
 

 

 ؟تسیچ تایلمع تیریدم
 تایلمع تیریدم فیرعت
 ندناسر رثکادح هب یارب یراجت یاههويش تيريدم هب طوبرم لغاشم زا يشخب تايلمع تيريدم
 .تسا نامزاس رد يياراک
 دمآرد نیب نزاوت داجیا یارب نامزاس یاهدنیارف رب تراظن و یهدنامزاس ،یزیر همانرب لماش نیا
 .تسا نکمم یتایلمع دوس نیرتالاب هب یبایتسد و اههنیزه و
 ،داوم دننام یاهیدورو نامزاس هک دنک لصاح نانیمطا ات دراد هفیظو تایلمع ریدم کی
 .دنکیم لیدبت اهیجورخ هب دمآراک یشور هب ار یروانف و راک یورین

 تایلمع تیریدم رد اهتیلوئسم
 یارب راک و بسک کی تایلمع تیریدم لماش هک تسا تراجت زا یاهزوح تایلمع تیریدم
 .تسا اههژورپ یارجا رد ییاراک زا نانیمطا
 کیژتارتسا فلتخم یاهدرکلمع ماحنا هب مزلم شخب لوئسم درف هک تسا انعم نیا هب نیا

 .دوب دهاوخ

 
 :زا دنترابع عباوت نیا زا یخرب
 لوصحم یحارط )١

 نیا .دوشیم هتخورف ییاهن هدننک فرصم هب هک تسا یلوصحم داجیا لماش لوصحم یحارط
 دیلوت هب رجنم هک تسا یدنیآرف رد یلعف یاههدیا شرتسگ ای دیدج یاههدیا دیلوت لماش
 .دوشیم دیدج تالوصحم
 هب هدش هتخورف تالوصحم هک دنک لصاح نانیمطا هک تسا نیا تایلمع ریدم تیلوئسم
 .تسا رازاب یلعف دنور اب قباطم نینچمه و دنکیم هدروآرب ار اهنآ زاین ناگدننک فرصم
 دیاب نامزاس و دنتسه دنم هقالع لوصحم تیفیک هب رادقم زا شیب ناگدننک فرصم
 .دنک نیمأت ار هدننک فرصم یاهزاین هدش دیلوت تالوصحم هک دنک داجیا ییاهمتسیس
 ینیب شیپ )٢
 دهاوخ خر هتشذگ یاههداد ساسا رب هدنیآ رد هک تسا یعیاقو ینیب شیپ لماش ینیب شیپ
 .داد



 

 

 یارب هدننک فرصم یاضاقت تسا مزال نآ ینیب شیپ یارب تایلمع ریدم هک یتاقافتا زا یکی
 .تسا تکرش نیا تالوصحم
 تالوصحم بذج دروم رد لاح و هتشذگ یاههداد هب هدنیآ رد فرصم دنور نییعت یارب ریدم
 .تسا یکتم تکرش
 رازاب یاضاقت نیمأت یارب زاین دروم تالوصحم مجح زا ات دننکیم کمک تکرش هب اهینیب شیپ
 .دبای یهاگآ

 نیمات هریحنز تیریدم )٣
 .تسا ییاهن لوصحم ات هیلوا داوم زا دیلوت دنیارف تیریدم لماش نیمات هریحنز تیریدم
 .دنکیم لرتنک تالوصحم لیوحت ات عیزوت ،لقن و لمح ،دیلوت زا همانرب نیا

 عبانم نیمأت و شورف ،عیزوت ،دیلوت دنیآرف ،الاک یدوجوم تیریدم لرتنک ظفح اب تایلمع ریدم
 تیریدم بسانم تمیق اب زاین دروم یاهالاک نیمأت یارب ار نیمأت هریحنز دنیآرف ،ناگدننک نیمات
 .دنکیم
 یاههنیزه ،دمآراک دیلوت دنیآرف کی هب رجنم هدش تیریدم یتسرد هب نیمأت هریحنز دنیآرف کی

 .دوشیم ناگدننک فرصم هب تالوصحم عقوم هب لیوحت و نییاپ رابرس
 لیوحت تیریدم )٤
 فرصم هب عقوم هب الاک هک دهدیم نانیمطا ریدم .تسا لیوحت تیریدم لوئسم تایلمع ریدم
 .دوشیم هداد لیوحت هدننک
 فرصم هک تسا یزیچ نامه هدش هداد لیوحت یاهالاک هک دننک لصاح نانیمطا دیاب اهنآ

 .دننکیم هدروآرب ار اهنآ یدرکلمع یاهزاین و دناهداد شرافس ناگدننک
 هتشاد تیاکش لوصحم یاهیگژیو یخرب زا ای دشاب هتشادن تیاضر لوصحم زا یرتشم رگا
 .دنکیم لاسرا هطوبرم یاهشخب هب ار نآ و هدرک تفایرد ار دروخزاب تایلمع ریدم ،دشاب

 تایلمع ریدم لآ هدیا یاهتراهم
 ،دنتسه دوخ یاهشخب لوئسم ناریدم هک ییاج ،ییاراد ای یبایرازاب یاهشخب فالخرب
 نیدنچ رد ار اهتیلوئسم زا یاهعومجم ریدم هک تسا یشخب نیب شقن کی تایلمع تیریدم
 .دریگیم هدهع رب هتشر

 



 

 

 :دشاب هتشاد ار ریز یاهتراهم دیاب تایلمع ریدم کی ،تیقفوم یارب
 ینامزاس یاهییاناوت
 ساوح نودب فلتخم یاههژورپ یور رب زکرمت رد تایلمع ریدم ییاناوت هب ینامزاس یاهییاناوت
 .دراد هراشا اهدنیآرف زا یرایسب طسوت یترپ
 .دنک تراظن و ارجا ،یزیر همانرب زکرمت نداد تسد زا نودب ار هژورپ ره دناوتب دیاب تایلمع ریدم
 نیا رد مهم دانسا ،دنوشیم هتشابنا مه یور مامتان یاهراک ،دشابن مظنم ریدم کی رگا •

 یهدنامزاس رگا هک دوش یم یاهدشمگ دانسا نتفای فرص نامز رتشیب و دنوشیم مگ دنور
 .دوب دنهاوخ یسرتسد لباق یتحار هب دانسا دشاب بوخ ریدم

 رد ییوج هفرص رد ریدم هب و دهد شیازفا ار دیلوت یرو هرهب دناوتیم بوخ ینامزاس یاهتراهم
 .دنک کمک تقو
 یگنهامه
 زا نانیمطا یارب نامز و اه تیلاعف ، عبانم ماغدا یگنوگچ نتسناد اب دیاب تایلمع ریدم کی
 .دشاب هتشاد یبوخ یگنهامه ، نامزاس فادها هب یبایتسد تهج رد عبانم زا حیحص هدافتسا

 تلوهس اب اه تیلاعف نیب ییاجباج و نامزمه روط هب صاخ یاه تیلاعف ماحنا لماش یگنهامه
 یاهدرکلمع هب رثوم تشگزاب و اه نارحب و عناوم ، اه هفقو اب هلباقم لماش نینچمه .تسا

 .تسا یدعب یاه هفقو زا یریگولج یارب لومعم لومعم
 دارفا یاهتراهم
 هک تسا ینعم نادب نیا .تسا دارفا اب هلماعم لماش تایلمع ریدم کی یاهتیلوئسم رتشیب
 رارقرب طابترا دشرا تیریدم یاضعا ریاس و جراخ ناعفنیذ ،نادنمراک اب هنوگچ هک دنادب دیاب اهنآ

 .دننک
 هوحن قیرط زا دوخ ناراکمه ریاس اب ار زیر طوطخ هنوگچ هک دنادب دیاب تایلمع ریدم کی
 .دنک تیریدم یصخش و یاهفرح حطس رد اهنآ اب طابترا و نداد شوگ ،طابترا یرارقرب
 
 دیاب تایلمع ریدم ،تسا هدش لیکشت نوگانوگ یاهگنهرف اب یدارفا زا راک لحم هک احنآ زا

 .دهد ناشن ار نارگید کرد و ارادم
 دشرا یاضعا و نادنمراک نیب تافالتخا و دنک لح ار تافالتخا دناوتب دیاب ریدم ،نینچمه
 .دنک لح ار نامزاس
 یروآ نف کریز
 هقالع هب زاین تایلمع ریدم کی ،دنتسه تفرشیپ لاح رد تعرس هب اهیروانف هک رصع نیا رد
 مه و دمآراک مه هک دنک یحارط ار ییاهدنیارف دناوتب هک دشاب یتیعقوم رد ات دراد یروآ نف هب

 .دنشاب یروانف اب راگزاس
 یروانف هب یاهدنیازف روط هب ،رازاب رد یتباقر تیزم هب یبایتسد روظنم هب نردم یاهنامزاس
 .دنوشیم هتسباو
 هب دیاب ،هیهت دننام یتسد تروص هب هدش ماحنا یاهدنیآرف رتشیب هک تسا ینعم نیا هب نیا
 .دنوش لقتنم رت دمآراک راکدوخ یاهدنیآرف
 زا دناوت یم ،دشاب انشآ یروانف تعنص رد اهیروآون نیرخآ اب تایلمع ریدم کی هک یماگنه
 .دنک هدافتسا یلخاد یاهدنیارف دوبهب یارب اهیروآون


