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   سپاس خدای را که هر چه دارم از اوست.
   به امید آنکه توفیق یابم جز خدمت به خلق او نکوشم.

   خداوندا به ما توفیق:
- تالش در شکست،     
- صبر در نومیدی،   
- رفتن بی همراه،    

- جهاد بی سالح،     
-  کار بی پاداش،      

-  دین بی دنیا،      
- مذهب بی عوام،      

- فداکاری در سکوت،      
- عظمت بی نام،      
- خدمت بی نان،     

- ایمان بی ریا،     
     - خوبی بی نمود،

- گستاخی بی خامی،      
- مناعت بی غرور،      
- عشق بی هوس،      

- تنهایی در انبوه جمعیت       
و دوست داشتن بی آنکه دوستت بدارند، را عنایت فرما.     

   تقدیم به:

   خدایی که آفرید
   جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را

و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید...    

   و سپاس از افرادی که در راه خلق این کتاب، بی چشم داشت یاری مان نمودند...
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7 نظر درباره کتاب!

ــا در ایــن جهــان،  ــی نظام منــد آشــنا می ســازد. آی ــا جهان ــا را ب ــب انســان، م ــای قل    نظــام زیب
ترفند هایــی نظام منــد نیــز وجــود دارد؟ کتــاب حاضــر بــا تــالش و کوشــش شــبانه روزی توســط 
آقــای  مهنــدس میــالد ابراهیمــی به رســته تحریر درآمــده اســت. این کتــاب را انتخاب کــرده و 
بخوانیــد. ایــن کتــاب فرمول هایــی را در اختیارتــان قــرار می دهــد کــه مجموعــه کاملی اســت از 

راهکار هــای خود شــکوفایی و موفقیــت!
حاج محمدگل ابراهیمی

مدیر و موسس آموزشگاه کاربران ساختمان

ــتفاده از آن  ــه اس ــت ک ــاده اس ــات س ــکار و نظری ــم از اف ــه ای عظی ــاب مجموع ــن کت    ای
بــرای زندگــی پیچیــده امــروزی ضــروری اســت. اگــر بــه دنبــال راهکار هــای کاربــردی 
بــرای رســیدن بــه موفقیت هــای مالــی و رشــد کســب وکارتان هســتید، »مهندســی 
ــاب را  ــه کت ــد ک ــور نباش ــط اینط ــا فق ــد. ام ــرار می ده ــما ق ــار ش ــان« آن را در اختی زم
بخریــد و آن را در قفســه کتابخانه تــان قــرار دهیــد. ایــن کتــاب بایــد در زندگــی شــما 
جریــان داشــته باشــد. روش هــای اثبات شــده آن را بخوانیــد، پیشــنهادهایش را دنبــال 

کنیــد و همــه را بــه کار ببندیــد، ســپس بــه 3 درصــد برتــر جامعــه بپیوندیــد.
یوسف مذهب

مدیر و موسس گروه نرم افزاری آموت

   هــر کتابــی کــه حتــی یــک جملــه بــه معلومــات مــن اضافــه کنــد، ارزش خوانــدن دارد. 
در ایــن کتــاب جمــالت ارزشــمند فراوانــی را خواهیــد یافــت.

مجید قاسمی حداد
DISC مدرس رفتارشناسی صنعتی

   کتــاب پوششــی اســت کــه هرآنچــه بپوشــی اش، عریانــی ات بیشــتر نمایــان می گــردد. 
ــه زندگــی انســان ها و مدیــران موفــق کامــاًل مــی  تــوان راز موفقیــت  ــا نگاهــی ژرف ب ب
ــا تشــکر از دوســت ارجمنــدم  آن هــا را غنیمــت شــمردن زمــان و مدیریــت آن دیــد. ب

جنــاب آقــای میــالد ابراهیمــی جهــت تــالش بــرای ارتقــاء فرهنــگ مدیریــت زمــان!
احسان عادل پور

دانش پژوه دکتری مدیریت بازرگانی
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7 نظر درباره کتاب!

   اینــک ایــن کتــاب را بــه همــه مــردان و زنــان شــجاعی تقدیــم می کنــم کــه این شــجاعت را داشــته اند 
بــه زندگی شــان هوشــمندانه تر نگریســته و بــا نگــرش و ایمــان قلبــی، زندگــی رویایی شــان را 
ــرا مســیر را به درســتی  ــه شــما افتخــار می کنــم و از همیــن حــاال تبریــک می گویــم زی ــق کننــد. ب خل

انتخاب کرده ایــد.
   شاد و پرتالش باشید...

   ارادتمند شما؛ میالد ابراهیمی.

   بســیاری از آن چیزهایــی کــه مــن در زندگــی به آن هــا عالقه منــدم بــا پــول بــه دســت 
نمی آینــد. کامــاًل واضــح اســت بــا ارزش تریــن منبعــی کــه همــه مــا داریــم زمــان اســت. 
مــن کتــاب مهندســی زمان را بــه تمــام کســانی کــه خواســتار موفقیــت واقعــی هســتند، 
پیشــنهاد می کنــم و بــر ایــن بــاورم کــه بــا مدیریــت درســت زمــان می توانیــد جایگاهــی 

موفــق و واقعــی بدســت آوریــد.
میکائیل سنگ سفیدی

کارشناس مدیریت بازرگانی و طراح بازی های سازمانی

   در مشــاوره ها و دوره هــای آمــوزش بازاریابــی کــه بــه صاحبــان کســب وکار می دهــم، 
ــبت  ــا نس ــد ام ــت آن را می دانن ــه اهمی ــت ک ــی اس ــن نکات ــان از مهم تری ــت زم مدیری
و  کاربــردی  کتاب هــای  مطالعــه  عــدم  از دالیــل،  یکــی  کم توجه انــد. شــاید  بــه آن 
بومی شــده در ایــن حــوزه باشــد. ایــن کتــاب تنهــا کتابــی اســت کــه خألهــای مدیریــت 
ــام  ــالش و اهتم ــت. ت ــرده اس ــداع ک ــان را اب ــی زم ــوری مهندس ــناخته و تئ ــان را ش زم
مهنــدس ابراهیمــی را در تدویــن و نــگارش کتــاب مهندســی زمــان، از نزدیــک دیــده ام.
امیــدوارم پــس از مطالعــه ایــن کتــاب و عمــل کــردن بــه آن هــا از نتایــج حاصلــه لــذت 

