
 تسیچ یتخبشوخ ھب ندیسر ریسم
 نایب شدوخ هاگدید ھب ھجوت اب ار یتخبشوخ سک رھ و درادن دوجو عوضوم نیا هرابرد یدحاو و قیقد فیرعت مییوگب دیاب
 یضعب الاح.دیربب تذل اھنآ زا.دیشاب ھتشاد تیاضر ساسحا دوجوم طیارش زا ھک مینکیم یتخبشوخ ساسحا ھک ینامز .دنکیم
 تسیچ یتخبشوخ.مینیبیم نت و حور یتمالس رد رگید یخرب و تایدام رد ار یتخبشوخ ام زا
  

 یسانشناور هاگن زا یتخبشوخ
 .ینورد تذل ینعی یتخبشوخ ھک تفگ ناوت یم .دریگ یم تاشن دارفا ینورد سح زا یسانشناور هاگدید زا یتخبشوخ

 ناونع تداعس و یدنمزوریپ ،شمارآ سح ینعم ھب یتخبشوخ ھک مییوگب دیاب میزادرپب یتخبشوخ یوغل ینعم ھب رت قیقد رگا
 تذل و یداش ساسحا،ینھذ هافر،یگدنز زا ینورد تیاضر ساسحا لماش یتخبشوخ یسانشناور ملع هاگدید زا اما.تسا هدش
 ردقچرھ ھک تفگ ناوت یم نینچمھ.تسین سمل لباق و تسا ینورد ساسحا کی یتخبشوخ عقاو رد.تسا یگدنز زا ندرب
 .دوشیم رتشیب نامنورد رد یتخبشوخ سح دشاب رتشیب نامفارطا طیارش و دوخ زا ام تیاضر ساسحا

  

 یتخبشوخ و تذل توافت
 زا .دوشیم صخشم دراد ھک یلعف تیعضو ای یگدنز زا درف تیاضر ساسحا اب ھک تسا یتلاح یتخبشوخ میتفگ ھک روطنامھ
 ھتشاد رظن رد ور ھتکن نیا .تسا یسنج ھطبار ای ژاسام ندروخ اذغ لثم یتاقافتا زا تاساسحا ندرک ھبرجت تذل رگید تمس
 ھظحل کی زا رتشیب الومعم ار یتخبشوخ.دراد رترادیاپ یتلاح تذل ھب تبسن یلو .تسین یمئاد تلاح کی یتخبشوخ ھک دیشاب
 یتخبشوخ ساسحا داجیا ھب دناوت یم تذل نینچمھ .دوشیم مامت ھیناث دنچ ضرع رد تذل ساسحا ھک یلاح رد مینکیم ساسحا
 .دشخب قیمعت ای تیوقت ار تذل ساسحا دناوت یم یتخبشوخ.دنک کمک

 .دننک لمع زین درف ھب رصحنمً الماک دنناوت یم ود نیا اما 

  

 دیھدب صیخشت ار بوخ ساسحا
 جازم دیاب دنوش تیوقت تاساسحا ھک نیا یارب .دینک تیوقت ناتدوخ رد ار بوخ تاساسحا دیاب یتخبشوخ ندرک تیوقت یارب
 تبقارم نآ زا دیاب دراد نایغط و یھاوخ هدایز دادعتسا اھ ناسنا ام لد ھک ییاج نآ زا اما .دوش ھتفرگ رظن رد درف ھقیلس و
 .دھدن رارق دوخ ریثات تحت ار ام بذاک تاساسحا ات مینک

 رامیب لد مینک ترشاعم ارگ یدام دارفا اب ای مینزب ھسرپ اھرازاب رد مادم و مینک اھر تایدام یاضف رد ار لد رگا الثم
 رد .دیآ یمن دوجو ھب تقوچیھ بوخ ساسحا طیارش نیا رد.مینکیم وجتسج تایدام و لوپ رد طقف ار بوخ ساسحا ای .دوشیم
 .تسین ام راظتنا رد یتخبشوخ تیاھن

  



 دینک تیوقت ار بوخ ساسحا
 یادف ار وا.دینک ھجوت نآ ھب تبسن دنکیم تیامح نآ زا ناتلقع و دراد رارق دوخ تسرد ریسم رد امش بوخ ساسحا رگا
 و راک یادف ار ھطبار دیابن دیشاب ھتشاد ناترسمھ اب یرت ھناقشاع طبار دیھاوخ یم ھکنیا یارب الثم .دینکن رگید تاعوضوم
 امش یگدنز یاھزور نیرتھب دینکیم یرپس بوخ و نشور هدنیآ دیما ھب یگلصوح یب اب ھک ار ییاھزور نیمھ .دینک تایدام
 .دینک یگدنز ار اھ ھظحل و اھزور نیمھ دینک یعس سپ.دنتسھ

 

 
 



 دینک نامرد ار دب ساسحا
 .دننکیم یھن از ناطرس ای رضم یاھاذغ ندروخ زا ار ام ھک میتسھ ور ھب ور ییاھ رادشھ اب ھیذغت رد زور رھ

