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گفتگو با جمشيد قراجه داغي
   عليرضا امرالهي و حسام الدين ساروقي: گفتگو از •

  
  
  
  
  
  

 كه در پيشبرد نسل سوم هستندكساني  جمله جمشيد قراجه داغي از
ي اصلي روش شناسي  هسته، طراحي تعامليتفكر سيستمي كه در آن

وي داراي . اي داشته استسيستمي را تشكيل مي دهد، نقش عمده
 تجربه در به كارگيري روش شناسي سيستمي در  سال25بيش از 

     فرموله كردن برنامه هاي استراتژيك، پيشبرد معماري تجاري،
  .هاي آموزشي و كنترلي استسيستم هاي اندازه گيري و سيستم

ها  به عنوان استاديار علوم سيستم1986 تا 1979آقاي قراجه داغي از 
وي بين    .اليت داشته استدر مدرسه وارتون دانشگاه پنسيلوانيا فع

 IBM به عنوان مهندس ارشد سيستم ها با 1969تا 1963هاي سال
 مديريت ارشد اجرايي 1979 تا 1969او از سال .همكاري داشته است

  .سازمان مديريت صنعتي را به عهده داشته است
  :آقاي قراجه داغي نويسنده چندين كتاب تحت عناوين زير است

 ت آشفتگي و پيچيدگيمديري: تفكر سيستمي  -

 ي بين المللسر آغازي بر برنامه ريزي توسعه -

 به سوي تئوري سيستمي سازمان -

  ي سازمان راهنمايي براي كنترل آينده -
موضوع تفكر سيستمي از چه زماني مطرح شده است و  

 توان آن را تعريف كرد؟ چگونه مي

 همبستهي متغيرها با گيرىدر هنر و علم سيستمها، تفكر
)Interdepndent Variables  (در .است پيچيده هاى نظم  رفتار و 

 بعد دو در خود بينى جهان  در دگرگونى با ما اخير سال پنجاه خالل
 درك زمينه در تنها نه  ما ذهنى مدل ،ايم بوده مواجه  زندگى اساسى
 ديدگاه يك به مكانيكى نظم يك نظرگاه از ،اجتماعى هاى پديده ماهيت

 تغيير بلكه ،است يافته تحول) (sociocultural ىفرهنگ- اجتماعى
 علمِ -)Analysis (تحليلى تفكر از مارا دانستن، شيوه در ترى بنيانى

 تفكر به -(Independent) مستقل متغيرها از اى مجموعه با رويارويى
 متغيرهاى از اى مجموعه با كردن نرم پنجه و دست هنرِ و علم: ها سيستم
  . است كشانده  پيچيده نظمهاى و  (Interdependent) همبسته
 را سيستم يك ساختار شناخت است، علمى روش بنيان كه تحليلى تفكر
 به را ها پديده منظور اين براىو  داند مي كافى و الزم آن كل شناخت براى

 به است توانسته تفكر اين هرچند.  كند مي تجزيه خود سازنده اجزاى
 به قادر متأسفانه ولى ،دهد پاسخ ما سواالت از شمارى بي مجموعه
 پديدارى خصوصيات عنوانه ب كه ىيها پيچيدگي  توضيح و شناخت

)Emergent Property (قبيل از هائى پديده. نيست شوند مي شناخته :
 يك هيچ به كه هستند ىيهاپديدار  موفقيت و خوشبختى، حيات، عشق،

 رنگ، نه و بو نه ددار طعم نه عشق. نيستند پاسخگو ما پنجگانه حواص از
 داشته دوست توانم مي من .شماردن يا شنيدن قابل نه است لمس قابل نه

. دنباش داشته دوست توانند نمي من بدن اعضاى از يك هيچ ولى باشم
 در عشقى ديگر تجزيه صورت در. ءجز نه است كل خصوصيات از عشق
 زندگى مهم هاى گزينه متاسفانه.  باشد مطالعه قابل كه  ماند نمي ميان

  ديدگاه كه ست ااي پيچيده پديدارهاى با درگيرى مستلزم ما روزانه
  .نيست آنبه  ييجوابگو  به قادر ىيتنها هب  تحليلى

گيري  هايي در مسير شكل به نظر شما به نظر شما چه جريان 
اند و چه افرادي   نقش داشته(System Movement)تفكر سيستمي 
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كداميك از اين  و اند؟  تالش كردهبيشتر از ديگران در اين مسير
  اند؟  شدهSystem Dynamics باعث ظهور اخصها به طور  جريان
 سيستمها تفكر ديدگاه ايجاد به اخير سال ٧٥ در كه جريانى چهار

