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 میبسم اهلل الرحمن الرح
 

. قبل از هستیمطرح وقت مالقات در خدمت شما  یبا موضوع آموزش اجرا سفیران؛مخاطبان کانال  یخدمت تمام کنم یعرض م سالم

 م ی اهلل از خودشان بخواهو ان شاء میرا با هم زمزمه کنالسالم  هیعلامام زمان  یسالمت یخدمت شما که دعا کنم یم شنهادیپ  ،شروع بحث

 قطعاً. میستین یکنند، چون ما که شخص تیو خودشان عنا میرو داشته باششیرا پ  یکارگاه خوب میبتوان تا

 
ح ِبسِم  حمِن الرَّ  م یاللِه الرَّ

ُهم َّ  لِ  الل َّ واُتک  عل   ک  ِیَّ ُکْن ِلو  ل  ن ص  س  ِه بِن الح  ل ِه یالُحج  ِه و  فِ  یآباِئِه فِ  یو ع  اع  ِذِه الس َّ ٍه و   یه  اع  اِئدا  و    ا  یَّ لِ ُکِلَّ س  اِفظا  و  ق  و  ح 
لِ  اِصرا  و  د  ت   نا  یْ و  ع   ل  ی ن  ُه فِ ح  تع  ْوعا  و  ُتم  ک  ط  ْرض 

 
ُه أ ایی ُتْسِکن  وِ  ه   لیط 
 

. ریدها با موضوع غ  مارستانیب مارانیاز ب ادتیع  به معنای. استطرح وقت مالقات  یاجرا آموزش؛ هستیمکه در خدمت شما  یموضوع 

مقدمه  نیعرض کنم و ا یمقدمه اشما  یبرا خواستم یبنده م ،گذاشتندکانال خدمت شما  دردوستان که  ییها سرفصلقبل از شروع 

. با مخاطب عام استها مخاطب عام در مقابل شما  مارستانیب دربزرگواران توجه داشته باشید ها است.  مارستانیکار ب تیاهم یدر فضا

باشد، دکتر باشد، مهندس  ریباشد، فق یغنباشد،  انسالیمباشد،  سال کوچکباشد،  سالفرد بزرگ تواند ی. مخاطب عام مدیارکار د سر و

داخل   دیآنقدر دست پر برو  د،یمخاطب داشته باش  رییو تغ  فضا  رییآنچنان قدرت تغ  دیشما با  نیهم  ی. برایکسهر  ،یکسررفتگر باشد. ه  ای

 .دیداشته باش انشانیو اطراف بیمارانرا با  یمؤثرارتباط و  دیم به گفتگو بپردازبا تمام اقشار مرد دیکه بتوان مارانیاتاق ب

 

. است یغیتبل یروش ها و کارها ن یترمؤثراز  یدفر غیتبل. هستیدروبرو  یفرد غیتبلبا است که شما  نیا ،کار نیا از دیگر اهمیت های

 غیفرد به فرد تبل  دیتوان  یو م  دینیبا آنها به گفتگو بنش  دیتوان  یو شما م  استمخاطب   کی. چون مخاطب در مقابل  استچون نفر به نفر  

 ی کنم.دو نکته را خدمت شما عرض مدارد.  تیاهم یلیمهم است و خ یلیخ نیا. دیرا برسان امیو پ  دیکن

 

داخل وقتی  ت.  ده اسگستر  یلیو چند موضوع دارد و خچند فصل    مارانیاز ب  ادتیع   تیاست. اهم  مارانیاز ب  ادتیع   تیاهم  :اول  موضوع

 نیا یرو دیباکنم که می و مشخص  یشما معرف یاول چند سرفصل را برا د،یرویم هستند مارانیکه ب ییفضاداخل  د،یرویاتاق م کی

 :دیو آماده باشها فکر کرده  نیا روی دیبا ،دیروبرو شو ضیو با مر داخل اتاق بروید اینکه قبل از. دیتمرکز کنها 

 کیکه تبر دیرو یو شما به آنجا م است دیباالخره ع شاد. خوب و  یل یخ یاحوالپرس کی. ود شماستدر بدو ور یسالپراحو  ؛موضوع نیاول

 ی مهم است. خب رو یلیخ ،شود یو مخاطب شما با شما روبرو م ضیکه مر یا لحظه نیمهم است. اول یلینگاه اول خ. دییرا بگو دیع 

 را یتا مخاطب شما در نگاه اول شما را پذ دیخوش صحبت باش دیبا یلی. خدیخوشرو باش دیبا یلی. خدیتمرکز داشته باش دیبا یلیخ نیا

 باشد.

