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 صفحه اول: جلد کتاب

 

 نکته:

 جلد 

 عنوان نهایی 

 بررسی نهایی 

 فهرست بندی 

 در سایت ها انتشار 

 انجامش میدهواستون را گروه علم ما 

 

 و ویرایش طبق دستورالعمل دکتر مرزبان با شما. محتوا
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 :هشدار

 ندارید! را کتاب این فروش حق شما 

 ندارید! را کتاب این محتوای تغییر حق شما 

 است! آزاد و رایگان ها سایت تمام در کتاب این انتشار 

 گروه آموزشی علم ما  سایت نام به کتاب انتشار صورت در لطفا

 فرمایید. اشاره .comELMEMAwww.آدرس اینترنتی  به

 

کتاب این اشتراک با اینکه از  

می کنید کمک دانش و موفقیت ترویج به  

.سپاسگزاریم شما از  
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 مقدمه
 در 1960اواخر دهه  های یادگیری در جهان است که توسط تونی بوزان دریا نقشه ی ذهنی یکی از بهترین تکنیک 1مایندمپ

مریکا، آلمان، فنالند، ژاپن و سایر کشور های توسعه آمثل ای  سال هاست که در کشور های پیشرفتهو  کشورآمریکا ارائه شده است

 .یافته مورد استفاده قرار می گیرد

، انتقال بهتر مطالب ،آموزش بهتر، یادداشت برداری سریع تر ها،نقشه ذهنی، نمودار درختی است که به شفاف تر شدن ایده

 کمک میکند. مدیریت زمان و تصمیم گیری

 

ها است؛ ابزاری برای بصری فکر کردن که مرتب کردن اطالعات ها و مفهومبرای نشان دادن ایدهنقشه ذهنی، یک روش گرافیکی 

 .کندمی کمک جدید هایایده تولید و یادآوریبه ترکیب، درک، تحلیل، در شما به و کندمی ترآسان را

و  برای به تصویر کشیدن مطالب مختلفنقشه ذهنی نوعی ابزار است که "نقشه ذهنی را اینگونه توصیف می کند:   تونی بوزان

نشان دادن ارتباط بین آن ها به کار می رود. هرکدام از این مطالب و نکات توسط خط کشی هایی به سایر نکات متصل می شود و 

توان پس می  "از اطالعات خواهیم داشت که ارتباط بین هر یک از آنها با دیگری به خوبی مشخص شده است. ای در نتیجه ما شبکه

گفت که نقشه های ذهنی یا همان مایندمپ ها به ما کمک می کنند تا حجم زیادی از اطالعات را خالصه کرده و حتی ارتباط بین 

 میبینیم که قدرت نقشه ذهنی هم در سادگی آن است. و مثل هر ایده فوق العاده ی دیگری، آن ها را هم مشخص کنیم

 طرز به شبیه خیلی شوند کههای پیوسته، اطالعات به شکلی مرتب میری سنتی یا نوشتهبردا در یک نقشه ذهنی برخالف یادداشت

 درگیر عمیقی شکل به را مغزتان است، هنرمندانه هم و تحلیلی فعالیتِ یک مایندمپ کشیدنِ که آنجایی از .است مغز واقعی کار

 رد.داتناسب  مهم اینکه با ساختار ذهن و مغز نکتهکند و اختی آن کمک میشن عملکردهای به و کندمی

                                                           
          1 - Mind Map 
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 عملکرد مغز

دانشمندان در حال حاضر تقریباً . رسد که دو نیمه جداگانه و در عین حال متصل به هم داردمغز بسیار شبیه یک گردو به نظر می

 اند که نیمکره چپ و راست مغز عمدتًا وظایف متفاوتی دارند.به طور جهانی توافق کرده

 

ها، اعداد و اطالعات ساختار یافته و غیره سر و کار دارد، در حالی که سمت راست چپ مغز طرف منطقی است و با لیست سمت

 که است روشی یادگیری، روش . بهترینکندها، تجربیات حسی و اطالعات بدون ساختار را مدیریت میمغز طرف خالق است و رنگ

 !کنید استفاده مغز کل از

 .برابر افزایش پیدا خواهد کرد 5عملکرد ذهن شما تا  ،ژوهش ها ثابت کرده اند که درصورت ترکیب این دو نیم کرهباید بدانید پ

