
 

 

 ؟تسیچ عبانم تیریدم
 تیریدم رثوم روط هب ار دوخ فلتخم عبانم لغاشم نآ طسوت هک تسا یدنیارف عبانم تیریدم
 .دننکیم
 دنناوتیم عبانم نیا
 سمل لباق ریغ •
 نامز و دارفا •
 سوملم •
 تازیهجت •
 داوم •
 اهییاراد •
 .دنشاب
 کرد رد دیاب ار نامتاهابتشا زا یمهم شخب یهشیر هک مینیبیم ،میشاب هدرک تقد رگا

 .مینک وجتسج )Resource( عبنم موهفم زا تسردان ای فیعض
 ار یرایسب دراوم .تسین عبانم موهفم زا فیعض کرد رد هراومه ،تالکشم یهشیر هتبلا

 تیریدم رد اما ؛میاهداد صیخشت یتسرد هب ار دوخ عبانم ام هک تفای ناوتیم
 .میاهدش اطخ راچد عبانم زا هدافتسا و یراذگهیامرس و عبانم
 .تسا مزاول و تازیهجت ،اههژورپ ،دارفا یارب هجدوب و اههمانرب لماش عبانم تیریدم عقاو رد
 رگید یاههنیمز زا یرایسب رد اما ،دوشیم هدافتسا هژورپ تیریدم ناونع هب نآ زا بلغا هچرگا

 .دراد دربراک زین راک و بسک تیریدم

 
 :هلمج زا ،درک دهاوخ هجوت اه هنیمز زا یدادعت رد عبانم تیریدم هب کچوک تراجت کی هژیو هب



 

 

 یلام روما
 شزومآ ای دیدج تازیهجت رد یراذگ هیامرس ییاناوت ای دنک نیمأت ار یراج یاههنیزه دناوتیم ایآ

 ؟دراد ار نانکراک
 نانکراک
 هب زاین ایآ دروآ تسد هب یدیدج یرتشم رگا ؟دراد رایتخا رد راک یارب یبسانم دارفا ایآ
 ؟دنشاب هتشاد دیاب ار ییاهتراهم هچ دارفا نیا ،تسا نینچ رگا و دراد مادختسا
 یکیزیف یاضف
 ییاراک رثکادح یارب رگید عبانم ات تسا هدش یدنبرکیپ تکرش یدیلوت یاضف ای رتفد ایآ

 ؟دوش تیریدم
 تازیهجت

 ؟دراد ار مزال دراوم ماحنا یارب مزال رازبا ایآ
 یروانف
 زا هجدوب نیمأت یارب یلام عبانم دیاب ایآ و دراد زاین یزیچ هچ هب تیقفوم یارب راک و بسک
 ؟دبای صیصخت هتفر تسد

 ؟تسا مهم رثوم عبانم تیریدم ارچ
 سک چیه .تسا رتمک راک اب رتشیب ماحنا ، هژورپ تیریدم زا یشخب ناونع هب عبانم تیریدم
 .تراجت رد صوصخ هب ،درادن تسود ار دنامسپ
 .تسا ییاراک و یزاس هنیهب روحم لوح عبانم تیریدم
 یزیر همانرب هوحن دیناوتیم ،دیراد زاین یدراوم هچ هب هژورپ کی تیقفوم یارب دینادیم یتقو
 .دینک کرد دمآراک یشور هب ار عبانم
 عبانم تیریدم هب طقف هک ار یسک هک تسا مهم ردقنآ بولطم ییاراک ،اهتکرش زا یخرب یارب
 .دننکیم مادختسا دراد صاصتخا

 .دوشیم هتخانش عبانم ریدم ناونع هب نینچمه

 



 

 

 ؟دهد یم ماحنا یراک هچ عبانم ریدم
 ،دنراد هدهع رب ار هژورپ ماحنا یارب فیاظو نییعت و داجیا هفیظو هژورپ ناریدم هک یلاح رد
 .دنتسه وگخساپ هژورپ رد تیقفوم یارب زاین دروم عبانم صیصخت دروم رد عبانم ناریدم
 هژورپ تیریدم رد
 راومه و حیطست یارب ًابلاغ عبانم تیریدم ،دوشیم هدافتسا هژورپ تیریدم ناونع هب هک یماگنه
 .دوشیم لامعا عبانم یزاس
 رد عبانم یدوجوم نتشاد هگن اب یفاضا یدوجوم ای دوبمک زا یریگولج یارب عبانم حیطست

 هب دناوت یم یصصخت رازفا مرن .تسا هدش یحارط ، دنک یریگولج لکشم ود ره زا هک یحطس
 .دنک کمک حطس نآ نییعت

 .دوشیم هدافتسا هژورپ کی مامتا یارب مزال نامز هب عاجرا رد نینچمه
 عبانم حیطست
 عبانم هب یسرتسد تیلباق اب هک دنوشیم میظنت یاهنوگ هب نایاپ و عورش یاهخیرات ،حیطست اب
 .دنوش کبشم
 .دهد شیازفا ار هژورپ ینامز لودج تسا نکمم حیطست

 عبانم یزاس راومه
 صخشم تلهم کی هب ندیسر رد یعس هک تسا یدنب نامز کینکت کی عبانم یزاس راومه
 .دنک یم یریگولج عبانم رد دوجوم یاههرد و اههلق زا هک یلاح رد دراد
 .تسا نامز لوط رد عبانم زا موادم هدافتسا فده
 هک تسا نیا زا نانیمطا عقاو رد عبانم تیریدم ،کچوک لغاشم یارب دوخ حطس نیرت هداس رد
 .دنکیم هدافتسا رثوم و هنادنمشوه روط هب دوخ داوم و اهدادعتسا زا تکرش کی


