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 داضتِ ثیطتزی کبرایی ایٌکِ ثزای. دارًذ ٍجَد هب سًذگی در ّویطِ سا  استزس ػَاهل

 ثز توزکش. کٌین دٍر خَد سًذگی اس را سا استزس ٍ خطزًبک افزاد ثبیست هی ثبضین

 در اهب. ثبضذ هفیذ هب پیطزفت ثزای تَاًذ هی افزاد ایي ضز اس ضذى خالظ ٍ ّب اٍلَیت

 .کٌین ضٌبسبیی را افزاد ایي ثبیذ اثتذا
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 خَدپزست افزاد -۰

 ضوب یؼٌی ثَدى هتکجز اهب. ضَد هی هحسَة اخالقی فضیلت یک غزٍر اٍقبت گبّی

 کٌبر در ثَدى. ّستیذ دیگزاى اس ثزتز کِ کٌیذ هی فکز ٍ ّستیذ خَدپزستی اس هولَ

 کٌٌذ هی تحقیز ٍ تْذیذ را ضوب ّوَارُ ٍ کٌٌذ ًوی رفتبر هحتزهبًِ ضوب ثب کِ افزادی

 .ثبضٌذ کٌٌذُ هسوَم ضوب ضخػی پیطزفت ثزای تَاًذ هی

 حسَد افزاد -۲

 آسردُ را آًْب ضوب هَفقیت ٍ خَضحبلٌذ ثبضیذ دضَار ضزایط در ضوب ایٌکِ اس افزاد ایي

 آًْب ضوب است هوکي. ّستٌذ هَفقیت الیق ضوب اس ثیطتز کِ ّستٌذ هؼتقذ آًْب. کٌذ هی

 دٌّذ هی تزجیح حسَد افزاد اهب ثذاًیذ، هَفقیت ثِ رسیذى در خَد ّوزاُ ٍ پطتیجبى را

 قیوتی ّز ثِ ثبیذ را افزاد ًَع ایي. کٌٌذ تٌفز اظْبر ضوب ػقالًیت ٍ تَاضغ ثِ ًسجت کِ

 .کٌیذ دٍر خَد اس
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 هتظبّز افزاد -۳

 در داریذ ًیبس آًْب کوک ثِ سهبًیکِ. ّستٌذ ضوب دٍست ّبیتبى خَضی در فقط افزاد ایي

 آًْب در را ٍیژگی ایي تز سزیغ چِ ّز. کزد تکیِ آًْب ثِ تَاى ًوی. هبًٌذ ًوی ضوب کٌبر

 .دّیذ قزار هزس ٍ حذ رٍاثط ایي ثزای ٍ دّیذ تطخیع

 رًٍذُ پس افزاد -۴

 گذضتِ ّبی ػبدت ثِ را ضوب ٍ کٌٌذ هی پیچیذُ را ضوب پیطزفت راُ افزاد ایي

. ثبضیذ راکذ ٍ ثبسگزدیذ خَد پیطیي هَقؼیت ثِ ضوب کِ خَاٌّذ هی آًْب. گزداًٌذ هی ثبس

 ثخص ّویطِ کِ ّستٌذ کسبًی آًْب ثبضذ، سخت است هوکي افزاد ایي تطخیع

 دضَار ضوب ثزای آًْب گزفتي ًبدیذُ است هوکي ٍ اًذ ثَدُ ضوب سًذگی اس جذاًبپذیزی

 ثزایتبى هَفقیت چقذر کِ کٌیذ یبدآٍری آًْب ثِ ٍ کٌیذ آگبُ را آًْب است ثْتز اهب. ثبضذ

 .کٌٌذ جذا ضوب اس را خَد راُ تَاًٌذ هی ثیبیٌذ کٌبر ضوب ثب تَاًٌذ ًوی آًْب اگز. است هْن

 گز قضبٍت افزاد -۵

 ثیطتز افزاد، کِ هؼتقذًذ آًْب. ًیست خَة گز قضبٍت افزاد ًظز در چیش ّیچ ٍقت ّیچ

 کِ سهبًی حتی. گیزًذ قزار اًتقبد هَرد ٍ ضًَذ سزسًص ثبیذ ضذى تطَیق جبی ثِ

 ضوب ثِ ثفْوبًیذ، آًْب ثِ را خَد اغلی ی اًگیشُ خَاّیذ هی ضوب ٍ ّستٌذ خَة ّب ًیت

 .ًیستٌذ خَثی ضًٌَذگبى سیزا ًیستٌذ هفیذی هؼبضزاى آًْب. کزد ًخَاٌّذ گَش
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 کٌٌذُ کٌتزل افزاد -۶