 اجازه شما به  ، استفاده از نقشه ذهنی است. چون این روشآموختن و یادگیریدر جهان برای  یکی از بهترین روش هاهم اکنون 

این استراتژی، خالقیت  .شودمی شامل را مغز حداکثری کارکرد کنید و استفاده خود راست و چپ کرهنیم از کامل طور به تا دهدمی

 .کندو بصری بهتر کار می حافظه تصویری بخشد وبهبود میرا 

است. زیرا با  قرار داده ها، اشکال و تصاویر استفاده از رنگ، اصول اصلی کشیدن نقشه ذهنی را بر آقای تونی بوزاناز همین رو 

 توجه به ساختار مغز یادگیری راحت تر خواهد شد.
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 ینقشه ذهنتاریخچه 
های گذشته ازجمله لئوناردو داوینچی، گالیله، فیمن، دانشمندان، فیلسوفان و متفکران قرنهای ها و کتابنوشتهبا بررسی دست

کردند. های ذهنی استفاده میها برای گسترش خالقیت و قدرت تفکر خود از اصول نقشهشده که آنمشاهده …انیشتین، داروین و

برای تفهیم بهتر دسته بندی های ارائه شده توسط افالطون، از چیزی  پورفیری، به نامحدود هفده قرن قبل، فیلسوفی به طور مثال 

 .توان یافتادی از نقشه های ذهنی را میدر کارهای داوینچی هم، نمونه های زی. کرده استشبیه نقشه ذهنی استفاده می

 . بود که استفاده از نقشه ذهنی را ترویج کرد تونی بوزان اما به هر حال در دوران جدید، این

محبوب ترین تکنیک  یکی از که این روش، و مدتهاست کردارائه  این روش را آمریکا ورتونی بوزان، حدود سی سال پیش در کش

را   The Mind Map Book اولین کتاب درباره نقشه ذهنی به اسم 1996در سال   تونی بوزان. های یادگیری در جهان است

او کتاب های زیادی در عرصه شکوفایی ذهن، بهره وری در کار ها، تقویت حافظه و به ویژه نقشه ذهن نوشته است و منتشر کرد. 

  میالدی جان به جان آفرین تسلیم گفت. 2019سرانجام در آپریل سال 

 

 ینقشه ذهندالیل استفاده از 
 ستاین روش یکی از برترین روش های روز جهان ا. 

 مدتها تحقیق شده و قوانین آن دلیل علمی و منطقی دارد. 

  است.کیفیت مطالعه  بسیار مناسبی برای افزایش کمکیابزار 

 می کندخیلی ساده تر  راسنگین  هایخواندن محتوا . 

 می شوند.به خوبی دسته بندی  تمام مطالب و روابط در آن 

  جلوگیری می کند خستگی مغز هنگام مطالعه از، گهای مختلفنطراحی آن و استفاده از ردلیل نوع به. 

 .ساده بودن آن، به یادگیری بیشتر و بهتر کمک می کند 
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  واید نقشه ذهنیکاربردها و ف 
 هامایندمپ که است این واقعیت ها استفاده کرد خیلی سخت است.آنشود از مایندمپ در ی کارهایی که میبردنِ همهنام

 یادداشت کردن بخشلذت و تانخالقیت یقوه انداختن حرکت به با بدهند و تریواضح تصور شما به ایزمینه هر در تقریباً توانندمی

 . کندمی دور هاایده کردنِ ورتص ورو رنگبی و خطی از را شما برداری،

یادگیری این مهارت برای هر فرد رو به توسعه و تعالی واجب است. مهمترین مزیت نقشه ذهنی این است که هر دو نیمکره را 

 گردد.برابر  5وری یادگیری ما شود که بهرهکند و همین باعث میفعال می

 : ها را در شکل زیر مشاهده میکنیدتوان در کارهای بزرگ و کوچک دیگری نیز استفاده کرد که برخی از آن از مایندمپ می
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  یکاربرد نقشه ذهن

 : پرکاربرد است عبارتند از اریبس یکه در آنها استفاده از نقشه ذهن یاز موارد یبرخ

 

 یسیخالصه نو -1

 .است یاز کتابها و جزوات درس یسیو خالصه نو ینت بردار ،یذهن یاستفاده ها از نقشه ها نیاز پرکاربرد تر یکی

 .دیمرور قبل از امتحان آماده کرده ا یتان را برا یاز مطالب درس یخودتان خالصه ا یتا به حال برا دیشا شما