 در اساسى نقش كه ها، جريان اين از هريك ارانذگ بنيان و است انجاميده
  :تندهس زير قرار به اند، داشته سيستمها تفكر توسعه
 General Systems Theory    سيستمها عمومى تئورى:  اول جريان

  )Boulding بولديينگ ، Ashbyاشبى ،Bertalanffy برتالنفى( 
 اشبى ، Wienerوينر نوبرت ( Cybernetics سابرنتيك: دوم جريان

Ashby، بير استافورد Beer (  
 ،Singer سينگر (Systems Approach سيستمها روش: سوم جريان
  )   Churchman چرجمن ،Ackoffا ايكاف
 فارستر(  Systems dynamics ديناميك سيستم:  چهارم جريان

Forrester(   
  يك هر) فارستر و ايكاف  ( ممتاز شخصيت دو  گذشته، سال پنجاه در
 خود، طرفداران و شاگردان  گروه با متفاوت، كامال روشى و برداشت با

  .اند داده اختصاص بخود را سيستمها كرتف از عملى استفاده ميدان
        در را عمليات تحقيق گروه اولين چرچمن  همكارى با ايكاف
Case  Institute of Technology با عمليات تحقيق.  كردند ايجاد 
 همبسته يرهاىمتغ درگير رياضى هاى مدل  ساختن با و  نگر كل ديد يك
 مكه به را  Case خود موفقيت با  و شود مي روز  پيچيده مسائل و

 و شهرت اوج در ايكاف ولى. كند مي تبديل عملياتى علوم محققين
 تاسيس به دست معتبر دانشگاه  اكثر كه شرايطى در و خود موفقيت
 تحتي طوفان مقاله يك  نوشتن با بودند زده عمليات تحقيق  دپارتمان
   كه را آنچه Future of Operation Research is Past  عنوان
 ،دشمن به خود طرفداران خيل تبديل با و كند مي پنبه  بود رشته خود
 مديريت مدرسه و پنسليوانيا دانشگاه به انتقال  و  Case  ترك از ناچار

  .شود مي  Wharton وارتون
 عنوان تحت را خود علمى اثر ترين بزرگ ايكاف ،وارتون در

Purposeful Systems آن دنباله ب و كند مي منتشر ١٩٧٢ سال در 
 سيستمها متدولژى عنوانه ب را Interactive Design تعاملى طراحى

- اجتماعى پيچيده نظامهاى گانه سه هاى چالش به ىيگو پاسخ  براى
  نظامهاى با درگيرى  همبسته، متغيرهاى با مقابله  يعنى  فرهنگى،

) Purposeful (آزاده رفتار  درك و Self-organizing خودسامان
  .كند مي مختارتدوين خود ىها نظام

 و پويا رفتار شناخت درگير كه MIT دانشگاه استاد ،فارستر اما و 
 نتيجه اين به  بود اجتماعى نظامهاى Counter-intuitive غيرمتعارف

 چهارچوب در كه ما (cognitive ability) تشخيص قدرت كه ميرسد
 يافته تكوين امتغيره استقالل با ، (Open loop) مدارباز خطى نظامهاى

 با  (Closed loop)  مداربسته نظامهاى رفتار با مقابله در است

 رفتار شناخت براى و است مواجه بسيار دشوارى با همبسته متغيرهاى
 .ضروريست كامپيوتر كمكه ب عملياتى مدلهاى ساختن پويا سيستمهاى

 از ىيك  i-thinkدلـم مبتكر  Barry Richmond  ريچموند رىـب

 كه بيند مي غالب تفكر شيوه   در را اصلى  مشكل فارستر گردانشا بهترين
 فقر، اعتياد، چون: اساسى مشكالت حل  در اخير، سال پنجاه طى در

     .است مانده  ناتوان ثروت  توزيع و وادىس يب جنايت،
 حال همه در حاكم احزاب هاى ايدئولوژى از نظر صرف كه تفكرى شيوه

  كه تفكرى شيوه.  است رسانده خسته و ابجو بى حل راه  يك به  را ما
 با چنان ،معلول و علت طرفه يك روابط و تحليلى ديد و علمى انگ با