ببریــد. 
محمدمهدی موحدی نژاد

مشاور و مدرس بازاریابی و فروش در شبکه های اجتماعی

ــان  ــران و کارکن ــه مدی ــن نمــوده ب ــزم میــالد ابراهیمــی تدوی ــی کــه دوســت عزی    کتاب
ــی  ــش کارای ــان برافزای ــی زم ــه مهندس ــود ک ــادآور می ش ــه را ی ــن نکت ــان ای سازمانش
ــه  ــیدن ب ــدی دررس ــی کلی ــه مفهوم ــد دارد ک ــدود تأکی ــان مح ــودن در زم ــد ب و کارآم
ــاب رمــوز موفقیــت را کشــف کــرده و  ــن کت ــدن ای ــا خوان ــدوارم ب موفقیــت اســت، امی

ــکار ببریــد. ب
سید رضا نساج کریمی

مدیرعامل گروه بازرگانی شهرزاد
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ــی  ــه زندگ ــن را دارد ک ــدرت ای ــون در دســت شماســت ق ــه هم اکن ــی ک   کتاب
ــرای همیشــه تغییــر دهــد! شــمارا ب

   شــما می توانیــد بــا بــه کار بــردن و عملــی کــردن اطالعاتــی کــه طــی زمــان 
مطالعــه می آموزیــد بــه موفقیــت برســید.

ــه  ــم ب ــی می خواه ــد، ول ــت داری ــه موفقی ــبت ب ــدی نس ــه دی ــم چ    نمی دان
شــما بگویــم هرآنچــه را کــه می خواهیــد بــه آن برســید اعــم از ثــروت، ایجــاد   
رابطــه جدیــد، شــروع کــردن و موفــق شــدن در کار جدیــد، موفقیــت در مقاطــع 
ــتید.  ــن اصــول هس ــتفاده از ای ــتلزم اس ــری مس ــز دیگ ــر چی ــا ه ــی و ی تحصیل

ــه. ــه، خــواه ناآگاهان خــواه آگاهان

   بســیاری از افــراد کــه آن هــا را راهنمایــی کــرده ام تــا بــه خواســته های خــود 
برســند، در اول کار متعجــب بودنــد کــه چطــور چنیــن چیــزی ممکــن اســت؟ 

در آخر کار تعجب می کردند که چگونه توانستند این کار را انجام دهند!

   اکنــون نوبــت شماســت! قــدرت سیســتم ایــن کتــاب را دســت کم نگیریــد. مــن 
بــه شــما اطمینــان می دهــم کــه ایــن کتــاب زندگــی شــمارا تغییــر خواهــد داد.

ــرای  ــه ب ــن نیســت ک ــود و چنی ــد ب ــی نخواه ــت و خوشــبختی تصادف    موفقی
برخــی اتفــاق بیفتــد، امــا بــرای دیگــری این طــور نباشــد. خوشــبختی و 
موفقیــت، نتایجــی قابــل پیش بینــی هســتند کــه در اثــر تفکــر و عمــل آگاهانــه 

ــد. ــت می آین ــه دس ب
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  ضرب المثل معروفی هست که می گوید:

ــه کســب  ــه ب ــد ک ــت می کن ــد ثاب ــب را می خوانی ــن مطال ــما ای ــه ش    همین ک
موفقیــت بیشــتر عالقه مندیــد. شــما دوســت داریــد خواســته های خــود را 
بــرآورده کنیــد. شــما دوســت داریــد از ســطح زندگــی بهتــری برخــوردار شــوید. 
ــت،  ــق شماس ــه الی ــی را ک ــای خوب ــی همه چیزه ــن زندگ ــد ای ــما می خواهی ش

بــه شــما بدهــد. 

   چه بســا یــک صفــت عالــی دیگــر هــم داشــته باشــید. در حقیقــت، حــال کــه 
ایــن کتــاب در دســتان شماســت نشــان می دهــد کــه آن قــدر باهــوش هســتید 
ــت  ــه دوس ــاند ک ــی برس ــمارا به جای ــا ش ــد ت ــزاری می گردی ــال اب ــه دنب ــه ب ک

داریــد برویــد.

ــزار الزم  ــاختمان، اب ــل، س ــودرو، پ ــم از خ ــزی اع ــر چی ــاختن ه ــرای س ــا ب    م
ــک  ــاختن ی ــرای س ــه ب ــد ک ــردم می دانن ــماری از م ــداد انگشت ش ــم. تع داری

ــد. ــک بگیرن ــزاری کم ــه اب ــز از چ ــی موفقیت آمی زندگ
   اما شما فراموش نکرده اید! 

   پــس شــما دو صفــت عمــده الزم بــرای بــه دســت آوردن ســود واقعــی از ایــن 
ــاب رادارید: کت

   1. اشتیاقی برای موفقیت بزرگ تر
ــا آن اشــتیاق را  ــد ت ــه شــما کمــک می کن ــزاری کــه ب    2. هــوش انتخــاب اب

تشــخیص دهیــد.
   بــا خوانــدن ایــن کتــاب خواهیــد آموخــت کــه چگونــه کنتــرل زندگــی خــود 

ــت گیرید. ــاًل در دس را کام

اگر از شکست بپرسید، به شما می گوید که موفقیت تنها به شانس 
بستگی دارد.

   عالقه به موفقیت، ویژگی فوق العاده ای است.
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   از اهــداف دیگــر ایــن کتــاب ایــن اســت کــه هرکــدام از شــما را راهنمایــی کند 
تــا بتوانیــد بــا دانشــی کــه آموخته ایــد بــه دیگــران نیــز کمــک کنیــد تــا خــود را 

بــه بهتریــن شــکل تغییــر دهنــد.

از این  پس قادرید در بهبود زندگی بسیاری از افراد نقش داشته باشید؛
   اعضــای خانــواده، دوســتان، همــکاران و کســانی کــه دوستشــان داریــد. زمانــی 
ــان در  ــدرت درونی ت ــکوفایی ق ــک ش ــه کم ــود را ب ــرل خ ــتید کنت ــه توانس ک
ــه دیگــران نیــز کمــک کنیــد  ــر آن خواهیــد شــد کــه ب دســت گیرید، مســلمًا ب

تــا خــود را تغییــر دهنــد.

