
 

 

 کیژتارتسا رکفت هدنیآ
 همدقم
 رکفت هب طوبرم یاهتراهم دیاب ،دشاب راذگ ریثات دهاوخب ،ینامزاس ربهر ای ریدم کی رگا
 نآ هدنیآ و تیمها ،کیژتارتسا رکفت یتسیچ هب هلاقم نیا رد .دشخب دوبهب ار دوخ کیژتارتسا

 .میزادرپیم
 ؟تسیچ کیژتارتسا رکفت
 دوخ یراجت نامرآ هنوگچ هک دزومآ یم ربهر ای ریدم ،نآ یط هک تسا یدنیآرف ،کیژتارتسا رکفت
 .دیامن فیرعت ،یرکف نافوط و یمیت راک هلیسو هب ار
 وربور تارییغت اب ات دنکیم کمک اهنامزاس ناریدم هب هک تسا یرازبا عقاو رد ،کیژتارتسا رکفت

 .دنیامن قلخ ار دیدج یاهتصرف و هدومن یزیر همانرب ،لوحت داجیا یارب و هدش
 کیژتارتسا رکفت تیمها
 هب ییوگخساپ رد هکلب ،هدوبن هدنیآ قیقد ینیب شیپ رد طقف کیژتارتسا یزیر همانرب تیمها
 .تسا ریذپ ناکما ،رمتسم کیژتارتسا رکفت قیرط زا زین عوضوم نیا و دشابیم زین هدنیآ
 یرثؤم تروص هب ار دوخ کیژتارتسا یزیر همانرب ات دنکیم کمک اهنامزاس هب کیژتارتسا رکفت
 .دنیامن نیودت

 
 یاهتیزم داجیا رد ،همانرب یارجا و کیژتارتسا یزیر همانرب ،کیژتارتسا رکفت یاهدنیارف بیکرت
 .دنک یم کمک اهنامزاس هب رادیاپ یتباقر
 ،زغم دننام کیژتارتسا مادقا و کیژتارتسا یزیر همانرب ،کیژتارتسا رکفت ،یلک بوچراچ کی رد
 . دنوش یم ضرف اه تسد و بلق
 لابند هب بلق ،هتشاد هدهعرب ار کیژتارتسا مادقا یژتارتسا یارجا هفیظو اهتسد ،بیترت نیدب

 هفيظو ) کیژتارتسا رکفت ( زغم و هدوب ) کیژتارتسا یزیر همانرب ( عبانم صیصخت و یروآ عمج
 هدهعرب ار نامزاس جراخ و لخاد یاهریغتم هب هجوت اب کیژتارتسا یزیر همانرب نتخاس یلمع
 .دراد
 هک ارچ ،دراد یتایح ریثأت کیژتارتسا تیریدم و یزیر همانرب رب کیژتارتسا رکفت ،تقیقح رد

 تحت اهنآ زا جتنم یاه یژتارتسا و فعض و توق طاقن ،تادیدهت و اهتصرف یاهریغتم تخانش



 

 

 رکفت نودب زین یژتارتسا یارجا ،یفرط زا و هدوب نامزاس کی یاهتسیژتارتسا رکف تردق ریثأت
 .دش دهاوخن ماحنا یتسردب ،کیژتارتسا
 کیژتارتسا رکفت هدنیآ
 یاتسار رد هک یفادها هب ندیسر یارب مزال یاهیژتارتسا ،کیژتارتسا تیریدم و یزیر همانرب
 رکفت دوجو اهیژتارتسا نیا یارجا رد یلو دننکیم نییعت ار دنشابیم نامزاس تیرومأم
 .تسا یرورض کیژتارتسا
 هنیهب صیصخت ،نانکراک تمواقم فذح ،گنهرف رییغت ،راتخاس رییغت ،کیژتارتسا رکفت نودب
 .دش دهاوخن ماحنا یتسردب ،نانکراک شزیگنا و تاضراعت لح ،عبانم
 و نامزاس یلک لیلحت یارب مزال ییاناوت زا یرادروخرب ،کیژتارتسا رکفت همزال ،تقیقح رد

 هک تسا یدنمناوت ناریدم یریگراک هب ،کیژتارتسا رکفت هعسوت یاهشور زا یکی و تسا تعنص
 .دننکیم رکف ،نامزاس فلتخم یاهزادنا مشچ یور رب
 هک تسا کیژتارتسا رکفت نتشاد هکلب دنکیمن نیمضت ار همانرب یارجا ،کیژتارتسا یزیر همانرب
 .دراد یتایح ریثأت همانرب یارجا رب

 
 ،همانرب یارجا یارب یلو تخومآ ار کیژتارتسا یزیر همانرب اهنآ هب ناوتیم ناریدم شزومآ اب
 .تسا یرورض زین کیژتارتسا رکفت داجیا تهج رد اهنآ شرورپ و هدوبن یفاک ناریدم شزومآ

Fred.R David دوبهب تهج رد میلس لقع یریگراک هب ینعم هب کیژتارتسا رکفت هک دیوگیم 
 .تسین یلمع ،ناریدم شزومآ قیرط زا اهنت رما نیا و تسا نامزاس کی

 رخآ نخس
 یاهتیلباق هب هجوت اب :هک دزومآیم ناریدم هب و یریگدای دنیآرف زا تسا ترابع کیژتارتسا رکفت
 .دنهد هعسوت ار یرادیاپ یتباقر یاهتیزم ،نامزاس یلصا
 نامزاس رمتسم یسررب یارب ار یبوچراچ و دنیامن هدافتسا اهنآ زا و ییاسانش ار دیدج یاهتصرف
 .دنیامن داجیا نآ طیحم و
 
 


