
 ناناوجون رد سفنب دامتعا شیازفا
 سفنب دامتعا
 و اھ تراھم ھب تبسن دارفا ھک یھاگدید و درکیور .تسا نامیاھ تیلباق و اھ ییاناوت ھب نامیا و رواب یانعم ھب سفنب دامتعا
 دنکیمن ناھنپ ار دوخ فعض طاقن سفنب دامتعا یاراد درف .تسا اھنآ سفنب دامتعا نازیم هدننک نییعت دنراد ناشیاھ یدنمناوت
 .دنکیم شالت اھنآ ندرک تسرد یارب تبثم دید اب ھکلب

  

 ناناوجون رد سفن ھب دامتعا تیمھا
 شیپ یگدنز رد ھک ییاھ یتیاضران و اھ بیشن و زارف اھ دیدرت اب اھنآ دوشیم ثعاب ناناوجون رد سفن ھب دامتعا شیازفا

 اھ راشف نس نیا رد.دنوش ور ھب ور دوش دراو تسا نکمم ناشنالاس مھ تمس زا ھک ییاھراشف ای تسا ھتفرگ رارق ناشیور
 یور رب نارگید و شدوخ عقوت حطس و نارگید اب تباقر.دوشیم ناناوجون ریگ نابیرگ نالاسمھ فرط زا یتاساسحا و
 تسدب ار اھنآ و دننک ادیپ ار ناشفادھا دوشیم ثعاب اھنآ رد سفن ھب دامتعا دوجو.دوب دنھاوخ راذگ ریثات شسفن ھب دامتعا
 .دنک یرپس بوخ لکش ھب ار شا یناوجون هرود یروطنیا و دنروایب

  

 ناناوجون رد سفن ھب دامتعاناناوجون سفن ھب دامتعا رد نیدلاو شقن
 امیقتسم ،شدوخ ھب تبسن وا درکیور و ناتدنزرف تبسن امش رواب نازیم و ساسحا عون روطنیمھ ردام و ردپ راتفگ و راتفر
 ھب ناتدوخ رگا تسوا اب نارگید راتفر هدننک نییعت دیراد ناوجون اب امش ھک یراتفر.دراذگیم ریثأت شسفن ھب دامتعا یور
 .دنسانشب تیمسر ھب ار وا نارگید ھعماج رد دیشاب ھتشاد عقوت دیابن دیھدن اھب ناتدنزرف

  

 ناوجون سفن ھب دامتعا شیازفا رد نیدلاو فیاظو
  

 :دینک دروخرب ھنامرتحم-١
 تسین کدوک رگید وا.دینک راتفر وا اب لاسگرزب درف کی لثم دیاب سپ تسا ندش غلاب ھلحرم رد امش دنزرف ھک دینادب ار نیا
 ھب ھشیمھ.دینکن زیمآ ریقحت ار ناتیادص نحل تقوچیھو دینک ادص مارتحا اب ار ناتناوجون .دراد مارتحا عقوت امش زا و
 ناناوجون رد سفن ھب دامتعا شیازفا.دینک ھجوت شیاھ ینارگن و تالکشم

 :دینکن داقتنا دیناوتیم ھک ییاج ات-٢
 ناترظنب و تسین امش لیم قباطم ھک دنکیم یراک وا رگا .دنکیم دوبان ار امش ناوجون سفن ھب دامتعا ندرک شھوکن و داقتنا
 هابتشا رخسمت اب ار امش داقتنا اھنآ دینکیم داقتنا یناوجون زا امش ھک ینامز.دوش لح لکشم ات دینک تبحص وا اب تسا هابتشا
 .دینک تقد ناتدوخ نحل یور امتح دیتسھ داقتنا ھب روبجم ھک ینامز.دناامش یگدنکفارس ھیام ھک دننکیم روصت و دنریگیم

 :دنک راک شیاھ ییاناوت یور دیھدب دای وا ھب-٣



 دنمتردق عوضوم کی رد ھمھ تسین رارق و دراد یتوافتم فعض و توق طاقن سک رھ دنک کرد ناوجون دیھدب هراجا
 ناوجون ھک یلاح رد.دوشیم اھنآ نایم رد تباقر و تداسح سح و یمشچ مھ و مشچ داجیا ثعاب امش ندرک ھسیاقم.دنشاب
 ناناوجون رد سفن ھب دامتعا شیازفا.دشاب شدوخ ندرک رتھب رکف ھب و دنک ھسیاقم شدوخ اب ار شدوخ دنادب دیاب

