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 مقدمه:

 
 اب را هالکویی فرهنگ دکتر از رایگان صوتی فایل چهار توانیدمی شما زمان مدیریت رادیو از بخش این در

 فایل هر در شده بیان هایعنوان هم صوتی فایل هر برای کنید. دانلود یا و بشنوید را« بودم جوان اگر» عنوان

 .بیاندازید آن به نگاهینیم تا نویسممی را صوتی

 متحول کبارهی به کنیممی دریافت که اطالعاتی حجم این با نیست قرار ما باشید: داشته مدنظرتان را نکته یک فقط

 یدرباره را زیادی بسیار اطالعات هالکویی دکتر کنیم. آغاز را مانزندگی جدید جایگاه و نقطه یک از و شویم

 هایسرنخ و اندکرده مطرح را …و جوانی دوره سواالت از بسیاری به پاسخ جوانان، برای خوب زندگی کردن، جوانی

 .اندداده هم زیادی

 را هااین همه یکباره به توانیمنمی ما باشد یادمان اما است، زیاد بسیار موضوعات تیتر و شده ارائه اطالعات حجم

 آشنا باتجربه و باسواد روانشناس یک ذهنی مدل با و کنیممی دریافت اندازچشم و کلی فضای یک کنیم. اجرا

 .منباشی همراه و همدل سخنرانی چهارساعت این هایبخش از برخی با است ممکن حتی که شویممی

 گیریپیش هاگرفتاری از بسیاری از و کند ایجاد جوان منِ برای دهیجهت یک تواندمی هاسخنرانی نوع این شنیدن

 تمِ سیس هر پای را خودم قیمتگران عمر و کنم هدایت را هایمتجربه یادبگیرم، و کنم تجربه است قرار اگر کنم،

 .نکنم خرج ایتجربه و نظری

 و زمان مدیریت هایتکنیک و زمان مدیریت آموزشی هایفایل بر عالوه زمان دیریتم رادیو در کنممی تالش

 این هم شما برای امیدوارم بدهم. اختصاص فکر صاحب افراد به هم را ایویژه هایبخش ها،آن روانشناسی اصول

 .باشد کاربردی و مفید هانکته
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 اول: صوتی فایل

 
 کردنمادهآ و نگاه بازکردن با و طبع شوخ خندان، کنه،می شروع متواضعانه و خوب خیلی را فایل این یهالکوی دکتر

 را زد که حرفی هر هرکسی قدیم دوران مثل نیست قرار که دارند هم ویژه تاکید شنیدن. برای مخاطب ذهن

 .باشد جالب و جذاب هم ما برای که کند اجرا حتما خودش

 پیشنهاداتی سالی و سن هر برای و کرده بندیتقسیم را آدمی سال و سن دارند، که ایویژه روش یک با سپس

 هاآن مختلف هایویژگی و پرداخته (مونث و مذکر – زن و )مرد پسرها و دخترها ماهیتی تفاوت به و کنندمی ارائه

 و اهبندیدسته از شکل نای به بهتر، زندگی یک داشتن برای ما یهمه کنممی فکر هم من) .کنندمی بیان را

 .نیازمندیم( هاشباهت و هاتفاوت شناخت

 فایل این در.« کن انتخاب هم را خودت زندگی محل و جغرافیا هستی، هرجوری »که دارند تاکید ادامه در

 را نگریمثبت و خیالیخوش فرقو کنندمی صحبت نفس به اعتماد موضوع روی ایویژه تاکید با ادامه در صوتی

 .گویندمی هم

 فیلم مثل موضوعاتی به هم بعد کنیم؟ دنبال را خود هایخواسته و بخواهیم چگونه است؟ خواستن توانستن آیا

 .بگیریم جدی و بشناسیم را طبیعت قوانین که کنندمی اصرار کنند.می صحبت و.. هاکهکشان به پیام ارسال و راز

 نفس عزت اگر گویند.می را آن هایدستاورد و کنندمی صحبت نفس عزت و نفس حرمت یدرباره ادامه در

 یم؟کن همدردی همواره باید ما آیا یابد؟می ادامه چگونه ناراحتی که دهندمی توضیح شود؟می چه باشیم نداشته

 تناراح دیگران برای توانیممی اندازه چه به و چقدر ما کند؟ همدردی خود خوانده با باید کجا جوان انسان یک

 باشیم؟

 است؟ ربرت کسی چه بر کسی چه چطور؟ استثنا ؟متمایز و متفاوت یا هستیم یکسان و برابر هم با هاانسان ما