  با مقابله در آن ىيارسان رغم علي كه است شده عجين ما ذهنيت
 رو اين از.  نداريم را نآ جايگزينى ىيتوانا اجتماعى پيچيده هاى پديده
 باطل دورى در و شود يم سازتر مشكل بار هر هايمان جواب
  .ايم مدهآگرفتار

 مدلهاى از استفاده با كه است بديعى ابتكار سيستمها، ديناميك روش 
 رفتار )بازخوري منف و مثبت مدارهاى ( سايبرنتيك اصول و عملياتى
     چون ىيافزارها نرم كمكه ب و گذارد مي نمايش  رابه سيستمها پوياى

i-think  رفنامتعا رفتار درك راه )counter-intuitive( نظامهاى 
  . سازد مي هموار را آشفته

 بزرگوار استاد دو اين كادميكآ نظام در متداول رسم مطابق متاسفانه،
 يك هر روش دليل مين هبه،اند نداشته باهم چندانى ميانه هرگز سيستمها

 سيستمها مسائل از خاصى جنبه به و يافته توسعه هم از مستقل نانآ از
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 اين دو هر با نزديك همكارى فرصت كه من اعتقاد به ولى .است پرداخته
 يكديگرند مكمل سيستمها تفكر اصلى جريان دو اين ام، داشته را استادان
  هاى چالش به جوابگوئى  براى توانگر روشى نانآ تركيب  كه بطوري
  .باشد مي امروز

پديده و نگر  تفكر كلآيا ممكن است كمي در مورد مفهوم  
  توضيح دهيد؟ماني خودساز

 بازده ،)Structure (ساختار كه است استوار فرض براين نگر گل تفكر
)Function (توليد چرخه الخرهاب و )Process( جنبه به ناظر هريك 

)  context (نآ گيرنده بر در محيط با و است سيستم يك كل از خاص
 ىا بسته مدار يا حلقه يك همبسته، كل .سازد مي را همبسته كل يك

)closed loop( نقش بقيه گيرى شكل در يك هر كه متغيرهاست از 
 زمان يك در و يكديگرند ملزوم و الزم كل در كه طوريه ب دارد اى عمده

 شناخت كه ست احديه ب وابستگى اين اهميت .افتند مى اتفاق اًماتو
 نتيجه در .است ممكن متغيرها ساير با ارتباط در فقط متغيرها از هريك

 كرارىـت جوىـستـج روش از ادهـاستف لزمـمست ختاـنـش نـاي
)Iterative search( تناوبى تكرار كه دانيم مي البته .است )iteration (

 تكرار از پيچيده هاى پديده خلق در هم طبيعت.  است پيچيدگى فهم كليد
 و مطالعه نتيجه در .كند مي استفاده) algorithm (ساده فرمولهاى تناوبى

 نظام يك محيط بستر در توليد چرخه بازده، ار،ساخت: تكرارى جستجو
 .ندارد وجود مطلق دانش سيستمها ديدگاه از .است كل شناخت كليد

 كه پايانى آنست، پايانى نتيجه بلكه نيست جستجو يك شروع نقطه حقيقت
 اهيتـم  درك به توان مي فقط ،تناوبى تكرار هر با.  ندارد هم پايانى
  .شد نزديكتر هاپديده

 است مباحثى از يكى (Self-organization) خودسامانى پديده اما و
 پيچيدگى، نظريه م،وكوانت نظريه يعنى روز، آوانگارد چهارنظريه هر كه

 مشترك دريافت يك به نآ درشناخت اسيستمه نظريه و آشفتگى، نظريه
   .اند رسيده

 باز نظامهاى چگونه كه ام داده نشان  تفصيله ب خود قبلى نوشتارهاى در
 رغم على و دارند ساخته پيش نظم يك سوىه ب حركته ب شديدى تمايل

 اين سوىه ب حركت. كنند مي دنبال نراآ خاصى سماجت با موجود موانع
 چگونگى كه دارد نام خودسامانى سيستمها ديدگاه از ساخته پيش تصوير

 مادامى نتيجه در و .شود مي پديدار قوم يك فرهنگى ساختار بستر در نآ
 بدون آن از حاصل ثانوى نظم و فرهنگ يك دهنده سازمان اصول هك

 سطوح تمام در فرهنگ اين از منبعث اجتماعى نظامهاى بماند ثابت چالش
  .كرد خواهند تكرار خود در را خود) نظام لك و سازمان، گروه،(

