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چرا تمرکز برای دانشآموز خیلی مهم است؟
بارهــا و بارهــا ایــن ســوال در کتابهــای مختلــف مطــرح
شــده :چــرا تمرکــز بــرای دانشآمــوز اینقــدر مهــم اســت؟
پاســخ جالبــی در ایــن خصــوص رایــج اســت کــه بهخوبــی
اهمیــت تمرکــز را نشــان میدهــد و در آن از یــک مثــال
عینــی اســتفاده شــده اســت .اگــر ذهــن را بــه یــک حبــاب
نــور ماننــد یــک المــپ تشــبیه کنیــم ،پرتوهــای نــور در
تمــام جهــات از المــپ خــارج خواهنــد شــد و انــرژی حاصــل
از آنهــا پخــش خواهــد شــد .اگــر کمــی دورتــر از المــپ
بایســتیم هنــوز میتوانیــم نــور را ببینیــم امــا گرمــای آن
را حــس نخواهیــم کــرد .گرچــه گرمایــی قابــل توجهــی در
رشــته المــپ وجــود دارد .بــه همیــن طریــق مغــز هــم قدرت
خارقالعــادهای دارد امــا انــرژی آن در تمــام جهــات پراکنــده
میشــود و میــزان متوســط انــرژی پاییــن میآیــد.
حتم ـاً نــام لیــزر بــه گوشــتان خــورده و چیزهــای زیــادی راجــع بــه
مزایــای آن در دنیــای امــروز شــنیدهاید .لیــزر ازنظــر ماهیــت هیــچ
تفاوتــی بــا نــور عــادی نــدارد .امــا چــه ویژگــی منحصربهفــردی در آن
نهفتــه اســت کــه میتوانــد اجســامی بســیار ســخت مثــل المــاس بــا
درجــه ســختی بــاال را ببــرد یــا ســوراخ کنــد؟
احتمــاالً میدانیــد کــه نــور معمولــی مجموعــهای از رنگهــا اســت
و بــا توجــه بــه اینکــه هــر رنــگ دارای طــول مــوج مخصوصــی اســت.
( کــه جهــت انعکاســش را در فضــا مشــخص میکنــد) بنابرایــن نــور
در تمــام جهــات پراکنــده میشــود .دلیــل اینکــه یــک شــمع کوچــک
میتوانــد تمــام فضــای یــک اتــاق را روشــن کنــد همیــن اســت.
امــا نــور لیــزر تکرنــگ ( تکفــام ) اســت و طــول مــوج خاصــی
دارد .بنابرایــن قــدرت آن در یــک پرتــو باریــک تحــت کنتــرل قــرار
میگیــرد و نــوری بــا شــدت و قــدرت زیــاد ایجــاد میکنــد .ایــن
معجــزه تمرکــز اســت .قــدرت تمرکــز ذهــن ،اگــر بیــش از ایــن نباشــد
کمتــر نیســت.
تمرکــز قــدرت حفــظ میــزان هوشــیاری و یادگیــری یــک موضــوع
خــاص اســت .اگــر فــردی متمرکــز باشــید در حیــن انجــام کاری مثــل
درس خوانــدن حواســتان بهراحتــی پــرت نخواهــد شــد .اگــر برایتــان
پیشآمــده باشــد کــه وقتــی مشــغول بــه حــل تمریــن ریاضــی هســتید
بــه خــود بیاییــد و ببینیــد نیــم ســاعت اســت کــه بــه مشــاجرهای کــه
امــروز صبــح زنــگ ورزش بــا همکالســی خــود داشــتید ،فکــر میکنیــد
معلــوم میشــود از تمرکــز خوبــی برخــوردار نیســتید.
عــدم تمرکــز در کالس درس یــا جلســه امتحــان یکــی از شــایعترین
مشــکالت آموزشــی در کشــور محســوب میشــود .هــدف از ایــن فیلــم
آموزشــی بررســی فاکتورهــای دخیــل در کاهــش میـــــــــزان تمرکــز
دانشآمــوزان و پــرش حــواس در آنهــا اســت .دانشآموزانــی کــه
تمرکــز خوبــی ندارنــد بهراحتــی دچــار حواسپرتــی میشــوند و یــک
عامــل کوچــک مثــل تصویــری کــه از یــک فیلــم یــا ســریال تلویزیونــی
در ذهنشــان باقــی مانــده یــا هیجــان ناشــی از یــک بــازی اینترنتــی
میتوانــد بهکلــی تمرکــز آنهــا را مختــل کنــد.

