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فراغت از تحصيل فصل مهمي از زندگي افرادي 
است كه مسير ورود آنها به دنياي شغلي و حرفه اي 

از درس و دانشگاه مي گذرد. در اين زمان است كه 
يك جوان مي تواند با تصميم گيري صحيح، از ميان 
دنيايي از «ممكن ها» بهترين ها را برگزيند و آينده ي 

خود و خانواده اش را به بهترين شكل ممكن 
رقم بزند؛ و بديهي است كه يك تصميم غلط و 
نسنجيده در اين مقطع مي تواند حاصل زحمات 

چندساله ي درس و دانشگاه را بر باد دهد و از فردي 
با تحصيالت دانشگاهي، فردي ناراضي و غيرمفيد 

براي خود، خانواده و جامعه بسازد. 
واضح است كه تجويز يك نسخه ي واحد براي 
تمامي افرادي كه در جستجوي موفقيت هستند 
امري غيرممكن است و هر كس بايد بر حسب 

شرايط، استعدادها و امكانات خويش، راه و روش 
خود را جهت ادامه ي هرچه بهتر زندگي برگزيند؛ 
ولي توجه داشتن به برخي نكات به ظاهر ساده، اما 

در باطن بسيار ارزشمند و اثرگذار مي تواند براي 
تمامي افراد و در هر شرايطي مفيد واقع شود. از اين 

رو توجه فارغ التحصيالن جديدي را كه در شرف 
ورود به دنياي حرفه اي هستند به چند توصيه  جلب 

مي كنم:

به توانايي هاي خود 
اعتقاد داشته باشيد

 اگر شما از اعماق وجود به توانمندي هاي خود 
اعتقاد و اطمينان داشته باشيد در اين صورت ديگران 
نيز نسبت به شما اطمينان و قوت قلب خواهند يافت 

و ناخودآگاه ايشان را وادار خواهيد نمود كه به 
توانمندي ها و قابليت هايتان اعتماد كنند و در مورد 

شما آن گونه فكر كنند كه شما مي خواهيد. 

روياپردازي كار بدي نيست؛ براي 
روياهايتان ارزش قايل شويد 

برخي بر اين باورند كه روياپردازي مهم ترين عامل 
ايجاد تغيير است و تغييرات بزرگ و تأثيرگذاري 
كه تاريخ شاهد آنها بوده است حاصل روياهايي 
است كه شايد كسي تحقق آنها را باور نمي كرد. 

انسان اين توان را دارد كه روياهاي خود را به 
واقعيت بدل كند. توجه به خواسته هاي رويايي و 

تالش عقالني و هدفمند در جهت تحقق آنها از شما 
فردي موفق خواهد ساخت. خواست هاي رويايي 

خود را دنبال كنيد تا ناممكن ها ممكن شوند.

كاري را انجام دهيد 
كه به آن عشق مي ورزيد

زندگي بسيار كوتاه است؛ پس آن را صرف انجام 
كارهايي كه برايتان ناخوشايند است نكنيد. كاري 

را انجام دهيد كه خودتان دوست داريد؛ نه آن 
چه را كه ديگران دوست دارند شما انجام دهيد. 

پس كاري را كه به آن عالقه داريد بيابيد و آن را 
عاشقانه انجام دهيد.

در مورد آن چه هستيد با خود 
رو راست باشيد

هرگز فراموش نكنيد كه از كجا آمده ايد و اصل 
و نسب شما چيست. به اصالت و اعتقادات خود 

احترام بگزاريد. اين به شما كمك خواهد كرد كه 
بهتر تصميم بگيريد، بهتر زندگي كنيد و كمتر دچار 

پشيماني شويد.