 ثِ گَش ضوب دارًذ دٍست آًْب. ّستٌذ دیگزاى کزدى کٌتزل ی ضیفتِ افزاد ایي

 کِ کٌٌذ ٍادار را ضوب ثبسی، حقِ ٍ ثذجٌسی فزیت، ثب تَاًٌذ هی آًْب. ثبضیذ فزهبًطبى

 اًتخبة ثْتزیي تَاًذ هی افزادی چٌیي اس کزدى دٍری. کٌیذ اجزا را ّبیطبى خَاستِ

 .کٌیذ اغالح را آًْب رفتبر یب ٍ کٌیذ هتقبػذ را آًْب تَاًیذ ًوی ضوب سیزا ثبضذ ضوب ثزای

 درٍغگَ افزاد -۷

 اهب ّستٌذ، ضزر ثی ّب درٍؽ اس ثؼضی ٍ است هتذاٍل گفتي درٍؽ کِ است درست

 کزدى پیطزفت ثزای ضوب. کٌٌذ ًبثَد را ضوب تَاًٌذ هی گَیٌذ هی درٍؽ هزتت کِ افزادی

 ثِ ٍ کٌٌذ حوبیت را ضوب کِ کسبًی ثبضیذ، داضتِ اػتوبد قبثل افزاد خَد اطزاف در ثبیذ

 .دٌّذ ارائِ هٌػفبًِ ٍ غبدقبًِ ّبی اًذیطِ ضوب

 پزداس ضبیؼِ افزاد -۸

 تحزیف را اطالػبت ٍ دٌّذ هی جلَُ ٍارًٍِ را حقبیق ٍ ًیستٌذ اهیٌی افزاد ایٌْب

 سؼی ثٌبثزایي کٌٌذ تػذیقطبى ٍ ثپذیزًذ را آًْب دیگزاى کِ خَاٌّذ هی آًْب. کٌٌذ هی

 ایجبد هطکالت خَاّیذ هی سهبًیکِ. کٌٌذ جلت را دیگزاى تَجِ پزاکٌی ضبیؼِ ثب کٌٌذ هی

www.takbook.com

www.takbook.com



 ثیزٍى خَد سًذگی اس را آًْب کِ است ایي راُ ثْتزیي کٌیذ حل را افزاد ایي تَسط ضذُ

 .ّستٌذ سزطبًی تَهَرّبی هبًٌذ آًْب سیزا ثیبًذاسیذ،

 

 .هشاحن افزاد -۹

 ثزخی در. کٌٌذ تغذیِ ضوب اس کِ ّستٌذ ضوب سًذگی در دلیل ایي ثِ تٌْب افزاد ایي

. ثبضذ اًگل یک ی ٍسیلِ ثِ سهبًیکِ ًِ اهب است هفیذ گزفتي قزار استفبدُ هَرد هَاقغ،

 .گزفت ًبدیذُ ثبیذ ّزقیوتی ثِ را افزاد ایي. است خَدضبى ثزدى ًفغ تٌْب افزاد ایي ًیت

 

 .دٌّذ هی جلَُ قزثبًی را خَد کِ افزادی -01

 دراس دیگزاى سَی ثِ اتْبم اًگطت ّویطِ آًْب. ًیستٌذ پذیز هسئَلیت ّزگش افزاد ایي

 هَفقیت ثزای تَاًذ هی آًْب  الؼول ػکس. پذیزًذ ًوی را خَد اضتجبُ گبُ  ّیچ ٍ کٌٌذ هی

 اس آًْب کزدى ثیزٍى ٍ آًْب دست اس ضذى خالظ کبر ثْتزیي. ثبضذ آٍر سیبى ضوب

 .است سًذگیتبى
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 ثزای دریبفت آخزیي  هقبلِ ّب ٍ کتبة ّبی الکتزًٍیکی

رایگبى ثِ ٍة سبیت هزاجؼِ ًوبییذ. 

 

 
فزٍضگبُ ایٌتزًتی هحػَالت هب

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.sajadshahrokhi.org/
http://www.sajadshahrokhi.org/
http://www.sajadshahrokhi.org/
http://www.shop-sajadshahrokhi.org/
http://www.sajadshahrokhi.org/
http://www.shop-sajadshahrokhi.org/

