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سازي زه Cleaning=Seiso=پاك Cleaning =Seiso=پاكيزه سازي 

ا ن گ فا ا ا اش ا ت ال ق ل ئ ش ذ ا ا ت ف فل ا پاكيزه سازي، فلسفه و تعهدي است براي پذيرش مسئوليت در قبال تمامي اشياء مورد استفاده به گونه اي  اك
.كه اين اشياء همواره در بهترين وضعيت و كيفيت نگهداري شوند

 دور از است عبارت سازي پاكيزه
ازاشياء كردنپاكيزهوزوايد ريختن

.خارجيموادوآلودگيها



تگاهها د ايل يا ي كا هاي كان از يك ه ازي زه پاك اي اج احل

تكهاحدهايهاحل1 زاي ندت ش

مراحل اجرايي پاكيزه سازي هريك از مكان هاي كاري و يا وسايل و دستگاهها
)مرحله 10( 

شوند،تميزميبايستكهواحدهاييوهامحل-1
.كنيد مشخص

ووظايفواحدها، پرسنلازكدامهربراي-2
.كنيد تعريف پاكيزگي با رابطه در مسئوليتهايي

 مشخص شوند تميز بايد كه دستگاههايي و اقالم -3
.كنيد

  شرايط دستگاهها  و اقالم از كدام هر براي -4
.كنيدتعريفراتميزياستاندارد .كنيدتعريفراتميزياستاندارد

.كنيدمشخصدارد اصالحبهنيازكههاييمحل-5
)است شكستهكهميزرويشيشهمثل(



 شرايط به توجه با را تجهيزات و كار محل -6
تميزايد،نموده تعريفكهتميزياستاندارد يزيورييزير

.كنيد
هايسبدوسطلهازمينها،سازيپاكيزه-7 يز هزيپ ي يبوهز

وتجهيزاتها، جعبهوسايل،وابزارآشغال،
نكنيد فراموش را دهنده، انتقال وسايل

تميزياستاندارد اصالحجهتالزماقدامات-8
 .دهيد انجام

سازيپاكيزهوسايلوسازيپاكيزهروشهاي-9
  .دهيد بهبود را
 و دستگاهها و وسايل مستمر كردن تميز -10

.كنيد ذهنتان ملكه را ابزار



 اين در را خود فردي مسئوليت و نگرفته جان گوش به را زير نكات افراد، يكايك كه هنگامي تا
.بودنخواهدموفقسازيپاكيزهكار درسازمانآنباشند،نپذيرفتهزمينه رز ننپ زررز قزيپ ووو

:بنابراين هميشه بايد بگوييم كه 

.  چيزي يا جايي را كثيف نخواهم كرد
.چيزي را نخواهم ريخت

كرد نخواهم پاش و .ريخت و پاش نخواهم كردريخت
.هرچيزي را همان موقع تميز خواهم كرد

.  نوشته هاي پاك شده را بازنويسي خواهم كرد
ك ا خ ن ا ا ا اف ائ ا ال .اعالن هاي پائين افتاده را دوباره نصب خواهم كردا



Standardization =Seiketsu=  استاندارد سازي

و ترتيب و نظم ساماندهي، دائمي اصالح و كنترل يعني سازي استاندارد سازي يعني كنترل و اصالح دائمي ساماندهي، نظم و ترتيب واستاندارد
پاكيزه سازي و استفاده از مديريت ديداري و مديريت رنگها و استاندارد  

كردن مقررات  

:اهداف استاندارد سازي
جلوگيري از اعمال سليقه

مديريت ديداريا
ايمني محيط كار

تكرار كارهاي درست براي درست انجام دادن كارها
ها كا انجا ان ز كاهش زمان انجام كارهاكاهش

كاهش وابستگي امور به افراد و امكان گردش كارها
افزايش جذابيت محيط كار



دوندهآخرين
.شدبرگزارمكزيكوسيتيشهردرالمپيكمسابقات1968سال در

 يك اول، نفر .كند مي سپري را آخر لحظات ماراتن دوي مسابقه
  دوندگان حال همين در .گذرد مي پايان خط از اتيوپي، از دونده