بــا شناســایی عواملــی کــه باعــث کاهــش تمرکــز میشــود ،مبــارزه بــا
آن راحتتــر میشــود .خانــواده دانشآمــوز نیــز میتوانــد شــرایطی
را فراهــم کنــد کــه اثــر عوامــل تخریبــی روی تمرکــز کنتــرل شــود.
تمرکــز بــرای هرکســی حیاتــی اســت چــون از پرســه زدن و از ایــن
شــاخه بــه آن شــاخه پریــدن ذهــن جلوگیــری میکنــد .عــدم تمرکــز
منابــع ذهنــی را هــدر داده و بهــرهوری را کــم میکنــد .اهمیــت ایــن
مســئله بــرای دانشآمــوزان دوچنــدان اســت زیــرا بــدون تمرکــز
داشــتن دســتاورد چشــمگیری حاصــل نخواهــد شــد.
اگــر میخواهیــد از ایــن منبــع عظیــم تــوان ذهنــی اســتفاده کنیــد ،از
شــما دعــوت میکنیــم در ایــن فیلــم همــراه مــا باشــید .بــرای رســیدن
بــه بهتریــن نتیجــه ،حتمـاً قلــم و کاغــذ کنــار دســتتان داشــته باشــید.
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تمرکز در هنگام مطالعه و عوامل بیرونی
م بــاز میکنیــم تــا
مــا انســانها از لحظــهای کــه چشــ 
روزی کــه در ایــن کــره خاکــی زندگــی میکنیــم در حــال
آموختــن هســتیم .سرنوشــت بشــر بهنوعــی بــا یادگیــری
گــره خــورده و همیشــه تمایــل داشــته قــدرت یادگیــری
خــود را بــاال ببــرد .از ایــن رو مــواردی کــه مطــرح میشــود
تنهــا منحصــر بــه دانشآمــوزان نیســت و بــرای هــر انســانی
کــه نفــس میکشــد الزم اســت.
توانایــی مــا در متمرکــز مانــدن روی موضوعــی خــاص
میتوانــد زمینهســاز خلــق نتایــج خارقالعــادهای باشــد.
بــرای کشــف دالیــل کاهــش تمرکــز لیســتی از مــواردی
کــه در ایــن فیلــم و فیلــم قبلــی ارائــه شــده تهیــه نماییــد
و ببینیــد مشــکل از کجاســت و آن را حــل کنیــد .از اولیــای
خــود بخواهیــد کــه آنهــا هــم ایــن فیلــم نــگاه کننــد تــا
بتواننــد بــرای ســاخت ایــن شــرایط مطلــوب بــه شــما کمــک
کننــد .حتــی اگــر نیــاز اســت موضــوع را بــا مشــاور در میــان
بگذاریــد تــا برنامــه درســی ،آنگونــه کــه مشــاوره باتجربــه
گــروه میــم پیشــنهاد میکنــد ،بــرای شــما تدویــن کنــد.

عوامل بیرونی دخیل در عدم تمرکز دانشآموز
محیــط مطالعــه دانشآمــوز مکانــی اســت کــه بخــش مهمــی از
یادگیــری در آن اتفــاق میافتــد .جالــب اســت بدانیــد کــه تکتــک
المانهــای آن روی تمرکــز دانشآمــوز اثــر دارد و نبایــد ســاده انگارانــه
بــه آن نــگاه شــود.
شــنیدهاید کــه میگوینــد فــان جــا شــتر بــا ســاربانش گــم میشــود؟
اغلــب مــوارد اتــاق دانشآمــوزان چنیــن حالتــی دارد .میــز مطالعــه
انبوهــی از کاغــذ مچالــه شــده ،کتــاب و دفتــر ،تهمانــده چایــی ،بشــقاب
میــوه ،انبوهــی از لــوازم تحریــر و ســردیس یکــی از مشــاهیر موردعالقــه
دانشآمــوز قــرار داده شــده اســت .موبایــل و تبلــت هــم کــه صددرصــد
کنــار دســت دانشآمــوز روی میــز قرارگرفتــه اســت.