در آن چه حق شماست 
هرگز به كم قانع نشويد

نمي توان براي عظمت انسان نهايتي قايل شد؛ 
بنابراين در دستيابي به موفقيت هاي بزرگ قناعت 
نكنيد و به كم رضايت ندهيد. از خود و ديگران 

انتظار بهترين ها را داشته باشيد و هميشه براي بهبود 
شرايط خود در كمين موقعيت ها باشيد. مسايل را 

همان طور كه هست نپذيريد و براي ايجاد تغييرات 
مثبت در آنها به دنبال راهكارهاي عملي باشيد. آنچه 

را كه سزاوار آن هستيد بايد خود به دست بياوريد؛ 
نشستن در انتظار اين كه ديگران ارزش شما را 

درك كنند و آن چه را اليق آن هستيد به شما عطا 
كنند ممكن است به زماني بيش از مدت عمر شما 

نياز داشته باشد.

پل هاي پشت سرتان را 
خراب نكنيد

در زندگي هيچ گاه به نوع نگاه ديگران نسبت به 
خود بي  توجه نباشيد و طوري عمل نكنيد كه تصوير 

نامناسب و نامطلوبي از شما در ذهن انسان هاي 
منصف ايجاد شود. حركت ماشين وار به سمت 

خواست هاي شخصي بدون توجه به منافع اجتماع 
و عبور از روي ديگران براي نيل به موفقيت، حتي 
از بعد صرفاً مادي نيز چندان عاقالنه نيست؛ چراكه 

ممكن است انسان هايي كه روزگاري بي تفاوت 
و بي رحمانه از كنارشان عبور كرديد؛ در منزلگاه 

بعدي زندگي شما ظاهر شوند، اما اين بار با قدرت 
تأثيرگذاري بر ادامه ي مسير شما.

صادق و شجاع باشيد 
در پايان هر روز به آنچه كرده ايد مسؤوالنه فكر 

كنيد و در برابر وجدان خود پاسخگو باشيد. به 
وعده هايتان عمل كنيد. طوري زندگي كنيد كه از 

درون به خود افتخار كنيد و هرگاه مقابل آيينه ي 
وجدان قرار گرفتيد بتوانيد با غرور در چهره ي خود 

بنگريد و همان تصويري را ببينيد كه مطلوب وجدان 
بيدار شماست.

 توصيه
 به
 فارغ التحصيالن
جديد
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1مهندس وحيد تيمورى
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فروتن و متواضع باشيد
همه ي ما در وجود خود نقص هايي داريم كه بايد 

آنها را بپذيريم و در جهت رفع آنها در حد توان 
بكوشيم؛ چراكه بنابر عقيده ي بسياري از بزرگان، 

تالش در جهت رفع اين نقايص و حركت به سوي 
كمال يكي از مهم ترين اهداف زندگي انسان است. 
توجه به كاستي ها در عين باور داشتن به توانمندي ها 

و استعدادهايمان مي تواند از ما انساني استوار اما 
متواضع و فروتن بسازد كه همواره با تكيه بر نقاط 

قوت خود در پي رفع نقايص و رسيدن به كمال 
است. البته توجه داشته باشيد كه حركت به سوي 

كمال فرآيندي مادام العمر است كه نمي توان براي 
آن نهايتي متصور شد. 

به خود عشق بورزيد، 
احترام بگزاريد و خطاهاي 

گذشته ي خود را ببخشيد
به خود عشق ورزيدن و احترام گزاردن گام اول 

در عشق ورزيدن به ديگران است. خود را دوست 
داشته باشيد؛ با خود با شفقت و گذشت رفتار كنيد 

و بزرگوارانه خود را براي خطاها و اشتباهاتي كه 
در گذشته مرتكب شده ايد ببخشيد؛ همان طور كه 
بايد ديگران را ببخشيد و از تقصير آنها درگذريد. 
به ياد آوردن اشتباهات گذشته فقط بايد با هدف 

پند گرفتن و انتخاب مسير درست براي ادامه ي راه 
باشد نه براي سرزنش كردن خود. بايد همچون 
پروردگارتان در مقابل خود و ديگران رئوف و 

باگذشت باشيد. 