   اگر می خواهید در زندگی، فرد موفقی باشید به خاطر بسپارید که:

   اگــر درگذشــته شکســت خورده اید هیــچ گاه نبایــد تصــور کنیــد در آینــده نیــز 
چنیــن خواهــد شــد. آنچــه یک لحظــه قبــل، دیــروز، طــی شــش مــاه گذشــته، 
شــانزده ســال پیــش و یــا پنجــاه ســال قبــل روی داده اســت اصــاًل مهــم نیســت 
ــات پیــش خواهــد  ــز همــان اتفاق ــده نی ــود کــه در آین ــا نخواهــد ب ــدان معن و ب

آمــد.

ــای  ــه در دهه ه ــت ک ــی دانس ــان کالم کتاب های ــوان ج ــاب را می ت ــن کت    ای
ــت  ــه موفقی ــتیابی ب ــر و دس ــرد برت ــان، عملک ــت زم ــه مدیری ــته درزمین گذش

ــر شــده اند. منتش
   ایــن کتــاب را بایــد بــا جــان آمیخــت، در اکنــون جــاری ســاخت و نتایــج آن 

را نیــز در مــاوراء زندگــی  تجربــه کــرد.

در معادله زندگی، آینده هیچ وقت با گذشته برابر نیست.

زندگی، آبتنی کردن در حوضچه اکنون است.
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   مــن در نوشــتن کتابــم، درس هــای زیــادی آموختــم. درس هایــی کــه شــاید 
خــود آن هــا، بــه نحــوی نوشــتن چندیــن کتــاب اســت. ایــن درس هــا بــه مــن 
ــر پله هــای  آموختنــد کــه زندگــی ارزشــش را دارد. زندگــی ارزش گام نهــادن ب
ــن خواســته دشــوار و غیرممکــن  ــه ای ــد اگــر رســیدن ب موفقیــت را دارد. هرچن

بــه نظــر برســد.
ــان کــردن موضوعــات آن  ــودن و ســاده بی ــح ب ــاب در صری ــن کت ــی ای    زیبای
اســت. در ایــن کتــاب ســعی شــده مفاهیــم کاربــردی و عملــی بــه رشــته تحریــر 

درآینــد و بــه نحــوی دســتورالعمل باشــند تــا صرفــًا اطالعــات.

   امــا زیبــا می دانــم یکــی از درس هایــم کــه در ایــن مــدت آموختــم را بــا شــما 
در میــان بگــذارم؛ آن درس، درســی نیســت، جــز؛ پایــداری!

   مــن ایــن اصــل را خیلــی خــوب درک کــردم. ایــن موضــوع، پایــه ای بــود بــر 
نردبــان موفقیتــم. 

   پایداری را شاید بتوان به پشتکار، استمرار، مراقبه و توکل خالصه کرد؛ 
   اما رازی در آن نهفته است...

   رازی کــه می توانــد زیبایــی بخــش زندگیتــان شــود. موضوعــی کــه دوســت 
ــان در شــما  ــه دوســت دارم اطرافیانت دارم از آن برخــوردار باشــید. موضوعــی ک

ببیننــد. 
ــد،  ــه کردی ــان نهادین    فقــط و فقــط وقتــی شــما ایــن خصوصیــت را در خودت
ــان طــی  ــان موفقیتت ــر نردب ــان آن خواهــد رســید کــه گام هــای بعــدی را ب زم

ــید. ــته هایتان برس ــمان خراش خواس ــه اوج آس ــد و ب کنی

   هــدف ایــن کتــاب ســاختن پایــه ای بــرای نردبــان، جایگاهــی بــرای 
گام نهــادن و انگیــزه ای جهــت حرکــت دادن بــرای رســیدن بــه اوج 

ــان اســت. آســمان خراش خواســته هایت
   اما موفقیت را فقط و فقط خودتان با پایداری به دست خواهید آورد.

   کامروایی را در پایداری تجربه کنید.
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   آنچه بر من گذشت...
ــی  ــی معمول ــدم و زندگ ــزرگ ش ــط ب ــر متوس ــا قش ــواده ب ــک خان ــن در ی    م
داشــتم؛ امــا همیشــه در انجــام دادن و زمان بنــدی فعالیت هایــم دچــار مشــکل 
ــردم  ــاس می ک ــی احس ــود، ول ــلوغ ب ــیار ش ــرم بس ــه س ــه همیش ــودم و بااینک ب
ــن  ــم. همچنی ــت می ده ــان را از دس ــی رود و زم ــش نم ــی پی ــم به خوب کارهای

ــم. ــته باش ــتراحت داش ــط و اس ــان کار، رواب ــی می ــتم تعادل نمی توانس
   و ازآنجایی کــه همیشــه دوســت داشــتم در هــر کاری بهتریــن باشــم، زندگــی 
افــراد موفــق را تحقیــق و مطالعــه کــردم و تکنیک هــا، روش هــا، دســتورالعمل ها 
و رازهــای آن هــا را کشــف کــردم و موضوعــی کــه در تمامــی افــراد بــه نتیجــه 
واحــدی رســیدم، ایــن بــود کــه ایــن افــراد مهندســان زمــان موفقــی هســتند و 
در تقســیم وقــت حســن تدبیــر دارنــد و می تواننــد از وقــت خــود بهتریــن بهــره 
ــی را میــان انجــام فعالیت هایشــان  ــرده، بهتریــن عملکــرد را داشــته و تعادل را ب

بــرآورده ســازند.
ــط و  ــان کار، رواب ــدار می ــی پای ــه تعادل ــرار دارم ک ــی ق ــال در موقعیت    و ح

ــت. ــرار اس ــتراحتم برق اس

   چه چیز تا به حال مانع موفقیت مان شده است؟
   در جهــان امــروزی، مســئله ای کــه ســرعت مــا را دررســیدن به خواســته هایمان 
ــی نیســت،  ــط بیرون ــاًل متوقــف مــی ســازد، محی ــا گاهــا کام ــد و ی کــم می کن

بلکــه بــا توجــه بــه توانایــی اعجاب انگیــز ذهــن، محیــط درونــی ماســت.

