
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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 افضایص ثشای سٍش 16

 ثذى صثبى هْبست 
بة ّبی الکتشًٍیکی سایگبىثشای دسیبفت آخشیي  همبلِ ّب ٍ کت

ثِ ٍة سبیت هشاجؼِ ًوبییذ. 

 

 فشٍضگبُ ایٌتشًتی هحػَالت هب
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 هْبست دس چطوگیشی تفبٍت تَاًذ هی ضوب ثذى صثبى هْبست افضایص

 .آٍسد ثَجَد ضوب کلی خَی ٍ خلك ٍ جزاثیت هشدهی، ّبی
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 ضوب کِ آًچِ. ًذاسد ٍجَد خبغی کبس ساُ ثذًتبى صثبى ثکبسگیشی چگًَگی هَسد دس

 ػیي دس. ضَد ٍالغ تفسیش هَسد سٍش صیبدی تؼذاد ثِ است هوکي دّیذ هی اًجبم

 .داسد ثستگی ًیض ضوب هخبعت ٍ هحیظ ثِ کِ حبلی

 ٍلتی ثب همبیسِ دس ّستیذ کشدى غحجت حبل دس تبى سئیس ثب کِ صهبًی ضوب احتوبال

 عشص ثِ ثذًتبى صثبى اص کِ داسیذ لػذ کٌیذ هی غحجت تبى ػاللِ هَسد فشد ثب کِ

 .کٌیذ استفبدُ هتفبٍتی

 تبثیشگزاستش ّبی سٍش اغلت ٍ ثذى صثبى اص سایج تفسیشات اص تؼذادی صیش، ّبی سٍش

 .ضوب جسن ثب کشدى ثشلشاس استجبط جْت است

 ، ًطستي عشص ثِ. ثبضیذ َّضیبس آى ثِ ًسجت ثبیذ ثذى صثبى تغییش ثشای اثتذا دس

 فشدی ثب هکبلوِ حیي دس کِ آًچِ ٍ پبّبیتب ٍ دستْب ثکبسگیشی چگًَگی ٍ ایستبدى

 .ثبضیذ داضتِ دلت دّیذ هی اًجبم
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 ثِ کبس ایي اٍل ٍّلِ دس ضبیذ کِ ثبضیذ داضتِ آیٌِ ثشاثش دس توشیي ثِ ًیبص است هوکي

 هٌبسجی ثبصخَسد ضوب ثِ فَق توشیي. دیذ ًخَاّذ سا ضوب کسی ٍلی ثیبیذ احومبًِ ًظش

سسیذهی ًظش ثِ اضخبظ دیگش همبثل دس چگًَِ ایٌکِ هَسد دس چٌیي ّن. داد خَاّذ ،

 داضتِ توشیٌی ثیشٍى دًیبی ثِ سفتي اص لجل کوی تب دّذ هی سا اهکبى ایي ضوب ثِ

 .ثبضیذ
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 تػَس سا ًطستي ٍ ایستبدى چگًَگی ٍ ثجٌذیذ سا چطوبًتبى کِ است ایي دیگش سٍش

 آى ثِ گفتگَ ثشای ضوب کِ آًچِ ّش یب اػػبة توذد غشاحت، اعویٌبى، حس تب کٌیذ

 خَدتبى( ایذ سبختِ خَد رّي دس کِ) هذل ّوبى ّوبًٌذ. آیذ ثَجَد ضوب دس ًیبصهٌذیذ

 .کٌیذ اجشا سا آى ثیشٍى هحیظ دس سپس ٍ کشدُ هطبّذُ حشکت حبل دس سا
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 کٌیذ هی فکش کِ سا افشادی دیگش یب سیٌوب ستبسگبى دٍستبى، ثخَاّیذ ضبیذ ّوچٌیي

