
 

 1

  -  June14 , 2008 ١٤٢٩ الثاني  جمادي١٠  مصادف با-  ١٣٨٧ خرداد ٢۵شنبه 

 
  

  
  

  

  آزمون تخصصی دکترا در دانشگاه زنجان برگزار شد
 صـبح در    9 از ساعت    22/3/87روز چهارشنبه   آزمون تخصصی دکترا    

مفی تئاتر مرکزی دانشگاه زنجان     آدو نوبت صبح و بعدازظهر در محل        
شـیمی،    نفـر در سـه رشـته      100این آزمون با حـضور      . برگزار گردید 

نفر شـیمی،   3( نفر   10ظرفیت پذیرش   . ردیدفیزیک و ریاضی برگزار گ    
  .باشد می)  نفر فیزیک4 نفر ریاضی و 3

شایان ذکر است که برگزاری آزمون دکتری هر سال توسـط دانـشکده             
 امسال بصورت متمرکز و توسـط مـدیریت         که .گردید  علوم برگزار می  

  .تحصیالت تکمیلی دانشگاه برگزار گردید

  
ویی و دومین دوره نزدهمین دوره کتاب سال دانشجپا

  شود می کتاب سال قرآنی دانشجویی برگزار
سـال دانـشجویی از اعـالم     نامـه  های کتاب و پایان دبیرخانه جشنواره

 فراخوان پانزدهمین دوره انتخاب کتاب سـال دانـشجویی در تمـامی   

  .های دانشگاهی خبر داد رشته
 ،رهنگـی خبرگـزاری دانـشجویان ایـران    ف به گزارش سرویس صنفی

و دومـین دوره کتـاب سـال     زدهمین دوره کتاب سـال دانـشجویی  پان
هـا،   اندیشه مندی هر چه بیشتر جامعه از قرآنی دانشجویی به منظور بهره

ی هـا  ها و آثار دانشجویی و نیز تجلیل و ارج نهادن به کوشـش             آموخته
 .دانشجویان نویسنده و مترجم برگزار خواهد شد علمی

جـشنواره پـانزدهمین دوره     ویـژه بر اساس این فراخوان، موضـوعات 
 گـذاری  به مناسبت نـام » نوآوری و شکوفایی«کتاب سال دانشجویی، 

هـای نگاشـته شـده بـا           از سوی مقام معظم رهبـری و کتـاب         87سال  
  .آن اعالم شده است موضوع قرآن و مفاهیم واالی

همزمانی دوره تحـصیل   شرایط شرکت در این فراخوان، ضروری بودن
 ن چاپ و انتشار اثر، امکان شرکت دانـشجویان تمـامی  دانشجو با زما

مقاطع تحصیلی، دارابودن مشخصات عمومی کتاب بـرای اثـر منتـشر            
، الزامی بـودن ارسـال کپـی مـتن     87 یا 86سال شده، انتشار کتاب در

تعـداد عنـاوین و    اصلی آثار ترجمه شـده و نامحـدود بـودن ارسـال    
 .موضوعات است

بـودن تکمیـل فـرم     خـوان، ضـروری  از دیگر شرایط شـرکت در فرا 
درخواست شرکت و ارسال آن به همراه تصویر کارت دانـشجویی یـا             

اشتغال به تحصیل از دانشگاه به صـورت تایـپ شـده، تعلـق      گواهی
ای که توسط بیش از یک نفـر تـألیف    برگزیده صرفاً یک جایزه به آثار

خانـه  بـه دبیر   31/6/87 است و ارسال آثار حـداکثر تـا         یا ترجمه شده  
 .باشد کتاب سال دانشجویی می

ناشرانی که بیـشترین مـشارکت را    از: همچنین این دبیرخانه اعالم کرد
مراسم معرفی آثـار   در انتشار و ارسال آثار دانشجویی داشته باشند، در

 .برتر ،تقدیر به عمل می آید

ملـی جوانـان، وزارت    جهاددانشگاهی، سـازمان  این جشنواره ازسوی
 د اسالمی، وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری، وزارت  فرهنگ و ارشا

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبـری           
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علـوم   ها، در دانشگاه

  .شود کشور حمایت می ی قرآنی دانشجویانها و سازمان فعالیت

نشانی تهران، خیابان انقـالب   بهتوانند آثار خود را  شرکت کنندگان می
 172 پـالک  اسالمی، خیابان فخر رازی، خیابـان شـهدای ژانـدارمری،   