ــوط  ــا مرب ــای آن ه ــا و قابلیت ه ــه توانایی ه ــراد ب ــار اف ــاوت در رفت ــود تف    وج
ــرد در آن  ــمی ف ــی و جس ــرایط ذهن ــه ش ــع ب ــر مواق ــه در اکث ــود، بلک نمی ش

ــد. ــدا مــی کن ــاط پی لحظــه ارتب

   اولین و مهم ترین راز دستیابی به اهدافمان، شناسایی و 
آزادسازی ترمزدستی های ذهنی است.
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ــان کار،  ــی را می ــد تعادل ــا بتوانن ــن هســتند ت ــال ای ــه دنب ــراد ب    بســیاری از اف
روابــط و استراحت شــان ایجــاد کننــد. این هــا واقعیت هایــی هســتند، کــه 

ــت. ــدا دانس ــم ج ــا را از ه ــوان آن ه نمی ت
   فــرض تعــادل بیــن کار، روابــط و اســتراحت بــر اینســت کــه مــی تــوان هرســه 
ایــن واقعیــات را بــه بهتریــن نحــو اداره کــرد. امــا کارشناســان مدیریــت زمــان و 

تحقیقــات دانشــگاهی بــر ایــن باورنــد کــه امــکان آن وجــود نــدارد.
ــدم و مفهــوم آن تقســیم  ــان نامی ــاب را مهندســی زم ــن کت ــام ای ــن رو ن    از ای
ــتراحت  ــط و اس ــان کار، رواب ــادل می ــاد تع ــان و ایج ــمندانه زم ــی و هوش منطق

اســت.

   در مورد تعادل، به نکاتی که اشاره می کنم توجه داشته باشید.
ــما از  ــی ش ــت. وقت ــدات اس ــرژی و تعه ــت ان ــان مدیری ــادل، هم ــع تع    در واق
ــًا  ــید، مطمئن ــی داشته باش ــود، آگاه ــن اهداف خ ــا و هم چنی ــم انداز، ارزش ه چش

کار می کنیــد. کم تــر 
ــما هم  ــس ش ــودش را دارد. پ ــاص خ ــای خ ــردی، معن ــر ف ــرای ه ــادل ب    تع
ــان معنا کــرده و مطابــق  آن برنامه ریــزی کنیــد. ــرای خودت می توانیــد تعــادل را ب

   همان گونه که خودتان آگاهی دارید،
   انسان ها از لحاظ یادگیری به 4 بخش اصلی تقسیم می شوند: 

   1. خواننده
   2. شنونده
   3. بیننده

   4. عمل کننده

مهندسی زمان در واقع همان تقسیم منطقی و هوشمندانه زندگی است!
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   شما جزء کدام یک هستید؟!
   بــه شــما تبریــک مــی گویــم، چراکــه شــما ســبک مطالعــه خــاص خودتــان 
ــدی را  ــای جدی ــو چیز ه ــن نح ــه بهتری ــور ب ــد چط ــاال می دانی ــد و احتم را داری

بیاموزیــد.
ــا  ــود دارد، ام ــاب وج ــن کت ــدن ای ــرای خوان ــی ب ــای متفاوت ــد روش ه    هرچن

ــه دهــم. ــه شــما ارائ ــد ب ــد پیشــنهاد مفی دوســت دارم چن
ــا احساســی  ــد ت ــه کتــاب نیم نگاهــی بیاندازی    ممکــن اســت بخواهیــد ابتــدا ب
کــه هنــگام مطالعــه پیــدا مــی کنیــد را بشناســید و بعــد از آن تصمیــم بگیریــد 

ــد. ــق کنی ــد خل ــه کــه مــی خواهی ــان را آنگون زندگی ت
   

   خبر خوشی برای  شما دارم!
   اصــول ایــن کتــاب به ترتیبــی ارائــه شــده اند کــه هریــک از آنهــا اصل بعــدی 

ــازد. را می س
ــزدار  ــل رم ــک قف ــه در ی ــتند ک ــدادی هس ــد اع ــاب همانن ــن کت ــاختار ای    س
ــاز داریــد و بایــد ترتیــب  ــه تمامــی ایــن اعــداد نی ــد. شــما ب پیچیــده قــرار دارن

ــد. ــت کنی ــا را رعای آنه

ــط  ــم اســت خ ــد مه ــه احســاس کردی ــه ای ک ــر هرجمل ــه، زی ــگام مطالع    هن
کشــیده و یــا بــا یــک ماژیــک فســفری آن را رنگــی کنیــد. ایــده هــا و اقداماتــی 

کــه بــه ذهنتــان خطــور مــی کنــد را در حاشــیه کتــاب بنویســید.
   همــواره یادتــان باشــد ایــن یادداشــت هــا و قســمت هــای مشــخص شــده را 

بارهــا و بارهــا مــرور کــرده، تــا ملکــه ذهنتــان شــود.

ــد از  ــد. بع ــی کنی ــا را اجرای ــد ه ــن ترفن ــم؛ و ای ــید و مصم ــرژی باش ــر ان    پ
اجــرای آن و مشــاهده نتیجه هــا متحیــر خواهید شــد.

ــن  اصــول آشــنا هســتید.  ــا بعضــی از ای ــب ممکن اســت متوجه شــوید که ب    اغل
عالــی اســت!

تکرار، شاه کلیدی برای یادگیری است.
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ــه،  ــر ن ــد؟! اگ ــی بری ــه کار م ــارا ب ــا آنه ــیدکه آی ــود بپرس ــه از خ ــا صادقان    ام
ــد.  ــد کنی ــام آن متعه ــه انج ــود را ب ــاال خ ــن ح همی

   همین االن!

   مــن ................................ متعهــد مــی شــوم کــه مــوارد فــوق را رعایــت کــرده 
ــم در  ــی خواه ــه م ــن مصممان ــم؛ همچنی ــدار باش ــول پای ــن اص ــام ای و در انج
زندگــی ام به تعادل رســیده و بــه خواســته هایم در کم تریــن زمــان ممکــن 

ــم! دســت یاب

محل امضاء       
 

   بــه خاطــر داشــته باشــید، ایــن اصــول زمانــی نتیجــه مــی دهنــد کــه آنهــا را 
بــه کار ببریــد.

ــا  ــام آن ه ــرروی انج ــاد ب ــه زی ــواردی ک ــان داده، م ــه نش ــن، تجرب    درضم
ــد. ــاز داری ــا نی ــه آنه ــتر ب ــه بیش ــتند ک ــواردی هس ــد، م ــی کنی ــت م مقاوم

   بازهــم تاکیــد مــی کنــم! صرفــا مطالعــه ایــن کتــاب کافــی نیســت.               
ــد. ــی ده ــه م ــه نتیج ــت ک ــدام اس اق

   نفس عمیقی بکشید!
   زیــرا همــه - ازجملــه شــما - همیشــه بهتریــن کاری کــه می دانســتید درســت 
ــه ای هســتید  ــا حــاال شــما در مرحل ــد. ام اســت و می توانســتید را انجــام داده ای

کــه بیشــتر مــی دانیــد.
   این هوشیاری و آگاهی جدید خود را به بهترین نحو جشن بگیرید.

