*خيوِ دل سَختگبى :لطفب ثشاي ضشٍع ،ثيَگشافي هختصشي اص خَدتبى ثگَييذ؟
ثٌذُ هشتضي وطبٍسص – هتَلذ  – 1361فبسؽ التحصيل سضتِ ثشق لذست ٍ وبسهٌذ اداسُ ول ٍسصش ٍخَاًبى ضيشاص ّستن.
* خيوِ دل سَختگبى :اص سَاثك وبسيتبى ثيطتش ثفشهبييذ؟ آيب ضغل ضوب هذاحي ٍ ستبسيطگشي اّل الجيت(ع) ّست؟
اص لحبظ وبسي وِ حذٍد سِ سبل دس سبصهبى هلي خَاًبى (سبثك) ثِ ػٌَاى وبسضٌبس فشٌّگي هطغَل ثِ وبس ثَدم ٍثؼذ ثب تَخِ ثِ ادغبهي وِ ثيي ٍصاست خًَِ
ّبي دٍلت پيص اٍهذُ ثِ ػٌَاى سئيس گشٍُ تشثيتي ( هؼبًٍت فشٌّگي ٍخَاًبى) هطغَل ثِ وبس ّستن .الجتِ ثب تطىل ّبي فشٌّگي ٍتشثيتي صيبدي دس استجبطين
ٍّوبيص ّب ٍ ثشًبهِ ّبي تشثيتي هتٌَػي سٍ ثب حضَس وبسضٌبسبى وطَسي ثشگضاس هيىٌين وِ احوذاهلل اهسبل يىي اص تطىالهَى ( هؤسسِ ًطش فشٌّگ
ضْبدت) ثِ ػٌَاى ثشتشيي ثشتشيي ّبي وطَس اًتخبة ضذ.
-

ثٌذُ ّويطِ ثِ هذاحي ٍستبيطگشي اّل ثيت(ع) ثِ ػٌَاى يه ٍظيفِ ًگبُ وشدم ًِ ثغ ػٌَاى يه ضغل ٍ ايٌَ هذيَى استبدم حبج آلب اًدَي ًژاد

ثَدُ ٍّستن.
*خيوِ دل سَختگبى :ػلت ايٌىِ تصوين گشفتِايذ ،گزساى هؼيطت ضوب اص ساُ ستبيطگشي ًجبضذ چيست؟
خَة ًَوش ثبيذ ثذًٍِ ًَوش ٍظيفص ًَوشي ّست ٍ اسثبة ٍظيفص اسثبثي

7.اسصضيبثي سهض هَفميت يه فؼبل فشٌّگي چِ هيجبضذ؟
 1.دس ٍحلِ اٍل خَد سبصي  :ثِ اػتمبد ثٌذُ اًسبى تَ خَدضَ ثبال ًىطِ ًويتًَِ ديگشاى سٍ ثب خَدش ّوشاُ وٌِ ٍايي آهَصًذُ تشيي سٍش تشثيتي هجبًي ديٌي
هبست ٍثؼذ:
2.ضٌبخت ٍضؼيت هَخَد؛
3.ضٌبخت ٍضؼيت هطلَة؛
4.ضٌبسبيي ساُ حل ّبي اصلي ٍ خبيگضيي؛
5.گضيٌص ثْتشيي ساُ حل ّب؛
6.اخشا؛
ً7.ظبست؛
چي ضذ وِ ثب وبًَى سّپَيبى ٍصبل آضٌب ضذيذ؟
هيطِ گفت دثيشستبًي ثَدم وِ اص طشيك يىي اص دٍستبى ثب وبًَى سّپَيبى آضٌب ضذم ،اٍليي ثبسي وِ سفتن ايٌمذس فضبي خلسِ سٍم تبثيش گزاضت وِ اص اػضب
پشاپب لشظ خلسبت ّفتگي ضذم ٍثؼذ ثبتؼذاد صيبدي اص دٍستبى اتَثَسي هيَهذين.
چمذس وبًَى سا ثِ هؼيبس ّبي يه هَسسِ فشٌّگي-ديٌي هَفك ًضديه هي داًيذ؟
ثِ طَس ولي سؼي ضذُ دس وبًَى توبم هؤلفِ ّبي فشٌّگي  -ديٌي هٌطجك ثب ًيبص سٍص خَاًباى ثشًبهِ سيضي ثطِ  .دس ٍالغ تالش صيبدي اًدبم هيگيشُ تب ثب
يبفتي دليك ٍيژگي ّبً ،يبصّب ،تَاًبيي ّب ،سٍحيبت ٍ استؼذادّبي ضشوت وٌٌذگبى ن دسخلسبت ّفتگي وِ تمشيجب" (ً 4444فش) ٍدس هٌبسجت ّبيي هثل
اػتىبف ٍضجْبي لذس ثِ (25الي ّ 44ضاس ًفش) هيشسٌذ ٍ" ًَد دسصذضَى خًَبي ضيشاصي ضْشهَى ّستٌذ:
اٍالً ،ثشًبهِ ّب هتٌبست ثب ايي ٍيژگي ّب طشاحي ثطِ؛

ثبًيبً ،ثب ػٌبيت ثِ اصل هْن هطبسوت  ،ثشًبهِ سيضي صَست هي گيشُ تب ضٌبسبيي ظشفيت ّب  ،تَاًوٌذ سبصيً ،وبديٌِ سبصي ٍ استفبع هْبستْبي اػضب دس اخشاي
ثشًبهِ ّب اهىبى پزيش ثطِ ٍتوبهي اػضب ثتًَي هتٌبست ثب استؼذادّب ٍ ػاليمطبى حَصُ فؼبليت خَد سٍ اًتخبة تب ثتًَي فشصت ظَْس ٍ ثشٍص ديذگِ ّب اًذيطِ ّب
ٍ ساليك هختلف خَد سا ثِ ضىل لبًًَوٌذ ٍّذفوٌذ پيذا وٌي.

ثِ ًظش ضوب وبًَى سّپَيبى ٍصبل چِ وبستي ّبيي دس تجذيل ثِ يه هَسسِ پيطشٍ دس هسبئل فشٌّگي-ديٌي داسد؟
خت دس وبًَى سؼي ضذُ وِ توبم ٍيژگي ّبي يه تطىل هطلَة هَخَد ثبضِ هثال" هذاسس ضْذاي سّپَيبى (دسسِ همطغ اثتذايي -ساٌّوبيي ٍدثيشستبى) وِ
ايطب اهلل پيگيشين وِ داًطگبُ سٍ ّن ساُ ثيٌذاصين  ،دسهبًگبُ طت سٌتي ثب دٍ ضؼجِ دس ضوبل ٍخٌَة ضْش ضيشاص ،وبفي ضبة خبًَادگي ٍيژُ اػضب  ،هَسسِ ، IT
دفتش خذهبت صيبستي ٍسبحتي سّپَيبى  ،هَسسِ سٍاًطٌبسي سّپَيبى ،فشٍضگبُ سّپَيبى (ٍيژُ خَاّشاى) ٍ ٍ ،احذ ّب هختلفي وِ دس طَل ّفتِ فؼبلي هثل :
هدوغ سٍحبًيَى سلوبى ؛ٍاحذ سبيجشي ٍ ،احذ لطىش سسبًِ اي ٍ ،احذ ًطشيِ تخصصي وبًَىٍ ،احذ لشآًيٍ ،احذ ضْذاٍ،احذ داًص آهَصيٍ ،احذ خيشيِ ٍ ،احذ
پبسخگَيي ثِ سؤالت ضشػيٍ ،احذ داًطدَييٍ ،احذ فشق ٍاديبىٍ ،احذ اهذاد ،هَسسِ چبح هحصَالتٍ ،احذ اًتظبهبت  ،پبيگبُ ثسيح ضْيذ چوشاىٍ ،احذ
تذاسوبت ،هَسسِ صَت الحسيي ٍ ،احذ خٌجص ًشم افضاسيٍ ،احذ اهٌيتي ٍحشاست ،ساديَ ٍتلَصيَى سّپَيبى ٍسبيت تخصصي وبًَى سّپَيبى ثب ليٌه ّبي
هختلف فشٌّگي -تشثيتي
الجتِ هب تبسسيذى ثِ ٍضؼيت هطلَة خيلي فبصلِ داسين ٍاًطباهلل ثب دػبي خيش ػضيضاى دس ساُ سسيذى ثِ ايي هْن تالش خَاّين وشد
خيوِ دل سَختگبى:خَة خٌبة آلبي وطبٍسص اص ضشٍع هذاحيتبى ثفشهبئيذ؟
اٍليي ثبسي وِ ًَحِ خَ ًذم حذٍد اٍل يب دٍم ساٌّوبيي ثَدم اًٍن تَّيئت صًديش صًي؛ وِ ثؼذ اص ولي توشيي ٍ سفتي اٍهذى هيىشٍفي ثِ هب سسيذ ،آلب ثِ هحض
