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 چند نکته برای شب های امتحان

كنید،صدوشصآبصصاگرصاحس سصخس گیصای

سردصبگیرید،صتغذیهصس لمصداش هصب شیدصت صص

صدرصصص برایصخوردنصتنقال صوسوسهص شوید،

دقیقهصاس راحتصص4دقیقهصاط لعهصص54هرص

كنید،صصاس بقهصپرسشصوصپ سخصب صیكص فرص

 دهد.صسرعتصی دگیریصراصافزایشصای

صس   تصصصصصص آرامصب شید،صامكنصاستصكم ی

ب شدصولیصیكص فسصعمیقصبكشید.صسعیصص

صی كصصصصصصصص كنیدصافك رت نصراصا مركزصك ن ی د.

صپ ی داصصصصصصصاك نصخوبصوص آرامصبرایصاط لع ه

كنید.صت   وابصوصاباصراح یصا      بصصصص

صوصصصصصصصصصصخوبیص یس ند.صك   بصص صدرس ی ه  ی

صازصصصصی دداشت ه ی  نصراصب زصكنیدصو

اب داصشروعصكنیدصرویصجزی ی   صصص

كوچكصچندانصتمركزص كنید.صب هصصص

صك هصصصصصصصصصصص صب رجس   ه صو اط لبصاهم

دهیدصدرصآزاونصف رداصصصاح م لصای

ه صسوالصاطرحصشود،صتمركزصصازصآن

 كنید.

صك  ذ ذه  یصصصصصص اطالع  صاهمصراصدر

صب  صصصصصص صو كوچكصی دداشتصبنویسید

صدایصبلندصب وا ید.صاینصفرآین دصصص

بهصاغزصوصقدر صی دگیریصك م كصصص

 كند.صای

اطالع  صوص ك  صراصدرصراهصادرسهص

صازصصصصصصص صق ب ا درصذهنصارورصكنید.صهرگز

صوصصصصصصصصص صج  زوا  صس  رات صآزا  ون ش  روع

ه یصدرسیص رویداش ب هصبزرگیصصك  ب

صك  ه شصصصصصصص صرا استصوصاع م دصبهص فس

 دهد.صای

خوا یدصصسعیصكنیدصاط لبیصراصكهصایص

دركصكنید.صب صاینصك رصهیچصاشكل یصصص

ه صسرصجلسهصصبرایصبهصخ طرصآوردنصآن

 اا   نص  واهیدصداشت.
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 آنچه در کتابخانه می گذرد
 درصاینصا هصكهصگذشت:

 صت وس  صصصصصصصصصصص صك  رگ  ه چن دی ن

صگ ردی د.صصصصصصصصصص صب رگ زار ك  ب    ه

صبرایصدری فتص دا شجوی نصلطف 

گواهیصشركتصدرصك رگ هصه صبهص

 ك  ب   هصاراجعهصكنند.

 صب  صصصصصصصصصصص صك    ب      ه صس یت وب

صت یصصصصصصصصصص صآی صاس و ول همك ری

صخ      مصصصصصص صس  رك   ر دا ش  ك  ده

ازص وصطراحیصصمهندس عالمی

 وصبهصروزصرس  یصگردید.

 یكص م یشگ هصازصك بصج دی دصصص

صا   اصصصصصصصصصص صدر صش ده خریداری

صدرصصصصص صو ك  ب   هصبرگزارصگردید

هف هصگذش هصك  بصه صپسصازص

صواردصصصصصصصصصصص صس  زی صآا  ده صو ثبت

اجموعهصك  ب   هصجهتصاا  تص

 بهصك ربرانصگردید.

 حال خ   خاا د   خاا    ا    

 

چنگیزصخ ن،صسلط نصا مدصخوارزمص

صاوصصص ش هصراصپ دش هیصاق درصوصقدر 

راصزی دهصازصا دازهصتلورصایصكردصب هصص

صب هصصصصص اینصجهتصبعدصازصتهی  صالزا ه

اتم مصپسرانصوصلشكری نصخویشصب هصص

طرفصا وراءصالنهرصحركتص مودصوصدرص

صصص ص616اینصعزیمتصكهصازصپ ییزصس ل

صوصصص شروعصشدصاارایصقرلقصوصالم لیغ

اویغورصكهصاطیعصچنگیزصبود دص یزصب ص

 اوصحركتصكرد د.

صا وق عصصصصص عدهصلشكری نصچنگیزصراصدر

صازصصص حركتصبهصا وراءصالنهرصاسلمین

هزارص فرص وش   هصصصص066هزارصت صص666

صا ب  ل غ هصصصصصصص ا دصولیصاینصاقدارصقطع 

استصوصعقیدهصا ققینصجدیدصای نصص

هزارصت صص146استصكهصخ نصازبورصازص

هزارصبیش رصسپ هیص  داش   هصصصصص066

است.صعددصلشكری نصخوارزمصش هصبهصص

اراتبصازصسپ هصچنگیزیصبیش رصبودهص

صوصصصصص استصولیصبهصعلتصضعفص  ف س

 تردیدصوص

1931دیصا هص  

 

 یک جرعه کتاب

ک ک ک ک   نکات کبکککتتاککک ک ت 
 سخن مخاطب

صه  یصصصصص لطف صاط لب،ص ظرا صوصای ده

صای نصصصصصصص صدر خودصراصكهصعالقهصداری د

صا  صصصصصصصصصص صب رای صش ود خبر  اهصان شر

صه  یصصصصصصصص صش م  ره ارس لصكنیدصت صدر

 بعدیصاینصخبر  اهصچ پصشود.