اطااا ااگذا اا جوايزاهدايمراسم .گذرندميپايانخطازورسندميراهاز بعدي
  اما كنند مي ترك را استاديوم آرام آرام هم جمعيت و شود مي برگزار
 مانده باقي ديگر دونده يك هنوز كه كند مي اعالم استاديوم گوي بلند
انخطاز تنگذشتها تاددنفهزاندا اقا ميباقياستاديوم درنفرهزارچند.استنگذشتهپايانخطاز و
 شود مي اعالم بعد مدتي .كشند مي را آخر نفر رسيدن انتظار و مانند
 اوايل در كه است آكواري استفن جان نام به تانزانيا از دونده اي او كه

ابقه بزانويشواستافتادهم استديدهآس .استديدهآسيبزانويشواستافتادهمسابقه
 از اول نفر عبور زمان از ساعت يك از بيش و است عصر 6 :45 ساعت
 بانداژ و زخمي پاي با لنگان لنگ تنها، اي دونده .گذرد مي پايان خط
ازحاضرجمعيتاستاديوم،بهاوورودبا.شودمياستاديومواردشده

 مدال برنده اتيوپيايي دونده ماراتن، دوي مسابقه اول نفر نام
نتايججزمستنداتبهاحتماالًچيست؟مسابقه،طالي ازحاضرجمعيت استاديوم،بهاوورودبا.شودمياستاديومواردشده

 كنند مي تشويق را او بلند صدايي با و زدن كف با و خيزند مي بر جا
 به خبرنگاري .گذرد مي پايان خط از او !است مسابقه برنده او كه انگار

دروجراحتو درد اينباچرا«:پرسدمياوازوشودمينزديك او

 نتايج جزمستنداتبه احتماال چيست؟مسابقه،طالي
 نشده ثبت ديگري جاي در ،1968 سال المپيك مسابقه
 نخواهيد را آن هم، اينترنت و اخبار در جستجو با و است
 زيرا چرا؟ .آكوارياستفن جان كيست؟مسابقهبرنده  .يافت

آ
يو روجرورينبچرپريوزوويز

 ادامه از نداشتيد شدن برنده براي شانسي و بوديد آخر نفر كه شرايطي
»نشديد؟ منصرف مسابقه
كشورممردم.كنيد دركشماكنمنميفكرمن«:گويدميآكواري

 و ارزشمندترخيليكه شود مي يادآورمابهراارزشياو
 است؛ شدن اول نفر مانند چيزي از برانگيزتر تحسين
.استقامت و پشتكار

مستقلحركت،اصالتآنوآموزدميمابهبزرگيدرساو ممم
رامسابقهفقط كه اندنفرستادهسيتيمكزيكوتامايل9000مرا

».برسانم پايان به را مسابقه كه اند فرستاده مرا آنها .كنم شروع

 مستقل حركت،اصالت آن و آموزد ميمابهبزرگيدرساو
 نفر كه كند نمي فكر اين به لحظه يك او .است نتيجه از

.ندارد هم شدن سوم يا دوم نفر براي شانسي و است آخر



دقت دد آ دااازخد تهش دد آ زندگي نامه
آقاي بابك بختياري 
موسسفروشگاههاي

 آورد دستبهمي شود راه اينازخوبيدرآمدديدموقتي
 كه طوري به آوردم روي دوم دست لوازم فروش و خريد به
 خريداري دوم دست لوازم روزنامه آگهي هاي طريق از

ده قهدوك دمنگخانهدومط ك دآنازپوم وا موسس فروشگاههاي
زنجيره اي 

آيس پك ايرانيان

 وارد آنازپسو مي كردم رنگخانهدومطبقهدروكرده
 تعطيل را مدارس بوفه كار، اين شروع با.مي كردم بازار
 گذاشتم ميان در پدرم با را تحرير ميز ساخت طرح و كردم