 :است ریز لیاز قب یها موارد یخالصه بردار نیاز ا یاریبس یاساس مشکل

 میمتن را خالصه کن کی دیچقدر با میدان ینم •

 میهمواره ترس از فراموش کردن دار •

 شود یم ادیز مانیحجم خالصه ها یترس از فراموش نیهم لیبه دل •

 میکن یمعموال صرف نظر م نیهم یاست برا یریکار وقت گ •

 کردن چگونه است یخالصه بردار حیروش صح میدان ینم •

 

است.  ینقشه ذهن ای ندمپیو مرور مطالب ما یراه خالصه بردار نیبهتر میبهتر است بگو ای یخالصه بردار یاز روشها یکی

تر  دیمف ییها یخالصه بردار نیهمواره از چن نیاز قوان یکسریداشتن  لیبه دل یو نقشه ذهن ندمپیبه صورت ما یخالصه بردار

 اریشما بس یریادگیبدون شک در  دیبساز یو نقشه ذهن دیکن یصورت دسته بند نیا بهکه مطالب خود را  دیریبگ ادیاست. اگر 

 . خواهد بود یموثر و کاربرد

کردن  یو تداع یذهن ینقشه دنیو به حافظه سپردن، مرور است و شما با کش یریادگیکه رمز  دیداشته باش ادینکته را به  نیا

 . دیدهیم شیخود را افزا یریادگیصفحه  کیفصل از کتاب در  کی

 

 یسخنران -2

 د؟یآماده کرده ا یسخنران یبرا یتا به حال متن ایآ

 :آمده باشد شیپ تانیبرا ریاز مشکالت ز کیممکن است هر  یانجام سخنران یبرا

 .دیارائه ده دیرا نتوانست دیهم که نوشته بود یاز مطالب ینصف یحت •

 .دیبخوان دیخط خودتان را هم نتوانست یکه حت دیآنقدر بد و درهم نوشته بود •
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 .کامل نباشند دیکه نوشته ا یکه مطالب دینگران هست •

 

 یمتن سخنران لیبا تبد میتوان یم یاست. ما به سادگ یارائه قو کی یراه ها برا نیاز بهتر یکی ندمپیبا ما یمتن سخنران نوشتن

 .میبرابر کن نیمطلب در ذهنمان را چند یادسپاری زانیم یخود به نقشه ذهن

 . دیبر نخور یمطلب هنگام سخنران یبه بحران فراموش شودیاست که استفاده از آن باعث م یمپ روش ندیما روش

 

 یطوفان فکر -3

 .باشد یم دیجد یها دهیا یدرباره  یبارش فکر یابزار فوق العاده برا کی یذهن نقشه

قالب فکر  کیبه استفاده و آغاز  لیرا بدون م میکه مفاه کندیم قیکاربران را تشو ،یطوفان فکر کردیاز نظر رو ینقشه ذهن کی

کنند. ازآنجاکه موضوعات  دایپ انیو افکار آزادانه جر هادهیتا ا دهدیمتصل کنند و قالب بدون ساختار آن اجازه م گریکدیخاص به 

 .موضوعات حرکت کنند انیدر م ست،یقرار گرفتن در ل یجابه هادهیکه ا آوردین امکان را فراهم میا شوند،یم یبندگروه

 

 تیخالق -4

 کیمختلف  یاجزا انیرابطه م د،یبده یشتریب یهادهیا شودیاست که باعث م ی. ابزاردهدیشما را پرورش م تیخالق یذهن نقشه

 .دیکن تیتان را تقوو حافظه دیکن ییمجموعه را شناسا

بهتر  یو بصر یریو حافظه تصو ابدی یو اشکال مختلف، خالقت بهبود م ریکاربرد رنگ ها، تصاو لیبه دل یاستفاده از نقشه ذهن در

 .ردیگ یکند و کل مغز مورد استفاده قرار م یکار م

 

 یبردار ادداشتی -5

که از زبان معلم  یدر کالس تک تک کلمات نکهیا یاست. به جا یبردار ادداشتیدر  یموثر اریبس کیتکن یذهن یاز نقشه  استفاده

 .دیها به آن اضافه کنرا با شاخه یو موضوعات فرع دیسیدرس را در مرکز صفحه بنو یعنوان موضوع اصل د،یسیرا بنو شودیم یجار
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 یریگ میتصم -6