ضشٍع وشدى ًَحِ ّ ،يئت ثِ ّن سيخت هبّن اص تشس هيىشٍفٌَ گزاضتين ٍفشاس وشدين؛ يِ چٌذ سٍصي ّن اٍى دٍس ٍثشا آفتبثي ًطذين تب لضيِ ختن ثِ خيش ضذ .
الجتِ هذاحي حشفِ اي سٍ يِ سِ ،چْبس سبلي هيطِ وِ ضشٍع وشدم .
خيوِ دل سَختگبى:اضخبصي وِ ثِ گشدى ضوب حك استبدي داسًذ چِ وسبًي هيجبضٌذ؟ استبد ضوب دس هذاحي چِ وسبًي ثَدًذ؟ آيب خَدخَش سضذ وشدُ ايذ؟
تمشيجب" هيطِ ثگي خَد خَش سضذ وشدم ٍسؼي وشدم اص ًظش اسبتيذ ثْشُ هٌذ ثطنٍ .لي خَة وسبى صيبدي دس سضذ ٍػاللِ ٍپيطشلت هي هؤثش ثَدى اٍليي ًفش
پذسم وِ اص ضبػشاي خَة استبى فبسسِ ّست وِ خيلي هٌَ ووه وشد – ثؼذ دس ضْشستبى استبدم حبج هحوذ سضب صفشي – صهبًي ّن وِ تْشاى دسس
هيخًَذم ثيطتشاص خلسبت حبج هٌصَساسضيٍ ،حبج سؼيذ حذاديبى استفبدُ هيىشدم وِ خيلي ثِ هي ووه وشد -يِ دٍ دٍسُ ّن دس ّوبيص ّب اص هحضش
اسبتيذي چَى حبج سؼيذ حذاديبى ٍحبج هحوَد وشيوي ثْشُ خستن  ،ثؼذّن وِ ثِ ضيشاص اٍهذم اص ًظشيبت اسبتيذ ٍدٍستبى اسصضوٌذم هثل حبج هْذي
سلحطَسٍ حبج هْذي هختبسي ثِ صَست هستمين ثْش گشفتن – الجتِ ّويطِ گفتن ٍ هيگن وِ ثٌذُ ّش چي وِ داسم اص سشٍس ٍ استبد ٍثشادس ثضسگَاسم سيذ
هحوذ اًدَي ًژاد داسم وِ دس طَل ايي سبل ّب ثشاي ثٌذُ خيلي ثيطتش اص اٍى حذي وِ ثَدُ ٍّستن صحوت وطيذُ اًذ وِ اص ّويي خب دستص سٍ هيجَسن.
چِ وتبثْب ٍ همبتلي سا ثشاي ضؼش سبصي ثش اي دٍسُ تخصصي هذاحي پيطٌْبد هيىٌيذ؟ آيب وتجْبي آهَصضي دس ايي صهيٌِ ّن هَخَد هيجبضذ؟
لَْف سيذ ثي طبٍٍس – همتل هشحَم همشم – ًمص ائوِ دس احيبء دييً -فس الوْوَم -همتل اثي هخٌف – سٍص دّن – اص هذيٌِ تب هذيٌِ -طاليِ داساى
آفتبة -ايي اص وتبة ّب  ،دسثخص ًشم افضاسي ّن هيتًَي اصهدوَػِ ّبي هَسسِ آيت اهلل هظبّشي استفبدُ وٌي ،الجتِ ثِ حوذاهلل سبيت ّبي خيلي خَثي هثل
ّويي سبيت ضوب تَ ايي چٌذ سبلِ فؼبل ضذُ وِ ػضيضاى هيتًَي استفبدُ وٌي
آٌّگ ّبي اضؼبس ثشاي خَدتبى ّست؟ يب اص وسبًي ديگش ووه هيگيشيذ؟ لطفب ًبم ثجشيذ؟