تحريرميزفروشزمينهدرپيشينتجربههايبرتكيهباو
 خوردن به زيادي عالقه دبيرستان دوران در كه آنجا از

 در ساندويچ خوردن از نيز بچه ها مي دانستم و داشتم ساندويچ

 تحرير ميزفروش زمينه در پيشينتجربه هايبرتكيهباو
  كه آنجا تا.نهادم سر پشت كار اين در را زيادي پيشرفت

 همكاري با وليعصر خيابان رادر كامپيوتر ميزهاي مركز
.مي برندلذتمدرسه از شعب2كوتاهي مدت ظرفدرانداختمراهشريكيك

 براي را بوفه اي توانستم مدرسه سه مديران با مذاكره از پس
 اندك، بسيار سرمايه با و كنم اجاره تحصيلي سال يك مدت

ال االغاكخ

يررمرريي زبو
 دليل به اما كردم ايجاد را كامپيوتري ميزهاي مركز

 اثر در پيشرفت براي داشتن عجله و بي تجربگي
هزارصدوپنجاهمبلغباوكهنهودومدستيخچالسه و شدهمشكلدچار شريكمبابرخورددرسهل انگاري

 درآمد كار اين .كردم راه اندازي را مدرسه ها اين بوفه تومان،
  .داشت خوبي

تاند لهتا لدل ط الهدات يكادن گ د

ر وررهل مر رر ولچ
.شدمورشكست

 پرورش در را خود ديون پرداختن راه تنها كه بود آنجا از
ديگريكار دنبالبهمدارستعطيليدليلبهتابستاندر  ايده كهديدمجديد كاري وكسبوخالقانهفكريك

 كار محل اداري لوازم تعويض دليل به پدرم روز يك .بودم
 در هم من بفروشم، را فرسوده لوازم تا خواست من از خود
شدمآنهافروشبهموفقمناسبقيمتباكوتاهمدت

 غذاييموادكهكرد خطور ذهنمبه»سرويسخونهسوپر«
  كافي زمان نداشتن دليل به اما.مي رساند شهروندان به را

افتادمديگركاريانداختن.شدم آنهافروشبهموفقمناسبقيمتباكوتاهيمدت راه فكر به و كردم رها را كار اين بدهي ها پرداختن براي



بتواندكهمخصوصنيوليوانكنندهبستهبندي  بتواندكهمخصوص ني وليوانكنندهبسته بنديگا
 راه اندازي آماده و يافته را يابد جريان آن در بستني
 نخست روز همان از شدم پك آيس شعبه اولين

 ذهنمدررا محصول شدنجهانيچشم انداز

گفتممي خودمباهميشه
 كه شود موفق مي تواند كاري

 .باشد برداشته در نو ايده اي
كاا زااك م يچ مررولنجه

 اولين تابلوي روي منظور همين به مي پروراندم
 از بعد و مركزي شعبه پك آيس نوشتم خود مغازه

  شعباتديگرمكان هاي دربازاربالقوهتوانسنجش

رابستني ها كودكيدوراناز
 و كردم مي رقيق زدن هم با
  مي زدم هم اسمارتيز يا موز با

دم لخ نازخ كاا

 با .كنم عملي بزرگ مقياس در را كار اين گرفتم تصميم

ننش
  كه آنجاتاكردم راه اندازيرا...وسومودوم

  شعبه 10 و ايران در شعبه 120 بر بالغ هم اكنون
 فعاليتحال در هند و دبيمالزي،كويت،در

كاراين از خيليمي خوردمو
.مي بردم لذت

توزيعبراي مختلفمحصوالتكهقبليكارتجارببرتكيه
 بستني يك كه افتادم فكر اين به مي شد پيشنهاد من به

.كنم عرضه مردم براي متفاوت
ففذاافك گ

.مي باشد
 در مستقيم طور به نفر 1200 حاضر حال در

  حدود و هستند فعاليت مشغول پك آيس شعبات
گرفتمتصميم.نمي رفتبيرونذهنمازبودنمتفاوتفكر

