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  دفتر رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  قم

        (مجازي)(مجازي)(مجازي)(مجازي)واحد آموزش مكاتبه اي ، مداوم و غير حضوريواحد آموزش مكاتبه اي ، مداوم و غير حضوريواحد آموزش مكاتبه اي ، مداوم و غير حضوريواحد آموزش مكاتبه اي ، مداوم و غير حضوري

        ))))اري دانشگاه علوم پزشكي قم (كميتااري دانشگاه علوم پزشكي قم (كميتااري دانشگاه علوم پزشكي قم (كميتااري دانشگاه علوم پزشكي قم (كميتاكميسيون تحول ادكميسيون تحول ادكميسيون تحول ادكميسيون تحول اد

 ( اليپ نيتس ) زبان آيينه روحيات انساني است .  *                                                  » )ص«( حضرت محمد آفت سخن ، دروغگويي است .  �

( ضرب المثل عربي )                                                                             زبان درنده است اگر آنرا رها كني تورا خواهد خورد .  *                  علي عليه السالم)(حضرت آنكه غالب بر زبان است در امان است .  �

 ( سيسرون )و  نياز ندارد . ين به زور بازسخن شير *                ( بوالو )فهميم نميتوانيم خوب بيان كنيم .  آنچه را كه بد مي �

 فيه از موالنا ) ( فيه ماشود . سخن را چون بسيار آرايش كنند مقصود فراموش *             ( بودا )آنكه درون آرامي دارد همچنان پندار و گفتار و كردار آرام دارد . �

 ( ژرژ هربرت )سخن شيرين زحمتي ندارد ولي فوايد بيشماري به شما ميرساند.  *          ( جان كايزل )و دلنشين تر خواهد بود .  مؤثرتر آهنگ صدا هرچه ماليم و مطبوع باشد ، سخن �

 ( ؟ )بزنند . علت اينكه زنبورها زياد وزوز ميكنند اين است كه بلد نيستند حرف  *              ( پاسكال )آيا ميخواهيد حرف شما را باور كنند ؟ از خود سخن نگوييد .  �

 ( ضرب المثل فرانسوي )قبل از صحبت ، زبان را بايد هفت بار در دهان گرداند .  *          ( ديل كارنگي )د . يزنگي يا زلزله هولناك ميگريز راز مباحثه چنان بگريزيد كه از ما �

 ) سيون ( كلمه اي كه خوب فهميده شود ده ها بار بيش از باراني از كلمات توخالي اثر دارد . *      ( ديل كارنگي )را بزند .اگر ميخواهيد طرف را با رأي و عقيده خود همراه كنيد ، بگذاريد در كمال آزادي حرفش  �

 (كنفوسيوس).مردآزاده پيوسته ميكوشد در گفتار خود آهسته و دركردار خود تند و سريع باشد *                  (ضرب المثل عربي)انسان پشت زبانش مخفي است .  �

 ( ناپلئون )كسي كه تملق گفتن بلد است تهمت زدن هم براي او بسيار آسان است.  *             .(ضرب المثل يوناني)ايكاش زبانم مي توانست از فكرم  پيروي كند  �

 المثل آمريكايي )( ضرب مگذار زبانت ، گلويت را قطع كند .  *               ( شيلون )به زبان اجازه مده قبل از انديشه ات به راه افتد .  �

 (ژرژ هربرت )يا درست حرف بزن يا عاقالنه سكوت كن .  *       ( ضرب المثل چيني )بعضي ها با اينكه روبروي هم سخن مي گويند اما قلوبشان فرسنگها از هم دور است .  �

 ( فلمز )هميشه صراحت بيان داشته باش و با قدرت حرف بزن .  *       ( روسو )شخم ميزني .  افشاندن بذرپيش از لب به سخن گشادن حرفت را بسنج ، چنانكه پيش از  �

 ( ؟ )يكبار پشيمان نشدم بر اينكه چرا گفتم ولي بارها ندامت بردم به آنچه كه گفتم.  *             ( ديل كارنگي )چيزي بگو كه ارزش آن از خاموشي بيشتر باشد .  �

 ( پاسكال )كوتاه دست باش . ،اگر ميخواهي زبانت دراز باشد  *           ( بطلميوس )ن در زبان . حكمت درختي است كه ريشه آن در قلب است و ميوه آ �

 ( ضرب المثل ايراني )زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد .  *              ( چرچيل )درخوردن حرف هيچكس سوءهاضمه نمي گيرد .  �

   سخنوريآيين � 

به اطالع كليه عالقمندان نشريه مي رساند جهت دريافت مجموعه كامل سلسله پيامهاي اداري هفته ، 

  . ستاد مركزي دانشگاه مراجعه نمايند به واحد چاپ و تكثير مي توانند
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