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 الم و احوالپرسیس

 ...دوست گرامی و گلم سالم

مدیر . پور هستممن سید محمد باقر

وبسایت و دو پیج اینستاگرام نگرش 

 . نیک

 تصمیم داریبه تو تبریک میگم که 

همراهی تو  که عضو ویژه بشی.

 .باعث افتخار منه

بهت قول میدم که مطالب بخش ویژه سایت می تونه تأثیر فوق العاده 

ای توی زندگیت داشته باشه، به طوری که تا آخر عمرت نگرش نیک 

رو یادت نمیره، همونطور که برای من و همینطور تمام اعضای ویژه ای 

  ، این اتفاق افتاده.دیدیم و اجرا کردیمکه این مطالب رو 

برات آماده کردم و سعی کردم به تمام سواالت من این دفترچه رو 

 احتمالی قبل از ثبت نام که ممکنه برات پیش بیاد، پاسخ بدم.
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باز هم اگه سوالی بود که توی دفترچه پیدا نکردی، می تونی با من 

 با کمال میل راهنماییت می کنم. تماس بگیری

 

 راه های ارتباط با من

 :ارسال پیامک و واتساپ، یتماس تلفنماره ش

09901136085 

 

 ویژه چیه؟ بخش
راه اندازی کردم ولی تا سال  1396من سایت نگرش نیک رو از سال 

بخش ویژه ای در کار نبود و فقط مقاالت و ویدیوهای مختلف  1399

 کوتاه یا سمینارهای جول اوستین رو قرار می دادم.

 ذهنم باز شد ،ز اینکه از خدمت سربازی برگشتمس اپ 1399تیر  14

یه قسمتی رو به سایت ه به ذهنم رسید. ژو ایده ساخت بخش وی
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 توش ویدیواضافه کردم به اسم بخش ویژه و تصمیم گرفتم هر روز 

 بذارم.

 می دونی چی شد که هر روز خواستم ویدیو بذارم؟

 چون به این آگاهی و درک رسیده بودم که:

( من همونطور که هر روز جسمم نیاز به غذا داره، روح من هم نیاز به 1

غذا داره که این غذای روح من میشه آموزش و یادگیری، میشه 

 دریافت اطالعات مثبت.

خودم رو در معرض اطالعات مثبت قرار ندم، هر روز ( اگر خودآگاه 2

به صورت ناخودآگاه توسط شرایط و محیط اطرافم با اطالعات منفی 

 بمبارون میشم.

 این دو دلیل اصلی من برای راه اندازی بخش ویژه سایت بود.

تصمیم گرفتم برترین آموزش ها رو از برترین اساتید دنیا توی سایت 

ها رو توی یه قسمتی از سایت که بهش میگم قرار بدم و این ویدیو

 قرار دادم. ،«بخش ویژه»
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 خالصه بخوام بگم:

مثل یک گنجینه طالست که « بخش ویژه»

حکم کلید این گنجینه طال « اشتراک ویژه»

رو داره که اگه داشته باشیش می تونی به 

محتویات این گنجینه طال که همون آموزش 

است، های ویدیویی برترین اساتید دنی

 دسترسی پیدا کنی.

 

 شرایط اشتراک های ویژه چیه؟

ت ه محتویاو ب این گنجینه طال رو باز کنی بدر برای اینکه بتونی

ه تا کلید رو داشت هس، باید یکی از این داخلش دسترسی پیدا کنی

 که بهش میگم: باشی
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 هزارتومانی 149 ماهه 3اشتراک ویژه  -1

دسترسی  ماهه به تمام مطالب بخش ویژه 3با داشتن اشتراک 

پیدا می کنی به غیر از سمینارهای جول اوستین و کتاب هایی 

ماهه می  3ک تهیه اشترا برای  که توی سایت ترجمه می کنیم.

 :روی لینک زیر کلیک کنید ونینت

 ماهه 3اشتراک تهیه 

 

 هزارتومانی 249ساله  1ه ژویاشتراک   -2

اضافه کردم و مخصوص افرادیه که فقط  اشتراک رو اخیرا  ین ا

مثل سمینارهای جول  ،موزش های جول اوستین رو می خوانآ

سمینارهای جول  اوستین با زیرنویس فارسی یا صوت فارسی

اوستین و همچنین این اشتراک به سمینارهای دوزیرنویسه و کتاب 

ها هم دسترسی داره که برای تقویت زبان می تونین ازشون 

 استفاده کنین.

https://negareshenik.ir/shop/?add-to-cart=21997
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روی لینک زیر  ونینتمی  ول اوستینجساله  1ک تهیه اشترا برای 

 :کلیک کنید

 ساله جول اوستین 1اشتراک تهیه 

 

 (کامل) هزارتومانی 399 ساله 1اشتراک ویژه   -3

ساله دسترسی کامل به تمام محتویات سایت داره،  1اشتراک ین ا

ساله بهش  1یعنی چیزی نیست توی سایت بذارم و اشتراک 

 (درصد داره 100، دسترسی )فول آپشنهدسترسی نداشته باشه. 