 پاصه یصارتب طیصا 

 ایمیا

farzaneganlib@gmail.co

 m 
 

 تلگرام:

@malekilib 

0تهران،س لصاولصشم رهص0ك  ب   هصدبیرس  نصفرزا گ نص  

صدرصصصصصص  داش نص قشهصوصتلمیمصا  ی ن ی

صای نصصصصص اق باصاغولصك ریصس خ هص شد.

صازصصصص پ دش هصكهصبهصعلتصبرخیصاقداا   

جملهصكش نصت جرصه یصاغولصب الی یصصص

صخ ودصصصصصصص بهصاینصعظمتصراصبهصا م  ل ك

صب  صصصص كش  دهصبودصشوراییصتشكیاصدادصو

صك رددصصصص اا مصشه بصالدینصخیوقیصشور

صاس تصصصص ع لمصازبورصگفتصكهصصالحصآن

صوصصص كهصبهصاطرافصاراسال ص وش هصشود

صف راه مصصصصص برایصدف عصبالدصاسالمصعس كر

گرددصوصدرصكن رصسی ونصازصعبورصاغولص

صاا رایصصصصصصصصصص صول ی صآی د ام  عتصبهصعما

خوارزمصاینصطرحصراصپسندیدهص داس ندص

صراصصصصصصصصصصص صلش ك ری  ن صاس ت وصگف ندصبه ر

صق رارصصصص سرت سرصدرهصه یصا وراصالنهرین

 دهیمصوصسلط نصهمصرایصدس هصای

ازصااراصراصكهصبهصجنگصب صاغ ولصص

درصراهصه یصصعبصا وراصالن ه رصصص

صوصصصصصصصص صپ ذی رف ت عقیدهصداش ند

قشونصوصاارایصخودصراصبینصاینص

بالدصا فرقص مودصوصبهصا   ظ  رصصص

 اغولص شست....

 

برگرفته از کتاب تاارخا      

مغول نوشته عباس اقباال  
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صب  صصصص بسی ریصازصافرادصاع قد دصهنگ مصاواجهه

ارگ،صتغییرا صا  د یصوصچشمصگیرصدرصآ  ه  صصص

صرویصصصصص بیش رصایصشود.صوق یصحدودصدهصس  ل

صرویصصصصصصصصص صدر صرو بیم را یصكهصبهصعلتصس رط  ن

ارگصقرارصگرف هصبود د،صك رصكردمصا   وج هصصصص

شدمصبسی ریصازصآ  نصبهصج یصاینكهصتسل ی مصصص

ی سصوص  صاایدیصشو د،صبهص  وصشگفتصا گی زصص

صراصصصص وصافیدیصا  ولصایصصشو د.صز دگیصخود

صری زیصصصصص ب صرع یتصحقصتقدمصه صدوب رهصبر  ا ه

ایصكنندصوصدیگرصبهصچیزه یصبیصاهمیتصبه  صص

صوصصص  میصدهندصقدر ص هصگف نصپیداصایصكنند

ك ره ییصراصكهصواقع صدوستص دار دصا ج مص میص

صدار  دصصصصصصصصصصصصص صدوس   ش  ن صك ه دهند.صب صافرادی

صازصصصص صمیم  هصترصارتب طصبرصقرارصایصكنندصآ ه  

حق یقصاس سیصز دگی،صتغییرصفلول،صصزیب ییص

صس  لصصصصصصصصصصص صی   صا س طبیعتصوصآخرینصكری س

جدیدیصكهصپشتصسرصگذرا دهصا دصازصصمی مصص

قباصقدردا یصایصكنند.صح یصبعضیصازصاف رادصصص

صك ردهصصصصصصصص صپ ی دا ب ص گ هصجدیدیصكهصبهصز دگی

بود د،صایصگف ندصترسصآ ه صازصاردمصك م   رصصصص

شدهصاست،صقدر صریسكصبیش ریصپیداصكردهص

ا دصوصازصب بتصتردصشدگی،صكم رص گرا ند.صیكیصص

صك رد:صصصص ازصبیم را مصاظه رص ظرصخندهصداریصای

صك ن د.صصصصص سرط ن،صروانصر جوریصراصدرا نصای

صح  الصصصصصصصص صت   بیم رصدیگریصایصگفت:صحیفصكه

ان ظرصا  دم.صح الصكهصسراسرصبد مصراصسل ولصصص

صگ رف   مصصصصصصص ه یصسرط  یصفراصگرف ه،صت زهصی  د

 چطورصز دگیصكنم!