ماهيت ها داراي عموميت كافي براي داشتن  آيا علم سيستم 
توان تفكر  آيا مياشد؟ و ب بخش علوم سنتي باشد، مي علمي كه وحدت

  سيستمي را يك زمينه مستقل علمي به حساب آورد؟ 
 اقتصاد شيمى، فيزيك، مثل سيستمها تفكر آيا كه ست ااين منظورتان اگر
 مطلق طوره ب شما جواب است علمى مستقل رشته يك روانشناسى يا

 مانند كه ست ااين در سيستمها تفكر ارزش و اهميت تمام. است منفى
 تفكر يك  بلكه باشد نمي خاص جنبه يك بر ناظر علمى ديسيپلين يك
 مسائل با درگيرى براى متدولوژى يك و شناخت روش يك ، نگر كل

 .دارد كاربرد زندگى شئون تمام در كه پديداريست خصوصيات و پيجيده
 زمينه در سيستمها رتفك از ست اكاربردي سيستمها مهندسى مثالً

  . توليدى و اطالعاتى سيستمهاى
 طراحى و ماهيت شناخت ى،كپزش تحقيقات در سيستمها تفكر روزها اين

 مسائل و مديريت فرهنگ، قدرت، يادگيرى، كنترل، اطالعاتى،: نظامهاى
 تضادهاى حل  بالخره و ،نقشى بي اعتياد، فقر، قبيل از اجتماعى پيچيده
 خاص رشته يك به ن آكردن محدود .كند مي ايفا اى سازنده نقش  گروهى،

  .  آنست نابودى حكم علمى مستقل و
 ١٩٧٠ دهه در صنعتى مديريت سازمان هاى پروژه ليست به كوتاه نگاهى

 كاربرد وسعت و دامنه اخير سال بيست در Interact موسسه مشتريان و
  .سازد مي شكارآ را سيستمها تفكر

هاي  ها و تفكر سيستمي در دانشگاه ميزان نفوذ علم سيستم 
هاي اصلي  چگونه است؟ و زير ساختاي مستقل  جهان به عنوان رشته

  براي اشاعه تفكر سيستمي و تجاري يك كشور چيست؟
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 اساس بر جهان دانشگاهاى اتفاق به قريب اكثر كه واقعيت اين به توجه با
 تعصب با ها ديسيپلين اين از هريك و دان يافته سازمان سنتى هاى ديسيپلين
 توجه با و كنند مي دفاع خود خاص محدوده از دندان و چنگ با و خاص

 اسير خاص ديسيپلين يك محدوده در تواند نمي سيستمها تفكر اينكه به
 همكاران توسط ارزشيابى بسته نظام به توجه با ديگر طرفى از بماند

(peer evaluation) در سيستمها تفكر نفوذ ميزان ها دانشگاه بر حاكم 
 چند در جز ها دانسته اين و است بوده محدود بسيار جهان دانشگاهاى

 در) امريكا در مديريت و فنى معروف هاى دهكدانش( استثنائى مورد
 اكثر روزها اين .است نداشته اى عمده نقش دانشگاهى نظام كل هاى گزينه

 از دستچينى يا  اى، مشاوره و ىتحقيقات هاى سازمان در سيستمها متفكران
  .مشغولند مديريت يا فنى هاى دهكدانش
 بحث يك به محدود متاسفانه زمينه، اين در ساز كار تحول يك ايجاد
 است فرهنگى و عاطفى جنگ يك مستلزم بلكه نيست كادميكآ و علمى

 انتخاب را راه اين كه اى ديوانه .طلبد مي نيز شهامت آگاهى از گذشته كه
  .  است واقف خود ىيتنها به كند

. پردازي شناخته شده است آقاي راسل ايكاف در ايران نظريه 
 كمي در مورد تجربه همكاري با ايشان و به خصوص كتاب لطفاً

كه به صورت مشترك با ايشان نوشته شده تفكر سيستمي اخيرتان 
  .است توضيح دهيد

 بارهدر اول و بروم تر عقب قدرى نيست بد سوال اين به جواب براى
 بود اتفاقى كامالً امرى كه سيستمها علوم با خود درگيرى چگونگى
   .دهم توضيح

 در ١٩٦٠دهه اوليه اىــهسال در كه است رارــق اين از انــداست
 رـآخ الـس در. خواندم مي مهندسى ا،ـكاليفرني اهـــدانشگ ى،ـركلــب

 ردـكارب و اميكـرمودينـت هـب بردم پى هـك بود انيكـمك مهندسى هـرشت
 كندى اف انـج  انـزم همين در انهـخوشبخت .دارمـن چندانى قهعال آن
 به اگارينـگ سفر هـب العمل عكس در بود شده اـامريك جمهور رئيس كه
 هـامـرنـب كـي هـك واستـخ ىـركلــب جملهنمِ اهـدانشگ دـچن از اـفض
 هـك مـه نـم. كنند رـداي اـسيستمه دسىــمهن دريسـت راىـب ايشىـزمآ

 در را ودـخ دمـش وفقـم ودمـب هـرشت تغيير راىـب اى هـانـبه دنبالـب
  .كنم جا آزمايشى برنامه اين  گزيدگان عـجم

  

 زمان نآ در سيستمها مهندس رشته اختصاصى دروس
 Information Theory, Cybernetics, Systems Design:شامل

 كه شديم متوجه راه انتهاى در ولى.  بود Engineering Economy و
 علمى بست بن  يك  انى،زم مقطع نآ در خود زيبائى همه با رشته اين

 اطالع من كه نجاآ تا. باشد نمي مقدور آسانى به آن ادامه امكان و است
 موزشآ براى كامل برنامه يك كه بود IBM در تنها زمان نآ در دارم

 كه شدم موفق و كرد يارى من با  شانس.  داشت وجود سيستمها مهندسى
 ١٤٠٠ از بعد.  شوم مشغول IBM در ها سيستم مهندسى موزآكار  بعنوان
 سيستمها مهندس واقع در كه بود IBM موزشىآ مراكز در شركت ساعت
 موريتأم  IBM طرف از داشتم كه اى عالقه خاطره ب بعد چندى.  شدم
 روز مد به سيستمها زمينه در ناگهان كه را عمليات تحقيق روش كه  يافتم
 اين از. نمك تدريس  IBM آموزشى مراكز در و بياموزم بود شده تبديل

 دنيا.  شدم آشنا او  Operation Research و ايكاف با غياباً كه بود جا
 فكر و بودم سرگرم عمليات تحقيق با ها مدت بودند، داده من به را
.  كرد تسخير را دنيا توان مي كامپيوتر چند كمك و روش اين با كه كردم مي
.  مدآ سر به جالب طرح چندين انجام از پس رويا اين سفانهأمت ولى

 !شود نمي اداره گويند مي راست كه  كساني توسط دنيا كه شدم متوجه
 گذارىتاثير به ربطى رياضى مدلهاى طريق از جواب بهترين آوردن بدست

 در يابى بهينه جزه ب ترى پيچيده ضوابط و ندارد گيرندگان تصميم بر
 اررفت چگونگى به كه بود اينجا از. است مطرح زندگى هاى گزينش
 از تازگىه ب كه )Purposeful Systems( مختار خود و آزاده نظامهاى
 متفكرين ديگر با راه اين در. شدم عالقمند بود شده مطرح ايكاف طرف

 كتاب و بير استفورد سيستمها، عمومى تئورى و برتالنفى: قبيل از سيستمها
Brian of the firm، سفانهأمت .شدم شناآ چرچمن و بولدينگ وافكار 

 كه احترامى و عالقه همه با. نبود همساز IBM راه با ديگر من جديد راه
. نداشت كششى من براى ديگر كامپيوتر با زدن سروكله داشتم IBM به
 اين در. بودم شده اجتماعى نظمهاى پيچيده  مسائل با درگيرى آلوده من
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 انسازم عامل مدير تازگى به كه نيازمند رضا مهندس راه سر اتفاقى  موقع
 كه نيازمند مهندس .گرفتم قرار بود شده ايران صنايع نوسازى و گسترش

 خوشش من هاى ديوانگى از بود ايران صنعتى پيچيده مسائل گير در خود
 خود كه صنعتى مديريت سازمان عامل مديريت به خود جاى به مرا و آمد
 هامتىـش با دننيازم.  كرد صوبـمن بود آن لـرعامـمدي اولين و سـسؤم

 به بود ساخته دل خون با خود كه را سازمانى كه داد اجازه من به نندمابي
 و طبع علو اين با را كسى هرگز من. كنم تبديل سيستمها تفكر مركز