بــه جــرات میتــوان گفــت ای ـن میــز قاتــل تمرکــز اســت .بــا دیــدن
ایــن فیلــم آموزشــی خواهیــد دانســت کــه محیــط مناســب بــرای
درس خوانــدن چــه خصوصیاتــی بــه لحــاظ دکوراســیون ،نــور ،میــزان
ســکوت ،دمــا و غیــره دارد .همچنیــن توضیحاتــی دربــاره بهتریــن روش
برنامهریــزی تحصیلــی کــه خــود بــه خــود تمرکــز را بــاال میبــرد نیــز
ارائــه خواهــد شــد.
اســتفاده از تکنیکهــای افزایــش تمرکــز بــر اینکــه میــزان یادگیــری
را بــاال میبــرد و تاثیــر خوبــی روی رتبــه کنکــور یــا نمــره امتحــان
دانشآمــوز دارد ،یــک منفعــت خیلــی بــزرگ بــرای داوطلبــان کنکــور
دارد و آن ذخیــره زمــان اســت .تمرکــز ســرعت یادگیــری را بــاال میبــرد
و زمــان شــما را آزاد میکنــد .اهمیــت زمــان بــرای کنکوریهــا بــر
هیــچ کســی پوشــیده نیســت و از طــا هــم بــرای آنهــا باارزشتــر
اســت.
نویسنده :مهری امامی
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کیک شیرین مشکالت
پخت کیک شیرین با مواد اولیه مشکالت
باز هم ویدیویی متفاوت از مجموعه بمب انرژی این بار با دستور پخت یک کیک خوشمزه!
شــاید عنوانــی کــه بــرای ایــن فیلــم انتخــاب کردهایــم بــه نظرتــان عجیــب بیایــد .بایــد اعتــراف کــرد کــه تــا حــدودی
حــق بــا شماســت.
مگر میشود با مواد اولیه مشکالت و چاشنی نامالیمات کیک شیرین زندگی را پخت؟!
بــا دیــدن فیلــم خودتــان متوجــه خواهیــد شــد کــه بلــه ممکــن اســت .و ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه هــر روز بارهــا
و بارهــا در زندگــی مــا انســانها اتفــاق میافتــد.
و رتبــه کنکــور و معــدل و مــواردی از ایــن قبیــل خواهــد شــد.به هــر
داستان موفقیتی با مقدمه شکست
مشــکل بــه چشــم مــواد اولیــه بــرای تهیــه کیــک خوشــمزه موفقیــت و
روزهــای قبــل از امتحانــات خــرداد مــاه بــود کــه دانشآمــوزی داســتان بهتــر شــدن زندگــی نــگاه کنیــد.
جالبــی بــرای مــا تعریــف کــرد .او میگفــت کــه آبــان مــاه ســال
گذشــته بــه دلیــل مشــکالت مالــی کــه برایشــان پیــش آمــده بــود،
پــدرش مجبــور بــه فــروش ماشــینش شــد و امــکان ســرویس گرفتــن نویسنده :مهری امامی
نیــز در برایشــان میســر نبــود .لــذا او مجبــور شــده بــود مســیر خانــه تــا
مدرســه را هــر روز پیــاده طــی کنــد .او میگفــت:
در ابتــدا بســیار ناراحــت بــودم و دائــم در ذهنــم توانمندیهایــی پــدرم
را زیــر ســوال میبــردم .بــا خــودم میگفتــم چطــور پــدری اســت کــه
نمیتوانــد امنیــت مالــی خانــواده را تامیــن کنــد .مــن بایــد بــه خاطــر
بیپولــی او پیــش دوســتانم خجالــت بکشــم.
مــن کــه همیــن حــاال بــهزور و زحمــت از خــواب بیــدار میشــوم
چطــور بایــد حداقــل یــک ســاعت زودتــر از بیــدار شــوم تــا بتوانــم
بهموقــع بــه مدرســه برســم .همینجــوری هــم دائــم ســر کالس پلکــم
ســنگین میشــود و بــهزور خــودم را بیــدار نگــه مــیدارم.
امــا بعــد از چنــد هفتــه کامــا بــه ایــن پیــادهروی عــادت کــردم و
طــی  8مــاه اضافــه وزن و چربیهــای اضافــه بدنــم از بیــن رفــت و
دیگــر مشــکل افســردگی ناشــی از کمبــود اعتمــاد بــه نفــس نداشــتم.
