
 چگونه در مرحله ی دوم قبول شویم ؟
 ثَ ًکبت زیر تْجَ کٌید:

از خْدتبى اهتحبى ثگیرید: ُیچ کبری هفیدد تدر از  در کدردى ضدْا ت در غدرایبه هػدبثَ  (1

دّرٍ را در یک زهبى هػدصؽ  در  بتدت  21اهتحبى ّاقعه ًیطت. ثٌبیرایي ُر کدام از ایي 

اهتحبًه  در ّقت آزهْى)هدت اهتحبى ُب در اثتدای آزهْى ُبی ًظری هػصؽ غددٍ اًدد  

 توب پبضخ ُبیتبى را هرتت ّ خْاًب ثٌْیطید. از خْدتبى اهتحبى ثگیرید.  

ُدبی عولده اعاعدبت زیدبدی ی عوله اضت. هعودْ   هطدئلَُر دّرٍ غبهر یک هطئلَ (2

ًوه خْاٌُد ّ فقط اًدازٍ گیری ُطتٌد. ثرای ُدر دّرٍ ضدعه کٌیدد آى آزهدبیع را اً دبم 

هطدئلَ ی  کبرُبی گفتدَ غددٍ را اً دبم دُیدد)ّقت با دقتدُید ّ در اهتحبى اؾله ًیس 

دقیقَ اضت ّ زهبى هػصؽ غدٍ ثرای ُر آزهْى فقط ثرای ضْا ت تػدریحه  04عوله 

 اضت .

ثرای ُر آزهْى اثتدا کر ضْا ت را یک ثبر ثجیٌید ّ هدت زهبى اهتحبى را تقطدین کٌیدد. ایدي  (3

 دقیقَ از غوب ّقت ثگیرد. 5کبر ًجبید ثیػتر از 

 ر آى دارید غرّع ثدَ  در هطدبکر کٌیدد. ثَ ترتیجه کَ فکر هه کٌید هِبرت ثیػتری در  (4

اگر رّظ  ر یک هطئلَ در ًؿف زهبى آى ضْال ثدَ هٌُتدبى ًرضدید ضدراا ضدْال ثعددی 

ثرّید ّ در اًتِب رّی آى ضْال دّثبرٍ فکر کٌید. از ایٌکدَ ضدْاته را ًتْاًطدتید ثدبر اّل  در 

 کٌید ًب اهید ًػْید.

 دارًد  آًِب را ضصت ًگیرید.ضْا ت هر لَ ی دّم راٍ  ر هعقْل ّ پبضصه ضبدٍ  (5

ثب دقت  ر کٌید... اگر راٍ  ر تبى کبها  ؾحیح ثبغد اهب ثَ دتیر اغتجبُه کْچدک پبضدخ  (6

 تبى درضت ًجبغد ثصع کْچکه از ًورٍ ثَ غوب تعلق خْاُد گرفت.ًِبیه

ثَ پبضخ ُبیتبى غک ًکٌید اهب  توب آًِدب را از ًظدر ثدعددی چدک کٌیدد) یعٌده کٌتدرل کٌیدد  (7

 ب دارای ُوبى ثدعدی ثبغد کَ کویت هْرد ًظر دارد .جْاة غو

در ؾْرت اهکبى جْاثتبى را ثرای  بتت ُبی خبؼ چک کٌید. ایي یعٌده جْاثتدبى را ثدَ ازای  (8

 عددُبی خبؾه کَ ثب غِْد فیسیکه جْاة را هه تْاًید  دش ثسًید کٌترل کٌید.

وب درضدت ثبغدد اهدب ضعه کٌید تب جبی هوکي پبضخ تبى را ضبدٍ کٌید زیرا اگر جدْاة غد (9

 قبثر ضبدٍ کردى ثبغد ثصع زیبدی از ًورٍ تبى کطر هه غْد.

 پص از پبیبى ّقت آزهْى ّ قجر از خْاًدى پبضصٌبهَ ضعه کٌید ضدْا ت ثدبقه هبًددٍ را  24

 خْدتبى  ر کٌید.

ثب اضتفبدٍ از پبضصٌبهَ جْاة ُبیتبى را چک کٌید ّ  توب ثب اضتفبدٍ از ثبرم ُر ضْال ثَ   22

 ی قطوت ُبی یک ضْال ثراثرًد .خْدتبى ًورٍ ثدُید) هعوْ  ثبرم ُوَ

ضعه کٌید توبهه ضْا ت را یبد ثگیریدد. ضدْا ت هر لدَ دّم غدجیَ ُدن ُطدتٌد ّ در   21

 بد ثگیرید هػکله در اهتحبى اؾله ًصْاُید داغت.ضْال را کبهر ی 244ؾْرته کَ ایي 

 …ر هطیر اتوپیبدتبى داغتَ ثبغداهیدّارم ایي کتبة ًقع هْثری د  21


