بيست و چهارمين پيام فرهنگي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
"سالهتي،ضازاتي ٍ پژٍّص هحَضي زض تاضگاُ پژٍّطگطاى جَاى ٍ ًرثگاى "

زض پيام فطٌّگي ضواضُ  23تِ تحث ذَضثرتي ٍ ًمص ايواى ،تَكل ٍ اعتواز زض هَفميت پطزاذتين .تِ زًثال آى زض
ايي پيام فطٌّگي اضاضُ اي ذَاّين زاضت تِ ضاُ ّاي تمَيت اى گيعُ كِ اظ هْوتطيي عَاهل ضكَفايي ،ضضس ٍ تعالي
ّستٌس؛
زض ظًسگي تطاي زضيافت ّط هَّثتي تايس تالش كطز ،چگًَِ هي تَاًين اًگيعُ هثثت ،هفيس ٍ مؤ ثطي زاضتِ تاضين؟
* اٍليي گام ايي است كِ كوتط لضاٍت كٌين تا فطصت زاضت تاضين جٌثِ ّاي ذَب ٍ فطصت ّا زض ّط پسيسُ اي ضا
تثيٌين.
**گام زٍم توطيي صثَضي است  .صثط ،حَصلِ ٍ تحول  ،تِ ها لسضت گصض اظ طَفاى ّاي ّيجاًي ضا هيسّس  .تغييط زض
شات ظًسگي است ٍ ّطآًچِ ضا اظ ذسا هي ذَاّين زض ظ هاى هٌاسة زضيافت ذَاّين كطز  ،الثتِ تططط زاضتي ذلَظ ٍ
زلي پان.
***گام سَم زض صلح ٍ صفا تَزى است  .هْط ٍ هحثت ضا جايگعيي جسال كٌين  ،تطَض حتن تِ ًتيجِ تْتطي ذَاّين
ب هيعاى آهَذتي ها اظ ضحوت الْي زاضز ّ .وِ چيع زض اطضاف ها
ضسيس .ترطص زضَاض اها كاهال هوكي است ٍ تستگي ُ
تطاي آهَذتي هْيا ست ،كافي ست ذَب زلت كٌين تا تثيٌين.
****گام چْاضم پصيطش است .آًچِ ضا ذَب ٍ يا تس هي پٌساضينً ،اگعيط زض ظًسگي ّوِ اًساى ّا ضخ هي زّس .پصيطش
تييس ًا زضستي ّا ًيست  ،تلكِ تِ هفَْم عسم اًكاض ٍ ٍالع تيٌي ست  .زضصَضت پصيطش ٍالعيت ذَاّين
ُب هعٌاي أ
تَاًست ضاُ حل ّاي هٌاسة ضا ظٍزتط پيسا كٌين  .تِ عثاضتي ظهاًي ضا كِ تط اي اًكاض تلف هي كٌين ضا هي تَاىًين تطاي
يافتي ضاُ چاضُ صطف نًين ُ ،ب ًظطَّ ،ضوٌساًِ تط هي ضسس! ايٌطَض ًيست؟ تطاي هثال تيواضي ٍ يا عسم هَفميت
تحصيلي ٍ يا ّط آًچِ ضا كِ تطايواى تلد است ضا هي تَاًين ًمطِ آغاظ اًگيعُ اي تطاي تالش ،ضضس ٍ هَفميت تلمي
كٌين.
*****گام پٌجن :ضَض ،ضَق ٍ اضتياق تطاي ظًسگي تْتط ضاهي تَاى زض ّط ضطايطي توطيي ٍ تجسن كطز ،ذلك تصَضات
ضاي ّوِ ها اهكاى پصيط است .........
ضيطيي ب
اي گضز اًٌسُ زلْا ٍ زيسُ ّا ،اي تستيطگط ضة ٍ ضٍظ ،اي زگطگَى كٌٌسُ سالْا ٍ حالْا ،حال ها ضاتْتطيي حال گطزاى
سال نو مبارك