 و نيازمند مهندس كامل حمايت با .ام نديده پرورى مدير شگرف ظرفيت
 اوليه برداشتهاى مديريت سازمان در همكارانم روز شبانه و  دريغبي كمك
 اىـپروژه امـانج .دـدرآم راــاج به و دـش ميلـتك مهاـسيست رتفك

“New Economic Order” و “Goals for Mankind ”توسط كه 
 نام شد اجرا  رم كلوب و ملل سازمان براى بترتيب مديريت سازمان
 سيستمها كار به كه نادرى موسسات رديف در را صنعتى مديريت سازمان
 و ها هـيافت مديريت جهانى هكنگر دعوت به. آورد در بودند مشغول
 عرضه ونزوئال سـكنفران در سيستمها زمينه در را مديريت سازمان تجارب
 و Purposeful Systems كتاب بتازگى كه ايكاف. كردم

Redesigning the Future با مرا هاى گفته بود كرده منتشر را  
 به كه سفرى  در١٩٧٥  سال در و يافت همĤهنگ خود جديد برداشتهاى
 به مديريت سازمان در و كرد توقف ايران در راه بين در داشت هندوستان

 كه كرديم جدل گاهى و نظر تبادل هم با تمام روز سه. مدآ من ديدن
 قدر همين فقط است خارج مقال اين حوصله از زيبائى همه با نآ جزئيات
 ،قدرت بعد چهار  تعامل در را اجتماعى نظام يك رفتار  من كه بگويم

 چهار درتعامل آنرا ايكاف صورتيكه در ديدم مي ارزشها و دانش، وت،ثر
 ايكاف دعوته ب ما بحث. دانست مي ارزشها و دانش ،ثروت ،زيبائى بعد
 نظام كه رسيديم نتيجه اينه ب هفته يك از بعد يافت، ادامه فيالدلفيا در

 و است زيبائي و ارزشها دانش، ثروت، قدرت، بعد پنج داراى اجتماعى
 زيبائى بعد درك با اجتماعى نظام ماهيت و سيستمها تفكر از من دگاهدي

 تمام در و گذرد مي ديدار اين از سال ٣٢ نزديك كنونا .يافت تازه مسيرى
 در. است بوده من شريك و همكار دوست، ، مرشد معلم، او سالها اين

 در يكماه مدته ب بار هر و يكبار سالى حداقل انقالب از قبل سالهاى

 استاد ايكاف پيشنهاد به ١٩٧٧ سال در و بود ما مهمان مديريت زمانسا
 اـلوانيـپنسي دانشگاه وارتون ديريتـم  دهكدانش در سيستمها علوم وابسته

  يسـرئ  عنوانـب را ودـخ پست افــايك  ١٩٧٩ لاـس در و دمـش
Bush Center)  من به) وارتون مدرسه سيستمهاى علوم تحقيقات مركز 

 ايجاد را INTERACT موسسه اتفاق به ١٩٨٦ الس در و. كرد واگذار
 سايت در توانيدمي تمايل صورت در نراآ اتكلي كه كرديم

www.interactdesign.com  بيابيد.  
 ,Systems Thinking كتابم آخرين محتواى باره در شما پاسخ در اما

Managing Chaos & complexity در كه كتاب اين  بگويم بايد 
 تفكر بنيادى اصل چهار تركيب با است شده چاپ تجديد ٢٠٠٦ سال

  نظريه و شفتگىآ نظريه هاى يافته آخرين از برخوردارى و سيستمها
 يك معرف كتاب اين .است يافته تدوين موكوانت نظريه  و پيچيدگى
 اصلى جريان دو هر آن در كه سيستمهاست متدولژى از جامع برداشت

 و”  سيستمها ديناميك “و يابند يم پيوند منسجم كل يك در سيستمها تفكر
 هاى توانائى با وقتى تركيب اين.گردند مي يكديگر مكمل” تعاملى طراحى“

 خود هاى نظم رفتارى ماهيت عميق درك و نگر، كل تفكر آور شگفت
 جوابگوى  كارسازى حد تا كه سازد مي توانگر روشى شود مي مأتو  سامان
   .. ماست امروز دنياى  پيچيده مسائل  هاى چالش

نهايت  به خاطر وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد از شما بي 
  .متشكريم

 موفقيت . باشد بوده شما سواالت جوابگوى فوق مطالب كه اميدوارم
  .كنم  را آرزو ميشما بيشتر

 