   به شما صادقانه تبریک می گویم. به آینده ای جدید، خوش آمدید!

 هنری جیمز1 »نویسنده آمریکایی، صاحب اثر 20 رمان«
Henry James . 1

اکنون زمان آن رسیده است که زندگی را که تصورش را کرده اید 
آغاز کنید.
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زندگی شما مثل یک کتاب است!

ــه  ــما ب ــی ش ــه آن، معرف ــت. مقدم ــام شماس ــه ن ــوان آن ب ــه عن صفح
کوشــش ها،  تالش هــا،  روزانــه  گــزارش  آن  صفحــات  دنیاســت. 

لذت هــا و یاس هــای شــما اســت.

هرروز افکار و اعمال شما در کتاب زندگی تان ثبت می گردد.
ــرای همیشــه  ــد ب ــد کــه بای ــه وجــود می آی هــر ســاعت تاریخچــه ای ب

باقــی بمانــد.
روزی فرامی رسد که کلمه پایان، باید برای همیشه باقی بماند.

پس کاری کنید که در مورد کتابتان بگویند؛
ــرد  ــغ و کارک ــات بی دری ــی، خدم ــداف عال ــت از اه ــه ای اس تاریخچ

ــوب. ــیار خ بس
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الیور وندل هولمز1

   برخیزیــد و دســت به کار شــوید. هیــچ گاه موعــد کامــل بــرای شــروع کاری 
ــت  ــدازآن حرک ــد و بع ــان را بزن ــانس در خانه ت ــد ش ــازه ندهی ــد. اج فرانمی رس

کنیــد. شــانس بــدون حرکــت شــما هیــچ گاه در خانــه شــمارا نخواهــد زد.
1 . Oliver Wendell Holmes Sr.

کالم آخر

همین حاال دست به کار شوید!
ــات در  ــم حی ــوز ترن ــه هن ــد، درحالی ک ــردم می میرن ــی از م »خیل
درونشــان جــاری اســت. چــرا این طــور اســت؟ اغلــب به این علــت 
کــه همیشــه در حــال آمــاده شــدن، بــرای زندگــی کــردن هســتند. 
قبــل از اینکــه ایــن را بفهمنــد، مهلــت آن بــه سررســیده اســت.« 
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   فقط حرکت کنید. همین حاال!

ــید؟  ــته باش ــتانتان داش ــان را در دس ــک لحظاتت ــار تک ت ــد مه ــا می خواهی    آی
ــای  ــد. کالس ه ــه کنی ــه مطالع ــن زمین ــی در ای ــد و کتاب ــاال بروی ــن ح همی
آموزشــی را فــرا گرفتــه و فایل هــای آموزشــی مرتبــط را دانلــود کنیــد. یکایــک 

ــد. اصــول آن را اجــرا کنی
   آســتینتان را بــاال بزنیــد و شــروع کنیــد، شــما نمی دانیــد کــه در بــام 
آســمان خراش خواســته هایتان چــه خبــر اســت و یــا نمی توانیــد تمامــی 

اتفاقــات آینــده را پیش بینــی کنیــد، امــا شــما گام برداریــد.
 در مسیر، آن ها را نیز یاد خواهید گرفت.

»ری برادبری1 - نویسنده آمریکایی رمان های علمی تخیلی«

   پشتکار و عمل:

   یا راهی را باید یافت، یا راهی را باید ساخت.

   وقتی به یک مانع و مشکلی برمی خوریم، چه می کنیم؟
   اغلــب افــراد ناموفــق می نشــینند و زمیــن و زمــان را مقصــر قلمــداد می کننــد 
و زمانشــان را از بیــن می برنــد و همان طــور منتظرنــد تــا از عالــم غیــب فرجــی 

. د شو
   امــا انســان های موفــق بــدون فــوت وقــت دســت به کار می شــوند و بــر ایــن 

باورنــد یــا راهــی را خواهــم یافــت و یــا راهــی را خواهــم ســاخت.

   به این مثال زیبا دقت کنید:
   دو قطره آب اگر کنار هم قرار بگیرند چه می کنند؟

Ray Bradbury . 1

»ابتدا از صخره ها باال بروید. برای برگشتن و پایین آمدن خودتان 
بال هایی می سازید.«
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   آن هــا تصویــر قطــره دیگــر را در خــود دیــده و بــه هــم می پیوندنــد و یــک 
ــد. ــکیل می دهن ــر تش ــره بزرگ ت قط

   اگر چند سنگ نزدیک به هم شوند چه می شود؟
   شــاید تصویــر ســنگ دیگــر را تــا حــدودی در خــود ببیننــد، امــا آن هــا هیــچ گاه 

باهــم یکــی نمی شــوند.
ــکل تر و  ــان مش ــران برایت ــم دیگ ــید، فه ــر باش ــخت تر و قالبی ت ــه س    هرچ

ــد. ــش می یاب ــز کاه ــدنتان نی ــر ش ــال بزرگ ت ــه احتم درنتیج
   مهارت هایــی کــه شــمارا در جهــت آرامــش، بزرگوارتــر و اجتماعی تــر شــدن 

کمــک خواهنــد کــرد را بــه یــاد داشــته باشــید
   - نرمی

   - بخشش
   - مدارا

   - پشتکار

   حاال چه چیزی سخت تر و مقاوم تر است؟ آب یا سنگ؟
   اگر سنگ از کوهی سرازیر شود و به مانعی برخورد کند چه می کند؟

   اگــر مانــع کوچــک باشــد از روی آن عبــور می کنــد، اگــر متوســط باشــد آن را 
ــا تقدیــر بعــدی  در هــم می شــکند، اگــر بزرگ تــر باشــد پشــت آن می نشــیند ت

ــد؟ چه باش
   اما آب چه می کند؟

ــگاه  ــر نتوانســت، آن ــد، اگ ــراه کن ــود هم ــا خ ــع را ب ــد مان ــدا ســعی می کن    ابت
بــدون دردســر بــه دنبــال فــرار از کوچک تریــن روزنــه می گــردد و اگــر 
ــا از روی  ــگاه ی ــود. آن ــوی ش ــی ق ــدازه کاف ــا به ان ــد ت ــر می کن ــت صب نتوانس

ــکند. ــم می ش ــع را در ه ــا مان ــد و ی ــور می کن ــع عب مان
ــب  ــنگ به مرات ــا س ــه ب ــت در مقایس ــی و لطاف ــن نرم    آب در عی
ــر  ــر و مصمم ت ــود لجوج ت ــدف خ ــه ه ــیدن ب ــخت تر و دررس سرس

ــت. اس
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   ســنگ، پشــت اولیــن مانــع جــدی می ایســتد ولــی آب راه خــود را بــه ســمت 
ــد. ــدا می کن ــا پی دری

   گاه الزم است کوتاه بیاییم.
   گاه باید نگاهمان را به سمت دیگری بدوزیم.