ديگران را دوست داشته باشيد 
و به آنها عشق بورزيد  

اگر قلب شما به جاي پر شدن از رسوبات سياه و 
سنگين حاصل از كينه  و دلخوري نسبت به ديگران، 

جايگاه محبت و عشق به انسان ها باشد؛ حتي در 
سخت ترين لحظات زندگي، در اعماق وجودتان 
احساسي مملو از شعف و ا ميد خواهيد داشت و 

رفته رفته عشق واقعي وعميق را درك خواهيد كرد.   

و خالصه طوري زندگي كنيد كه هرگاه 
برگشتيد و به گذشته نگريستيد ناخودآگاه 

خنده بر لبانتان بنشيند. 

8

9

9

غلغلغ لبلب .................…:بمبم
...........................ومومورخ دشدشد: اساسال .ار

نفنفن فلفل ربربر88617563-5:لتلت اماما منمن كيكيك88671951، ينين رترترو تكتك كلكل ا تستست سپسپ ،magazine@aiaciran.org

رهرهر هپهپ پسپس اماماره مشمش اساساب سحسح هبهبه رترتراك تشتش ا قحقحق واريز از انانام0101506231009سپسپس هبهبه اصاصادرات كنكنك يتيتيابابا تعتع عنعن نصنص ويويون يسيس اماما وتوتو ا اهاهاي تكتكت رشرشر يفيفي فنفن نصنص نمنمن مجمج جنجن راا رفرفرم نينين ا ،
اساسال ار هيهيه رشرشر شنشن ربربراي دقدقدي قنقن واريزي شيشيش يفيف رمرمراه مهمه هبهبه و ليليل يميم مكمك كيكيك(كتكت ينين رترترو تكتك كلكل ا تستست سپسپ ايايا ربربر اماما ديديد)منمن يييي اماما .منمن

رترتراك تشتش ا عوعوع ميميم:ونون ديديد:دقدقد رترتراك:دجدجد تشتش ا اماماره ....................................مشمش :
كنكنك ابابا .................................................از هبهبه: بعبع .................................…:عشعش

رترتراك تشتش ا اهاهاي اعاعادي:هبهب تستست اماماره6:سپسپ ايايال120.000مشمش اماماره12-ر ايايال240.000مشمش يشيشي-ر افافار فسفس تستست اماماره6:سپسپ ايايال160،000مشمش اماماره12-ر ايايال320،000مشمش ر

ليليل يصيص صحصح حتحت ايايا سيسيس دتدتدر لحلحل حمحم از ربربر بتبت تعتع عمعم خيخيخ اتاتار ابابا اكاكارت يپيپي پكپك وتوتو تفتف ايايا يهيهي وگوگوا اساسال ار ابابا اهاها اگاگاه گشگش شنشن دا ايايان وجوجو جشجش شنشن دا و اتاتادان تستس ا ربربراي رترتراك تشتش تشتشت%20ا دا دهدهد وخوخوا فيفيف يفيف فخفخ .ختخت

يتيتيرفرفرماتشتشرترتراك تستس سپسپ دندندوق ...................................نصنص :

اماماره مشمش ........................از :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

لغلغل .................……………:غشغش

تكتكت رشرشر .....……………:انانام/انانام
يگيگي ونونواد اخاخا ........……………:انانام





..................................اتاتا :
ينيني اشاشا .........................................................................................................................................................................................شنشن :

نفنفن فلفل ................................................لتلت :

رترتراك تشتش ا عوعوع رشرشر خيخيخ ...……...…………:اتاتار

سيسيس ونونو كيكيك.............................…:دور ينين رترترو تكتك كلكل ا تستست .....................…:سپسپ
رهرهر ................................................هشهش يتيتي: تستس سپسپ ..........................................دكدكد :

ديديد يييي اماما منمن اساسال ار هيهيه رشرشر شنشن رترتر تفتف د هبهبه و وموموده منمن ليليل يميم مكمك كتكت را اباباال رفرفرم افافاً فطفط طلطل آدرس، ريرير يييي يغيغ غتغت وصوصورت در يميمي رگرگرا رترترك تشتش .شمشم