با  ،یبا چه ارگان ،یبداند با چه شخص ضیتا باالخره مر ستاخودتان به صورت کامل و جامع  یمعرف ،دیتوجه کن دیکه با یبعد نکته* 

 .باید این مورد را هم برای بیمار توضیح بدهید ،استخودجوش  سازماناین  اگرو  استرو به رو  یبا چه سازمان ،یا ه ی ریچه خ

 .ریغد دیبه مناسبت ع  ؟میینجایاست. باالخره چرا ما ا دیع  کیتبر یبعد بحث* 

است که حاال در  ادیز یلیخ هیهد ی. صحبت برامی باشد هیهد یاهدا ،دیتوجه کن دیو با مییبگو مارانیخدمت ب دیکه با یبعد بحث *

 دیمبارک، ع  دتانیع  اآق :دییگو یم دیع  کی. تبردیاهدا کن آنانبه  دیرا با هیهد نی. اما اخواهیم کردگفت و گو با هم  یبعد بخش های

 .دیم به شمادیه تقاین هاست.  عهیش دیع  نیتراست. بزرگ ریغد

 ت یاهمدر  یثیحد دی. باهستیدانده رمد ،هستید ضیکه آقا شما مر دیصحبت کن آنان در این خصوصبا  دیشما با یبحث بعد در* 

 .میگویصحبت دارد. من خدمت شما م یهم جا نیکه ا دیکن انیب شانیبرا ضیمر یاستجابت دعا
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 .عهیش دیع  نیتربه عنوان بزرگ ریغد امیاست. پ ریغد امیپ  یبعد موضوع* 

می بایست این است که  فیفرجه الشر یاهلل تعال لعجحضرت حجت ابن الحسن  ریو موعود غد ادگاریتذکر به حضور و وجود  ،یبعد نکته* 

 .دذکر شویمورد را نیز برای بیماران مت

موضوع را  نیهم ادامه میخواه یهم م بخش نیو در ا میرا به اتمام رساند یقبل بخش ،مارانیاز ب ادتیع  تیاهم یموضوع  تریبا ت ما

و در اقتدای   حاتیبا توض  یکی  یکیتمام موضوعات را    میخواه  یه شد، مکه گفت  یا  نکته  ۷آن    یتان عرض کنم که ط. خدمتمیباش  داشته

 .میکن انیب زمان خودش

 

 یمجوز و روند قانون یریگیو پ  یریبحث مجوزگ ،دیشو یم مارستانیوارد بشما بود. ابتدا که ورود  قهیو طر یاحوال پرس ،موضوع نیاول

 .میکن یم یبررس یبعد بخش هایاهلل در ءانشا است که اش

که   کنند  یها را مشخص ماتاق  و  دیشو  یها مداخل بخش  مارستانیب  یروابط عموم  ریبه همراه مد  ،دیشو  یم  مارستانیکه داخل ب  قتیو  اما

 و همراه هاضیمر یبرا. و دیریو اجازه بگ دیبزن دبانه درؤم یلیکه شما قبل از ورود خ استمهم  یلیخ. دیبپرداز ادتیبه ع  یکی یکی دیبا

جعبه و روی یک سینی قرار  کیداخل  آورده اید،که  یا هیهد ؛از ورود پسادب شماست.  نشانهکه  دی کن جادیا یتیامن  هیحاش کیشان 

 از دادن و گفتن  دیبه ام ترشیو ب دیینگو ها یو ناراحت یدیکه از ناام استمهم  یلیو خ کنیدحال و احوال  ،دیپردازببه گفت و گو  دارد.