 13145ــ   1163سازمان انتشارات جهاد دانـشگاهی، صـندوق پـستی          
  .ارسال نمایند

  
  

  :خبرداد گوبا ایسنا و فصیحی درگفت
  طرح پژوهشی برتر در هیات دولت30معرفی وحمایت از

 »گاه ملی نوآوریپای«ایجاد پیگیری

  اعتبار میلیاردتومان13طرح کاربردی با115حمایت از
  

 طرح تحقیقاتی برتـر  30: وزیر علوم اعالم کرد مشاور معاون پژوهشی
  .گیرند قرار می ویژه  در هیات دولت معرفی و مورد حمایت کشور

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
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فصیحی، مشاور معاون پژوهشی وزیـر علـوم در    مهندس سید فرهنگ
، اظهـار  دانشجویان ایران خبرگزاری» پژوهشی«ار گفت و گو با خبرنگ

همزمان با سی امین سـال   به مناسبت سال نوآوری و شکوفایی و: کرد
  طـرح تحقیقـاتی برتـر از سـوی سـتاد     30پیروزی انقالب اسـالمی  

  .شوند های ویژه معرفی می رسانی طرح اطالع

به حل مهم، اثرگذار و منجر  ها شامل دستاوردهای این طرح: وی افزود
سـطح   مساله است که آثار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگـی و علمـی در  

ملی دارند که در مرحله اول در هیات دولت ارائـه شـده و سـپس بـه              
ها  در ترویج نوآوری و شکوفایی از طریق رسانه عنوان حرکتی نمادین

  .شوند معرفی می

بـرداری   ها به مرحله بهره طرح فصیحی با اشاره به این که برخی از این
گـذاری و   سـرمایه  هایی که نیـاز بـه   طرح: رسیده اند، خاطر نشان کرد

توانند حمایـت     حمایت داشته باشند، با مطرح شدن در سطح دولت می         
را برای مراحل بعدی کار دریافت کنند و از این طریق عالوه بـر   الزم

هـای مختلـف دولتـی بـا      ملـی، سـازمان   افـزایش اعتمـاد بـه نفـس    
شـوند کـه    مـی  آوری کشور آشـنا  بخش تحقیقات و فنهای  توانمندی

  .اند تاکنون دو تا سه طرح در جلسات مختلف معرفی شده

اعتباراتی کـه در بودجـه    همچنین امسال در چارچوب: وی تاکید کرد
کاربردی  های آوری برای حمایت از طرح وزارت علوم، تحقیقات و فن

که در قالب فراخوان     طرح   115بینی شده بود، تعداد       تقاضا محور پیش  
  .گیرند بودند، انتخاب و مورد حمایت قرار می پذیرش شده

ویژگی اصـلی ایـن   : کرد مشاور معاون پژوهشی وزیر علوم خاطرنشان
 به طوری که هر یک. هاست ها، کاربردی و مساله محور بودن آن طرح

ها توسط یک مرکز تحقیقاتی یا دانشگاه به عنـوان مجـری              از این طرح  
دستگاه اجرایی یا واحد صـنعتی بخـش دولتـی یـا      یک سازمانبرای 

 40کارفرمایـان حـداقل    شود که خصوصی به عنوان کارفرما انجام می
 انـد و حـال وزارت علـوم،    ها هزینه کرده درصد در اجرای این طرح

 برنامـه چهـارم توسـعه،    45ماده » د«آوری در قالب بند  تحقیقات و فن 
کند و بدین ترتیـب   تامین می  راها  طرحاعتبارات این  درصد مابقی60

آوری و  علـوم، تحقیقـات و فـن    گذاری مـشترکی بـین وزارت   سرمایه
جـدی   ی دولتی و خصوصی که بتواند مـسایل ها کارفرمایانی از بخش

آوری   کشور را به همراه آثار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و توسعه فن          
  .گیرد می حل کنند، صورت

میلیارد تومان به ایـن   13 که در سال جاری بیش ازوی با اشاره به این 
نمونـه   ها این طرح: های دوساله اختصاص یافته است، تاکید کرد طرح

موفقی از ارتباط صنعت و دانشگاه بوده و وزارت علـوم، تحقیقـات و              
راستای رسالتی که در تقویت این ارتباط بر عهـده دارد ،   آوری در فن

حال حاضر قراردادهـا بـا مجریـان ایـن      کند که در از آنها حمایت می

 و مراکـز  هـا  دانشگاه ی اولیه بهها  نهایی شده و عمدتا پرداختها طرح
 .تحقیقاتی ارائه شده است

آوری در ادامه  تحقیقات و فن معاون طرح و برنامه شورای عالی علوم،
وزارت : اندازی پایگاه ملی نوآوری و حـل اظهـار کـرد            با اشاره به راه   

موضوع حمایـت از   های گذشته نیز آوری در سال قیقات و فنعلوم، تح
های پژوهشی را در دستور کار خود داشته و حـال طـرح ایجـاد                 طرح
ملی نوآوری را به ستاد سال نوآوری و شکوفایی وزارت علـوم   پایگاه

آوری ارائـه   علـوم، تحقیقـات و فـن    از سوی دبیرخانه شورای عـالی 
 .گذارد  را پشت سر میایم که مراحل نهایی تصویب کرده

های اجرایـی،   همکاری دستگاه امیدواریم بدین ترتیب از: وی ادامه داد
مسایل عمـده و   ها و مراکز تحقیقاتی استفاده مفیدی برای حل دانشگاه

جدی کشور استفاده بکنیم که تـاکنون ایـن رونـد حمـایتی بـه طـور               
ـ     مدیریت نمی ساماندهی وم، شد و تـصمیم داریـم برخـورد وزارت عل

آوری  از دولت در حوزه علم و فن آوری را به نمایندگی تحقیقات و فن
  .فعال کنیم

ابتدا نیازها و مسایل : کرد مشاور معاون پژوهشی وزیر علوم خاطرنشان
ظرفیـت   آوری کرده و نیز توان و ی اجرایی جمعها کشور را از دستگاه

 پایگاه ملـی،  آوری آنها در این کنیم و با گرد علمی کشور را بررسی می  
و کلیدی کشور را در معرض محققان و متخصـصانی کـه    مسایل مهم

 بـه صـورت   هـا  تا بهترین روش دهیم توان حل مساله را دارند قرار می
 .کاراتر حل شوند

در دستور تهیه است کـه   پرتالی برای این منظور: وی خاطر نشان کرد
از پایـان   اریم قبلاندازی کرده و امیدو طی دو، سه هفته آینده آن را راه

  .اندازی این پایگاه به صورت رسمی اعالم شود تیرماه راه
  

  
 :کند برگزار می اداره کل امور فرهنگی
  فرهنگی ی برترها ها و طرح نخستین جشنواره سراسری ایده

برتـر فرهنگـی توسـط     یهـا  ها و طرح نخستین جشنواره سراسری ایده
 .ر می شوداداره کل امور فرهنگی وزارت علوم برگزا

ایـن   ،موزشی خبرگزاری دانشجویان ایـران آ به گزارش سرویس صنفی
سراسر کشوراعم از اساتید؛ دانشجویان  جشنواره ویژه کلیه دانشگاهیان

 . و کارکنان می باشد

توانـد شـامل خالقیـت و     محورهای آثار ارسالی در این جشنواره می
تثبیـت   ویت ملی،نوآوری، تکریم اندیشه، پاسداری از میراث معنوی، ه

های کار آفرینـی، نیـاز        ی موجود، تقویت زمینه   ها  نظام نوآوری، قابلیت  
 .ی برتر باشدها و شکوفایی طرح سنجی فرهنگی

 .باشند... اجتماعی و  آثار می توانند در زمینه های هنری، ادبی،
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  هاها                    مناسبت                  مناسبت
  خرداد  20

 1284تولد  (ی نوازنده و مدرس کمانچه      اصغر بهار    ش؛ درگذشت علی   1374 -
  )ش
   ژوئن؛ روز جهانی صنایع دستی10 -

» یونـسکو «های فرهنگـی بـه    سازمان ملل، حفاظت از میراثبا تأسیس  
به عنـوان   » شورای جهانی صنایع دستی   «م  1964در سال   . واگذاری شد 
 90این شـورا، اکنـون      . هایوابسته به یونسکو تشکیل شد      یکی از ارگان  

گیـرد و دبیرخانـه آن در شـهر آمـستردام در            هان را دربر مـی    کشور ج 
 20( ژوئـن  10همچنـین از طـرف شـورا روز       . کشور هلند قـرار دارد    

به عنوان روز جهانی صنایع دستی به منظور توجه هرچه بیشتر           ) خرداد
  .مردم جهان به این موضوع تعیین شده است

هـای    یـر شـکنجه   سید محمدرضـا سـعیدی در ز      ... ا   ش؛ شهادت آیت   1349 -
  دژخیمان پهلوی

 به دنیا آمد و تحصیالت      1308سید محمدرضا سعیدی در سال      ... ا  آیت
ــانید  ــان رس ــه پای ــم ب ــشهد و ق ــی را در م ــوم دین از محــضر او . عل

بهره برد و پـس     ) ره(العظمی بروجردی و حضرت امام خمینی       ...ا  آیت
های خود علیه شـاه        ش بر دامنه فعالیت    1342 خرداد سال    15از وقایع   

مـسجد او در    . المنبـر گردیـد     افزود، از این رو از جانب ساواک ممنوع       
 ...ا  خیابان غیاثی تهران کانونی برای مبارزه عیله رژیم پهلوی بود، آیت          

 ش در پی سخنرانی علیه رژیم اشـغالگر قـدس           1345در سال   سعیدی  
بـرد امـا پـس از آزادی          های ساواک به سر می       روز در زندان   61مدت  
مخالفـت بـا    های خود را از سر گرفـت و ایـن بـار بـه دلیـل                   فعالیت
های استعماری رژیم پهلوی و آمریکای جنایتکار دستگیر و بـه             سیاست

از آثـار ایـن شـهید مبـارز         . به شهادت رسید  های شدید     سبب شکنجه 
و چـاپ و نـشر      » کار در اسالم  » «آزادی زن » «اتحاد اسالم «توان به     می

  .جزوات آموزشی اشاره کرد
   خرداد  21

م؛ رواج سکه زرین شعله جاویدان به عنوان پول ملـی ایرانیـان از سـوی                226 -
  اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانین

این فیزیکـدان  (ای  شت ارنست رادرفورد، بانی انرژی هسته     م؛ درگذ  1937 -
  .)انگلیسی موفق به کشف ساختار هسته اتم گردید

   خرداد23

نگـار    تولد استاد محمد محـیط طباطبـایی پژوهـشگر و روزنامـه            ش؛   1281 -
  برجسته معاصر

 ش در حـوالی     1281 خـرداد سـال      23سید محمد محیط طباطبایی در      
 سـال تحقیـق و فعالیـت        70وی در بـیش از      . اردستان بـه دنیـا آمـد      

 2500موفق گردیـد متجـاوز از       ) ش1371 تا   1300از سال   (مطبوعاتی  
 روزنامه و مجله بنویسد و در این مـدت مـدیریت            55مقاله در بیش از     

 جلد کتاب تألیف کـرد و بـرای         19وی  . دار بود   سه نشریه را نیز عهده    
می ایراد نمود و حدود      سخنرانی عل  800 جلد کتاب مقدمه نوشت،      30

محیط طباطبایی در اغلـب     . بیست هزار شعر از خود به یادگار گذاشت       
های مهم ادبی همچون هزاره فردوسی، خواجـه نـصیر طوسـی،              کنگره

همـدانی، شـاهنامه،    ... ا  رشیدالدین فـضل  ناصر خسرو، دقیقی، خواجه     
و شناسی و خلیج فارس شرکت کرد و در آنها یا سخنرانی داشت               ایران

وی همچنـین در کنگـره تعلـیم و تربیـت، شـیخ             . یا مشاور علمی بود   
طوسی، ابوعلی سینا، مولوی، فارابی، بیهقی، خوارزمی، حافظ، سـعدی        

محیط طباطبایی همچنین به مـدت      . البالغه ازجمله سخنرانان بود     و نهج 
 مرزهای دانش در رادیو      در برنامه ) ش1358 تا   1338از سال   ( سال   20

یکـی از   » تـاریخ تحلیلـی مطبوعـات ایـران       « کتـاب    .گفـت   سخن می 
محیط طباطبایی اعتقاد داشت امکـان      . ترین آثار باقیمانده از اوست      مهم

ندارد کسی تاریخ اسالم را به دقت بخوانـد و بـه تـشیع علـوی روی                 
  .نیاورد

 ش؛ صدور فرمان تشکیل ستاد انقالب فرهنگی از سوی امـام خمینـی              1359 -
  برهبر فقید انقال) ره(

ش؛ بـه منظـور     1359هـا در اردیبهـشت سـال          پس از تعطیلی دانشگاه   
عالی کشور به فرمان امام      ها و نظام آموزش     به امور دانشگاه  ساماندهی  

فرهنگی تحت عنـوان سـتاد      اولین ترکیب شورای انقالب     ) ره(خمینی  
ایـن سـتاد    . انقالب فرهنگی شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز نمود         

شورای عالی انقالب فرهنگی به پیگیری وظایف محوله        بعدها با عنوان    
  .پرداخت

  خرداد25
  کاشف واحد شدت جریان برق» آندره ماری آمپر«درگذشت  م؛ 1836 -

آندره ماری آمپر ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی عمر خویش را صرف           
موفق به کشف رابطه میان برق      تحقیق و مطالعه علمی کرد و در نهایت         

آمپر با یافتن رابطه میـان الکتریـسیته و مغنـاطیس بـه             . و مغناطیس شد  
. زیادی کرد و از این راه شهرتی بـسزا یافـت          پیشرفت این علم کمک     

الکتریـسیته و   بیشتر دوران زندگی وی در راه بررسی و کاوش دربـاره            
های زیـادی     و کتاب مغناطیس گذشت و در دوران آخر زندگی مقاالت         

آخرین کتـاب بـزرگ علمـی او        . درآورددر این زمینه به رشته تحریر       
تئوری و نمودهای الکترودینامیـک کـه فقـط از تجربـه            «: عبارتست از 

هـا    المللـی الکتریـسین     م که کنگـره بـین     1881از سال   . »اند  نتیجه شده 
  .ها شد جریان را آمپر نامید، نام او همواره ورد تمام زبان

  » برجسته جهان اسالمدان فیزیکدان و ریاضی» ابن هیثم« ق؛ درگذشت 430 -
ق متولد و برای ادامه تحـصیالت راهـی مـصر           354ابن هیثم، در سال     

که نزد  » حسن بن هیثم  «. گردید و پس از مدتی ریاضیدانی برجسته شد       
اروپاییان به الحسن و بطمیوس روم مشهور اسـت در علـوم فیزیـک،              

او در مبحـث    . طب، فلسفه، ریاضیات و نجوم صاحب نظر و استاد بود         
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ور تحقیقات دقیق و جامعی کرد که در هنگـام مطالعـه و تحقیـق در                ن
آنکه به طور مستقیم به بحث انکسار نور اشاره کند نتیجـه              مورد نور بی  

. گرفت که میان زاویه تابش و زاویه بازتابش نـور نـسبتی وجـود دارد              
های گوناگون چشم از قبیـل مخـاط خـارجی            ابن هیثم همچنین بخش   

او اصول هندسـی و عـددی اقلیـدس و          . بررسی کرد شبکیه و عنبیه را     
از دیگـر اقـدامات وی وضـع        . آپولونیوس را در چند باب مدون کرد      

شـرح اصـول   . هـای جدیـدی در ریاضـیات اسـت     الفـاظ و اسـلوب  
ت ابن هیثم تألیفـا   . بین از دیگر کارهای اوست      تاریکخانه و اختراع ذره   

ب و علم تـشریح     شماری در زمینه هیئت، هندسه، منطق، حساب، ط         بی
است که فعالً یک نسخه از      » المناظر«ترین آنها، کتاب      ولی از مهم  . دارد

آن به زبان التین موجود است و کپر به عنوان منبـع اصـلی مطالعـات                
  .خویش در نجوم از آن بهره برد

  ما
  

وقتی گروه نجات ، زن جوان را زیر آوار پیدا کـرد او مـرده بـود امـا                   
  .... یر نور چراغ قوه ، چیز عجیبی دیدندکمک رسانان چینی ز

 اردیبهشت  23 (2008 همه خاطره های مردم چین از روز دوازدهم مه          
تیره است اما آنان دیگر نمی خواهند وحشت خود در آن زمـان را   ) 87

  .مرور کنند
نـام  .زلزله زدگان فقط می خواهند لحظه های جاودان را به یاد بیاورند           

، معمولی هستند اما یادشان تـا ابـد در تـاریخ            های قهرمانان بی نشان     
زندگی آنها در گذشته عادی بود امـا پـس از           . چین باقی خواهند ماند   

شاید این دیگر برای    . فاجعه سی چوان خیلی ها تبدیل به قهرمان شدند        
خودشان روشن نباشد که چه کاری انجام دادند، اما حماسه هایی کـه             

  . اثیر خود قرار داده استآفریدند همگی مردم چین را تحت ت
وقتی گروه نجات ، زن جوان را زیر آوار پیدا کـرد او مـرده بـود امـا                   

زن بـا حـالتی     . کمک رسانان زیر نور چراغ قوه ، چیز عجیبـی دیدنـد           
عجیب به زمین افتاده ، زانو زده و حالت بدنش زیر فـشار آوار کـامال                

بیـرون بیاورنـد کـه      ناجیان تالش می کردند جنازه را       . تغییر یافته بود  
چند ثانیه بعـد، سرپرسـت      . گرمای موجودی ظریف را احساس کردند     

. یک بچـه اینجـا اسـت      ! بیایید، زود بیایید  : گروه ، دیوانه وار فریاد زد     
 -وقتی آوار از روی جنازه مادر کنار رفت دختر سـه            . بچه زنده است  

 در  نـوزاد کـامال سـالم و      .چهار ماهه ای از زیر آن بیرون کشیده شـد         
گزارش ایسکانیوز می افزاید ، او در خواب شیرینش         . خواب عمیق بود  

نمی دانست چه فاجعه ای وطنش را ویـران کـرده و مـادرش هنگـام                
  . حفاظت از جگرگوشه خود قربانی شده است

مردم وقتی بچه را بغل کردند، یک تلفن همراه از لباسش به زمین افتاد              
عزیـزم، اگـر زنـده      : ه می شد  که روی صفحه شکسته آن این پیام دید       

ماندی، هیچ وقت فراموش نکن که مادر با تمـامی وجـودش دوسـتت           
  داشت

  
  ی خستگی از کار را از خود دور کنید احساس آزار دهنده

کار جدیدی شروع کرده اید و یا تغییری در شغل خود داده ایـد ولـی                
احساس تکرار،خستگی و بیهودگی می کنید و حس می کنیـد آنگونـه             

ی خود استفاده کنیـد؟ قبـل از        ها   دوست دارید نمی توانید از زمان      که
آنکه دست به هر اقدامی بزنید بهتر است تغییرات کوچکی در خـود و              

  .یتان بدهیدها فعالیت
شما برای آنکه بتوایند از سر درگمی        به گزارش خبرنگار سالمت نیوز،    

 از انجـام هـر      بین کارهایتان رهائی یابید آنها را یادداشت کنید و پـس          
یک با زدن تیکی کنار آن به خود بگویید که این کار انجام شد و دیگر                

ری تسعی کنید طلب کار بیش    .استرسی برای انجام این کار نداشته باشید      
کنید و کارهای دیگر همکارانتان را انجام دهید امـا مراقـب باشـید از               

 شرکتتان  مههای فوق برنا    و فعالیت  ها  در کالس !شما سوء استفاده نشود   
شرکت کنید که می تواند هم تنوعی برای شما باشد و هم کمـی شـما                

  .را سرگرم کند
برای کاری که انجـام مـی دهیـد ارزش          
قائل شوید و آن را به بهترین نحو انجـام          

نگاه خود به کـار و شـغل خـود را           .دهید
عوض کنید،سعی کنید به آن نگاه خـوبی        

نید داشته باشید،در هر پستی که هستید بدا      
شما هم یکی از مهره های مهم در پیشبرد         

 کـردن    از کـار  .اهداف شـرکت هـستید    
خوب، کمـی اسـتراحت      خسته شده اید؟  

کنید برای این کار می توانید یک چـائی         
بنوشید،کمی آب به صورتتان بزنید و بـه        
گفتگو با همکاران بپردازید و یا حتی بـه         
یک مرخصی ساعتی برویـد و در پـارک         

 کنید همیشه مثبـت فکـر       سعی.قدم بزنید 
کنید و بدانید که هر کسی از جائی شروع         
می کند پس زیاد نگویید اینجا جای مـن         
نیست،سعی کنید کم کـم بـا نـشان دادن          
استعدادهای خـود بـه درجـات بـاالتری         

  .برسید
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