مختلف،  یهانهیکردن گز ستیباشد. ل دیابزار مف کی تواندیم ینقشه ذهن ،یریگمیدر تصم لیهنگام سنجش عوامل مختلف دخ در

 .آگاهانه شود میتصم کیتفکر خالق و منجر به  جادیباعث ا تواندیم گریو عوامل د کیهر  یجوانب مثبت و منف

 

 پروژه تیریمد -7

تر شکسته شده و کوچک یهابزرگ به بخش یهاتیتا فعال دینمایامکان را فراهم م نیا ینقشه ذهن کیپروژه با  کی یزیربرنامه

 .دیتر نماآسان اریرا بس تیمنابع، برآورد بودجه و زمان فعال صیتخص

 

 یهدف گذار -8

پشت سر  دیبه آن با دنیرس یکه برا یو در آن تمام مراحل دیکن یطراح ینقشه ذهن کیهر کدام از اهداف تان  یبرا دیتوان یم شما

هم  د،یداشته باش دیکه قرار است انجام ده یاز هرکار یکل یکند که هم طرح یکار به شما کمک م نی. ادیکن ینیب شیرا پ دیبگذار

 . دیآن را حل کن دیبتوان یبه راحت یکلدر هنگام مواجهه با هر مش

 

 کنندیاستفاده م یکه از نقشه ذهن یبزرگ یهاو شرکت هاسازمان

. طبق کنندیاستفاده م یذهن یهاها، صاحبان مشاغل و افراد در سرتاسر جهان از نقشهدانشگاه ،یدولت یهاحال حاضر سازمان در

. از کنندیاستفاده م یها از نقشه ذهنآن یهمه بایتقر کند،یشرکت برتر جهان هر ساله منتشر م 500که مجله فورچون از  یگزارش

 : چونهم یبزرگ یهاجمله شرکت

• IBM 

 نگیبوئ •

 جنرال موتورز •

 کروسافتیما •

 اوراکل •

 یزنیوالت د •

• UBS 
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 بزرگ است. یهاشرکت بردشیپ یحت یاز زندگ یهر بعد یابزار برا نیا یینشان دهنده قدرت و کارا نیا

 

  ذهنینحوه رسم نقشه 
 شوند، بنابراین انتخاب آن ایده یا موضوع اولین قدم است. با های ذهنی با یک مفهوم یا ایده اصلی شروع میتمام نقشه

حتما صفحه را به  است، شروع کنید. اصلی ایده بیانگر که صفحه مرکز در ای کلیدیکلمه ایجاد یک تصویر یا نوشتن

بهتر است از صفحات خط دار استفاده نکنید تا وارد  .قرار دهید تا فضای بیشتری در اختیار داشته باشید افقیصورت 

 تفکرات خطی نشوید.

 ترپهن شاخه ابتدای و بگیرید نظر در رنگ مجزا یک شاخه هر برای. کنید ایجاد های ساعتجهت عقربه هایی درشاخه 

 .باشد آن انتهای از

 زیرا خطوط مستقیم باعث خستگی  ،خط مستقیم نباشند باشند و منحنی که رسم میکنید به صورتهایی بهتر است شاخه

بهتر است از خطوط مارپیچی و یا فرعی استفاده کنید تا آن یکدستی که در خطوط مستقیم وجود دارد  .شوندذهن می

 . باعث خستگی ذهن نشود

 در انتخاب کلمات دقیق باشید. یک یا دو باشد اصلی موضوع به مربوط که بنویسید، کلمه کلیدی یک شاخه هر روی .

شد. مطمئن یا چند کلمه قرار است جایگزین مطلبی شود که در حالت عادی در قالب یک یا چند پاراگراف ثبت می
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را  کنند و بعداً اگر به نقشه ذهنی مراجعه کنید، مفاهیمشوید که کلمات شما، مفهومی را که مد نظر دارید منتقل می

 .آوریدبه خوبی به یاد می

 

 
 

 ها همچنین شامل کلماتی خواهند گیرند. این زیر شاخههای اصلی سرچشمه میهای فرعی را ایجاد کنید که از شاخهشاخه

ها به توسعه و تبیین مضامین دهند. زیرشاخهگیرند، توضیح میای که از آن سرچشمه میبود که در مورد موضوع شاخه