.

اضؼبس ٍآٌّگ ّب ساهؼوَال اص ػضيضاًي هثل ،حبج هحوذ صويوي ،سؼيذ ضيبيي تجبس ،حبج هحوَد گشخي ،حسي سشهست صادُ ،سيذ اهيش حسيٌي ،هيثن
هيشصايي ،ثٌْبم صاسع ،هبخذ لين،ػجبس صخوتىطبى هيگيشم وِ خب داسُ اص ّوطَى تطىش وٌن .ثؼضي ّبضن اگِ تَفيك ثبضِ خَدم وبس هيىٌن.
خيوِ دل سَختگبى :ضوب دس خلَت خَدتبى ،چِ سجه يب اضؼبسي سٍ صهضهِ هي وٌيذ؟
هؼَال اضؼبس ٍ دلي استفبدُ هيىٌن هثل:
ايي تشة آييي پس اص ّفتبد سبل

وَ تحَل وَ تشة وَ ضَس ٍحبل

هحشم هب سا پشيطبًي هجبد

هْش هب هحتبج پيطبًي هجبد

تب ثِ وي خبهَش ٍ ثي هدذ ٍتشة

ثش لت دسيب ثويشي تطٌِ لت

يب  :ثب آًىِ وس ثِ ّيچ حسبثن ًوي وٌذ
هي اليك غالهي اٍ ًيستن ٍلي

هَال ص لطف خَيص خَاثن ًويىٌذ
اٍ خض غالم خيص خطبثن ًوي وٌذ

الجتِ ثؼضي اص تصٌيف ّب ّن ّست وِ دس هَاسد ٍخبّبي خبظ ثب خَدم صهضهِ هيىٌن

.

خيوِ دل سَختگبى:ثْتشيي دٍستبى ضوب دس هذاحي چِ وسبًي ّستٌذ ٍ ثب چِ هذاحبًي سفبلت داسيذ؟
هؼوَال ثب هذاحبي ضيشاص ثيطتش سفيمن  ،ػضيضاًي هثل حبج ػجبس صحوتىطبى وِ ػالٍُ ثش اٍى ثب ّن ّوىبسين ٍتَ يِ اتبلين وبس هيىٌين  ،ثؼذ حسي پَسحسي،
هبخذ لين ،سيذ هصطفي هَسَي  ،احوذ سضب ًبهدَ ،حبج اوجشافخوي ٍ حسي خَوبس ٍثشادس ٍ دٍست ثضسگَاسم ّبدي اسوبػيلي اص هذاحبى خَة ضْشستبى
خشاهِ  ،الجتِ ثؼضي هَلغ ّب ّن تَفيك هيطِ وِ ثب ػضيضاًي هثل حبج هحوذ صويوي،حبج سيذ هديذ ثٌي فبطوِ ،حبج احوذ ٍاػظي،حبج سضب ثزسي ،حبج
هْذي هختبسي،حبج ػجبس طْوبست پَس،حبج وويل هحوذي ،حبج اسالم هيشصايي،حبج ػلي ثشادساى ،حبج هدتجي سهضبًي ،حبج يضداى ًبصشي ٍحبج ػلي
اوجشي ثبضين.
خيوِ دل سَختگبى:ثب ايي دٍستبى چگًَِ آضٌب ضذُ ايذ ٍ سفبلت آغبص وشديذ؟
خيليبضَى سٍ وِ اصثچگي ثب ّن آضٌب ثَدم ،ثميِ ّن ثيطتش تَخلسبت ٍوبًَى ثب ّن آضٌب ضذين.
خيوِ دل سَختگبى:آيب ثشاي خَدتبى تطىيل صًذگي دادُ ايذ ٍّوسش داسيذ؟
ثلِ -دٍ سبلي هيطِ وِ ثِ لطف اهبم سضب(ع) اصدٍاج وشدم.
خيوِ دل سَختگبى:ضوب چٌذتب ثشادس داسيذ؟ ٍ آيب ثشادساى ضوب اص هذاحبى ٍ دل سَختگبى اّل الجيت هيجبضٌذ؟
سِ تب ثشادسين  ،وِ داداش ثضسگن ضبػشُ ٍثب ثشادس وَچىتشم ّش دٍتبضَى دس خًَِ اّل ثيت (ع) ّستي.

