
 

 

 +سایت مأموریت نامه معرفی

 

 :+سایت مأموریت فلسفه وجودی

یک مأموریت مهم دارند که باید آن را پیدا  خود تمام انسان ها در زندگیبر این باوریم که  +ما در سایت مأموریت

کنند و برای رسیدن به آن در تالش باشند، آن زمان است که زندگیشان معنای واقعی به خود می گیرد و موفقیت های 

 : دلیل این باور ما این است که خداوند در قرآن فرموده .بزرگی به وجود می آیند

 111آیه  المؤمنونسوره / شوید ایم و اینكه شما به سوى ما بازگردانیده نمى آیا پنداشتید كه شما را بیهوده آفریده

 72آیه  سوره ص /ایم ما این آسمان و زمین و آنچه را که میان آنهاست به باطل نیافریده

راه رسیدن به یک زندگی موفق را  "و اعضاء مخاطبان" کاربران به کنیم تالش می +ر ما در مأموریتدر این مسی

و به آن  مأموریت خود را در زندگی پیدا کنند سایت بتوانندکاربران نشان دهیم و تمام تالش ما در این راستا است تا 

این است که عوامل  +تمأموریسایت سعی ما در تمام  .دست یابند و فرد موفق، مفید و تأثیرگذاری در جهان باشند

یم و به این موضوع بپردازیم که چرا بسیاری از انسان ها در زندگی موفق نیستند و راه حل این کنبیان موفقیت را 

ردن با پی ب ،؟موضوع چیست؟ و چگونه است که تعداد کمی از انسان ها موفق هستند و دالیل موفقیت آنها کدام است

پایدار و در حال رشد  و خوشبختی تبه سمت موفقی +د همراه با سایت مأموریتتوانن میکاربران به این دو موضوع 

 .دگام بردارن

 :ریشه نام مأموریت

کاری که انجام آن از سوی مقامی واگذار و خواسته شده ": مأموریت در لغت نامه دهخدا اینگونه تعریف شده است

  ."است

 :+خدمات سایت مأموریت

تمرکز اصلی ما روی  ؛سایت می باشدکاربران  طیف وسیعی از اقدامات مفید برای موفقیت +خدمات سایت مأموریت

و بر روی چهار حوزه کلیدی تمرکز  استو کمک به پیدا کردن مأموریتشان در زندگی  +کاربران مأموریتموفقیت 

در سایت مفیدی  سیاربمقاالت در این راستا  ؛شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی موفقیت در زندگی: کرده ایم

 +یین شده به سایت مأموریتعی متنوع دیگری در راستای اهداف تو در آینده بخش هاقرار داده می شوند  +مأموریت

 .اضافه خواهند شد



 

 

 است؟ کاربرانی مناسببرای چه  +سایت مأموریت

به  خواهند و می هستند و خوشبختی دوست دار دانش و جویای موفقیتاست که  کاربرانیبرای  +سایت مأموریت
دانند بیهوده به این دنیا  میچرایی زندگی خودشان می گردند،  به دنبال، کسانی که حرفه ای زندگی کنند معنای واقعی

استعدادها و توانایی انسان دانند  برای کسانی که میمهم به دنیا آمده اند،  مأموریتینشده اند بلکه برای انجام  فرستاده
 .کشف کنند و از آنها بهرمند شوند را در درون خود خواهند این استعدادها و توانایی ها دارد و میری بیشماهای 

را  زندگیمسیر آمیز دنیا را کشف کنند، ی اسرارو راز ها رمز خواهند برای کسانی است که می +سایت مأموریت
که به دنبال تفکر و تعقل هستند تا  کسانیبرای  .م بگذارند تا از زندگی خود یک شاهکار بسازندبیابند و در آن قد

سایت . نه آنکه تنها به سپری شدن روزها و شب ها بنشینند یک انسان موفق بسازند زندگی را زندگی کنند و از خود
باشند و در زیبا تر کردن  ، مفید و تأثیرگذاریموفقخود فرد  خواهند به اندازه که می است برای کسانی +مأموریت