تا جایی  .باشند همرنگ های اصلی و با شاخه اصلی مرتبط،شاخه از نازکتر هاکنند. زیر شاخهذهنی کمک میکلی نقشه 

های فرعی مرتبط در سطح قبلی وصل ها را به ایدهتری ایجاد کنید و هرکدام از آنهای فرعی سطح پایینکه الزم است ایده

 .کنید

  استفاده کنید یا کدهااویر، نقاشی ها، نمادها تص ازبرای هر شاخه. 
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  :گویدترجمه شده است، می قوانین مغز که به ”Brain Rules“ ، نوروبیولوژیست آمریکایی در کتابجان مدینا

 "نکردنی خوب هستیم ما در به ذهن سپردن تصاویر به طرز باور"

 هم جان مدینا د.های حسی، تاثیر بیشتری روی مغز داربصری نسبت به سایر محرکاید که یک محرک شما هم تجربه کرده حتما

ها کم کرده و ماند. هرچه بتوانید از متنشود و بیشتر در ذهن میبصری تر باشد آسان تر جذب می هرچه اطالعات که کندمی تاکید

ای متفاوت و نمایش آن بصورت بصری، مغزتان را قادر ی اطالعات به شیوهتصاویر را جایگزین کنید برای مغزتان بهتر است. با ارائه

 تر به یاد آورد.رتری حفظ نماید و در نهایت سریعتر درک و به شکل مؤثکنید تا اطالعات را سریعمی

 .دندهیم شیشود را نما تیرعا ندمپیکه الزم است در ما یهستند که تمام اصول یاز نقشه ذهن یینمونه ها زیر ریتصاو
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استفاده کنید یادآوری آن آسانتر اویر بیشتری هر چقدر از تصو  توان در رسم ماپندمپ خالقیت به خرج دادبینید که چقدر میمی

 .خواهد بود

 

 ر برای رسم نقشه ذهنیی دیگچند توصیه
 کنید. کار بصری توانیدمی تا و استفاده کنید ها زیادها و عالمتها، شکلرنگ از 

 اولین در مخصوصاً است ممکن .تصویر فقط حتی یا کلمه یک حد در ؛داریدنگه کوتاه توانیدمی که جایی تا را هاعنوانِ ایده 

 فرصتی دنبال همیشه کنید سعی ولی .بنویسید کامل هایجمله هاایده برای که باشید داشته مایل شدیدیت هایتانمایندمپ

  .شودمی اثرگذارتر زیادی حد تا تانمایندمپ کار، این با .کنید کوتاه شکل یا کلمه یک حد تا را هاآن که باشید

 در یک شکل عنکبوتی  نقشه های ذهنی، گنجاندن مقدار زیادی اطالعات مهمترین هدف استفاده از به یاد داشته باشید که

و مفید باشند. به عالوه نوشتن زیاد می تواند نقشه ذهنی ما را  اطالعات تا حد ممکن مختصر است. پس بهتر است این

 شلوغ و غیرقابل فهم کند.



 یرستگار میمر / یدر مورد  نقشه ذهن زیهمه چ  

16 

www.ELMEMA.com 

 استفاده مختلف هایطول و هاضخامت با هاییخط از استفاده کنید. هامتن برای مختلف هایچینش و هارنگ ها،از اندازه 

  .ببرید کاربه مهم هاینکته روی تأکید برای را بصری هاینشانه توانیدمی تا و کنید

 سفت و سخت هستند در ، خطوط مستقیم خسته کنندهدارند.  اولویت سیخکی و صاف خطوط به منحنی و دارموج خطوط

 پذیرند.ها انعطافمنحنیحالی که 

 ختم شوند 12شروع و به  1 ساعت از یعنی شوند نوشته باید در جهت ساعت گرد تمام شاخه ها. 

 اما دیانجام بده گرید یبرگه  کیرا در  ندمپیشد ادامه ما شترینشود و اگر ب شتریشاخه ب 7از  یاصل یتعداد شاخه ها .

 (ودکاغذ شلوغ نش یکه برگه  ی)البته به شرط.وجود ندارد ها شاخه ریدر تعداد ز یتیمحدود

 ینه درجهت عمود دیکاغذ بکش یمپ را در جهت افق ندیما! 

 دیرنگ مجزا بکش کیآن را با  یشاخه ها ریهر شاخه و ز. 