   صبور باید بود، اما همیشه مصمم.

   در حق من بی عدالتی نکنید!
   مــن طرفــدار آمــوزش، تدریــس، ســاخت و پــرورش مهــارت هســتم. اگــر بــه 
آمــوزش بیشــتری نیــاز داریــد پــس برویــد و آن را کســب کنیــد. در آن کالس 
ــه آن شــرکت کنیــد. ممکــن اســت  ــام کــرده و یــا در همایــش مربــوط ب ثبت ن
ــاز  ــد نی ــد بروی ــه می خواهی ــی ک ــیدن به جای ــرای رس ــتادی ب ــا اس ــی ی ــه مرب ب

ــد.  ــد و یکــی را انتخــاب کنی داشــته باشــید اگــر این طــور اســت پــس بروی
   می ترسید؟! 

   آخرش که چی؟
   تــرس را احســاس کنیــد و درهرصــورت کار را انجــام دهیــد. راهــکار کلیــدی 
آن اســت کــه فقــط شــروع کنیــد. منتظــر نمانیــد تــا زمانــی کــه کامــاًل آمادگــی 

پیــدا کنیــد. چــون هرگــز آمادگــی کامــل پیــدا نخواهیــد کــرد.

ــزار  ــا نرم اف ــاختمان ب ــی س ــر نقشه کش ــوان دبی ــس ام را به عن ــن کار تدری    م
اتوکــد شــروع کــردم. بــا مــدرس کامــل بــودن خیلــی فاصلــه داشــتم. می بایســت 
خیلــی چیزهــا در مــورد کنتــرل کالس، نظــم مؤثــر، چگونگــی اجتنــاب از مــورد 
تمســخر واقع شــدن و چگونگــی انگیــزه دادن بــه دانــش آمــوزان فرامی گرفتــم. 
امــا مجبــور بــودم درهرصــورت شــروع کنــم و ایــن دررونــد آمــوزش و تدریــس 

بــود کــه مــن آن هــا را آموختــم.

در زندگی باید معنای واقعی سرسختی و استواری و مصمم بودن را 
در دل نرمی و گذشت جستجو کرد.
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   بیشــتر زندگــی انســان آمــوزش در حیــن کار کــردن اســت. بعضــی از مهم تریــن 
ــام داده و  ــوند. کاری انج ــه می ش ــاد گرفت ــام کار ی ــد انج ــط دررون ــب فق مطال
نتیجــه اش را می بینیــد. متوجــه می شــوید کــدام نتیجــه می دهــد و کــدام 

نمی دهــد.
   اگــر از تــرس اشــتباه عمــل کــردن، ضعیــف یــا بدعمــل کــردن اصــاًل کاری 
نکنیــد، هرگــز نتیجــه ای از آن کار نمی گیریــد و بنابرایــن هرگــز بهبــودی در کار 

شــما حاصــل نمی شــود.

ــروع  ــقف های کاذب ش ــه ی س ــود را درزمین ــارت خ ــه ی تج ــن حرف ــی م    وقت
ــرادی  ــه اف ــن محصــول را ب ــر ای ــی اســت اگ ــده خوب ــردم عقی ــر ک ــردم، فک ک
کــه کارشــان ســاختمان اســت بفروشــم. فکــر کــردم آن هــا می تواننــد باقیمتــی 
ــه  ــتی از هم ــن فهرس ــند. بنابرای ــته باش ــر را داش ــی بهت ــقف کاذب ــر س کم ت
ــا آن  ــی ام را ب ــه کــردم و تمــاس تلفن ــان ســاختمان تهی ــکاران و کارفرمای پیمان

ــراد شــروع کــردم.  اف
   بــرای تهیــه ایــن لیســت قلــم و کاغــذی برداشــته و یــک لیســت ســازمان یافته 

ــن کردم.  تدوی
   گاهــی نمی توانســتم مســتقیمًا بــا کارفرمــا صحبــت کنــم. بعضــی مواقــع بــه 
ــا  ــار نگــران شــدم ام ــن ب ــد. چندی ــن کار ندارن ــه ای ــه ای ب ــد عالق ــا می گفتن م
باالخــره بعدازاینکــه توانســتم بــا تصمیم گیرنــده اصلــی ســاختمان گفتگــو کنــم، 

جلســه ای تنظیــم کــردم و در مــورد فوایــد ســقف کاذب ســخن گفتــم.
   توانســتم چندیــن پــروژه را بــه فــروش قطعــی برســانم! چنــد تــا از کارفرمایــان 
ــروژه  ــار پ ــتاقانه در انتظ ــه اآلن مش ــدازه ای ک ــا ان ــندیدند. ت ــقف را پس ــن س ای

بعدی انــد.

ــر ســازمان دهی می کــردم  ــد مشــتری هایم را بهت ــدازآن چــه شــد؟ بای ــا بع    ام
و ابــزار مناســبی بــرای ایــن کار می داشــتم،

ــه  ــودم ک ــمند ب ــکاری ارزش ــال راه ــه دنب ــوع ب ــن موض ــرای ای ــان ب    همچن

بیشتر زندگی انسان، آموزش در حین کار کردن است.
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درنهایت به یک راهکار مناسب رسیدم!
ــت  ــی و مدیری ــای بازاریاب ــاره روش ه ــری درب ــه و یادگی    مطالع

ــا مشــتری. ارتبــاط ب

   مســیر ایــن مطالعــه فوق العــاده بــود و تاثیــر بســیار ارزشــمندی را در 
ــزون در  ــده و روز اف ــن ش ــت تضمی ــرای موفقی ــودم. ب ــاهد ب ــب وکارم ش کس
ــردم. ــه ک ــا مشــتری شناســایی و تهی ــاط ب ــرای ارتب ــی ب کســب وکارم، ابزارهای

به شما هم این ابزارها را پیشنهاد می کنم1!