 :دشاب ھتشاد یوق ھیحور دیھدب دای وا ھب-۴
 ات دربب الاب ار شلمحت ھناتسآ و دشاب روبص دنیبیم نارگید ای ھعماج تمس زا ھک ییاھ بیسآ لباقم رد دیھد دای ناتناوجون ھب
 رارق ریثات تحت ار وا سفن ھب دامتعا تالکشم رب ندز دنخبل و ندرک یروبصو شمارآ.دشاب ھتشاد یوق ھیحور ھجیتن رد
 دیابن ناونعچیھھب راک نیا و  دنناسرب بیسآ وا ھب دنناوتیمن رازآ ای ندرک هرخسم اب نارگید دنک کرد دیاب ناوجون.دھدیم
 .دھدب رارق عاعش تحت ار شسفن ھب دامتعا

 

 :دینک نیسحت ار ناوجون-۵



 شقیوشت کچوک دنچرھ شبوخ یاھراک نداد ماجنا رطاخب ھک ینامز .دیشاب تواخس اب ناتنادنزرف زا ندرک فیرعت رد
 ھب ھک دنک کرد ناتدنزرف دیھد هزاجا دیریگب رظن رد هزیاج شیارب دینک یعس یتح .دوریم الاب شسفنب دامتعا دینکیم
 ناناوجون رد سفن ھب دامتعا شیازفا.دینکیم راختفا شدوجو

 :دنرادن یتیمھا اھزیچ یخرب دییوگب وا ھب-۶
 ای نارگیزاب ،اھلدم ھیبش دنراد وزرآ .دنریگیم رارق دوخ نالاسمھ هورگ اب ندرک تباقر راشف تحت ناناوجون زا یرایسب
 نیا دییوگب .دینک تبحص وا اب.دنیبیم بیسآ شسفن ھب دامتعا دروخیم تسکش هار نیا رد یتقو.دشابروھشم دارفا رگید
 .تسا شدوخ زا لکش نیرتھب وا و درادن یتیمھا مھ اھردقنآ عوضوم

 :دیشاب دوخ ناوجون یماح-٧
 دامتعا شیازفا.تسا راذگ ریثات ناوجون سفنب امتعا یور رب نیدلاو یاھراتفر نیرت کچوک یلو دینادن ار عوضوم نیا دیاش
 ریگرد ھک تقو رھ .دنک ھیکت وا ھب دناوتب ھک تسھ یسک .دیتسھ وا نابیتشپ ھشیمھ امش ھک دشاب نئمطم دیاب ناوجون
 تالکشم و یناوجون .درذگیم دوز و تسا یگدنز زا یاھلحرم طقف نیا دیشاب ھتشاد رطاخ ھب دوش یفنم ای تبثم یتیعقوم
 و دیشاب روبص نارود نیا زا رذگ یارب سپ .دھدیم خر نینس نیا رد ھمھ یارب و تسامش دنزرف دشر دنور زا یشخب نآ
 .دیراذگب ناتدنزرف ھب کمک و یھارمھ یور ار ناتزکرمت مامت

 :دیھدب دای وا ھب ار یتسود یاھ تراھم-٨
 رد مارتحا لثم یدراوم رد دنناوتیم اما .دننک لرتنک ار ناشدنزرف  طباور و اھ باختنا دنناوتیمن نیدلاو مینادیم نام ھمھ
 طباور.دیراپسب شدوخ ھب ار باختنا اما دیھد ناشن وا ھب ار هار .دننک ییامنھار ار اھنآ فلتخم دارفا شریذپ و طباور
 .تسا جراخ ام یرتنک زا نامناوجون

 :دیریگب کمک یا ھفرح دارفا زا-٩
 بوخ رواشم ھی زا دادن باوج لح هار نیا رگا .دراد یبوخ ھطبار ناتدنزرف اب ھک دیریگب کمک یسک زا ادتبا لوا مدق رد
  .دیریگب کمک

 ینایاپ نخس
 یور دیاب سپ دنراد ناشناوجون سفن ھب دامتعا شھاک ای شیازفا رد ییازسب شقن نیدلاو ھک میدش ھجوتم بلطم نیا رد
 .دشاب ھتشادن ناوجون یور یفنم ریثات ھک دننک تقد دوخ یاھراتفر

  .دشاب هدوب دیفم امش یارب میراودیما ھک میداد ھئارا سفن ھب دامتعا شیازفا یارب ییاھراکھار

 .دینکیم لابند ار ساب یدیل یاھ ھعومجم ھک مینونمم

 
 