 مادر کمتر باشد ینسبت به شاخه  دیشاخه با ریضخامت هر ز. 

 نیمرتبط باشد. بر هم یگریممکن است با قسمت د یبخش نقشه ذهن کی: اطالعات در دیربط ده گریاطالعات را به همد 

موضوعات  دیکند که بفهم یکار به شما کمک م نی. ادیارتباط دادن آنها استفاده کن یاز خطوط برا دیتوان یاساس شما م

 دارند. ریتاث گریکدیبر  یبه چه نحو

 .شود درگیر بیشتر مغزتان تا کندمی کمک کوچک کارهای این از هرکدام

 

 

 های مختلف برای کشیدن یک نقشه ذهنیراه 
برای کشیدن یک نقشه ذهنی خوب راه های مختلفی پیش روی شماست. اولین و ساده ترین راه کشیدن نقشه با قلم و کاغذ 

است. بهتر است اگر میخواهید به صورت دستی نقشه کشی ذهنی کنید، برای کشیدن خط ها یا از مداد رنگی استفاده کنید، و یا از 

 دکار ها و روان نویس های رنگی بهره ببرید. خو

 روش دوم اما استفاده از نرم افزارهای مختلفی است که به شما در کشیدن یک نقشه ذهنی کمک می کنند. 
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 افزارهای ترسیم نقشه ذهننرم 

ی از افراد، با کمک نرم افزارهای کشیدن و ترسیم یک نقشه ذهنی، معموال امری زمان بر و نیازمند خالقیت است. اما امروزه بسیار

 اشاره کرد:توان به موارد زیر افزارهای پر کاربرد میاز جمله نرم مختلف، توانسته اند این کار را ساده تر کنند.

 iMindMapنرم افزار  .1

 XMindنرم افزار  .2

 mindmapperنرم افزار  .3

 MindManagerنرم افزار  .4

 Freeplaneنرم افزار  .5

 SmartDraw نرم افزار .6

 MindNode نرم افزار .7

 Coggle نرم افزار .8

 FreeMind نرم افزار .9

 StormBoard نرم افزار .10

العاده و جذاب افزار فوقنرم کی iMindMapافزار نرم آنهاست. یکی از بهترین iMindMapافزار افزارها، نرمدر بین این نرم

ذهن  یشد و اصول نقشه نگار دییبوزان، تأ یتوسط تون یاست که به طور رسم یافزارتنها نرم نیاست. ا یذهن یهارسم نقشه یبرا

 یبرا که یتالیجیتفکر د ی: فضاکنندیم فیتوص ریشرح ز بهرا  iMindMapافزار، نرم نیا دکنندگانی. تولکندیاو را بهتر دنبال م

 یطراح رینظیب یهاارائه شیو نما فیوظا تیریو مد یها، سازماندهبرنامه یزیراطالعات، برنامه یبصر شینما ،یطوفان مغز یهادهیا

 شده است.
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 مع بندیج
ممارست  . طراحی نقشه ذهنی مانند هر مهارت دیگری نیازمند تمرین والعاده جذاب و گسترده استنقشه ذهنی یک مبحث فوق

ذهنی کلیدی است که دقیقا دهد طراح ماهرتری داشته است. هر نقشههرچه نقشه ذهنی منحصر به فردتر باشد، نشان می .می باشد

خورد. بنابراین باید سعی کنید سبکی برای خودتان برگزینید که هم مناسب و هم دیدن آن برایتان به قفل افکار طراح خود می

 گذارند.شه ذهنی بسیار کلی هستند و دستتان را برای ایجاد سبک مخصوص به خود باز میمعنادار باشد. قواعد نق
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 درباره ی نویسنده:

 دکتری برنامه ریزی شهری

 سابقه خدمت در مرکز آمار ایران و استانداری مازندران

 )فرمانداری شهرستان عباس آباد(

 عالقه مند به مطالعه و پژوهش و بهبود و توسعه فردی

 عضو دوره الیف کوچینگ آقای دکتر شهریار مرزبان

 

 

 

 

 .دیبا ما همراه باش گانیو مشاوره را یآموزش یمقاالت، کتاب ها ریسا دنید یبرا

www.ELMEMA.com   :وب سایت 

ELME_MA@yahoo.com   :ایمیل 

t.me/ELMEMA   :کانال تلگرام 

instagram.com/ELME.MA/  تاگرام: سنای 
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