
 

 

  نادنمراک نایم رد تباقر
 همدقم
 تروص هب هچ .تسا دارفا رثکا یراک یگدنز زا ریذپانبانتجا شخب کی نادنمراک نیب تباقر
 هب یارب نادنمراک نآ رد هک دننکیم داجیا ار ییایوپ اهتکرش رثکا ،رگید تروص هب هچ و راکشآ
  .دننکیم تباقر رگیدکی اب تاغیلبت و ،شاداپ ،نتخانش تیمسر
 و یقوقح یاهتکرش ،اهکناب ،اهتکرش رد راک لحم یاهتسایس هب قیقد یهاگن زا دعب

  .دیمان الابهدر راک لحم یلصا یگژیو ار هدنیاسرف تباقر زمیاتکرویوین ،یروآنف یاهتکرش
 ،دشاب نانکراک کرحم دناوتیم یتباقر نینچ هک دنهدیم ناشن یتاقیقحت تاعلاطم زا یخرب
  .دبای تسد جیاتن هب و دهد رارق یرتشیب شالت رد ار اهنآ

 یارب ار نهذ و ندب هک دهدیم شیازفا ار یناور و یکیژولویزیف یزاسلاعف ،تباقر ،عقاو رد
  .دزاسیم نکمم ار رتالاب درکلمع و دنکیم هدامآ رتشیب شالت
 .دنبای تسد دوخ فادها هب یفلتخم یاهشور هب دنناوتیم نادنمراک ،لاح نیا اب

 
 عوضوم نیا باب رد یلاثم
 ندرک باسح و زاجم ریغ کناب اهنویلیم هنایفخم داجیا اب نادنمراک ،وگراف زلاو تکرش رد
 ییالاب رایسب تدم دنلب یاههنیزه هک یجیاتن یوس هب یقالخا ریغ ریسم کی یرابتعا تراک
  .دنتفای تسد رتشیب شورف هب ،دنراد
 اب نانکراک رگا. دنشاب هتشاد یروآون قیرط زا یرتهب درکلمع دنناوتیم نینچمه نادنمراک اما
 کی رتعیرس ندروآ یارب یهار عادبا ای نایرتشم هب تامدخ هئارا یارب دیدج یاهتصرف نتفای
 یعقاو یتباقر تیزم کی هب دناوتیم یلخاد تباقر هاگنآ ،دننک تباقر رازاب هب دیدج لوصحم
  .دوش لیدبت ینامزاس یاهنامزاس یارب
 یقالخاریغ یاهتباقر



 

 

 یاهراتفر ثعاب هک ییاهتباقر زا ار دوشیم تیقالخ داجیا ثعاب هک ییاهتباقر یزیچ هچ
 نادنمراک هک دوشیم ثعاب تباقر هک دراد نیا هب یگتسب ؟دنکیم زیامتم دنوشیم یقالخاریغ
  .دننک یساسحا هچ
 نیب زا رطخ یور رب ار نانکراک اهنآ اریز ،دنروآیم دوجو هب ار بارطضا و سرت اهتباقر زا یخرب
 ،رگید یاهتباقر .دننکیم زکرمتم ماع الم رد ندش ریقحت ای و ،دمآرد نداد تسد زا ،نتفر
 زکرمتم مومع نتخانش تیمسر هب ای بولطم شاداپ کی ندش هدنرب یور رب ار نادنمراک
 راظتنا و ناجیه ساسحا مدرم دوشیم ثعاب اما دوشیم یگتخیگنارب داجیا ثعاب هک ،دننکیم
 .دننک
 تباقر هب یفطاع یاهخساپ
 نیا ،رتمهم همه زا .دنتسه تباقر کی هب یتوافتم رایسب یفطاع یاهخساپ ناجیه و بارطضا
  .دنشاب هتشاد یتوافتم راتفر دارفا هک دنوشیم ثعاب تاساسحا

 هب تباقر کی زا ار دوخ راک نادنمراک هک یماگنه دنهدیم ناشن هک هدش ماحنا هعلاطم نیدنچ
 لح یارب ار هناقالخ یاهراتفر هک دراد دوجو یرتمک لامتحا ،دننکیم هاگن بارطضا ناونع
 .دنشاب یقالخا ریغ اهنآ لح هار هک دراد دوجو یرتشیب لامتحا و ،دننک باختنا تالکشم
 لامتحا ،دننکیم ریبعت ناجیه ناونع هب تباقر کی زا ار دوخ یگتخیگنارب دارفا یتقو ،سکعرب
 یرتمک لامتحا و دننک باختنا تالکشم لح یارب ار هناقالخ یاهراتفر هک دراد دوجو یرتشیب
 .دنشاب یقالخا ریغ هک دراد دوجو

 



 

 

 مادختسا یاهتسایس هنوگچ هک دش هدیسرپ فلتخم عیانص زا دنمراک ۲۰۴ زا ،هعلاطم کی رد
 اهنآ هک دوشیم ثعاب)تاغیلبت و درکلمع تیریدم ،شاداپ دننام( اهنآ تکرش رد فلتخم
 .دننک ساسحا

 نادنمراک زا دوخ ندرک زیامتم یارب هک ییاهراتفر دروم رد ات دش هتساوخ اهنآ زا نینچمه
 .دننک رکف ،دنربیم راک هب رگید
 یارب وجتسج " دننام ،دندوب هناقالخ میدرک لاوس اهنآ دروم رد ام هک ییاهراتفر زا یخرب
 یقالخاریغ اهراتفر ریاس ".دیدج لوصحم یاههدیا ای / و ،اهکینکت ،اهدنیآرف ،اهیروآنف
 مدع اما ناتراکمه هب کمک اب تقفاوم " ای "دوخ راکمه راک یارب رابتعا نتفرگ" دننام ،دندوب
  ".نآ زا یوریپ
 یریگ هجیتن
 روط هب نادنمراک ،دنروآیم دوجو هب ار ناجیه مادختسا یاهتسایس یتقو هک داد ناشن جیاتن
 .دنتشاد تیقالخ زا ددجم هدافتسا یارب یرتشیب لامتحا یهجوتلباق
 روط هب ،دندرکیم ینارگن ساسحا مادختسا یاهتسایس هب تبسن ناریدم هک یماگنه
 تسد زا ار راکبارخ ناراکمه ای رانک و هشوگ هک تشاد دوجو یرتشیب لامتحا یهجوتلباق
  .دنهدب

 
 