  آن كردن بسته بندي با كه ميوه حاوي رقيق تر، بسازم بستني
.نوشيد را آن بشود ني  طريق از

داشكلگاز اذا نه هن ل اآا

  تامينستادي، فعاليت هايمشغولنيزنفر5000
.مي باشد آن توزيع و اوليه مواد

 و فروشندگان آموزش براي آموزشي گروه تشكيل
اگاكآل كاكا راآناوليه نمونه هايذهنمدرايدهاينشكل گيريازپس

.دادم آشنايان و فاميل اعضاي به امتحان براي و كردم آماده
 را خود ايده گرفتم تصميم .شد روبه رو خوبي استقبال با ايده
ل تجويازپكنع اوانج تف دستگاهتوان

 كه استمهمي كارهاي ديگرازپكآيسپرسنل
.مي پذيرد صورت شركت اين در

 خود جهاني محصول واسطه به است اميدوار ايشان
ها انا ات انا ههاا اه اتان اث   اثباتجهانيان همه به را ايرانيوايرانتوانايي هاي.دستگاهتوانستمفراوانجستجويازپس.كنمعملي

.كند



ميمون در جواب حيوون
صبح شد و مرد با انرژي و حس خوب مطابق هر روز سوار بر 

كرد حركت كارش محل سمت به و شد جادهياتومبيلاش در در جاده ي.اتومبيل اش شد و به سمت محل كارش حركت كرد
دو طرفه، ماشيني را ديد كه از روبرو مي آمد و راننده آن، خانم  

وقتي اين دو به هم نزديك شدند، خانم در يك  . جواني بود
زد اد ف د ه د آ اش از ا د خ ظه : لحظه سر خود را از ماشين بيرون آورد و به مرد فرياد زدل

»!حيووووووووون«
:  مرد متعجب شد اما بالفاصله در جواب داد زد

»ميمووووووون«
مرد به خاطر واكنش سريع و  . هر دو به راه خودشون ادامه دادند

جههوشمندانه اي كه نشون داده بود خشنود و خوشحال بود و در :نت ذهنش داشت به كلمات بيشتري كه مي تونست تو اون لحظه بار
اون خانم كنه فكر مي كرد و از كلماتي كه به ذهنش مي رسيد  

.خنده اش مي گرفت

:نتيجه
........

ر ي ش
اما چند ثانيه بعد سر پيچ كه رسيد يه خوك وحشي با شدت 

خورد توي شيشه ي جلوي ماشين و اتومبيل مرد به سمت  
شد منحرف جنگل . درختان جنگل منحرف شد.درختان

!اونجا بود كه فهميد حرف اون زن هشدار بوده نه فحش



زندگي شگفت انگيز و الهام بخشزندگي شگفت انگيز و الهام بخش

ت ه ك ژووي ك ن . من نيك ژوويسك هستممن
گواه خداوند هستم براي لمس هزاران قلب  

!در دنيا ي ر

بدون هيچ دست و پاي متولد شدم در 
حالي كه پزشكان هيچ تجربه پزشكي براي

. نداشتند "نقص مادرزادي “اين 

با تشكر از آقاي دلخواه از معاونت درمان



ميبودمخانواده فرزنداولين در تادادمادرم به قدرتي وكردايمعجزهخداوند
 تغييرراآنسرانجام و كندمبارزهقانونآنبرابر
 بودم معلولي آموزان دانش اولين از يكي من . دهد
 .پرداختم تحصيلبهمدرسهآندركه

مرزن
متولدپاو دستبدونكه

 اينكه از پزشكان. ! شدم
آنبراي پاسخيهيچ

 اين تالشمتمام و داشتم دوسترامدسهبهرفتن
 ولي ، كنم زندگي عادي فرد هر مانند كه كه بود
 به كه زماني بود مدرسه اوليه سالهاي به مربوط اين

 

!!بودندحيرت درنداشتند
  پزشكي دليل هيچ هنوز
  اتفاق اين چرايي بر دال

 – غيروشدگي طرد احساسبافيزيكيتفاوتدليل
 شرايط آن به عادت بودم شده مواجه بودن طبيعي
 ، والدينم حمايت با ولي ، بود مشكل برايم بسيار