خيوِ دل سَختگبى:يه خبطشُ اي وِ دس رّي ضوب هبًذگبس ضذُ است سا ثِ صَست هختصش ثگَييذ
خَة هيطِ گفت هبًذگبستشيي ٍ ثذتشيي خبطشُ ثٌذُ ضت ثوت گزاسي وبًَى ثَد وِ ثِ هحض خًَذى ضؼش  #ثي تَ اي صبحت صهبى ٍ #ثب ضشٍع سيٌِ صًي
ثوجي سٍ وِ تَسط گشٍّه ّبي تشٍسيستي ضذ اًمالة دس هحيط خلسِ وبس گزاضتِ ضذُ ثَد هٌفدش ضذ ًٍ 14فش اص ثچِ ّبهَى ضْيذ ٍ ثيص اص ً 244فش
صخوي ضذًذ.
هِ دل سَختگبى :ثب تَخِ ثِ سسيذى ايبم ػضاي حضشت صذيمِ طبّشُ (س) چِ تَصيِ اي ثشاي هذاحبى خَاى داسيذ؟

الجتِ ثٌذُ دس حذ ٍاًذاصُ اي وِ ثخَام ػضيضاى سٍ ًصحت وٌن ًجَدُ ٍ ًيستن فمط خَدم ّويطِ سؼي هيىٌن ًىبتي سٍ سػبيت وٌن ،استفبدُ اص اضؼب هٌبست ؛
سجه ٍ ضؼشي وِ استفبدُ هيىٌن ثبػث تفشلِ افىٌي ٍثي هحتَايي هدلس اّل ثيت ًطِ ،ثب هطبلؼِ هطلجي سٍ ػٌَاى وٌن ،وبسّب ٍخبّبيي وِ ثبػث وسش ضأى
ًَوش اهبم حسيٌِ ًشم ٍ اًدبم ًذم  ،هميذ ثِ اٍى چيضي وِ ثشا هشدم هيگن ثبضن؛ استجبطن ثب اّل ثيت دائوي ثبضِ ًٍىتِ آخش ّويطِ ثِ خَدم هيگن ثبيذ حضشت
صّشا(س) ثخَاد تب وسي وبسش گل وٌِ.
خيوِ دل سَختگبى:دس پبيبى اگش ًصيحت ٍ پٌذي ثشاي هبدحيي خَاى ٍ ًَپب داسيذ ثفشهبييذ؟
اّويطِ دس خط ٍاليت ثبضي ٍ ث ب صحجت ّب ًٍصبيح ايطَى خلَ ثشيذ هطوئي ثبضيذ حضشت آلب تٌْب وسي ّست وِ هطبلت ثِ سٍص خبهؼِ سٍ ثِ هب گَضضد
هيفشهبيٌذ .دس آخش ّن اص ضوب وِ ثزل ػٌبيت فشهَديذ تطىش هيىٌن.