خانــواده دیگــر مجبــور بــه پرداخــت هزینــه جلســات مکــرر مشــاوره و
روان درمانــی نبــود و بــار مالــی آن از دوش آنهــا برداشــته شــد .قبــا
وقتــی ســوار ماشــین پــدرم کــه میشــدم تمــام مســیر را میخوابیــدم
و جلــوی مدرســه پــدرم بیــدار میکــرد .همانطــور خــواب آلــود ســر
کالس میرفتــم .زنــگ اول کــه معمــوالً ریاضــی داشــتیم چیــز زیــادی
از درس نمیفهمیــدم.
ولــی وقتــی پیــاده تــا مدرســه میآمــدم بــادی بــه ســرم میخــورد
و خــواب کامــل از ســرم میپریــد .بــه مدرســه کــه میرســیدم مثــل
زنــگ ورزشهــا ضربــان قلبــم بــاال بــود و ســرحال بــودم .دوســت
داشــتم بــا همــه خوشوبــش کنــم.
نمراتــم هــم در نیمســال اول تحصیلــی در مقایســه بــا ســال قبــل
خیلــی بهتــر شــد .االن شــرایط مالــی پــدرم بهتــر اســت .بدهیهایــش
کــم شــده و خــودش میگویــد تــا ســال تحصیلــی بعــدی میتوانــد
ماشــین بخــرد .امــا مــن بــه او گفتــم کــه حتــی اگــر ماشــین هم داشــته
باشــیم دوســت دارم بــاز پیــاده بــه مدرســه بــروم .کیــک موفقیــت
تحصیلــی بــا یــک فنجــان چــای داغ مهمــان مــا باشــید! پیشــنهاد
میکنیــم اگــر تعــداد جمــات منفــی کــه در هفتــه گذشــته بــه زبــان
آوردهایــد یــاد بودهانــد ،اگــر اطرافیــان بــه شــما اعتــراض کردهانــد
کــه چــرا اینقــدر غــر میزنیــد ،اگــر بهجــای درس خوانــدن و انجــام
وظایــف دانشآموزانــه ،کارتــان شــده منتقــد مدرســه و نظــام آموزشــی
کشــور بــودن ،حتمــا ایــن فیلــم را ببینیــد .مشــاهده ایــن فیلــم تاثیــر
بســزایی در نگــرش شــما بــه موانــع و مشــکالت خواهــد داشــت و بهتبــع
تاثیــر مثبتــی روی معیارهــای ارزیابــی مثــل نمــره امتحــان در کارنامــه
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خود کنترلی چطور میتواند شرایط موفقیت را فراهم کند؟
مطمئنتر در مسیر کنکور با خودکنترلی!
بــرای شــما هــم پیشآمــده کــه بعــد از کلــی برنامهریــزی و
مشــاوره بخواهیــد  ،درس خوانــدن بــرای کنکــور یــا امتحــان
مدرســه را شــروع کنیــد؛ امــا فقــط ایــن ذهــن شماســت کــه
یــک کــم شــیطنت دارد و تمرکــز کافــی را بــرای شــروع درس
نداریــد .ایــن مســاله نگرانــی پــدر و مادرهــای دانشآمــوزان
و مشــاوران و حتــی خــود دانشآمــوزان نیــز هســت .راه حــل
آن ،یــک کلمــه اســت ،خودکنترلــی.
بعضــی از دانشآمــوزان چــون بــه درک درســتی از هــدف خود
کــه موفقیــت در کنکــور اســت ،نرســیدهاند؛ در تشــخیص
اولویــت کارهــا و برنامههایشــان دچــار خطــا میشــوند.
ی انجــام میدهنــد کــه بــه درسشــان
کارهــای غیرضــرور 
لطمــه میزنــد و زمــان و وقــت باارزششــان را میکشــد.
آمادگــی بــرای کنکــور و شــروع مطالعــه درسهــا ،تسـتزنی
و همــه اینهــا بســیار مهــم اســت ،امــا مســال ه بــا اهمیــت
دیگــر در مطالعــه بــرای ایــن آزمــون ،کیفیــت مطالعــه اســت.
کیفیت مطالعه و خودکنترلی مرتبطاند!
