
  
  
  ي ناشر:مقدمه  
حتماً سعي خواهم كرد در آينده فرد موفقي باشم و براي رسيدن به موفقيت حتماً بايستي زياد مطالعه "

  "…حداقل روزي يك ساعت مطالعه كنم كردخواهم كنم. وقتي دانشگاه قبول شوم، سعي 
ی هایی است که بر روی این کرهای از آدمهی آرزوهای عدجمالت فوق بازگو کننده   

باشد ولی ها میکردن یکی از عالیق عمومی آن کنند و مطالعهخاکی زندگی می
 رسید:پها میشان وقتی از آنواقعیت این است که بعد از گذشت چند سال از زندگی

گویند: وقت مطالعه نداریم! به زنند و میلبخندی می کنید؟روزی چند ساعت مطالعه می
 زمانییابد. آری بسیاری از ما به دنبال های ظاهری تقلیل میها به واقعیتعبارتی آرزوهای آن

مان را مشغول نکرده باشد و ای ذهنگردیم که هیچ کاری نداشته باشیم یا هیچ دغدغهمی
  با آرامش کامل مشغول مطالعه شویم!

چنین وقتی پیدا خواهد شد؟! راستی مان در طول زندگیکنید که آیا شما فکر می   
ها ماهاید که کسی چون وقت ندارد خواهم از شما بپرسم که آیا تا کنون دیدهمی

کنید که ما بایستی با ها غذا نخورده باشد یا ... آیا واقعاً فکر نمیهنخوابیده باشد یا ما
ها و مشکالتی که در زندگی روزمره داریم به مطالعه بپردازیم، یا همین کارها، دغدغه

استحمام ی زمان غذا خوردن یا به عبارتی در طی روز نباید برای مطالعه کردن به اندازه
کنم که موضوع نداشتن وقت برای در نتیجه من فکر می ردن یا ... وقت بگذاریم؟ک

های هایی ارائه شده است که وقتباشد. البته امروزه ابزاری خوبی نمیمطالعه بهانه
سازد، مثالً یک کتاب رمان یا یک کتاب شعر یا یک محتوای بسیاری را برای آموختن مهیا می

های دهد که زمانشود، به ما این اجازه را میارائه می CDآموزشی که در قالب یک 
م، کنیروی میی شخصی در حال تردد هستیم یا زمانی را که پیادهبسیاری را که با وسیله

  به زمانی برای یادگیری تبدیل کنیم.
باشد که شما ایجاد بستری میهاي همراه برتر، مجموعه كتاب یئهاهدف ما نیز از ار   

ی خود در سفرهای درون شهری و برون شهری های تلف شدهپژوهان گرامی زماندانش
های انتظار در های مختلف، زمانها، فواصل زمانی بین کالس(مترو، تاکسی و...)، پادگان

تبدیل کنید. فرصت آموختن  های زندگی یعنیتأخیر پروازها و ... را به بهترین فرصت
برتر گامی در جهت پیشرفت شما باشد و توانسته باشیم  های همراهامیدواریم کتاب
  های ارزشمندی را طی روز فراهم آوریم!برای شما فرصت
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