 هنداشت دوست عواقب باشیم؟ داشته دوست را خودمان باید چرا است. انسانی هایارزش ،سازگاری برای ما مالک

 است؟ کسی چه خودخواه آدم و خودناپسندو خودپسند ،خوددوست آدم چیست؟ خودمان
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 :دوم صوتی فایل
 

 یداریشن فایل این پای آن از پس و کنم معرفی شما خدمت را صوتی فایل این خالصه باشید داشته دوست شاید

 .بیاموزید آن از و نشسته

 یرتقص احساس و گناه احساس کندمی صحبت نفس عزت نداشتن عواقب از بخش این اول، صوتی فایل ادامه در

 و طلب عشرت است ممکن باشیم نداشته نفس عزت اگر که یدگومی ادامه در هالکویی دکتر و کرده معرفی را

 .بشود ما زندگی هدف ،ثروت و پول و شویم گذرانخوش

 را شدن مشنگ و خل یا و شدن طلبیافراط هایایدئولوژی جذب و مهرطلبی و طلبیشهرت ،طلبیقدرت

 .دانندمی نفس عزت نداشتن عواقت از هم

 نندکمی ارزیابی مهم بسیار هاآدم شدن بدبخت و خوشبختی روی را هاشروع و هاقدم اولین تاثیر هالکویی دکتر

 کنند:می معرفی را اعتیاد نوع دو سپس و دهندمی ربط غلط عادت و خوب عادت مهم بحث به را آن سپس و

 .منفی اعتیاد و مثبت اعتیاد

 

های بد و غلط زندگی کنم اگر تصمیم دارید یک عادت خوب در زندگی خود ایجاد کرده یا عادتپیشنهاد می

کنم های آموزشی خودم معرفی میها و دورهکالسخود را ترک کنید، از روشی بسیار ساده و کاربردی که من در 

های ام. برای آشنایی بیشتر و شنیدن فایلگذاشته شخصی چالش یا فردی چالش استفاده کنید. نام این روش را

 .کنید کلیک را اینجا های اجرا شدهصوتی رایگان آموزش آن و نمونه

 

پردازند که مد خوب است یا نه؟ آیا دنبال مدپرستی برویم یا خیر؟ سپس دکتر هالکویی در ادامه به این مسئله می

جمله  کند و یکی اختیار انسان پس از تولد اشاره میپرداخته و درباره اگزیستانسیالیسم فلسلفه به بحث

 «سرنوشت: »العاده استیگری که فوقی دو جمله .است خودش خالق اما خداست مخلوق انسان: خوب دارد

 .نوشت «سر» در و نوشت «سر» از باید را

 و هدف تفاوتدارند؟ هم با فرقی چه دو این ؟مسئول یا مشغولیم ما که کندمی اشاره نکته این به سپس

 ایهعد: دیگر خوب بسیار یجمله یک و باشد؟ هدف تواندمی پول آیا رسیم؟می یک کدام به ما چیست؟ در آرزو
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 به ایمشده تبدیل شدن و بودن جای به ما که گویندمی و! بخرند خواب اتاق تا فروشندمی را خواب

 .داشتن برای هاییانسان

– تحصیالت– شغل: –زندگی مهم هدف سه به رسیدن برای که کرده معرفی تخیل تقویت برای هم روشی

 همسر

 هاییبآس چه بعالوه اینکه و کندمی معرفی پستانداران نسل در موجودات ترینضعیف عنوان به هاانسان ما از بعد. 

 .داریم خود با ما یهمه هم، روانی

 را سیروانشنا هایتست کندمی پیشنهاد سپس شویم. رها آنها از باید که کندمی اشاره زندگی هایزندان به بعد

 شفاف و درست را خودتان هایتوانایی وIQ  و کرده استعدادیابی را خود خودتان، شناخت ایبر و بگیرید جدی

 .بشناسید

 اند که چرا ما باید به جایگفته چیست صحبت کرده و گراییآلایده یدر ادامه درباره

 اشیم و بجایگرایی ب، نباید دنبال کمالهاایدئولوژیو اینکه چرا در باشیم. خواهآرمان گرایی،آلایده

 . بودن بهتر است گراییواقع آن

 الکوییه دکتر شوندمی ما زندگی ارکان که بایدی پنج و اخالق مسئله به پرداختن با صوتی فایل این نهایت در و

 .برندمی پایان به را خود هایصحبت
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 :ومس صوتی فایل
 

 و یمهست انسان،نیستیم کاال ما پردازند:می موارد این به صوتی فایل این سوم بخش در هالکوی فرهنگ دکتر

 هدفمند، زندگی بدهکار. نه باشید طلبکار نه زندگی در. هوسیل هن هستیم هدف ما دارد. آدابی بودن انسان

 .کنیدمی پیدا معنا و مقصود نتیجه در و است دارجهت

 خبردار ادیان پیروان بقیه از اما) مذهب: باشید آنها مراقب باید جوانی در که خوب مورد سه

. رهن ،علم:باشید حتما دیگر مورد دو دنبال نیستند. جوانی دوران برای هااین. هفسلف ،تسیاس ،(دباشی

 .(رقص و ورزش کاردستی، موسیقی،)

 قابل هم …و پیاز و سیر خوردن و بدن بد بوی و دهان بد بوی دماغ، عمل یدرباره هم دکتر جالب هایحرف

 دندانپزشک. و دکتر به مراجعه. تدرس تغذیه و بخو خواب و ،مردها برای مخصوصا یآشپز یادگرفتن. شنیدنه

 .آنها روی گذاریسرمایه و خوب دوست یدرباره

 دنیا، بپذیرید. ندیگرا با اختالف. نباشید آینده خوش و خوب روزهای منتظر و باشید پذیرا را زندگی رنج و درد

 .اندگفته خودش نگاه از هم را آن هایروش و کنید زندگی ناکنو لحظه در هاست.تفاوت دنیای

 

 عنوان با مرا )پادکست( صوتی فایل کنممی ادپیشنه

 کنی؟می زندگی حال لحظه یا آینده گذشته، در توکجاست؟ زمان جغرافیای

 .است شده ارائه شما خدمت هم عملی تمرین و نمودار یک

 

 نباید ممرد حرف.کنید زندگی رداریسک و خطر و اشتباه اهل زندگی در آن. به هشیارشدن و نمکا و نزما درک

 در یرومیانه و اعتدال. بودننغمگی نه است نهیجا و شور ،یشاد برای ما زندگی باشد. شما زندگی یشیوه

 .نباشید حسود و خشمگین و دننالی ببالید.کنید پرهیز دیگران با مسابقه و همقایس از است. الزم زندگی

 خصیش زندگی یتجربه و است فایل این در هالکویی دکتر دیگر توصیه باشید نخواند کتاب و مطالعه اهل

 ار صوتی هایفایل و صوتی هایکتاب همچنین و کنندمی بردارییادداشت چرا اینکه و گویندمی هم را خودشان

 .دهندمی گوش ماشین در
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 :مچهار صوتی فایل
 

 اساس بر که هاییفیلم آنهم و ندید فیلم به توصیه با را خودشان سخنرانی هالکویی دکتر نهایی بخش در

 را دستنم یتماشا ویژه طور به سینمایی هایفیلم بر عالوه کند.می عشرو است، شده ساخته دنیا شاهکار هایکتاب

 .است سخنرانی هایبخش دیگر از هم ختاری مطالعه. کنندمی توصیه هم

 زشار و کنندمی صحبت موضوع این روی زیادی بسیار تاکید با هالکویی دکتر است زمان ما دارایی بزرگترین

 و کنندمی ارائه هاانسان یدرون ساعتزا هم تعریفی هالکویی دکتر طرفی زا دانند.می چیزهمه را نزما و وقت

 .داریم آن با هاانسان ما که مشکلی

 

 است شده منتشر رادیو بخش که زمان مدیریت یدرباره کوییهال دکتر از دیگری شنیداری فایل شنیدن برای

 مشاوره – خواندندرس برای زمان مدیریت و زندگی در نظم اهمیت عنوان با مطلب این کنید. مراجعه

 .است شده منتشر هالکویی دکتر

 

 چیست؟ فوری و مهم کار داریم؟ آن از دستاوردی چه است، اینگونه اگر است؟ افرد مساوی امروز ما برای آیا

 چنین این روی را خودش وقت سالم انسان گویدمی و( کندمی صحبت آیزنهاور تکنیک و جدول یدرباره دکتر)

 .کندمی صرف کارهایی

 کترد برسیم؟ موفقیتهب دانستن از توانیممی چگونه داریم؟ آن از هدفی چه چیست؟ صرف ما یآگاه و دانستن

 داشتن و استمرار کنند:می توصیه ما به جهانی موفقیت برای را ساده اما العادهفوق و نظیربی فرمول یک هالکویی

 منطقی کار این شما نظر به –سال ۵۲ طی روز در مطالعه ساعت4 )مثال مدت. طوالنی زمان یبازه یک در پشتکار

 (است؟ شدنی و
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 آمده یهارد دارن آقای نوشتهبمرک اثر کتاب در خالصه و ساده بسیار صورت به هالکویی دکتر پیشنهاد این

 پیشنهاد عزیز جویانزمان یهمه به را کتاب این یمطالعه زمان مدیریت مدرس و مربی عنوان به من است.

 قرار خود اولویت در را کتاب این یمطالعه. دکنی کلیک آن با شدن آشنا و کتاب این دیدن برای. کنممی

 .بدهید

 

 گویند.(می خودشان شخصی زندگی از هم )کمی بدهید پایان را کنیدمی آغاز که کاری زندگی در

 مه توضیحاتی کنید. دنبال را خودتان هایانتخاب که ایدآمده دنیا به شما باشید، خودتان هایانتخاب مراقب

 .اندداده توضیح تشخصی با مناسب انتخاب یدرباره

 العادهفوق جوانی یدوره برای واقعا که اندداشته رکا انتخاب و رشته انتخاب یدرباره هم جالبی هایصحبت

 .بدهیم گوش دقت به را آن کافیست است. مفید

 ازدواج خواهمنمی اند.داشته مهمی و جالب هایصحبت که است جازدوا یدرباره ادامه در هالکویی دکتر سخنرانی

 ؟است چند ازدواج سن کنید. پیدا را اشچرایی و دنبالش بروید باید باشم داشته فرزندآوری خواهمنمی و کنم

 و مفید انقدر هابچه کردن بزرگ چرا اول؟ چندماه و کند بزرگ را بچه باید کسی چه سنی؟ فاصله ها؟بچه تعداد

 ؟است آموزنده

 الفاخت کیست؟ ما متناسب آدم شود؟می عادی زشتی نکنید! ازدواج عشق بدون هرگز ازدواج؟ در فیزیکی تمایل

 ؟ببازیم یا ببریم کنیم، چه را زناشویی

 

 :آورممی تیتروار اینجا که داشتند هم کلی توصیه چند

 اهاشتب رزو با را منظ،باشید تمجازا و عدل راقبم باشیم، آن تفاوت مراقب و بدانید را مخش و عدالت بین تفاوت

 ،تحقیق و یشکاک تفاوت نگیرید، اشتباه یجدای با را لاستقال نگیرید، اشتباه یتنبل با را شآرام نگیرید،

 و اردد نیاز سالم آدم چیست؟، ینیازبی با یخودکفایتتفاو ،دم با یزیبای تفاوت ،یولنگار و یآزاد تفاوت

 ؟چیست تتربی و هتنبی تفاوت ،شکشمک یا هستیدشکوش اهل کند،می برآورده هم نیازی

 

 رک چیست؟ تحماق یا تشجاع کنیم؟؛می درش زمانی چه چیست؟ زندگی در لتکام و عتنو تفاوت

 ؟تحماق و یسادگ زمر چیست؟( یگستاخ و تجسار )تفاوت دارد؟ فاوتیت نبود پررو یا نبود

https://sajadsoleimani.com/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%ac%d9%88-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://sajadsoleimani.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c/
https://sajadsoleimani.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c/
https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/08/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-1.jpg
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 فرقی چه بتعص و داعتقا ؟ینادانای نایما ؟ستر یا طاحتیا ؟سوسوا یا تدق دارند؟ فرقی یحمال و لشغ

 ؟رگکنترل یا لمسئو ؟هبرند یا تموفقی ؟دارد وجود تفاوتی چه یخیالبی و یخوشحال بین دارند؟

 ؟یخودخواه یا یخوددوست ؟بمهرطلای نمهربا ؟برداریفرمان و یهمکار ؟ماحترا یا تحرم

 

 

 

 کنید: مراجعه زیر آدرس به رایگان صوتی فایل چهار شنیدن برای

 بودم... جوان اگر – هالکویی دکتر سخنرانی

 
sajadsoleimani.com/if-i-were-young 

 

 

 

 ی مدیریت زمان و زندگی بهدرباره های صوتی بیشتربرای شنیدن فایل

 رادیو مدیریت زمان 

 کنید.مراجعه 
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