   آیــا از شــنیدن جــواب منفــی بــه تلفن هــا کمــی ترســیدم؟ بلــه! آیــا می دانســتم 
وقتــی شــروع کــردم بعــدازآن، چــه اتفاقــی می افتــد؟ نه!

   سعی نکردم تمامی محصوالت را یکجا و روی هوا به کسی بفروشم.

ــه  ــن نکت ــا مهم تری ــه دادم. ام ــودم ادام ــری ب ــال یادگی ــه در ح ــور ک    همان ط
ایــن بــود کــه مــن فقــط شــروع کــردم. بــا مردمــی کــه می خواســتم بــه آنــان 

صحبــت کنــم ارتبــاط برقــرار کــردم. 
   ممکــن بــود محصــول مــن آن هــا را دررســیدن بــه اهدافشــان کمــک کنــد. 

همه چیــز حــل شــد. چــون خواســتم خطــر کنــم و داخــل حلقــه بپــرم.

   شــما هــم بایــد شــروع کنیــد. از همان جایــی کــه هســتید شــروع کنیــد قــدم 
ــید. ــد برس ــه می خواهی ــی ک ــد و به جای برداری

 امام علی )ع(

www.amootco.ir . 1

   هــرگاه از کاری ترســیدی، خــود را در آن بینــداز. زیــرا تــرس از 
ــر از خــود آن کار اســت. آن کار، بزرگ ت
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   چگونه شروع کنیم؟!

ضرب المثل چینی

   کلید موفقیت این است که هر آنچه در این کتاب آموخته اید عملی کنید.

   دست به کار شوید!
ــم و  ــه ده ــما ارائ ــه ش ــی ب ــا اصول ــردم ت ــودم را ک ــالش خ ــت ت ــن نهای    م
ــه  ــان ب ــه آرزوهایت ــه هم ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــذارم ک ــان بگ ــزاری در اختیارت اب
ــود  ــد ب ــوده و خواه ــش ب ــن نتیجه بخ ــرای م ــول ب ــن اص ــد. ای ــاز داری آن نی
و همین طــور بــرای خیلی هــای دیگــر، می توانــد بــرای شــما هــم مؤثــر 
ــزه و الهــام متوقــف می شــود و کار  ــا اینجاســت کــه اطالعــات، انگی باشــند. ام

ــود.  ــروع می ش ــما( ش ــط ش ــخت )توس ــمندانه و س هوش
   شــما و شــما به تنهایــی مســئول اقــدام، جهــت خلــق زندگــی رؤیایــی خودتــان 

هســتید، هیچ کــس دیگــری نمی توانــد آن را بــرای شــما انجــام دهــد.

   شــما صاحــب همــه ی هــوش و نبــوغ و منابــع موردنیــاز بــرای شــروع هســتید 
ــد  ــه می توانی ــم ک ــرد. می دان ــد ک ــق خواهی ــد خل ــه را می خواهی ــره آنچ و باالخ

ــد. ــد کــه می توانی ــان هــم می دانی ــد. خودت آن را انجــام دهی
ــه ســخت اســت،  ــدر ک ــد! همان ق ــد و انجامــش دهی ــا برخیزی ــن از ج    بنابرای

ــد. ــذت ببری ــن ســفر ل ــان باشــد از ای ــن یادت لذت بخــش هــم هســت. بنابرای

ریچارد پل ایوانز2
نویسنده کتاب پرفروش جعبه ی کریسمس

1. Richard Paul Evans

سفری هزار کیلومتری با اولین قدم آغاز می شود.

هر کس به جایی رسیده که اآلن هست، حتماً از جایی شروع کرده 
که قباًل بوده.
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   اوج رسانی بی انتها!
ــن و  ــه چندی ــه مطالع ــم ب ــویق کن ــمارا تش ــا ش ــم ت ــازه می خواه ــما اج    از ش

ــاب! ــاره کت چندب
ــه  ــرده و ب ــرور ک ــکات آن را م ــد و ن ــا بخوانی ــا و باره ــاب را باره ــن کت    ای
ــه  ــا را ب ــرده و آن ه ــرا ک ــش را اج ــد، تمرین های ــواالتش مجــددا پاســخ دهی س
ــار کــه  ــد شــد کــه هرب ــد. بســیار ســریع متوجــه خواهی دیگــران آمــوزش دهی
ــد،  ــت می کنی ــد تقوی ــاد گرفتی ــه را ی ــا آنچ ــه تنه ــد ، ن ــدداً آن را می خوانی مج
بلکــه مطالــب جدیــدی را متوجــه خواهیــد شــد کــه در اولیــن مطالعــه متوجــه 

ــد.  آن نشــده بودی
ــرای آن  ــذب و اج ــرای ج ــاب ب ــای این کت ــا و رویکرد ه ــی باور ه ــال تمام انتق

ــد. ــان فرصــت بدهی ــه خودت ــرد، ب ــان می ب کمــی زم

ــد  ــه فرزن ــاب را ب ــن کت ــخه از ای ــد نس ــا دارم چن ــما تقاض ــور از ش    همین ط
نوجــوان و پیش دانشــگاهی خــود، کارمندانتــان، تیــم کاری تــان و یــا مدیرانتــان 
ــارت و  ــواده، تج ــد خان ــه می توانی ــه چگون ــد ک ــد ش ــگفت زده خواهی ــد. ش بدهی
حرفه خودتــان را بــا دادن ایــن کتــاب بــه دیگــران، جهــت اســتفاده از اصولــش 

متحــول کنیــد.
   در ایــن دوره و زمانــه بســیاری از مــردم در حالــت ناامیــدی و افســردگی درونــی 

بــه ســر می برنــد. زمــان آن رســیده کــه تغییــری حاصــل شــود!
ــمان خراش  ــا آس ــتیم ت ــی هس ــی درون ــا دارای قدرت ــه م ــک هم ــدون ش    ب
ــد آن  ــا بای ــان را بســازیم. ام ــم و زندگــی ایده آل م ــق کنی خواســته هایمان را خل
را درخواســت کنیــم. صرفــا ایــن اصــول را بــا اســتفاده از مطالعــه فــرا نخواهیــد 
ــنهادی  ــت؟! پیش ــختی اس ــد. کار س ــرا کنی ــول را اج ــن اص ــد ای ــت. بای گرف

ــان دارم. ــدی برایت قدرتمن

آنچه را می دانید، به دیگران هم بیاموزید!