 . نقش داشته باشند است هزمینی که خداوند آن را برای انسان خلق کرد

 :اعتقادات

توانمندی ها و نقاط قوت و ضعف خود آگاه شویم و خودمان را بشناسیم، از باید ل از رسیدن به موفقیت بما معتقدیم ق
 .با آگاهی و دانش به پیش برویم

آرامش قدم برداشت و در راه رسیدن به موفقیت تنها چیزی  و ، باورایمان با که برای رسیدن به موفقیت باید ما معتقدیم
 .است و آرامش، باور ایمان که نباید از دست داد

که  کسانیتواند برای  دوش دارند که میه اند کوله باری از تجربه ها را ب ما معتقدیم افرادی که در زندگی موفق شده
 .دنخواهند موفق شوند مفید باش می

و بخش های  خواندن مقاالتو با  ما معتقدیم هر کس در این محفل است دوستدار دانش و رهسپار قله موفقیت است
 .به موفقیت بزرگی می رسد +مأموریت سایتمفید 

 :بیانیه مأموریت

داشته باشند و پس از پیدا کردن مهمی در زندگی توانند مأموریت  ن های عادی هم میما نشان می دهیم حتی انسا

در بخشی از سایت ما به معرفی افراد موفق می پردازیم و شما را  .بدرخشند خود توانسته اند در زندگی مأموریت خود

 تواند الهام بخش شما باشد، چرا که بسیاری از افراد موفق داستان زندگی بسیار این بخش می ؛کنیم با آنها آشنا می

 .تی با امروزشان به سر می بردنددر شرایط بسیار متفاو ر هیجان و شگفت انگیزی دارند و قبل از موفقیتآموزنده، پ  

تحول سایت کاربران شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی م که در زندگی می دهی قرار +در مأموریتما مطالبی را 

اتحاد بزرگی را در میان مردم کشور به وجود آوریم، اتحادی  ما می خواهیم. ایجاد کنیم ، پایدار و در حال رشدیمثبت

دانیم  زیرا می، از کشورهای موفق در جهان کنیمکه باعث شود، دست در دست هم دهیم تا با هم کشورمان را یکی 

 طورکه می دانید شعار سایت همان. بهترین فرهنگ، بهترین اقتصاد، بهترین تولید: ایران سزاوار بهترین ها است

و نهایت تالش یدن به این مأموریت متعهد هستیم ما برای رس" مأموریت ما موفقیت شما است"این است  +مأموریت

 .خود را به کار می گیریم

 :+مأموریتسایت ارزش های 

در زیر سایه پرچم اسالم و جمهوری اسالمی ایران است و تابع دستورات اسالم و  +سایت مأموریتفعالیت های  -1
 . کشورمان ایران می باشیم

 و خوشبختی ریت خدمت کنند و باعث موفقیتما حمایت افرادی را می خواهیم که بخواهند به کشورمان ایران و بش -7
 . شوند دیگران



 

 

و  باشندمرد عمل  بین بودن به آینده، خوش ، هوش باال،، تخصصمی خواهیم که عالوه بر داشتن دانش همکارانیما 
. که آن موفقیت تمام مردم دنیاستهستیم  +ا به دنبال آینده مأموریتم. به دست یابی اهداف بزرگ باور داشته باشند

برای رسیدن به این مأموریت بزرگ به افرادی با انگیزه، عمل گرا، سخت کوش، تمایل به کار عالی و گروهی، 
افرادی که خالصانه می  نیاز داریم، +مأموریتسایت اعتماد متقابل، روابط محترمانه و تعهد به باالترین استانداردهای 

کنیم بعد جهان  ورمان ایران را آبادبرای رسیدن به این مأموریت بزرگ اول باید کش. ن را ببینندخواهند موفقیت دیگرا
دست در  ،خاک ارزش قائلنددانند، برای تاریخ این  عزیزمان ایران مسئول می افرادی که خود را درقبال کشور. ار

تحقق این هدف سعی داریم محیطی سرشار از برای . دست ما دهند تا ایران را آنچنان آباد کنیم تا در جهان بدرخشد
گروهی ایجاد کنیم، محیطی که تعهد و عملکرد عالی را پاداش می دهد و تالشش در راستای  احترام، تشویق و کار
 .موفقیت دیگران است