 هی اًجبم ّب آى کِ سا آًچِ. کٌیذ هطبّذُ کٌٌذ، هی استفبدُ هٌبسجی ثذى صثبى اص

 کست پسٌذیذ، هی کِ سا آًچِ هختلف افشاد اص. ثجیٌیذ ثشیذ، ًوی ثکبس ضوب ٍ دٌّذ

 .کٌیذ تالش ایذ آهَختِ آًبى اص کِ آًچِ ثکبسگیشی ثشای ٍ کٌیذ

 سا ّب آى ضوب اًگبس کِ ثشسذ ًظش ثِ عَسی است هوکي ّب حبلت ایي اص تؼذادی

 سٍش ایي. ثیبٍسیذ دست ثِ سا آًْب ثتَاًیذ کِ صهبًی تب کٌیذ تظبّش. کٌیذ هی تظبّش

 کِ ثبضیذ داضتِ خبعش ثِ ٍ است جذیذ ّبی هْبست گشفتي یبد ثشای هٌبسجی

 .کٌٌذ هی ػول آى پس دس ًیض احسبسبت

 کِ غَستی دس. کشد خَاّیذ ثیطتشی ضبدی احسبس ثضًیذ لجخٌذ ثیطتش کوی اگش

 سا حشکبتتبى اگش ٍ ًوَد خَاّیذ ثیطتشی اثْت ٍ اًشطی احسبس عجؼب ثٌطیٌیذ غبف

 حمیمت دس. داد خَاّذ دست ضوب ثِ ثیطتشی آساهص احسبس کٌیذ تش آّستِ

 هی پشاکٌذُ دٍس احسبسبت ٍ ضذ خَاّذ جذیذتبى ػبدات تمَیت ثبػث ضوب احسبسبت

 دس ضبیذ. کٌیذ هجبلغِ ثذًتبى صثبى ثکبسگیشی دس است هوکي اثتذا دس هؼوَال. ضَد

 یک لحظبت توبم دس یب ثبضذ ّن اص دٍس داسی خٌذُ عشص ثِ پبّبیتبى ًطستٌي ٌّگبم

 سا ضوب کٌیذ هی فکش کِ ّب آًمذس هشدم. ًیست هْن. ثٌطیٌیذ غبف دضَاس هَلؼیت

 .ّستٌذ خَدضبى ضخػی هسبیل ًگشاى آًْب. کٌٌذ ًوی ًگبُ
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 :ًذّیذ لشاس ضشثذسی حبلت ثِ سا دستبًتبى ٍ پبّب. 1

 ضوب اص است هوکي کِ چشا ثبیستیذ سیٌِ ثِ دست ًجبیست کِ ایذ ضٌیذُ احتوبال

 هی غذق ًیض پبّبیتبى هَسد دس هسبلِ ایي. دّذ اسائِ کبس هحبفظِ یب تذافؼی ظبّشی

 .دّیذ لشاس ثبصتش سا دستْبیتبى ٍ پبّب پس کٌذ

  

 :ًطَیذ خیشُ اهب ثبضیذ داضتِ چطوی استجبط. 2

 تب ثبضیذ داضتِ چطوی استجبط آًْب ّوِ ثب ّستٌذ ضوب هخبعت کِ افشادی هیبى دس

 گَش ضوب ّبی غحجت ثِ آًْب ایب کِ ضَیذ هتَجِ ٍ آٍسدُ ثَجَد سا ثْتشی ساثغِ

 ثبػث است هوکي چطوی توبس حذ اص ثیص کشدى ثشلشاس الجتِ ًِ؟ یب دٌّذ هی

 ًبهغوئي سا ضوب ظبّش تَاًذ هی آى فبلذ ای ساثغِ کِ ّوبًغَس. ضَد افشاد ًبساحتی

 ضوب دس اثتذا دس کِ است هوکي ایذ ًکشدُ ػبدت استجبط ًَع ایي ثِ اگش. دّذ جلَُ

 سٍش ایي ثِ صٍد یب دیش آى دادى اداهِ ثب اهب ثیبیذ ًظش ثِ هطکل ٍ کشدُ تشس ایجبد

 .کشد خَاّیذ ػبدت
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 .ًْشاسیذ فضب همذاسی آٍسدى ثَجَد اص. 3

 کِ است ایي ًطبًگش ٍ ضوبست ًفس ثِ اػتوبد ًطبًِ هخبعت ثِ دادى فضب همذاسی

 ثب کوی سا پبّبیتبى ًسطتي یب ایستبدى ٌّگبم هثبل عَس ثِ. ّستیذ ساحتی فشد ضوب

 .دّیذ لشاس فبغلِ

 :کٌیذ ضل سا تبى ضبًِ ػضالت. 4

 حبلت اص سا ّبیتبى ضبًِ کِ است ایي هٌبست ساُ ّستیذ صدُ ّیجبى کِ ٌّگبهی

 کٌیذ سؼی. ثخَسًذ تکبى ثبال ٍ جلَ سوت ثِ کوی کِ است هوکي. کٌیذ سّب اًمجبؼ

 ثِ سپس ٍ کشدُ ضل سا آًْب ػضالت ّب، ضبًِ حشکت همذاسی ثب ٍ ثبضیذ ساحت کِ

 .ثشگشداًیذ اٍلیِ حبلت ثِ آًْبسا آساهی

 تکبى تبییذ ًطبًِ ثِ سا سشتبى ّستٌذ، غحجت هطغَل دیگشاى کِ ٌّگبهی. 5

 :دّیذ

 سخٌبى ثِ کِ دّیذ ًطبى تب دادُ حشکت تبییذ ًطبًِ ثِ سا سشتبى یکجبس دلیمِ ّشچٌذ

 .ًکٌیذ سٍی صیبدُ آى اًجبم دس کِ ثبضیذ هَاظت اهب. دّیذ هی گَش همبثل عشف

  