آن را بــه دانشآموزهــا توصیــه میکننــد؛ بــه ایــن
کیفیــت مطالعــه ،چیــزی اســت کــه خیلــی از مشــاورها دربــارهاش صحبــت میکننــد و 
معنــی کــه مطالعــه بیکیفیــت جــدا از اینکــه فایــدهای نــدارد در واقــع نوعــی وقتکشــی اســت و درواقــع زمانــی اتفــاق میافتــد کــه بــه طــور
مثــال دانشآمــوز بیــن درس خوانــدن ،ســراغ موبایــل خــود مــیرود .پیامهــای خــود را چــک میکنــد یــا بــازی میکنــد .دقیقــاً همیــن کار
باعــث میشــود زمانــی کــه دوبــاره ســمت درس برمیگــردد تمرکــز کافــی نداشــته باشــد .عــاوه بــرآن مقــداری از وقــت خــود را صــرف کارهــای
بیاهمیــت و غیرضــروری کــرده اســت .پــس از آن دانشآمــوز بــا ذهنــی غیرمتمرکــز و بههمریختــه دوبــاره ســراغ درسخوانــدن مــیرود.
بنابرایــن دانشآمــوز بایــد ســعی کنــد روی خــود کنتــرل داشــتهباشــد و تمرکــز خــود را فقــط روی مطالعــه قــرار دهــد.
درباره خودکنترلی بیشتر بدانیم
دســت کشــیدن از کارهایــی کــه مــا را از رســیدن بــه اهدافمــان بــاز میدارنــد مفهــوم اصلــی خودکنترلــی اســت از طرفــی تشــخیص آن کــه چــه
کاری در رســیدن بــه اهــداف بــه مــا کمــک میکنــد و چــه کاری مــا را از مســئله منحــرف میکنــد بســیار مهــم اســت.این موضــوع در میــان
دانشآمــوزان بســیار مطــرح میشــود چــرا کــه بســیاری در تشــخیص کار مهــم از غیــر مهــم دچــار خطــا میشــوند و بــرای اولویــت بنــدی
کارهــا بــا مشــکل مواجــه میشــوند.
خودکنترلــی ،یکــی از عواملــی اســت کــه موجــب موفقیــت در کنکــور میشــود .دانشآمــوزی کــه تمرکــز خــود را بــر موفقیــت در آزمــون کنکــور
قــرارداده اســت ،حتمـاً بایــد دربــاره خودکنترلــی بدانــد؛ تــا مطمئنتــر در مســیر کنکــور قــدم بگــذارد.
یــک آزمایــش جالــب توســط محققــان ،دربــاره خودکنترلــی در دانشــگاه آکســفورد صورتگرفتهاســت .بــا دانســتن نتایــج ای ـن تحقیــق ،تاثیــر
دقیــق خودکنترلــی و رابطـ ه آن بــا موفقیــت را بــه خوبــی درک میکنیــد .همــراه بــا جــال ســلیمی ،کارشــناس آمــوزش و مشــاور تحصیلــی ،در
ایــن ویدیــو بــا بررســی ایــن آزمایــش و تحقیــق ،دربــاره خودکنترلــی و مفهــوم دقیــق آن و تاثیــرش بــر رســیدن بــه هــدف ،نــکات مهمــی را یــاد
میگیریــد .اگــر هنــوز عضــو ســایت نشــدهاید ،بــرای تماشــای ویدیــو عضــو ســایت شــوید تــا از نــکات مفیــد و جالــب ایــن ویدیــو برخــوردار
شــوید .درواقــع خودکنترلــی روشــی بــرای غلبــه بــر اهمــالکاری اســت .کــه در طــول زندگــی بــرای کســب موفقیــت در زمینههــای مختلــف الزم
اســت .پــس مهــارت خودکنترلــی را همیشــه بــه خاطــر بســپارید و آن را در زندگیتــان عملــی کنیــد.

نویسنده :بهناز رهبر
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هر روز یک قدم برای تغییر و موفقیت
تابهحــال بــه ایــن فکرکردیــد کــه هــدف شــما از رفتــن بــه مدرســه چیســت؟ بــا افــراد همســن خودتــان آشــنا شــوید و
بــا آنهــا دوســتی کنیــد؟
همــهی مــا بــرای داشــتن اســتقالل ،نیازمنــد داشــتن تخصــص در
زمینههــای مختلــف و وابســته بههــم هســتیم .هنگامــی کــه وارد
دانشــگاه میشــوید بــه مــرور زمــان مســائل مختلفــی را یــاد میگیریــد
و در رشــتهی تحصیلیتــان متخصــص میشــوید .هــدف از حضــور در
مدرســه آمــاده شــدن بــرای حضــور در مجامــع بزرگتــر از جملــه
دانشــگاه و  ...اســت.