 

خیره به خورشید نگرخستن اثر 

اروخن 

 دخالوم

نن ت نان نن ت نانکتات نان   کتات نان

ص.اپلیكیشنصفیدیبوصراص لبصكنی دص

   مصوصصتوا یدصبدونصثبتصای

صازصصصصصصگو هصهزی ن هصصصپرداختصهیچ ای

س یتصوصاپلیكیشنصفیدیبوصاس ف دهص

ه  یصصصصصه یصرایگ نصوص س هصوصك  ب

 مو هصراصاط لعهصكنید؛صاا صخ ری دصصص

فق صبرایصك ربرا یصایسرصاستصكهص

كهصدرصس یتصی صاپلیكیشنصفیدیب وصص

صخ ودصصصصصصصصصصص  مصكردهصثبت صب رای صو ا  د

 .ا دصحس بصك ربریصثبتصكرده

صاس تصصصصصصصصص صض روری ذكرصاینص ك   ه

فیدیبوصك االصبهصقوا ینص شرصوصحقص

كپیصرایتصپ یبندصاستصوصدرص  یجهص

صوصصصصصصصصصصص ص   ش ران صح ق وق برایصحفظ

اؤلف نصوصاا   داریصااك نصدری فتص

ف یاصك  ب،صپرینتصگرف ن،صك پ یصصص

صتل   وی  ر،صصصصصصصصصص صذخ  ی  ره ك  ردن،

صازصصصصصصصاش راكصبه گذاریصوصاس   ف  ده

صچ ونصصصصصصصصصك  بصدرصدس گ  هص ه  ی ی

ه صصكیندلصوجودص داردصوصتنه صك  ب

 درصاپلیكشنصفیدیبوصدرصا دروید،ص

iOSصاش  ه دهصصصصصصصصصص صق  ب ا ،صوین دوز

 ص.هس ند

 اپلیکیشن فیدخبو 
یصصاپلیكیشنصفیدیبوصبرایصاط لعه

ق  و یصك  بصالك رو یكصوصصوتیص

صرای    هصصصصص برصرویصاوب یا،صتبلتصو

 است.صصش لیصطراحیصشده

صصتوا یدصداخاصیكصتب ل تصصصشم صای

صداش   هصصصصصصصصصصده صك    ب ه صوصصده 

صك    بصصصصصصص ص  ه ه  یصصصصصب شید،صالب ه

كهصصچشمه  صص PDFصشدهصی صاسكن

ه یصصآزارصایصدهند،صانظورصك  ب

اا صچ راصصص.الك رو یكصواقعیصاستص

صش م  صصصصص ك  بصالك رو یكص؟صچون

صك    بصصصصصصصصصصصای صی ك توا یدصف و  ت

صب زرگصصصصص الك رو یكصراصبهصدل  واه

توا یدصدرصا     وی   صصصصصصكنید،صای

ك  بصجس جوصكنیدصی صپ یصی كصص

صب هصصصصصص صی دداشتصبگ ذاری د، صف ه

صا  واردصصصصصصصصص صبس  ی   ری صدر ع  الوه

ه یصالك رو یكصبهصص ور صصصك  ب

ه یصصترصازصك  بصق باصتوجهیصارزان

صب  صصصصص.ك ذذیصهس ند اا صبرایصك ر

صخ وا  دنصصصصصصصص صو فیدیبوصوصخری دن

صس ریصصصصصصصصص صی ك ك  بصب صدا س   ن

اقدا  صایصتوا دصبهصكمكصت  نصص

بی ید؛صك فیصاستصاب داصب صت وج هصصص

 توجهصبهص وعصگوشیصخود،

صخ ودصصصصصصصص صك  رب ری وق یصب صحس ب

صآنصصصصصك  بیصراصخریداریصای كنی د،

عنوانصبرایصهمیشهصدرصك  ب     هصصص

صب هصصصصصصصش لیصشم صب قیصای صو ا  د

هیچصوجهصازصآرشیوصش لیصپ  كصص

صازصصصصصص می شود،صاگرصاینكهصخ ودت  ن

درونصاپلیكیشنصك  بصراصبهصط ورصص

ك ااصپ كصكنیدصكهصالب هصدرصای نصص

صب هصصصصص ح لتصهمصدرصصور صاراجع ه

س یتصوصورودصبهصبهصك  ب   هصا ن،صص

ت وا  ی دصصصصصب شصسطاصب زی فتصای

  ك  بصراصب زگردا ید.

فیدیبو،صب صاف   حصدف ترصپش یب   یصص

صاس پ    ی  صصصصصصص وصفنیصدرصكشوره  ی

)اورسی (،صلبن نص)بیرو (صوصای رانصصصصصص

صدرصصصصصصصصصص صاس  ت صاا  ی  دوار )ت  ه  ران(

صش ع  رصصصصصصص كوت ه رینصزا نصام ك ن

صصص مطالعه آزاد اولیهصخودصكهصهم   

برای همه، همه وقت، همه جاا  

 استصراصت ققصب شد.ص

 برخی از پاخگاه های مفید جهت درخافت مقاالت و مجالت
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 http://www.sid.ir پ یگ هصاطالع  صعلمیصجه دصدا شگ هی
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