که  دینخواه ضیوقت از مر چیه کند. انیکه دردش را ب دینخواه ضیوقت از مر چی. ه(دیشو یاهلل خوب مءکه انشا) دیبپرداز ها یخوب

. دیاز او بپرس دیتوان یم ،ستیآنچنان سخت و دشوار ن شیماریکه ب دیدان یکند. البته اگر م انیشدت جراحت وارده را ب ای شیمارینوع ب

تان دکترها جواب  دیشا  د،یشبا  ضیمر  دیشما شا!  اما نه اجنه.  عتیطب  یبه ماورا  دیمعتقدشان کن  شتریکه ب دیبپرداز  نیدر گفت و گوها به ا

درست کنند.   توانند  یم  ،اگر آقا بخواهند  .شوند  یکدام از دکترها متوجه نمچیکه ه  دانند  یم  ییزهایچ  السالم  هیعلکرده باشند، اما امام رضا  

 شیپ  را صحبت ،روند نیها و با اوگو گفت نی. با ادیطلب کن علیه السالم را از خود امام رضا سالمتی تانو و شفا  دیپس از خود آقا بخواه

 .دیهم به آرامش دعوت کنها را و آن دیبه بحث بپرداز ،و با همراهانشان به گفت و گو ببرید

 دییوخدمتتان عرض کردم که بگ  یقبل  یصوت  امیر پ است. د  خودتان  یمعرف  د،یبه آن توجه داشته باش  استمهم    یلیکه خ  ینکته ا  نیدوم

 که ما با چند تا از دوستانمان جمع شده  دییبگو  د،یا  مثال اگر به صورت خودجوش آمده  ای.  هستید  یا  هیریخ  یاکه از کدام ارگان، سازمان  

. بدانند هستنددر تماس    ید که با چه گروهداننها بتا آن  میها منتقل کن  مارستانیب  یمارهایبرا به شما و    ریغد  امیکه پ   هستیمخو  یم  م،یا

 .ندشما را بشناسکه  استمهم  یلیو خ هستنددر حال گفت و گو  یبا چه افراد

و همراهانشان دارند،  بیمارانکه  ییها یریو در آن درگ . باالخره در آن بازهاست دیع  کیتبر ،دیبه آن بپرداز دیکه با یموضوع  نیسوم

قدر درد قدر مشکالت دارند، آنآن ایبه فکر عید غدیر نباشند که  باشد غالب شده آنانو آنچنان مشکالت بر  شندبا رین درگآنچنا دیشا

الخره به گوششان برسد. که با باشد ییویباشد، راد یونیزیبزنند، تلو یا هبزنند، پرد یا نبوده که پارچه یهم طور مارستانیدارند و در ب

 ن یکه چرا ما ا نیا امیاز پ  یمختصر کیو تبریک را  دیع که  استمهم  یلی. خدیا آمده آنجا یچه کار یبرا اصال ندانند که شما دیشا

 .، بگوییممیدیو خدمت شما رس مییجا

بزرگواران .  دیبده  مارانیو همراهان ب  مارانیبه ب  دیکه شما بخواه  یا  هی. هداست  هیهد  یاهدا، بحث  است  مهم  یلیموضوع که خ  نیچهارم

به  و انتانیاقوام و آشنا دنیبه د دیرو یو م است ریغد دیع صورت که خب  نیباشد. به ا یبرداشت شخص کی دیشا ید،ته باشجه داشتو

 ایو  اسکناسی به عنوان عیدی. آنان به شما عیدی می دهند ،باشد دیس ،دیرو یم دنشانیدبه که  یفرد. اگر دیزن یسر م انیاطراف

همین  به. کنند تعارف می به مردم شکالت ها خیاباندر  دهایاست که س موارد یلی. خدیکن نیریا شکه دهنتان ر دهند یم یشکالت

 کینه.  یی. شکالت به تنهامیشکالت بده مارانیبه ب ری. چه خوب است که ما در روز غدمیریرا در نظر بگ یمبلغ میتوان یما که نم دلیل

ها  شکالت دیتوان یمثال م ای. دیبده مارانیب هب لیشک یلیخ یبند بسته کیو در  دیزی رب وانی و شکالت ها را در ل دیریدر نظر بگ وانیل

 انجام بدهند خواهند یپارسال انجام دادند و امسال هم مما  یکه دوستان یکار، کار نی. و ادیبده مارانیو به ب دیزیبر یکوچک ترمهرا در 

شکالت ها را داخل  ای. شود یمخورده  و شود یم حک ییشعارها ها لیوان یکه رو زندیر یم یکیپالست یها ها را در ماگ شکالت که

 یمختلف  یشنهادهای. امسال هم پ شود  یو آماده م  دهکر  یبند  بسته   یلیبصورت شک  یتور یها  پارچهرا    ها  لیوانو باز    زندیر  یها م  وانیل
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به عنوان .  دیکن  یو بسته بند  دیزیبر   ،استکف دست    کی  که به اندازه ییها  ها را داخل ترمه  ترمه بود که شکالت  گرید  شنهادیپ   کیبود.  