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 :ثٌطیٌیذ غبف ًطَیذ، خن. 6

 .صدُ ّیجبى غَست ثِ ًِ آسام، حبلت یک دس اهب

  

 صیبد خیلی ًِ الجتِ ضَیذ، هبیل جلَ سوت ثِ کوی. 7

 اٍ عشف ثِ دّیذ، ًطبى همبثل عشف سخٌبى ثِ سا ػاللوٌذیتبى کِ داسیذ لػذ اگش

 ًفس ثِ اػتوبد داسای کِ دّیذ ًطبى خَاّیذ هی کِ غَستی دس. ضَیذ هتوبیل کوی

 اص ثیص کِ ثبضیذ داضتِ تَجِ. ضَیذ هتوبیل ػمت سوت ثِ کوی داسیذ آساهص ٍ ثَدُ

 ًظش جلت ثشای ًیبصهٌذ ٍ هبیَس سا ضوب است هوکي چشاکِ ًطَیذ خن جلَ ثِ حذ

 اص است هوکي اًذاصُ اص ثیص ػمت ثِ ضذى هتوبیل عَس ّویي. دّذ ًطبى دیگشاى

 .دّذ جلَُ سشد ٍ هغشٍس ظبّشی ضوب

 

 ثضًیذ لجخٌذ. 8

 فشدی کِ ٌّگبهی ٍ ثبضیذ آسام کوی. ًگیشیذ جذی سا خَدتبى خیلی ٍ ثبضیذ ضبد

 ًظش ثِ اًذیطی هثجت ضخع ضوب اگش. ثضًیذ لجخٌذ کٌذ هی ثیبى داسی خٌذُ هغلت

 ػیي دس. داد خَاٌّذ ًطبى صیبدی توبیل ضوب ّبی غحجت ضٌیذى ثشای هشدم ثشسیذ

 سا ضوب است هوکي کِ خٌذیذ هی خَدتبى ّبی لغیفِ ثِ کِ ًجبضیذ ًفشی اٍلیي حبل
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 ّن لجخٌذی ضَیذ هی هؼشفی ضخػی ثِ کِ ٌّگبهی. دّذ جلَُ ًیبصهٌذ یب دستپبچِ

 ایي. ثبضذ تػٌؼی ضوب غَست سٍی لجخٌذ کِ عَس آى ًِ اهب. ثبضیذ داضتِ لت ثش

 .ثسبصد سیبکبساًِ ظبّشی ضوب اص کِ ضَد هی ثبػث

  

 :ًضًیذ دست غَستتبى ثِ. 9

 هخبعجبًتبى ثشای ٍ ثشسیذ ًظش ثِ دستپبچِ کِ ضَد هَجت است هوکي حبلت ایي

 .کٌذ هی پشتی حَاس ایجبد

  

 :داسیذ ًگِ ثبال سا سشتبى. 10

 کوی یب هغوئي ًب ضوب کِ ضَد هی ثبػث حبلت ایي. ًذٍصیذ صهیي ثِ سا چطوبًتبى

 همبثل دس سا چطوْبیتبى ٍ دادُ لشاس غبف ٍ ثبال سوت ثِ سا خَد سش. کٌیذ جلَُ ًبکبم

 .داسیذ ًکِ افك
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 :کٌیذ آساهتش کوی سا حشکبتتبى. 11

 ضَد هی هَجت تٌْب ًِ سفتي ساُ تش آّستِ. است اّویت حبئض دلیل چٌذ ثِ ًکتِ ایي

 کوتشی تٌص احسبس ضذ خَاّذ آى ثبػث کِ ثشسیذ، ًظش ثِ تش هغوئي ٍ آساهتش ضوب

 ثِ ًبگْبًی عَس ثِ سا گشدًتبى داد، لشاس هخبعت سا ضوب فشدی اگش. ثبضیذ داضتِ ًیض
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 حشکت اٍ سوت ثِ سا گشدًتبى تش آّستِ حشکتی ثب ػَؼ دس. ثشًگشداًیذ اٍ سوت