اشش ش اگ ش اككا

حاضرحال در.نداردوجود
  كه دارم خواهري و برادر
 معمولي نوزاد هر مانند
آاگ

 نخواهم زنده طوالني ساليان براي من كرد مي تصور پدرم .
كامالًنوزاد يكمنكهدادمينشانآزمايشهاولي،ماند

 برايكهكردم ارزشهايم ونگرشهارشدبهشروع
 مفيد بسيار بردار چالش موقعيتهاي با شدن رو روبه
.بود
نكهضه زادانشا ها شدندت

آمدند بدنياديگري

قابلكههمانطور.وپادستعضونقصباتنهاهستمسالم
 دنبال به من كه زندگي نوع آن از والدينم، ، است فهم

 ولي .اند داشته آشكاري ترس و عميق نگراني داشت خواهم
آ

  من شدندمي متوجه اموزاندانشاينكهمحضبه
 حالم شامل الهي موهبت هستم انها مثل دقيقاً هم
. شدم مي دوست آنها با و شد مي

ها اسمنكهشدهبا دگاح تواف ان عص بود،دركرده عطاشجاعتودانش،،استقامتآنهابهخداوند
 شدم بزرگ آنقدر كه وقتي بعد سالهاي و زندگي اول سالهاي

 معلوليت دليل به استراليا قانون . بروم مدرسه به بتوانم كه
اا اافا

 عصبانيتوافسردگي احساسمنكهشدهبارها
توانستم نمي من كه چرا ، داشتم
 هر و دهم، تغيير داشتم قرار آن در كه را راهي
كردمميسرزنشآنخاطربهراكسي كردم مي سرزنشآنخاطربهراكسي .داد نميراعموميمدرسهبهرفتناجازه،جسماني



 براي مااگركه شدم متوجهدرايتمبنابربعدها
 بخواهد او كنيم،اگر دعا خداوند درگاه به اي خواسته
 ، شود اجابت كه نخواهد او اگر و . شد خواهد اجابت
ًا اآاط

راماخدا كهآموختماما
  مراقب و دارد دوست بسيار
هابچهكه فهميدم.ماست

. است بوده آندربهتريامرمطمئنا
 كار به مرا كه است اين در خدا شگرفي دانم مي

. ديگر شكل در نه و هيأت اين در فقط گيرد
شناال كا گاناض داشتهاز ا

ولي.دارد دوستبسياررا
 اگر خدا كه نفهميدم را اين
 مرا چرا دارد دوست مرا
گ ؟آفا

است؟ زده سر اشتباهي من از كه بود آن دليلش آيا
 افرادي همه براي بودم سرباري. بودم طبيعي غير فرد تنها من
شادكه ادكنا تان تافتا

 حسابداريرشته در بازرگانيحاضركارشناسحالدر
 و هستم قابل سخنور يك .مالي امور ريزي برنامه و

 براي را داستانم و بروم خارج به كه دارم آن اميد
ان يفديگ كنتع

 ؟آفريداينگونه

بهتريناين رفتمميبايستيانجامسر.بودمكنارشاندر كه
 دردهايم همه به خواستم مي . دادم مي انجام بايد كه بود كاري

 گزار شكر دوباره اما . دهم پايان جواني سن در ام زندگي به و
تمامخانوادهووالدين شهكهه ايهم امشب واندبودهمنآ

 .كنمتعريفديگران
  جوانان و آموزان دانش تشويق سمت به را مباحثم
  جمعي هاي گروه در همچنين . دهم سوق امروزي
كنممسخنران واندبوده من آرامشبرايهميشهكههستمامخانوادهووالدين

 در را عيسي هاي مصيبت شرح خداوند .اند داده شجاعت من به
 كنم استفاده ديگران ارشاد براي تجربيات ازآن تا نهاد من زندگي
باشندخداشكرگزارهموارهوآيندفائقمشكالتبرآنكهبراي

