تشاي اهشٍص ٍ فشدايتاى داسيذ .چِ آيٌذُاي سا اليك ٍ دس خَس خَد هيداًيذ .آيا هيخَاّيذ يك جٌگل سشسثض ٍ صيثا دس آى ًماضي كٌيذ كِ پش اص ًْالّاي جَاًِصدُ ٍ صيثاست ٍ جَي آتي دس آى جاسي
ٍ سٍاى است ٍ لثشيض اص صًذگي ٍ ضاداتي است يا ػكس آى هيخَاّيذ ٍ يا اصالً چيضي ًويخَاّيذ ٍ تشًاهِاي ًذاسيذ؟ اگش ػكس آى هذ ًظش تاضذ ،رّي ضوا ديگش تْاسي ًيست تلكِ تٌْا دس فصل تْاس تِ سش
هيتشد تذٍى آًكِ هتَجِ حضَس ايي تْاس صيثا ٍ پش اص ضگفتي تاضذ.
يك رّي تْاسي ضاّذ تَلذي ديگش دس خَد است ٍ ايي صايص سا تا توام ٍجَد دس خَد حس ٍ لوس هيكٌذ .يك رّي تْاسي تِ فصلّا ،هاّْا ٍ سٍصّاي پش فشاصٍ ًطية ٍ تلخ ٍ ضيشيٌي كِ پطت سش گزاضتِ
است ًوي اًذيطذ تلكِ اٍ تَلذي ديگش يافتِ است .اٍ يك ًَصاد استًَ ،صادي كِ هيتَاًذ خَد سا آًگًَِ كِ دٍست داسد تضسگ كٌذ ٍ تپشٍساًذ .چطن اٍ تش سٍي يك سٍص ًَ گطَدُ ضذُ است .دسخطص آفتاب
تْاسي اتتذا كوي چطواًص سا هٌمثض هيكٌذ اها كنكن تِ ًَس ٍ سٍضٌي ػادت هيكٌذ ،تَي صهيي سا استطوام هيكٌذ .صذاي پشًذگاى سا هيضٌَد .تِ آتطاساى گَش هيدّذ ،خَاّاى گستشش افكّاي صًذگي
خَيص است ٍ تشًاهِاي گستشدُ تشاي پيطشفت ٍ تؼاهل تا جْاى پيشاهَى خَيص داسد.

سال ًَ ،فكشًَ ،سفتاسًًَ ،تيجِ ًَ
ضشٍع تاسشّاي تْاسي ،جَاًِصدى دسختاى ،ضكفتي گلّاي تْاسي ،عَالًي ضذى سٍصّا ،افضايص ساػات سٍضٌايي ،دس ٍالغ ًطاى اص ايي است كِ سال ًَ ،صهاى پيذاش تغييش ٍ آغاصي دٍتاسُ است .جْت ضشٍع
تغييشات هيتَاًين سيضدُ ضؼاس هفيذ سا تِ ياد سيضدُ سٍص تؼغيالت اٍل سال هطخص كٌين ٍ تا خَد ػْذ ًوائين كِ ايي سيضدُ هَضَع سا دس سٍصّاي سال ،جاسي كٌين ٍ تِ آى پايثٌذ تواًين .چٌاًچِ ايٌگًَِ
سفتاس كٌين دس پاياى سال  92فْشستي تلٌذ اص سفتاسّاي هفيذ ٍ هثثت دس كاسًاهِ سٍصّاي خَد خَاّين داضت ،پس اهتحاى كٌيذ!
ضؼاسّاي پيطٌْادي ها چٌيي است ،ضوا هيتَاًيذ تا تفكش خالق خَد هَاسدي سا تِ دلخَاُ تغييش دّيذ:
ّ – 1ش سٍص صًذگي هوكي است خَب ًثاضذ ،اها چيضي خَب دس ّش سٍص ٍجَد داسد.
 – 2سؼي هيكٌن اًساىّا سا تِصَست كل تثيٌنّ ،ن خَتيّايطاى سا ّن تذيّايطاى ساّ .يچكس كاهل ًيست.
 – 3اص هَفميتّاي ديگشاى ضادهاى هيگشدم چشا كِ دسيافتِام دس صًذگي ،هَفميت كافي تشاي ّوِ ها ٍجَد داسد.
ّ – 4ناكٌَى هي اًتخاب هيكٌن كِ تواهي افكاس هخشب ،هٌفي ٍ ًگشاىكٌٌذُ سا اص رّي ٍ صًذگي خَيص تضداين.
 – 5هي لذسداى ٍ سپاسگضاس ّوِ چيضّاي خَتي ّستن كِ خذاًٍذ تِ هي اسصاًي داضتِ است.
ّ – 6ش سٍيذادي سا تِ يك فشصت عاليي هثذل هيساصم.
 – 7لادس تِ سّايي اص گزضتِ ٍ تخطص ديگشاى ّستن.
 – 8هي اهشٍص تشاي اًتخاتي دسست ّذايت هيضَم .ػمل الْي ّوَاسُ هشا تِ سَي تحمك آسصٍّاين ّذايت هيكٌذ.
 – 9هي سٍاتظ خَدم سا تا اعشافياًن تْثَد هيتخطن ،فشصتّاي صًذگي سا دسهيياتن ٍ هيداًن كِ فشصت تاّن تَدى چمذس هحذٍد است.
 – 10ظاّش اهَس هشا تكاى ًخَاّذ داد .اگش دسي تستِ ضَد دسّايي گطَدُ هيضًَذ.
 – 11هي ًياص خذهت تِ خذاًٍذ ٍ خلك اٍ سا دس ّوِ اهَس ٍ ّويطِ تِ خَد يادآٍسي هيكٌن.
ّ – 12يچكس همصش ًيست .ديگش ًياصي ًيست تا كسي سا همصش تذاًن ،اص جولِ خَدم سا.
 –13هي تِ صًذگي ػطك هيٍسصم .دليماً آى چيضي سا تِ صًذگي هيتخطن كِ دٍست داسم صًذگي تِ هي اسصاًي
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