 ترمه باشد. ای وانیکه داخل ل یمطرح شود. شکالت تواند یم هینوع هد کی

 یگرید  یفضامثال دوستان ما در    ای.  می توان به بیماران هدیه کرداست که    ریبا موضوع غد  یکتاب  ،ارائه کرد  شود  یکه م  ییایهدا  گرید  از

 .دادند یم مارانیبه ب ییبایز یها گلدانبودند و  نظر گرفته در یکوچک یها گلدانبودند، رفته  ادتیکه ع 

مثال: مواد  .کند یم جادیمشکل ا مارستانیمسائل در ب یخود شماست. اما برخ متنوع است و انتخاب آن بر عهده اریبس هیهد خالصه

 .نباشد نگونهیشما ا هیکه هد دیدقت کن دیه نداشته باشد. بانباشد، مواد نگه دارند یفاسد شدن ییغذا

سه دسته از افراد مستجاب است که  یکه دعا میدار یتیاست. ما در روا مارانیب یاستجابت دعا تیاهمدر  ثیحد انیبپنجم  موضوع

مستجاب   تانیو دعا  دیکتریبه خدا نزد،  دیدارون حالت مضطر و درمانده  که شما چ  مییبگو  ماریرا به ب  نیا  دیبا.  بیماران هستنداز انها    یکی

 دعا کند. گرید موضوعهر  ایخودش و  یشفا یبرا میاز او بخواه میتوان یو م ردیگ یم یخوب هیروح ماریب ،موضوع نیا انیاست. با ب

به  ،دیپرداز یت و گو مگف به ماریبا ب ثیحد انیو ب هیهد یاهدا از بعد یمهم است که وقت اریاست. بس ریغد امیپ اشاره به ششم  موضوع

. شما در حال حاضر امام زمان  امتیامامت تا ق .امامت است ریغد امیپ نیاست و مهمتر ریغد امیپ خ،یتار امیپ نیمهمتر»که  دییانها بگو

 ار یبس دیتوان یا م پنهان باشد اما حضور دارد و شم دهیاز د دی. که شافیفرجه الشر یعجل الله تعال حضرت حجت بن الحسن د؛ی و حاضر دار یح

 ن ی و در ا کند ی و به شما کمک م شنود ی. و قطعا امام م دیاضطرار کن انیو ب دییبگو  تانیهاو از مشکالت و درد د یساده با امامتان حرف بزن

 «.ستین یشک

 

 جالب!  اریخاطره بس  کی

 :بخوانیدرا  مارستانهایاز دوستان در ب یکی تجربه

 یداشتند که ظاهرا مذهب یو پرستار شود یم یبستر  مارستانی. پدر در بشود یم ضیمر شانیبه پدرش وابسته بود و پدر ا اریبس شانیا

استراحت به خانه   یکه مراقب پدر باشد و او را برا  می آیدو مادرش    شود  یخسته م  شانینداشته است. آخر شب ا  ینبوده و حجاب درست

 ی ریکه تا مس  دیگو یو م  کند  یاو را سوار م  .ستادهیا  نیکه منتظر ماش  ندیب  یدر راه پرستار را م  ،دشو یم  نیسوار ماش  یوقت.  فرستد  یم

 یپدرتان به زود  ریالدیکه ناراحت نباش  دیگو  یناراحت است. به او م  اریکه بس ندیب  یاو را م  ،شود  ی. پرستار که سوار مرسانم  یشما را م

که چرا از امام زمانتان کمک  دیگو یمن است. پرستار م یوابسته ام و پدرم تمام زندگ دربه پ  اریکه من بس دیگو ی. او مشود یخوب م

 ی م یزی چ نی که شما چطور چن دیگو یو م کند یتعجب م اریبساز صحبت پرستار . او می آیید یشما که به نظر مذهب د؟یهخوا ینم

که  ندیگو یو به آنها م کنند یها مالقات م ضیو با مر ی آیندمما  مارستانیبه ب یکه چند سال است که گروه دیگو یپرستار م د؟ییگو

 دیو مف مؤثرمن  یبرا اریگرفته ام و بس ادیرا از آنها  نیمن ا .میبگذار انیمشکالتمان را با او در م مییایو ب میدار یحاضر و یما امام ح

