
 



شٍرًال کالب آرى جلسۀ پٌجویيتیست ٍ    

  عٌَاى سخٌراًی :

 تفاٍت رّي زى ٍ هرد

عطاالِ عقیلیاى دکتر آقایسخٌراى :   

 17ساعت   -  00/10/1191 –پٌج ضٌثِ 

  55پالک  – 11ٍ  11تیي هالصذرای  –آدرس : احوذآتاد 

  18061651-5تلفي  – هرکس جاهع تَاًثخطی ٍ تَاًوٌذسازی آرى سالي کٌفراًس

 ٍرٍد ترای عوَم عالقِ هٌذاى آزاد ٍ رایگاى هی تاضذ

 کِ ضذ هی تصَر سال سالیاى. است هرداى ٍ زًاى تیي ّا تفاٍت ٍجَد آفریٌص، ّای ضگفتی از یکی چکیذُ سخٌراًی :

 اًذ دریافتِ اکٌَى ٍلی. است( زًاًِ) استرٍشى ٍ( هرداًِ) تستَسترٍى جٌسی ّای َّرهَى اثر در هرداى ٍ زًاى هغسی تفاٍت

 .دارد ٍجَد ّایی تفاٍت اًذازُ، ٍ ضیویایی هَاد تَلیذ عولکرد، ًظر از هرداى ٍ زًاى هغس لَب چْار تیي کِ

 ٍقتی کِ است ایي هعٌایص. دارد ٍجَد حائل دیَار یک ، کاری فضای ٍ خاًَادگی زًذگی فضای تیي ، هردّا رّي در

 ٍاکٌص خاًَادُ تِ ًسثت زهاى ّواى در تَاًذ ًوی یعٌی! ّست کارش هحیط در فقط ، ّست کارش هحیط در هردی

 . کٌذ هکالوِ اٍ تا هْرتاى ضَّر یک ّواًٌذ تَاًذ ًوی زًذ، هی زًگ اٍ تِ ّوسرش ٍقتی هثالً ٍ تاضذ داضتِ عاطفی

 خاًَادُ ٍ کار تیي ٍ ضَد هی پیذا دیَار ایي کلِ ٍ سر تاز ، ّست اش اداری کارّای هطغَل خاًِ در هرد یک ٍقتی حتی

 ًوی است، اش کاری اهَر پیگیر اش رایاًِ در یا است اداری ّای پَضِ در اٍ سر ٍقتی ترتیة تذیي. ضَد هی حائل اش

 .است حائل دیَار آى تقصیر ّن اش ّوِ ٍ کٌذ ایفا خَتی تِ را ّوسر یا پذر ًقص تَاًذ

 اًجام را اش اداری کار ّوسهاى کِ دارد را تَاًایی ایي هرد، ترخالف زى یک. ًیست حائل دیَار از خثری اها، زًاى رّي در

 ٍاحذ، آىِ در کِ دّذ هی اجازُ آًْا تِ زًاى رّي ٍاقع در. ًذارد اداری کار گَیا کِ تاضذ هادری ٍ ّوسر ّوسهاى ٍ دّذ

 . کٌٌذ هذیریت را خاًَادگی ٍ کاری ًقص دٍ

 ٍ کار اتاق: دارًذ تسرگ اتاق یک زًاى اها. خاًَادُ اتاق یک ٍ دارًذ کار اتاق یک ، خَد رّي در هردّا ، خالصِ طَر تِ

 .خاًَادُ