منظــور از آمادگــی بــرای حضــور در مجامــع بزرگتــر؛ یادگیــری اخــاق،
آداب معاشــرت ،دانــش اولیــه مربــوط بــه هــر یــک از علــوم مختلــف
اســت .بنابرایــن پشــت پــردهی هــرکاری کــه انجــام میدهیــد ،هدفــی
وجــود دارد.
یــک دانشآمــوز ،بــا هــدف پزشکشــدن و بــا ایــن رویــا کــه روزی
وارد دانشــگاه شــود و در رشــتهی تحصیلــی پزشــکی مشــغول بــه
تحصیــل شــود و بــا ایــن رویــا کــه در آینــده پزشــکی ماهــر شــود و
بــه هموطنــان خــود خدمــت کنــد؛ در دبیرســتان رشــتهی تحصیلــی
تجربــی را انتخــاب میکنــد .امــا واقعــا رویــای همــهی دانشآمــوزان
بــه واقعیــت میپیونــدد؟
خیــال پــردازی و تعییــن هــدف کل ماجــرا نیســت .بــرای موفقیــت
بایــد بیــدار شــد ،بایــد بلنــد شــد .محکــم ،بــا ایمــان و انگیــزه قــوی
قــدم برداشــت و تــاش کــرد.

امــا میدانیــد ،بــرای رســیدن بــه موفقیــت چــه کارهایــی بایــد انجــام
دهیــد؟
هر کدام از ما به آن سوال ،جواب خاص خودمان را دادیم.
امــا میدانیــد ،بــرای رســیدن بــه موفقیــت چــه کارهایــی بایــد انجــام
دهیــد؟
در راه موفقیــت شکس ـتهای زیــادی رو ممکــن اســت تجربــه کنیــد.
ممکــن اســت یــک دانشآمــوز بــرای مطالعــه و یادگیــری درس شــیمی،
راههــای مختلفــی را امتحــان کنــد و جــواب نگیــرد و پــس از مدتــی
شــیوه درســت مطالعــه را یادبگیــرد .البتــه بــا تماشــای ویدیوهــای
آموزشــی و مشــاورهای ســایت میــم دیگــر دانشآمــوزان نیــازی بــه
امتحــان کــردن راه و روشهــای مختلــف ندارنــد.
برای اهدافتان بجنگید
از ایــن میــان ممکــن اســت افــرادی هــم نیمــه راه هــدف خــود را کنــار
بگذارنــد و بــه آن ماننــد رویــا نــگاه کننــد .رویایــی کــه بــرای دیگــران
دســت یافتنــی و بــرای خودشــان غیرممکــن اســت.
موفقیــت ،رســیدن بــه هــدف و دیــدن اتفاقــی کــه همیشــه آرزوی آن را
داشــتید ،بســیار شــیرین اســت و هرکســی آرزو دارد روزی بــه رویاهــای
خــود دســت یابــد .امــا فقــط بــا آرزو داشــتن اتفاقــی میافتــد؟

فکــر میکنیــد ،کســب رتبــه عالــی در کنکــور ،قبــول شــدن در رشــته
تحصیلــی و دانشــگاه مــورد عالقهتــان ،بســیار ســخت و دور از انتظــار
هدف شما در این زندگی چیست؟
از همــهی مــا زمانــی کــه کوچــک بودیــم یــک نــوار کاســت ضبــط اســت؟
شــده وجــود دارد کــه از مــا میپرســند »:بــزرگ بشــی ،چیــکاره چه کسانی موفقیت را بدست میآورند؟
به افرادی که موفق هستند حسادت میکنید؟
میخــوای بشــی؟»
هــر کــدام از مــا بــه آن ســوال ،جــواب خــاص خودمــان را دادیــم .چقدر برای دستیابی به موفقیت تالش میکنید؟
امــا میدانیــد ،بــرای رســیدن بــه موفقیــت چــه کارهایــی بایــد انجــام
نویسنده :بهناز رهبر
دهیــد؟

برای دیدن ویدئو  QRرا اسکن کنید