ــی از  ــرد. یک ــه خواهدک ــما نهادین ــول را در ش ــرای اص ــد اج ــن کار تعه    ای
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مزیت هــای دوست داشــتنی کار تحقیــق و بررســی و آمــوزش ایــن اســت 
ــم  ــران ه ــه دیگ ــدم، ب ــه آن عالقه من ــرم و ب ــاد می گی ــه را ی ــن هرچ ــه م ک
ــت  ــم خدم ــه اطرافیان ــم ب ــودم ه ــه خ ــم ب ــان ه ــن کار همزم ــا ای ــوزم. ب می آم

ــردم. ک

   این اصول را به دیگران یاد دهید! 
ــه او آمــوزش دهیــد فکــر     در مــورد کســی کــه می خواهیــد ایــن اصــول را ب
ــادل اطالعــات  ــد و هفتگــی تب ــد یــک گــروه تشــکیل دهی ــا می توانی ــد. آی کنی
ــث آزاد  ــه بح ــگاه ها ب ــوارد را در دانش ــن م ــد ای ــا می توانی ــید؟ آی ــته باش داش
ــا  ــول ب ــن اص ــاره ای ــد و درب ــب دهی ــه ای ترتی ــد جلس ــا می توانی ــد؟ آی بگذاری

ــد؟ ــه گفتگــو بپردازی ــان ب ــکاران، دوســتان و عزیزانت هم
   با این کار در واقع به خودتان کمک کرده اید!

ــا ببخشــید، ایــن اســت کــه  ــه ایــن دنی ــد ب    بزرگتریــن خدمتــی کــه می توانی
ــه  ــی ک ــت بزرگ ــن خدم ــید. دومی ــود را بشناس ــته و خ ــی داش ــتر خودآگاه بیش
ــم  ــا ه ــا آنه ــد ت ــک کنی ــران کم ــه دیگ ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــد بکنی می توانی

همان کارهــارا بکننــد.
   چــه دنیــای شــگفت انگیــزی خواهــد شــد اگــر همــه مــا ایــن کار را انجــام 

دهیــم.
ــا مطالعــه ایــن کتــاب و ادامــه دادن ایــن مســیر در  ــا ب    هدفــم ایــن اســت ت
ــرا  ــد. زی ــق کنی ــان خل ــرای خودت ــد را ب ــه می خواهی ــی ک ــان آن دنیای زندگی ت
ــان  ــده آل در ســریع ترین زم ــی ای ــر این طــور شــود، رســالتم از ســاخت زندگ اگ

ممکــن و الهــام بخــش بودنتــان را کامــل کــردم.

   یکــی از اســاتید معنــوی ام بــه مــن آموخــت همیشــه شــاگرد کســانی باشــم 
کــه باالتــراز مــن هســتند، معلــم کســانی باشــم کــه از مــن پایین تــر هســتند، و 

همســفر و همــکار کســانی باشــم کــه هم ســطح مــن هســتند.
   این پیشنهادی خوب، برای همه ماست!
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ــه  ــی درج ــراد از زندگ ــناخت اف ــه ش ــم ک ــور می کن ــی تص ــا را جای ــن دنی    م
باالیــی گرفتــه اســت. مکانــی کــه مــردم آن بــر ایــن باورنــد کــه توانمندنــد و 
ــردم و  ــه م ــت ب ــرای خدم ــن نحــو ب ــه بهتری ــا از توانایی هایشــان ب ــد ت آماده ان

ــند. ــالء از خداشناســی برس ــه ای اع ــه درج ــد. و ب ــره  گیرن ــان به خودش

   می خواهــم ایــن اصــول در دانشــگاه ها بــه عنــوان یــک واحــد درســی ارائــه 
ــاز شــغل های ایــده آل باشــد و مدیــران شــرکت ها و مراکــز  داده شــود و پیش نی
ــه  ــان ب ــان سازمانش ــش کارکن ــا را در گزین ــن ترفنده ــی، ای ــی و دولت خصوص
ــوء از  ــرزمینم، ممل ــان س ــاور مردم ــد و ب ــاب کنن ــاز انتخ ــک پیش نی ــوان ی عن

ــه موفــق بــودن باشــد.  شــادی، انــرژی و اشــتیاق ب
ــن مســیر، خوشــبختی چشــمانش را  ــن احســاس و شــناخت ای ــا حضــور ای    ب
بــه ســمت مــا بــاز کــرده و مــا، بــا نــگاه پرمحبتمــان بــه چشــمانش، زندگــی را 

عاشــقانه زندگــی کنیــم.

ــن  ــه م ــالت ب ــن رس ــر ای ــعه و نش ــه در توس ــوم ک ــحال می ش ــیار خوش    بس
ملحــق شــوید. اگــر دوســت داریــد بــا مهندســان زمــان همــراه شــده و بخشــی 

ــه ســایت: ــواده مــا باشــید، ب از خان
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مراجعــه کنیــد و در آن عضــو شــوید. مــا بــه شــما ایــن امــکان را می دهیــم کــه 
مســیر زندگی خودتــان را زیبــا زندگــی کنیــد.

   اکنــون تصمیــم بــا شماســت کــه فقــط خواننــده ایــن کتــاب باشــید یــا عمــل 
ــال  ــتید و خوش ح ــروه دوم هس ــزء گ ــما ج ــاوردارم ش ــول آن. ب ــه اص ــده ب کنن
ــا  ــر ب ــی زی ــای ارتباط ــق روش ه ــان را از طری ــای موفقیتت ــه خبر ه ــوم ک می ش

مــن بــه اشــتراک بگذاریــد.
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31 کالم آخر

ــی زمان|  ــاب |مهندس ــی کت ــی و انتهای ــات ابتدای ــی، صفح ــاب الکترونیک ــن کت    ای
ــت. ــی اس ــالد ابراهیم ــته می نوش

   اگــر می خواهیــد نســخه کامــل ایــن کتــاب را بــه صــورت الکترونیکــی تهیــه کنیــد، 
کافیســت بــر روی |دانلــود فایــل| کلیــک کنیــد.

   همچنیــن می توانیــد تنهــا بــا کلیــک بــر روی عکــس کتــاب و ثبــت درخواســتتان در 
ســایت، خــوِد کتــاب را بــه صــورت فیزیکــی ســفارش داده و مــا آن را برایتــان ارســال 

کنیــم.
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