 ؟مینک یم تیاعر : تساجنیا لاوس اما

 یفنم تاساسحا یتقو .دھدیم رارق ریثات تحت ار یگدنز مامت ھک دنکیم تفرشیپ ردقنآ ندوب دب ای دب ساسحا کی اھ تقو یھاگ
 نیرت مھم زا یکی نادجو باذع .دوشیم امش ناج نمشد ازناطرس یاذغ ای کانرطخ مس رھ زا شیب دنکیم تفرشیپ
 دناد یم دب و رصقم ار شدوخ و دشخبب ار شدوخ دناوت یمن ھک یسک .تسا یداش و شمارآ نمشد ھک تسا یفنم تاساسحا
 رگا .میوش ور رد ور اھنآ اب میسانشب ار نامدوخ دب تاساسحا دیاب سپ.درک دھاوخن ھبرجت ار یعقاو یداش اقیمع تقوچیھ
 رگید بوخ یاھراک اب تسا نکمم رگا ای.میریگب یدج ار راک نیا مینک فرطرب ار اھنآ ات مینک ناربج ار یتاھابتشا میناوتیم
 ھشیر نامدوجو قامعا رد ھک یساسحا نآ ندرب نیب زا یارب تروص رھ رد .مینک رود نامدوخ زا ار یفنم تاساسحا نیا
 دوشیم نامدوجو رد یبصع یاھیرامیب ندمآ دوجوب ثعاب یتح ای دھد یم نامرازآ میشاب ھجوتم ھکنآ نودب یھاگ و هدرک
 تسیچ یتخبشوخ.درک مادقا دیاب

 

 یتخبشوخ رد راذگ ریثات لماوع
 .دن6س4 راذگ 0/ثات +*خبشوخ ساسحا رد تسا اھ ناسنا قیالعو تارکفت ای اھ ھتساوخ توافت لیلد ھب یفلتخم لماوع

 ھشیمھ هزیگنا اب ناسنا.دوشیم دارفا رد یدنمفدھ و دیما هزیگنا ندمآ دوجوب ثعاب دارفا رد یداش ساسحا بلغا اریز :یداش
 ساسحا ندمآ دوجو ھب ثعاب ھلئسم نیا ھک .دسرب اھنآ ھب و دنک شالت شدوخ یاھ ھتساوخ ھب ندیسر یارب دناوت یم
 سرتسا ندرک ادیپ شھاک یارب رثوم لماع کی یگدنز رد یداش ساسحا.دوش یم دارفا رد ینورد تیاضر ای یتخبشوخ
 یاھ ھتساوخ ھب ندیسر  ای درف هرمزور یاھ تیلاعف ماجنا و درف یگدنز هوحن رد یدایز ریثات دناوت یم ھلئسم نیا ھک تسا
 تسیچ یتخبشوخ.دشاب ھتشاد وا ینورد

 ھک .دوش یم ناشینورد یاھ ھتساوخ و ناشدوخ زا دارفا تخانش ثعاب یسانشدوخ و نوماریپ طیحم تخانش : یسانشدوخ
 رد دنناوتیم دارفا تیاھن رد .دنک دارفا یگدنز ریسم باختنا ھب یدایز کمک دناوت یم ناشیاھ ھتساوخ دروم رد دارفا ندش هاگآ
 .دنسرب ینورد تیاضر ساسحا ھب و دننک تکرح ناشیاھ ھتساوخ ھب ندیسر ریسم

 تبثم ساسحا ندمآ دوجوب ثعاب دیشاب ھتشاد تبثم رکفت دب تیعقوم و طیارش رد ھک ینامز یسانشناور هاگدید زا:تبثم رکفت
 تسیچ یتخبشوخ.دوشیم امش یارب



  

 ؟تسیک تخبشوخ ناسنا
 ھک تسا یسک تخبشوخ ناسنا تقیقح رد .تفگ لاوس نیا ھب خساپ یارب یفیرعت ناوت یم هدش ھتفگ بلاطم ھب ھجوت اب نونکا
 ساسحا ھک یسک نینچمھ .تسا ھتفای دوخ نورد رد ار یتخبشوخ سح و تسا هدیسر ینھذ هافر و ینورد تیاضر شمارآ ھب

 ھب دنک یم هاگن تبثم یھاگدید و رکفت اب نوگانوگ طیارش و لئاسم ھب تبسن ھک یسک .دنک یم دوخ یگدنز رد یداش
 ھب نتفای تسد بجوم اھنیا یمامت ھک .تسا هدیسر دوخ یاھ ھتساوخ ھب ندیسر یارب تسرد ریسم نتفای تھج یسانشدوخ
 تسیچ یتخبشوخ.دوش یم ناسنا نورد رد یتخبشوخ سح

  

 ینایاپ نخس
 یم تسا رت قفوم هرمزور یاھ تیلاعف ماجنا و تیقفوم ریسم رد تکرح ماگنھ ھک دنک یم یتخبشوخ ساسحا ینامز ناسنا
 .دشاب ھتشاد یرت طاشن اب یگدنز دناوت

 .دشاب هدوب دیفم امش یارب ھلاقم نیا میراودیما .دینکیم لابند ار ساب یدیل یاھ ھعومجم ھک مینونمم

 