 کنم. شنهادیخواستم به شما هم پ  بوده و

آن  گرید .دیرو یم مارستانیکه آقا! شما که داخل ب میکار به شما بگو نیا تیم که از اهمداستان را من خدمت شما عرض کرد نیا

 .دیکن ینم غیآن همراه او را تبل .دیکن ینم غی را تبل ضیفقط آن مر . شماشوند یم غیپرستار، آن دکتر، آن خدمتکارِ آنجا، آنها هم تبل

که   یمدت  نیدر ا د،یستیکه شما ن یسال  کی  نیو آنها در ا  دیگذار  یآنها هم اثر م  یرو  و  شوند  یم  غیخدمتکار آنجا هم تبل  کتر،پرستار، د

هم  ییگفتگو کیمحتوا و  کیمهم است. پس شما  یلی. خکنند غیتبل موضوع را نیا توانند یآنها م د،یرو یبه مالقات آنها نم گریشما د

 .دیآماده کن دیتوان یدوستان م نیا یبرا

 است.  «ریو موعود غد ادگاریتذکر به »و بحث  استموضوع سر فصل اول  نیآخر هستیم،ه در خدمت شما کموضوع هفتم  خب

 

به حضرت حجت بن الحسن  یتذکر کیکه  دیایعصاره از آن در ب نیتا ا دینحو انجام بده نیبا بهتر دیرا با یمبحث قبلتمام آن شش 

 .دیبده فیشرال یعجل اهلل تعال

 یگفتگو م ضیمر نیمن با ا .«بیماران یاستجابت دعا»در مورد  میدار یثیحد کیکه  دییکه شما بگو نیا ؟یوال؟ با چه ریچه مضمون با

 یرا م خود یالله شفاو ان شاء دیکن یتان صحبت م با امام زمان  برم یشما را م ،هستیددرمانده  د،ی»شما که باالخره مشکل دارو  مکرد
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 بیغااست که امام  نیا ست؟یچ تیمشکل عالم بشر نیتربزرگ ست؟ی مشکل ما چ نیترچه؟ بزرگ ،میگرفت که شفا را نیبعد از ااما  د؛یریگ

 که نعمت حضور امام از او سلب شده است. نیاست. ا

ل لول بیایید. دیدعا کن یمشکل اصل یبرا دییایب ،هستید ترکیشما مستجاب است، االن که به خدا نزد یاالن که دعا   ک یَّ »اللهم عجَّ
 ت یاولو  یعنیاست،  رهیبر تمام مشکالت ما چمشکل  نیقطعا ا .ندک نزدیکتررا  که ظهور حضرت میاز خدا بخواه مییای. بدییبگو  «الفرج 

 .«میدعا کن علیه السالم ظهور امام زمان یبرا مییایب که دارد. پس چه بهتر

که آقا!  دیو از آنها بخواه دیرا به آنها منتقل کن امیپ  نیکه چطور ا است خود شما بزرگواران  اریخاص، در اخت یگفتگو نیهر حال ا به

 و مستجاب الدعوه. هستیدبه خدا  نزدیکترکه  هستید یحالت کی. باالخره شما االن در دیدعا کن

 

در نیز را  یریگمجوز قهیطراست.  «عیادت کنندگان یکارگاه آموزش »بحث  ،کنممی خدمت شما عرض ها  که از سرفصل یبعد موضوع

 .کنم عرض میخدمت شما  یعدب بخش

که  بسیار اهمیت دارد، است یدانشگاه یما که فضا یدر فضا ثالیا مو  دیباش یسازمان د،یباش یارگاناگر شما بزرگواران!  فرماییدب توجه

بشوند. خب  هیهم توج ند،یایهمراه شما ب دنخواه یکه م ینکه همراهان شما، کسا استمهم  یلی. ختوجیه باشیدان تهمراهان شما و 

 .آموزش دهیدهمراهانتان  یبرا یگرید یهر جا ایاتاق  کیدر  ش،یسالن هما کیدر  یکارگاه آموزش کیدر قالب  میتوانیرا مثال م نیا

که  داند یاست و م بحث کار کرده نی، در ااستبحث زبده  نیدر ا یانجام نداده ول ایاست و  ادهدو بار انجام د یکیکار را  نیکه ا یفرد

