
 

 

  یفلد کینکت

 هب یلاسرا همانشسرپ ددعتم یاهرود جیاتن ساسارب ینیبشیپ دنیآرف بوچراچ کی یفلد شور
  .تسا ناسانشراک زا تایه کی

 ره زا سپ سانشان یاهخساپ و ،دوشیم هداتسرف ناسانشراک هورگ هب همانشسرپ رود نیدنچ
  .دنوشیم هتشاذگ کارتشا هب هورگ اب و یروآعمج رود

 ریسفت هوحن ساسارب ،یدعب یاههرود رد ار دوخ یاهخساپ ات دوشیم هداد هزاجا ناسانشراک هب
  .دننک میظنت ،تساهدش مهارف اهنآ یارب هک "یهورگ خساپ" زا اهنآ

 لک کی ناونع هب هورگ هک دوشیم هتفگ تایه هب و دوشیم هدیسرپ لاوس رود نیدنچ هک احنآ زا
  .تسا عامجا قیرط زا حیحص خساپ هب ندیسر لابند هب یفلد شور ،دنکیم یرکف هچ

 

 یفلد کینکت یدیلک تاکن

 زا یهورگ یسررب اب میمصت ای یهورگ رظن هب ندیسر یارب هک تسا یدنیارف یفلد شور •
  .دوشیم هدافتسا ناسانشراک

 ره زا سپ و دنوشیم عمج اهخساپ و دنهدیم خساپ همانشسرپ رود نیدنچ هب ناسانشراک •
  .دنوشیم هتشاذگ کارتشا هب هورگ اب رود

 ار دوخ خساپ ،اهنآ هب هدشهئارا "یهورگ خساپ" ریسفت هوحن ساسارب دنناوتیم ناسانشراک •
  .دننک میظنت رود ره رد

  .تسا دنکیم رکف هورگ هچنآ دروم رد یعقاو عامجا کی یانعم هب ییاهن هجیتن •



 

 

  یفلد کینکت کرد

  .دش داجیا دنر تکرش زا یکاد نمرون و رمله فلوا طسوت ۱۹۵۰ ههد رد ادتبا رد یفلد شور

 فورعم وا یاهییوگشیپ هب هک ناتساب نانوی رد ولوپآ دبعم هنهاک ،یفلد لکاروا هب مان نیا
  .دنکیم هراشا ،تسا

 زا شدرگ لاح رد یرس کی یارجا اب ات دهدیم ار ناکما نیا ناسانشراک هب یفلد شور
 قفاوت تمس هب ،یدعب رود ره اب رتشیب ثحب یارب هطوبرم دروخزاب ندرک دازآ و اههمانشسرپ
  .دننک تکرح هبناجود

 ناسانشراک رگید طسوت هدشهئارا تاعالطا ساسارب رود ناونع هب ناسانشراک خساپ رییغت
  .دوشیم لیمکت لیلحت رد هدننکتکرش

v زا یاهرود اب ناسانشراک ندرک مهارف اب یهورگ عامجا هب ندیسر دنیآرف کی یفلد شور 
  .تسا یدعب رود ره زا لبق یهورگ خساپ نینچمه و اههمانشسرپ

 

 ؟دنکیم راک هنوگچ یفلد کینکت

 .دنکیم باختنا یسررب دروم عوضوم ساسارب ار ناسانشراک زا یهورگ ،هورگ رگلیهست ،لوا

 اب همانشسرپ کی هورگ یاضعا زا کی ره ،دندش دییات ناگدننک تکرش یمامت هک یماگنه
 یلبق تاقیقحت ای ،هبرجت ،یصخش رظن ساسارب عوضوم ره دروم رد رظن راهظا یارب لمعلاروتسد
  .دننکیم لاسرا دوخ



 

 

 ییاهیپک و دنکیم یدنبهورگ ار تارظن هک دنوشیم هدنادرگزاب یاهدننک لیهست هب اههمانشسرپ
  .دنکیم هدامآ ار تاعالطا زا

 هداتسرف رتشیب رظن یارب تصرف اب هارمه ،هدننکتکرش ره هب هدشیروآدرگ تارظن زا یپک کی
  .دوشیم

 میمصت هک دوشیم هدنادرگزاب یاهدننک لیهست هب اههمانشسرپ مامت ،تارظن هسلج ره نایاپ رد
  .دنتسه هدامآ راشتنا یارب جیاتن ای تسا مزال یرگید رود ایآ هک دریگیم

 قفاوت زا یلک سح کی هب ات درک رارکت تسا مزال هک ییاج ات ناوت یم ار همانشسرپ یاهرود
  .میسرب

 یفلد کینکت بیاعم و ایازم

 نودب دناوتیم و تسا ناسانشراک زا یعونتم هعومجم زا تارظن یروآعمج لابند هب یفلد شور
  .دوش ماحنا یکیزیف هسلج کی یارب همه ندروآ مه درگ هب زاین

 نارگن ناگدننک تکرش هک تسین مزال ،تسا سانشان ناگدننک تکرش یاهخساپ هک ییاحنآ زا
  .دنشاب دوخ تارظن بقاوع

  .درک رثوم رایسب ار شور نیا و دیسر عامجا هب نامز لوط رد ناوت یم دیاقع رییغت اب

 ار ناگدننک تکرش زا عونتم هورگ کی زا ریسفت هزاجا یفلد شور هک یلاح رد ،لاح نیا اب
  .دوشیمن هدنز ثحب کی ناونع هب تالماعت زا یهباشم عون هب رجنم ،دهدیم

 ،یفرعم تاکاردا و اههدیا اریز ،دشاب عامجا زا یرتهب هنومن دناوتیم تاقوا یهاگ هدنز ثحب کی
  .دنوشیم یبایزرا و هتسکش

  .دنکیم دنک ار ثحب تعرس هک ،دشاب ینالوط دناوتیم یفلد شور اب خساپ یاهنامز

 هتشادن یتاذ شزرا چیه ناسانشراک زا هدشتفایرد تاعالطا هک دراد دوجو ناکما نیا نینچمه
  .دنشاب