كنمميسخنراني
 استقالل به سالگي 25 سن در كه هستم صدد در

 توليد به جدي هاي گذاري سرمايه با و برسم مالي
 باشندخدا شكرگزارهموارهوآيندفائقمشكالتبرآنكهبراي . كنمرانندگي آن با بتوانمكهبپردازمماشيني

 هيچ ندهند اجازه و باشد شان زندگي بخش الهام خداوند نيروي.
 .گيرد قرار رؤياهايشان و ها آرزو شدن برآورده سر بر اي مسئله

،بخشيد خواهدسالمتيمنبهخداونددارماعتقادراستيبه من

ي زمي مبپر و ينبب مر
  من هاي رؤيا ديگر از فروش پر كتاب چندين نوشتن
 با را ام نوشته اولين امسال پايان در اميدوارم و است
يبن  اتمام به"دلهره بدون پا، بدون،دستبدون"عنوان يوينبورمر ب

. او انگيز بهت قدرت از باشم او عظيم گواه بتوانم من كه بسا چه
ن ونو ونب ونپب مبهرب
. برسانم



رسم خوشايندي استزندگي
بال و پري دارد با وسعت مرگ پرسشي دارد  زندگي

عشق ي اندازه ي عشقانداز
چيزي نيست كه لب طاقچه ي عادت از ياد من و  زندگي
تو برود
داردزندگ مهاجر مرغ يك كه است غريب حس حس غريبي است كه يك مرغ مهاجر داردزندگي

سوت قطاري است كه در خواب پلي مي پيچد زندگي
مجذور آيينه استزندگي
گل به توان ابديتزندگي ي يز ب ن و ب ل
ضرب زمين در ضربان دل ماست زندگي
هندسه ي ساده و يكسان نفسهاستزندگي



مغايرتهاي زمان ما     
هاي كوچكتر داريم؛ راحتي بيشتر اما زمان كمتر    اما خانوادهما امروزه خانه هاي بزرگتر

مدارك تحصيلي باالتر اما درك عمومي پايين تر ؛ آگاهي بيشتر اما  
قدرت تشخيص كمتر داريم؛

متخصصان بيشتر اما مشكالت نيز بيشتر؛ داروهاي  
ربيشتر اما سالمتي كمتر ي ر بي

رازندگي ساختن را ياد گرفته ايم اما نه زندگي كردن 

ما ساختمانهاي بلندتر داريم اما طبع كوتاه تر، بزرگراه هاي پهن تر
اما ديدگاه هاي باريكتر

ما تا كره ماه رفته و برگشته ايم اما قادر نيستيم براي مالقات
.همسايه جديدمان از اين سوي خيابان به آن سو برويم

عجله كردن را آموخته ايم و نه صبر كردن، درآمدهاي باالتري
داريم اما اصول اخالقي پايين تر

فرصت بيشتر اما تفريح كمتر، تنوع غذاي بيشتر اما تغذيه ناسالم تر؛ درآمد بيشتر اما طالق بيشتر؛
رويايي اما خانواده هاي از هم پاشيدهمنازل 



انند ات ا زها“ع ا از د”ز“”ك كن خا د خ لغت هنگ ف از دا ق كه ا ا ه نا د ا
پس پيشنهاد مي كنيم 

بياييد نامه اي را كه قصد  .را از فرهنگ لغت خود خارج كنيد روزيويكي از اين روزهاعباراتي مانند
.بنويسيم همين امروز بنويسيم” يكي از اين روزها“داشتيم 

زندگي فقط حفظ بقاء نيست، بلكه زنجيره اي ازلحظه هاي لذتبخش است

عطرتان را براي روز مبادا نگه نداريد و هر لحظه كه دوست داريدبهترين
.از آن استفاده كنيد

زمان بيشتري را با خانواده و دوستانتان بگذرانيد، غذاي مورد عالقه تان را  
ببينيد داريد دوست كه را جاهاي و .بخوريد و جاهايي را كه دوست داريد ببينيدبخوريد