 ها ضیمر یکه با بعض نیگفته شود؛ مثال ا دیبا ینکاتشود.  تیرعا دیبا ینکات. کند یکارگاه را برگزار م نیا ،استطور مالقات چ قهیطر

 از. ...  و دیچهره به چهره بپرداز یو به گفت و گو دیهم بکن یروبوس آن هابا  دیتوان یدارد، من یبیع  ها ضیمر یداد. با بعض دست دینبا

 گاهکار  کی  یکار با برگزار  نیو قطعا ا  دیرا با خود همراه کن  ماریب  دیو بتوان  دیتا دست پر برو  دیبرگزار کن  یکارگاهو    دیدعوت کن  یاستاد

 ان یکه فن ب  یاستادبه    دیماه قبل برو  کیمثال از    .دیباشهم دقت الزم را داشته    در بحث استاد  .ردیصورت بگ  تواند  یم  یبه راحت  یآموزش

موضوع کار  یرو .کنند قیموضوع تحق یکه بروند رو دیبخواه شانی و از ا دیی، موضوع را بگوهستندکه زبده  یاستاد کیدارند،  یخوب

 ییهازیکه شما چه چ دیبخواه یطرح موضوع  د،یبخواه یپروپوزال شانیقبلش هم از ا دیوانت ی. مندیایروز موعد به کارگاه ب کنند و در

قائل  یخاص تیموضوع کارگاه اهم ی. پس برادیو آن کارگاه را برگزار کن ندیایشاءاهلل در روز موعد بو ان دیکن انیما ب یبرا دیخواه یم

 .دیشو

. استکار  نیا یروند قانون یریگیو پ یریگمجوز قهیطربحث  م،یآن صحبت کن خدمتتان درباره میخواه یکه م یسرفصل بعد موضوع

اعتماد  دیبه شما اعتماد کنند. با دیبا یو بخش روابط عموم مارستانیب ریمد د،یبرو دیخواه یکه م یمارستانیشما ب جه داشته باشیدتو

نشده که چند   دهیگفت که د  شود  یاصال م  ای  است  شده  دهیکم د  یلی خ  نیهم  ی. براار دارندک  و  و بدانند که با کجا سر  دیرا جلب کن  هاآن

مهم است که شما از  یلی. پس خمارانیکنند از ب ادتیو ع  رندیبروند و مجوز بگ یینفر دور هم جمع بشوند و بدون وابسته بودن به جا

محترمانه  یلیمتن درخواست خ کیسربرگ دار با  یرسم نامه ،هینیحس یا یک مرکز کی ه،یریخ کیسازمان،  کیارگان،  کیسمت 

 .دیکن یو داخل آن نامه ابعاد مختلف کارتان را معرف دیو مهر و امضاء شده، آماده کن دیداشته باش

 کیروند خودش را دارد.  مارستانیبو هر  دیبرو مارستانیب سیرئ شیپ  دیبا د،یکن یکه مراجعه م مارستانینامه که آماده شد، شما به ب

 مارستانیب کینظر دانشگاه آزاد است،  ریز مارستانیب کی، نظر وزارت علوم است ریز مارستانیب کینظر دانشگاه است،  ریز مارستانیب

سازمان   ای  مارستانیب  سیرئ  شیپ   میبرو  دیکه با  دیجا و ازشان بپرسآن  دیبرو  دیهر کدام باالخره روند خودش را دارد. با  ...  و  است  یخصوص

اما باالخره آن  کند؟یم تیهم کفا مارستان یب یروابط عموم ریمد کیدر حد  ،نه ایدانشگاه آزاد  سیرئ شیپ  میبرو دیبا ای یعلوم پزشک

 ی را آن فرد  خواهید دادانجام    نمارستایب  درکه    ییکه تمام ابعاد و مشکالت و کارها  نیو طرز برخورد شما و ا  استکه همراه شما    یا  نامه

 یریها از روند مجوزگنی. ادیکن  هیرا توج  هاآنو   دیده  حیوضت  دیبتوان  ،پرسند  یم  یسؤالاز شما هر    یعنیبداند.  رد،یمجوز بگ خواهد  یکه م

ثل دوستان ما که تر است. اما اگر م بار اول سخت یبرا  یریگمجوز ،موارد یخصوصا در بعض .بهتر است ،دیکن دایپ  ییآشنا گرو ا است