 .دّیذ

 :ًکٌیذ لشاسی ثی. 12

 دادى تکبى ًظیش تبى ػػجی ّبی تیک یب ّستٌذ ضوب ثیمشاسی ًطبًِ کِ حشکبتی اص

 کٌبس سا ّب آى تشتیت ثِ ثپشّیضیذ، هیض ثِ دست اًگطتبى صدى ضشثِ سشػت ثب یب پبّب

 لػذ ضوب کِ ٌّگبهی ضَد هی ثبػث ایي. دّیذ تغییش سا آى ضکل ًَػی ثِ یب گزاضتِ

 ّب هَلؼیت توبم دس. کٌیذ جلَُ لشاس ثی ٍ ػػجی ثشسبًیذ ضخػی ثِ سا هغلجی داسیذ

 ٍ کشدُ کٌذتش سا حشکبتتبى ٍ ثبضیذ آسام کٌیذ سؼی. کٌیذ سّب ًظوی ثی اص سا حشکبتتبى

 .کٌیذ توشکض آًْب سٍی ثش

 :کٌیذ استفبدُ ثیطتشی اعویٌبى ثب دستبًتبى اص. 13

 آًْب اص ، غَستتبى سٍی کطیذى دست یب دستبًتبى تَسظ ػػجی ّبی حشکت ثجبی

 سا دستبًتبى. کٌیذ استفبدُ داسیذ سا آى ثیبى لػذ کِ آًچِ ثب استجبط آٍسدى ثَجَد ثشای

 دّیذ اسائِ سا آى تب کٌیذ هی تالش کِ ای ًکتِ اّویت ثیبى یب هَضَػی ضشح جْت

 ّب دست اص حذ اص ثیص استفبدُ کِ است ضشٍسی ًکتِ ایي ثِ تَجِ اهب. ثجشیذ ثکبس

 کِ ًذّیذ حشکت سا ّب دست عَسی ّوچیٌیي. ضَد پشتی حَاس ثبػث است هوکي

 .ثشسذ ًظش ثِ کٌتشل غیشلبثل
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 :ًبیستیذ ًضدیک خیلی فبغلِ ثِ. 14

 ثب گَیٌذُ یک ثب ضخػی کِ ٌّگبهی کِ است ایي این آهَختِ کِ هَاسدی اص یکی

 حشین افشاد کِ دّیذ اجبصُ.  ًذاسد خَضبیٌذی احسبس ضَد، هی هَاجِ کن فبغلِ

 .ًطَیذ ٍاسد دیگشاى ضخػی حشین ثِ.  ثبضٌذ داضتِ سا ضبى خػَغی
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 اًؼکبس. 15

 یک داسای ضوب دٍی ّش ٍ داسیذ فشد یک ثب خَثی سٍاثظ ضوب کِ ٌّگبهی اغلت

. کٌیذ هی یکذیگش سفتبسّبی اًؼکبس ثِ ضشٍع ًبخَدآگبُ ّستیذ، یکذیگش ثِ ٍاثستگی

 آى اگش. کٌیذ هی تکشاس ػیٌب سا همبثلتبى ضخع ثذى صثبى اص کوی ضوب کِ هؼٌی ثذیي

 کِ غَستی دس. ضَیذ هی خن جلَ ثِ احتوبال ًیض ضوب ضَد هتوبیل جلَ سوت ثِ فشد

 دلت. کٌیذ سفتبس اٍ هطبثِ ضوب است هوکي دّذ لشاس پبّبیص سٍی سا دستْبیص اٍ

 اٍ ثذى صثبى دس کِ تغییشی ّش ٍ ًذّیذ ًطبى الؼول ػکس فَسا کِ ثبضیذ داضتِ

 .آهذ خَاّذ ثَجَد ًضدیکی حس تشتیت ایي ثِ. ًکٌیذ هٌؼکس سا آهذ ثَجَد

 :ثبضیذ داضتِ هثجت ًگشش. 16

. ثبضیذ داضتِ هثجت ٍ ثبص ساحت، دیذگبّی کِ است ایي تشتیت، حیث اص ًکتِ آخشیي

 ثبػث تَاًذ هی ٍ ضَد هی جبسی ثذًتبى صثبى سٍی ثش کٌیذ هی احسبس ضوب آًچِ

 ًیض ایي اهب دّیذ تغییش سا ثذًتبى صثبى کِ ثَد خَاّیذ لبدس ضوب. ضَد ای ػوذُ تفبٍت

 ثِ سا صیبدی سٍصّبی ضوب اگش خػَغب. است ثش صهبى جذیذ ّبی ػبدت توبهی ّوبًٌذ

 ًگِ ثبال ًظیش هَاسدی است هوکي ثَدیذ کشدُ غشف پبییي سوت ثِ کشدى ًگبُ

 دادى تغییش ثشای یکجبسُ اگش ضوي دس. ضَد غحیح تب ثجشد صیبدی صهبى سشتبى داضتي

 .ثطَد فشسب عبلت ٍ کٌٌذُ گیج است هوکي کٌیذ تالش هَاسد اص ثسیبسی
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همبلِ ّب ٍ کتبة ّبی الکتشًٍیکی سایگبىثشای دسیبفت آخشیي  

ثِ ٍة سبیت هشاجؼِ ًوبییذ. 

 

 فشٍضگبُ ایٌتشًتی هحػَالت هب
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