گام های موثری  "میالدی 7271" خورشیدی ۴۱۴۱انداز  سند چشم تالش می کنیم تا برای رسیدن کشورمان به  -3
 . نکنیم مضایقه برداریم  و از هیچ تالشی برای پیشرفت کشور

خدمات مفید به مردم  محصوالت و ارائهباید در راستای جهانی شدن و  +سایت مأموریت و خدمات تمام فعالیت ها -4
 .برسانیمد تا بتوانیم نام کشورمان را به باالترین قله های موفقیت نجهان باش کشور و سراسر

تأسیس شده اند و آنهایی که در آینده تأسیس خواهند شد با  تاکنون که +سایت مأموریت وابسته به شرکت های -1
و  جدید که خلق محصوالت و خدمات شوند به فعالیت می پردازند رویکرد تحول در هر زمینه ای که وارد می

تا الهام  پایبند هستند و ارزش های آن ، اعتقادات+تو به اصول بیانیه سایت مأموری آنهاست یکاراولویت در نوآورانه
 .بخش دیگران باشیم

در دی ان ای سایت و خالقیت  نوآوریایده پردازی،  -6

 و ما همیشه از این سه نهادینه شده است +مأموریت

ن ها ما را به قله هر چرا که معتقدیم ای ،کنیم استقبال می

هیجان یکی از اصل های جدایی ناپذیر  و ندرسا هدفی می

است چون ما هر روز با ایده ها، + اکوسیستم مأموریت

 .نوآوری ها و خالقیت های جدید سروکار داریم

 کاربران: شرکای استراتژیک مانندمناسب با برخورد  -2
ی ها راه حل همراهانماندر هر بخش سعی داریم برای موفقیت  است و مهم بسیاربرای ما   +مأموریتو همکاران 

 .و همکاری بسیار اثر بخشی با هم داشته باشیم ارائه دهیم یمفید

 تحصیالت عالی کاربردی بوده و تا جای ممکن ساده بیان می شوند تا حتی افرادی که +سایت مأموریتمقاالت  -8
کنیم و سادگی قابل  ا حذف میما تا جای ممکن پیچیدگی ها ر. نشوندندارند در درک و اجرای آنها با مشکل مواجه 

+ چرا که کاربرپسند بون تمام بخش های اکوسیستم مأموریت الب و بخش های سایت قرار می دهیمتمام مطدر را درکی

 .برای ما بسیار اهمیت دارند

 :تصویری از آینده

چیزی کم مایکروسافت در بزرگی از گوگل، آمازون، اپل و  شده است،" جهانی"یک سایت +سایت مأموریت -1
 .ندارد

 .را نخبگان کشور تشکیل داده اند ای حال و آینده وابسته به آنو شرکت ه +مأموریتسایت کارمندان از %  82 -7

 .رسیده اند و خوشبختی تمام مردم مأموریت خود را در زندگی پیدا کرده اند و به موفقیت -3

ساختمان عظیمی ساخته شده است که در آن تمام فعالیت های  "روستای اسالمیه" فعالیت سایت مأموریتمقر در  -4
 .سایت انجام می شود



 

 

ترین شرکت  بزرگترین و فعالدر زمینه کاری خود  +مأموریت حال و آینده وابسته به ام از شرکت هایهر کد -1
 .های ایران شده اند

 .رشد کرده و دگرگون شده است اقتصاد کشور به صورت چشمگیری -6

 .تعهد دارنددر سراسر جهان همه مردم کشور نسبت به آبادانی ایران و کمک به رشد و موفقیت انسان ها  -2

 .اعضای مأموریتی موفق ترین افراد در کشور و جهان هستندو  مخاطبین -8

مطالبی که در باال  .هماهنگ کنند+" مأموریت"یت تمام افرادی که می خواهند در کنار ما باشند باید خود را با بیانیه سا
خوش  به نثل مأموریت .هستند و ما به هیچ عنوان از آنها عقب نشینی نمی کنیم +گفته شد بنیاد اصلی سایت مأموریت

 .آمدید

 :منبع

 +  سایت تخصصی مأموریت

.comtairoomamwww.  

 .+روابط عمومی مأموریت
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