 را در نظر گرفته  ضیاز ده هزار مر ادتیو ع  مارستانیب ۳۲در سطح مشهد و حدود  ،بروند ها بیمارستانبار به  نیدوم یبرا خواهند یم

 یر یگمجوز  ندیفرآ نیاست. امسال ا یتررقم بزرگبود. امسال  ضیمرو پنج هزار   مارستانیب ۱۸. پارسال حدود ستتر ا آسانکار  نی، ااند
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خودتان  دیبا ،دیباش یاگر سال اوّل نیهم ی. براکنند یآنها را شناختند و لذا اعتماد م ها بیمارستان گریتر شده، چون دراحت یلیآنها خ

 ده یجاگر شما تمام ابعاد را سن د؛ی. اما نگران گرفتن مجوز نباشدیآماده کن یریگمعطل شدن در بحث مجوز  شتریب دن،یشتر دویب ی برارا 

 .دیکن تیکه گفتم را رعا کاتین. فقط دیریمجوز بگ دیتوان یراحت م ،دیباش

 

قبل خود  یها را در صحبت یموضوع بنده نکات نیدر ا. است آنها« راهانهمو  مارانیبرخورد با ب یها تی»الزامات و حساس  یبعد بحث

خسته   ضیحوصله دارد؟ حوصله ندارد؟ مر ضیمر نیکه ا دیبفهم دیبا د،یرو یکه داخل اتاق م یوقت: ماند یکه م یگفتم. اما موضوع 

چهار  ای قهیسه دق ،مثال داخل هر اتاق  یعنی. دیریخودتان در نظر بگ یاستاندارد برا میرا به عنوان تا یمیتا کیو  ست؟یاست؟ خسته ن

کند.  رییتغ دیبا طیشرانسبت به  ن ی. اما خب ادیجمع کن قهیچهار دق ایدر مثال سه  ،که بنده خدمت شما گفتم یمورد. آن هفت قهیدق

 تواند یم ای سرحال است ضیاما اگر مر و عیدتان مبارک. خب این هدیه تقدیم شما ،اتاق عمل آمده ازخسته است، تازه  ضیباالخره مر

ما صحبت  یزبان برا ۱۷مسلط بودند و به  ایزبان زنده دن ۱۷به  شانیا .ه عیادت مریضی رفتیمپارسال ببه عنوان مثال )صحبت کند 

 اوتمتف، بسته به شرایط (،میزد یخوب یلیگپ خو  میبه گفتگو پرداخت قهیدق ستیربع، ب کی شان،یما در اتاق ا باالخرهکردند و خب 

 .دیخص کنخودتان قطعا مش یبرا یقانون میتا کیاما  .دیبسنج دیو خودتان با است

ها و بخش بانوان  بخش خانم مارستانیباالخره داخل هر ب ؛کنم انیب دیخدمت شما با ها« تی»الزامات و حساس  نیکه از ا یبعد بحث

 ک ی در ی. حتدیخانم داشته باش یِحتما همراه د،یخانم سر بزن بیمارانو به  دیجاها برو به آن دیخواه یشما اگر م نیهم ی. برامیدار

 نهای. چون باالخره ادیخانم را نده بیماراندرخواست مالقات  چگاهیه ،هستیداگر آقا  ،ینینکات د یتمام تیرعا باجدا و  یلیخ یفضا

به داخل اتاق و به آنها  دیکه شما برو نیاز ا شتری. بشوند یم تیداشته باشند و اذ یپوشش درست و خوب توانند یو نم هستند ضیمر

که چه بهتر و به مالقات  دیبا خود همراه کن یخانم دی. پس اگر توانستهستیدآنها  تیباعث اذ د،یآنها را خوشحال کن و دییبگو کیتبر

 خانم را. یهاضیبزرگواران! و نه آن مر دیکن تینه خود را اذ و االآنها برود؛ 

 

در  دیکه مثمر ثمر باشد و بتوان دوارمیام ارم.زسپاسگ توجه کردید،بنده  یهاکه به صحبت نی. از اشما یاز همراه کنمیتشکر م یلیخ

 .کار داردخیلی جای و  است یخوب و بکر یچون واقعا فضا د،یشووارد  ها بیمارستان یفضا

خداوند بزرگ و منان  و شما را بهالتماس دعا دارم از تمامی شما و  دی، بنده را هم دعا کندیگرفت یمطلب موضوع نیاز ا که اگر دوارمیما

 .سپارم یم

 یعل  ای


