ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﺟﺎم ﺟﻢ ﺑﺎﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی
و ﻣﻬﺮداد اﻓﺴﺮی
ﮔﭗ و ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد اﻓﺴﺮی ﻋﺎس ﻣﻮﻓﻖ اﯾﺮاﻧ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع  :ﻫﻨﺮ ﻋﺎﺳ،ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﺲ ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺳﺎزد ﺗﻔﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻫﻨﺮ راه ﺗﻔﺮ اﺳﺖ.
دورﺑﯿﻦ راﻫ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎ
ﻣﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮ را ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دورﺑﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﻢ .
ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ی ﺑﯿﻦ ﻋﺎﺳ و اﺳﻄﻮره ﺷﻨﺎﺳ
اﺛﺮی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد درﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻔﺮ اﯾﭽﺎد ﮐﻨﺪ .
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪن و اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﻗﺎﺻﺪک

دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ – ﺧﯿﺰﺷ دوﺑﺎره
ﺑﺮای زﻧﺪﮔ
وﻗﺘ دﻟﻤﺎن ﻣﯿﯿﺮد و ﻧﻈﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮردﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل دوﺑﺎره
ﯾ از ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﻤﻤﺎن ﻣﯿﻨﺪ دﯾﺪن ﻋﺲ اﺳﺖ.زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎ ی آن و ﻣﺮور ﺧﺎﻃﺮاﺗ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﺣﺎل آدم را ﺧﻮب ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺲ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی ﻋﺎس ﻣﺸﻬﺮ اﯾﺮاﻧ:در اﯾﻦ ﻋﺲ ﮐﻮدک اﻓﻐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ،در
ﺣﺎل ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐﺮدن اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻨﺪان و ﺳﺮﺷﺎر ار ذوق
ﻋﻠ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﮔﻮاری ﻫﺎﯾﻤﺎن زﻧﺪﮔ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره
ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.

ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮاﺟﻮی ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮد در ﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن
ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻋﺲ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮ در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﻗﺎﺻﺪک

دﮐﺘـﺮ ﺷﯿـﺮی در ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺟـﺎم ﺟـﻢ – ﺳـﺒ زﻧـﺪﮔ
ﻣﻌﻨﺎدار
در ازدواج ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻗﺒﻞ از رﺳﻤﯿﺖ ﺷﺪن ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺎ از
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ،ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺳﺮﻋﺖ در ازدواج ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺗﻔﺎق ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺑ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺪ اﻗﻞ  ۱۲ﺟﻠﺴﻪ آﺷﻨﺎﯾ و رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻻزم اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻢ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ،و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺸﻮد ﮐﻪ آدم ﺗﻠﺨ ﺷﻮﯾﻢ.
اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﯾﻤﺎن ﻣﺸﻞ ﺧﺎﺻ دارﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ آﺷﻨﺎﯾ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد،ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﺷﻪ ای از آن را ﺑﻮﯾﯿﻢ اﻣﺎ ﻃﺮز ﻧﺎه ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ و ﻃﺮز ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﻗﺎﺻﺪک

راه ﮐﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔ – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ
ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗ دارد از آدم ﻫﺎ ،رواﺑﻂ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﻌﺎدل ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟ زﻧﺪﮔ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ﺧﯿﻠ ﻫﺎ ﮐﺮاﻫﺖ و ﺗﺮس دارﻧﺪ از اﯾﻨﻪ ﺟﻮاﻧﯿﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟ زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮد را دارد
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﻤﺎد ﺧﯿﻠ از اﺗﻔﺎﻗﺎت در روان اﻧﺴﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻻن ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎﻫ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓ ﮐﻪ از اول ﺳﺎل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻋﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ و ﻋﺲ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(
ﻟﯿﻨ وﯾﺪﯾﻮ در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﻗﺎﺻﺪک

