
 

 

  نایرتشم اب طابترا یارب هتکن ۱۰

 همدقم

 نایرتشم اب هک دیوش نئمطم دیاب نیاربانب ،دنتسه نآ نایرتشم امش تکرش ییاراد نیرتمهم
 .دینکیم دروخرب یتسرد هب دوخ

 .دیشاب هتشاد دوجو تراجت رد دیناوتیمن امش ،اهنآ نودب

 شهاک ای و ناگیار یایاده ،درف هب رصحنم تالوصحم اب ار دیدج نایرتشم دیناوتیم انئمطم
 .دینک بذج دوخ تمیق

 .دننکیمن هیصوت امش هب ای دندرگیمن رب رگید اهنآ ،دینکیمن داجیا هطبار اهنآ اب رگا اما

 اب ههجاوم شقن رد هک یتالاوس .دشاب زیگنارب شلاچ دناوتیم طباور نیا داجیا تاقوا یهاگ
 شلاچ و رادهدنخ ،تخاونکی ،بلاج ییاهشخب رد دناوتیم دوشیم هدیسرپ امش زا یرتشم
 .دشاب زیگنارب

 .دنک کمک و دنک یتحار ساسحا یرتشم ره دوش ثعاب هک تسا نیا راک دیلک •

  نایرتشم اب طابترا یارب تاکن

 هراشا اهنآ هب یلاع تامدخ هئارا و نایرتشم اب نتشاد راک و رس یارب هتکن هد هب اجنیا رد
 :زا دنترابع هک ،مینکیم

  دیهد شوگ نایرتشم هب )١

 یلکشم ای دنشاب هدش جیگ رگا .دیهدیم شوگ امش هک دننادب دیاب طقف نایرتشم ،تاقوا یهاگ
 در ار اهنآ و دیهدیم تیمها اهنآ هب هک دیهدیم ناشن ،نداد شوگ اب ،دنشاب هتشاد
 .دینکیمن

 



 

 

  یهاوخرذع )٢

 رذع ،مفساتم تاملک ردقچ .تسا زیگناتفگش یهاوخرذع کی ،هرب شیپ هابتشا یزیچ هی یتقو
 .دنشاب شخب شمارآ دنناوتیم ...و مهاوخیم

 دنراد یلکشم هک نیا زا هک دییوگب اهنآ هب اما ،دیوشن ریگرد ندرک شنزرس ای و هابتشا نتفای رد
  .دیاهدرک راک هچ هک دییوگب یرتشم هب و دینک هلباقم لکشم نیا اب اروف .دیتسه فساتم

  دیریگب یدج ار اهنآ )٣

 .دوش ریدقت وا زا و دنک ندوب مهم ساسحا یرتشم هک دیوش ثعاب

 ساسحا رگا .تسا مهم یرتشم یارب .دسریم رظن هب هرخسم ردقچ لاوس نیا هک تسین مهم
 .دنرخیمن یزیچ ،دوشیم تبحص اهنآ اب ای دندنخیم اهنآ هب دننک

 تیمها اهنآ هب اعقاو امش هک تسناد دنهاوخ و دنشاب ساسح رایسب دنناوتیم نایرتشم
  .هن ای دیهدیم

  دینک ظفح ار دوخ شمارآ )٤

  .دینک ظفح ار دوخ یدرسنوخ هک تسا مهم اما تسا تخس تاقوا یهاگ هک نیا اب

 هک درک دنهاوخ ساسحا اهنآ .درک دهاوخ کمک زین یرتشم شمارآ هب امش هدننکمارآ درکیور
  .دینک کمک اهنآ لکشم لح هب دیناوتیم و دیراد تسد رد ار تیعقوم لرتنک امش

  اهزاین ینیبشیپ و ییاسانش )٥

 ،دیسانشب رتشیب ار دوخ نایرتشم هچره .یقطنم ات دنتسه یساسحا یرتشم یاهزاین رتشیب
  .دینک ینیبشیپ ار اهنآ یاهزاین دیناوتیم رتهب

  .دیشاب هاگآ ور شیپ یاهزاین ای و تالکشم زا ات دینک رارقرب طابترا مظنم روط هب

  یداهنشیپ یاهلحهار )٦

 هدافتسا اهنآ زا دیناوتیم نات نادنمراک و امش هک دیشاب هتشاد شخبمارآ یاهنامرد زا یتسیل
 سیورس کی ای و دشاب نپوک رگا ای ،تخادرپزاب هچ و دشاب تخادرپزاب کی افرص هچ .دینک
  .ناگیار

 هک نیا و ،داد دیهاوخ هئارا ار اهنامرد نیا اهنآ رد هک ییاهویرانس دروم رد لبق زا تقفاوم اب
 یرتشیب سفن هب دامتعااب و رتمارآ لحهار هئارا نامز رد دیناوتیم ،دینک هنیزه دیهاوخیم ردقچ
  .دینک تبحص



 

 

  دینک نیسحت ار "هلب" تردق )٧

 دنراد یتساوخرد اهنآ هک ینامز .دیشاب دوخ نایرتشم هب کمک یارب ییاههار لابند هب هشیمه
 .دیهد ماحنا ار راک نیا دیناوتیم هک دییوگب اهنآ هب)دشاب یقطنم هک ینامز ات(

  .دیهد ماحنا دییوگیم هک ار یراک هشیمه .دنک ناسآ امش اب ار راک هک دیدرگب ییاههار لابند

  دینک کرد ار دوخ یاهتیدودحم )٨

 یاهتیدودحم :دینک هدروآرب ار تساوخرد کی دیناوتیمن رگا اما تسا دنمتردق هملک کی هلب
 .دینک هدروآرب ار اههتساوخ همه دیناوتیمن امش .دینادب ار دوخ

 نامرد کی ات دینک کمک اهنآ هب ،دینک هدروآرب ار تساوخرد نیا دیناوتیم هک دینکیمن رکف رگا
  .دننک ادیپ نیزگیاج

 

 هب کمک یارب امش هک یفاضا لیام کی زا اهنآ ،یرگید هچ و دشاب امش راک ،نامرد نیا هچ
  .درک دنهاوخ هیصوت نارگید هب ار امش راکوبسک و درک دنهاوخ ینادردق ،دیدرک فرص اهنآ

  دیشاب سرتسد رد )٩

 ای تعنص کی رد امش رگا .تسین نفلت و ور رد ور سامت دروم رد طقف رگید یرتشم تامدخ
 ار دوخ تامدخ هئارا دیاب ،دنتسه نیالنآ موادم روط هب نایرتشم نآ رد هک دینکیم راک رازاب
  .دیهد ماحنا ار راک نیا ات دینک حالصا



 

 

 یلصا هحفص رد هک دیوش نئمطم طقف ،دیشاب هتشاد یصاصتخا سیورس کی هک تسین یزاین
 هب یمسرریغ روط هب و تعرس هب دوخ رتییوت باسح رد ای و کوب سیف رد دوخ راکوبسک
 .دیهدیم خساپ نایرتشم

 

 دیشاب هتشاد مظنم دروخزاب )١٠

  .تسامش یاهتراهم زین و ناتراک و بسک دشر یارب بوخ یهار دروخزاب

 سامت هچ و دشاب یریگیپ لیمیا هچ ،دنهد دروخزاب ات دینک مهارف نایرتشم یارب ییاههار
  .هناروآون و رتبلاج یزیچ ای و اهداهنشیپ هبعج هچ ،ینفلت

 

 