 ساله 1اشتراک تهیه 

 

به تمام محتوای ویژه ، بگیرمهزارتومانی رو  149ماهه  ۳اگه اشتراک 

 دسترسی دارم؟

به غیر از سمینارهای داره، ماهه به همه چی دسترسی  3، اشتراک خیر

کتاب هایی که توی  و( و متنی تیتصویری و صو)کامل جول اوستین 

https://negareshenik.ir/shop/?add-to-cart=21995
https://negareshenik.ir/shop/?add-to-cart=22000
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تا  3)این کتاب هایی که ترجمه می کنیم هم  سایت ترجمه می کنیم.

ارن دنسخه ویدیویی، پی دی اف فارسی و انگلیسی و صوت انگلیسی 

 که فوق العاده برای تقویت زبانت هم مؤثره(

 

به تمام محتوای ویژه بگیرم، هزارتومانی رو  249ساله  1اگه اشتراک 

 دسترسی دارم؟

موزش های جول اوستین و کتاب ها آاین اشتراک فقط به  ،یرخ

 دسترسی داره.

 

 

به تمام محتوای ویژه بگیرم، هزارتومانی رو  993ساله  1اگه اشتراک 

 دسترسی دارم؟

 ه دسترسی کامل خواهید داشت.ژدرصد مطالب بخش وی 100به  ،لهب
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 چطور می تونم در بخش ویژه ثبت نام کنم؟

در بخش ویژه ثبت نام کنی و ویدیوها رو دانلود برای اینکه بتونی 

 ، این دو گام رو باید طی کنی:کنی

 گام اول: اشتراکت رو انتخاب کن

 ام دوم: نحوه ثبت نامت رو انتخاب کنگ

 ثبت نام از طریق سایت:  -1

 از لینک زیر اقدام کن

https://negareshenik.ir/vip 

 ثبت نام از روش کارت به کارت: -2

 توی مبلغ اشتراک مورد نظرت رو به این شماره کارت واریز کن و

 . واتساپ به من اطالع بده راهنماییت می کنم

 شماره کارت:

6037997121025259 

 سید محمد باقرپور

https://negareshenik.ir/vip
https://negareshenik.ir/vip
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 واتساپ:

 09901136085 

 چرا باید اشتراک ویژه تهیه کنم؟

بایدی در کار نیست، ولی اگه تهیه کنی من بهت قول میدم که 

میشه یکی از نقطه عطف های زندگیت و برای همین براش گارانتی 

درصد بازگشت وجه هم گذاشتم چون تأثیر این ویدیوها رو خودم  100

توی زندگیم دیدم. تمام ویدیوهای سایت رو اول خودم می بینم و اگه 

ترجمه و زیرنویس می کنم و توی بخش ویژه  ،ببینم برام مفید بودن

 برای تو هم می ذارم ببینی.

 

 تا مزیت عالی داره: 4چون ازت می خوام اشتراک ویژه تهیه کنی 

 یحوزه ها دیاسات نیبهتر یآموزش ها نیدتریجد یتون می -1

خودمون و  یرو با ترجمه اختصاص ایدن تیمختلف موفق

 .یکن افتیبا فونت درشت و مناسب در یفارس سیرنویز
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من هر روز  ،یکن افتیدر دیجد یویدیو کیهر روز  یتون یم -2

کنم تو بعدش  یاضافه م تیعصر به سا 5رو راس ساعت  ویدیو

 .یدانلود کن یایب یتون یم یهر وقت دوست داشت

 یکن ادیپ یگذشته تا امروز دسترس یوهایدیبه تمام و یتون یم  -3

 ایتبلت  ،یگوش یو تو یدانلود کن یو هر کدوم رو که خواست

 .یخودت داشته باش یبرا یکن رهیلپتاپت ذخ

 یوهایدیو هم با و یخودت کار کن یرشد فرد یهم رو یتون یم -4

 ذارم، زبان یکه برات م یهمزمان یسیو انگل یفارس سیرنویدو ز

 .یکن تیرو با لذت تقو تیسیانگل

 