آ شا ك ان ن ا ش ا خا ق ق ا

داريم دوست را آنها چقدر كه بگوييم دوستانمان و خانواده به وبياييد خنده به ميتواند كه را چيزي هيچ

هر روز، هر ساعت و هر دقيقه خاص است و شما نميدانيد كه شايد آن
.ميتواند آخرين لحظه باشد

هيچ چيزي را كه ميتواند به خنده و.بياييد به خانواده و دوستانمان بگوييم كه چقدر آنها را دوست داريم
.شادي شما بيفزايد به تاُخير نيندازيد

با تشكر از آقاي ابراهيم مرادي از دانشكده پزشكي



ا ح غ با تبا alirezaن

كاش مي شد كه كسي مي  
.......امد

 نيستبىمرا با غم حسا
نيسترى مرا با غصه كا

  خواهد از فردامى دلم  
گى رها سازم خودم را از غم و دلتن

 وتشويش

..مهربان پروردگارم
مي دانم هر روز و هر لحظه از 
بنا اله ت مش ح ط ب زندگ

mh

a e a

mn

!!باور تيره ي ما را مي شست
... !!!وبه ما مي فهماند

!دل ما منزل تاريكي نيست
!برچهره بسي نازيباست“اخم

ويش و
من از شنبه خودم را دوست   

 خواهم داشت
ها  نى مهربا، و با اين جسم و روحم

كه خواهم كرد

زندگيم بر طرح مشيت الهي بنا
طرحي كه سرشار از .. شده است 

.نيكويي ، عشق و الطاف توست
امروز سجده شكر به جا مي آورم 

ايم ب اله ت مش و ح ط كه زم ي رچهر
است"لبخند"بهترين واژه همان

!كه زلبهاي همه دور شده ست
!!!كاش مي شد

!كه به انگشت، نخي مي بستيم

تازه ىقرار،و از يكشنبه با مردم
خواهم داشت

نى تبسم هديه خواهم داد و دستا
بخشندمى كه 

خدا با ه عهددوشن بندمممن

كه طرح و مشيت الهي برايم
تندرستي ، مكنت ، سرور و 

شادماني ، صلح و آرامش و ايمان 
.به ارمغان مي آورد

م ي ي
....تا فراموش نگردد هنوز 

""انسانيم""

بندممىمن عهد،دوشنبه با خدا
ى همان جور، باشمى برايش بنده ا

خواهدمى كه 
هديه خواهم  نى سه شنبه مهربا 

كرد
سالم و درود

خواهم آرامش روز تمام ، امروز
mn

ر
را كه  نى بخشم تمام آن كسامى و 

سخت آزردند، من را
كه  ، رشنبه اين هفته زيباهاو در چ 

آيدمى
شادترين افراد لزوما بهترين 

چيزها رو ندارن ، اونا فقط از 
ا ا

امروز ، تمام روز آرامش خواهم
در هر . لبخند مي زنم. داشت 

از . فرد ، خوبي هايش را مي بينم
هر كمكي كه از دستم بربيايد، 

شاد و سرحال. دريغ نمي ورزم

mh

خدا را بر تمام داده هايش شكر 
خواهم گفت

ى از دنيا و هر چيز، و در پنجشنبه 
كه دارم شاد خواهم شد

ضايت دبا ب اه خ زنده

اونچه تو راهشون هست بهترين
استفاده رو مي برن

ورزم مي لريغ ر و
هاله اي از انرژي مثبت . هستم

ايجاد مي كنم، طوري كه ديگران 
.با ديدن من شاد و پرارژي شوند

زنده خواهم بود، با رضايت
مهر خواهم داد، با سخاوت
بهره خواهم برد، با سعادت



ويرتصاوير خالقانه



بيمارستاني جذاب فضاي جذاب بيمارستانيفضاي



فضاي مطالعه در كالج دانمارك



ش ها مجسمه هاي شهريه









جاي سي دي



صندوق پستي



پله هاي ساختمان 
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