 بخش ویژه می تونن برام مفید باشن؟از کجا بدونم مطالب 

قبل از اینکه ثبت نام کنی، می تونی تست کنی خودت ببینی که برات 

 دو تا روش بهت پیشنهاد می کنم: مفیدن یا نه.
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تمام آموزش هایی که توی سایت می ذارم، قسمت اولشون رو از  -1

 شی:بلینک زیر به صورت رایگان می تونی دانلود کنی و باهاشون آشنا 

https://negareshenik.ir/category/episodeone/ 

 

مچنین توی پیج دوم اینستاگرام نگرش نیک هم برشی از ه -2

ویدیوهای بخش ویژه سایت رو دارم می ذارم، می تونی اول بری 

ویدیوهای پیج دوم اینستاگرام رو ببینی، اگه دیدی برات مفید بودن 

و خواستی نسخه کامل شون رو داشته باشی، می تونی اشتراک ویژه 

 تهیه کنی.

 ام:پیج دوم اینستاگر آدرس

http://instagram.com/negareshenik2 

 

https://negareshenik.ir/category/episodeone/
https://negareshenik.ir/category/episodeone/
http://instagram.com/negareshenik2
http://instagram.com/negareshenik2
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 نظرات و نتایج اعضای ویژه رو از کجا بخونم؟

نظرات برخی از دوستان ویژه گلم که لطف کردن باهام به اشتراک 

گذاشتن رو من توی این صفحه قرار دادم، اگر دوست داشتی می تونی 

 نظرات صوتی و هم متنی شون رو توی این لینک بشنوی و بخونی:هم 

https://negareshenik.ir/results 

 

ی تونم پولم رو پس ماگر پس از ثبت نام از خریدم پشیمون شدم 

 بگیرم؟

درصد  100بازگشت بله خرید شما با ریسک صفر هست و من 

برای اشتراک ها گذاشتم، یعنی اگر تا  روز 30بازگشت وجه به مدت 

روز پس از ثبت نام به هر دلیلی پشیمون شدی، می تونی از طریق  30

از محمد، من »راه های ارتباطی مثل واتساپ بهم پیام بدی و بگی 

بدون اینکه هیچ سوالی ازت بپرسم،  من هم«... خریدم پشیمون شدم

https://negareshenik.ir/results
https://negareshenik.ir/results


 

 13 

ساعت بعد مبلغ پرداختی رو برات  48شماره کارتت رو می گیرم و تا 

 با کمال میل واریز می کنم.

چون هدفم اینه که فقط و فقط توی سایت نگرش نیک حالت 

خوب باشه و مطالب مفیدی دریافت کنی که بتونه توی زندگیت تأثیر 

 ... اینطوری حال منم خوبه. بذاره و زندگیت رو بهتر کنه

 

 من نتونستم آنالین از سایت ثبت نام کنم، چیکار کنم؟

توی واتساپ بهم پیام بده، ثبت نامت رو از روش کارت به کارت 

انجام بده، من کارهای ثبت نام و فعالسازی اشتراک رو برات انجام 

 میدم و راهنماییت می کنم. 

 واتساپ:

 09901136085 
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 چند وقت یک بار آپدیت میشه؟ بخش ویژه هر

 5بخش ویژه سایت نگرش نیک بدون استثناء هر روز راس ساعت 

 عصر حداقل یک ویدیو بهش اضافه میشه.

 

 ویدیوهای بخش ویژه دوبله هستن یا زیرنویس فارسی؟

تمام ویدیوها زیرنویس فارسی دارند و اصال  ویدیوی دوبله نداریم. 

در کنار زیرنویس فارسی، زیرنویس درصد ویدیوها هم  90بیش از 

 انگلیسی هم دارن )برای تقویت زبانت عالیه(

ه اوستین رو ب دارم صوت فارسی کتاب ها و سمینارهای جول اخیرا  البته 

 .سایت اضافه می کنم
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تماشای آنالین ویدیوهای بخش ویژه رو میشه دانلود کرد یا فقط 

 دارن؟

هر دو، شما هم می تونی ویدیوها رو دانلود کنی و توی گوشی، تبلت 

ی ویا لپتاپت ذخیره کنی برای خودت داشته باشی و هم می تونی از ت

 سایت به صورت آنالین تماشا کنی.

 

 دسترسیم فعال میشه؟چه مدت پس از تهیه اشتراک ویژه، 

بالفاصله پس از ثبت نام، اشتراک شما فعال میشه و می تونی 

 ویدیوها رو دانلود کنی.

 

 سوال خودم رو پیدا نکردم، چیکار کنم؟

نام، حتما هر جا نیاز به راهنمایی داشتی، چه قبل و چه بعد از ثبت 
 توی واتساپ به من پیام بده با کمال میل راهنماییت می کنم:

 099011360 واتساپ:


