
 

 

 ؟تسیچ نارحب تیریدم
 دادیور کی اب هلباقم رد نامزاس هب کمک یارب هک تسا ییاهیژتارتسا زا هدافتسا نارحب تیریدم
 .تسا هدش یحارط هجوت لباق و یناهگان یفنم
 یخرب ینیب شیپ لباق ریغ هجیتن ای ینیب شیپ لباقریغ قافتا کی هجیتن رد دناوتیم نارحب کی
 .تسا هدش هتفرگ رظن رد هوقلاب رطخ کی ناونع هب هک دهد خر اهدادیور زا

 ندرک دودحم یارب عیرس یریگ میمصت هب زاین موادم روط هبً ابیرقت اهنارحب ،تروص ره رد
 .دنراد نامزاس هب بیسآ

 نارحب کی ،دراوم بلغا رد .تسا توافتم نارحب تیهام ساسارب یلامتحا تراسخ تیهام
 ریثأت اهنیا تابیکرت زا یخرب ای نامزاس رابتعا ،نامزاس یلام روما ،ینمیا ای یتمالس رب دناوتیم
 .دراذگب
 :لاثم ناونع هب
 ،لاح نیا اب .دزادنیب رطخ هب ار نامزاس یلام روما هک دشاب ینارحب دناوتیم رگناریو یزوس شتآ
 رطخ هب زین ار دارفا ینمیا و یتمالس تسا نکمم ،دهد خر یراک تاعاس رد یزوس شتآ رگا
 .دنهد رارق رطخ ضرعم رد ار دوخ تسا نکمم نادنمراک اریز دزادنیب

 
 نارحب تیریدم فادها

 نیا ،دوجو نیا اب .تسا نارحب زا یشان یاهبیسآ ندناسر لقادح هب لابند هب نارحب تیریدم
 .تسا نارحب هب خساپ نامه نارحب تیریدم هک تسین انعم نادب
 .دوشیم یلمع ،نارحب عوقو زا لبق هک تسا عماج یدنیارف نارحب تیریدم ،ضوع رد
 .دنیآیم دوجو هب نارحب زا دعب و نیح ،لبق نارحب تیریدم یاهشور
 کسیر تیریدم لباقم رد نارحب تیریدم یبایزاب
 نتفای سپس و تارطخ ییاسانش ،نارحب زا لبق یزیر همانرب زا فده ،نارحب عورش زا لبق
 .تسا تارطخ نیا نداد شهاک یارب ییاههار
 .دنتسه توافتم زیچ ود کسیر تیریدم و نارحب تیریدم هک تسا مهم هتکن نیا هب هجوت •
 .تسا تارطخ ندناسر لقادح هب یارب ییاههار یوجتسج یانعم هب کسیر تیریدم
 .تسا هثداح عوقو ماگنه رد ییوگخساپ یارب شور نیرتهب فشک لماش نارحب تیریدم



 

 

 خساپ نارحب تیریدم اما ،تسا نارحب تیریدم زا یمهم شخب کسیر تیریدم ،بیترت نیمه هب
 .تسین نینچ ًالومعم کسیر تیریدم هک یلاح رد ،دهدیم ششوپ ار تالمح و ثداوح هب

 نارحب لحارم
 کسیر یبایزرا و رادشه )١
 تارثا و تارطخ نیا ندناسر لقادح هب یاهشور یارب یزیر همانرب و تارطخ ییاسانش یارب
 زا سردوز رادشه یاهلانگیس دنناوتب هک یتراظن یاهمتسیس داجیا ،دشاب مهم ردقچ ره ،اهنآ

 .تسا مهم هزادنا نامه هب ،دنهد هئارا ار ینیب شیپ لباق نارحب ره
 تارطخ ساسارب و دنشاب هتشاد یفلتخم عاونا دنناوتیم عیرس رادشه یاهمتسیس نیا

 .دنشاب هتشاد یدایز یاهتوافت هدش ییاسانش
 .دنشاب یکینورتکلا ای یکیناکم تسا نکمم عیرس رادشه یاهمتسیس زا یخرب

 
 :لاثم ناونع هب
 .دوشیم هدافتسا شتآ عورش زا لبق امرگ عمجت صیخشت یارب تاقوا یهاگ یفارگومرت زا

 .دنشاب هدش لیکشت یلام یاهرایعم زا تسا نکمم عیرس رادشه یاهمتسیس ریاس
 :لاثم ناونع هب

 ار دمآرد ریگمشچ شهاک ،دوخ نایرتشم ماهس تمیق رب تراظن اب نامزاس کی تسا نکمم
 .دنک ینیب شیپ

 رثوم یزیر همانرب )٢
 .تسا ناعفنیذ رتشیب هچره تکراشم ،نارحب زا لبق رثوم یزیر همانرب دیلک



 

 

 هداد ناشن کسیر یزیر همانرب و کسیر ییاسانش دنور رد نامزاس قطانم مامت ،بیترت نیا هب
 .دنوشیم
 یلام روما ،یناسنا عبانم ،یقوقح نادنمراک زا یناگدنیامن بلغا اهتکرش نارحب شنکاو یاهمیت
 .دنوشیم لماش ار نامزاس یتایلمع و
 .دنک لمع نارحب ریدم ناونع هب هک دننک ییاسانش ار یصخش هک تسا لومعم نینچمه
 نارحب تیریدم و خساپ )٣
 تیریدم همانرب اب قباطم ار نامزاس خساپ دراد هفیظو نارحب ریدم ،دهدیم خر نارحب یتقو
 .دنک تیاده نآ هدش نییعت نارحب
 .دراد ار مدرم اب طابترا یرارقرب هفیظو هک تسا یصخش ًالومعم زین نارحب ریدم
 هینایب تقو عرسا رد دیاب نارحب ریدم ،دراذگیم ریثأت یمومع ینمیا ای تمالس رب ینارحب رگا

 .دنک نایب ار یمومع
 .دنوریم ناشهاگدید و رظن یارب نادنمراک لابند هب راچان هب اههناسر ،یمومع نارحب کی رد
 و تسا اههناسر اب تبحص هب زاجم یسک هچ دننادب رتدوز هک تسا مهم نامزاس نادنمراک یارب

 .تسین زاجم یسک هچ
 یاههتفگ اب قبطنم یشور هب ار راک نیا دیاب دنتسه اههناسر اب وگتفگ هب زاجم هک ینانکراک
 .دنهد ماحنا نارحب ریدم
 لصف و لح و نارحب زا سپ )٤
 تیریدم میت یاضعا اب تاقالم هب دیاب نارحب ریدم ،راک یداع تشگزاب و نارحب یشاپورف زا سپ
 یدوبهب یاه شالت تفرشیپ یبایزرا یارب ،ییاراد و یقوقح یاه شخب یاضعا هژیو هب ،نارحب
 .دهد همادا

 ار اهنآ ات دهد رارق یلصا ناعفن یذ رایتخا رد ار تاعالطا نیرخآ دیاب نارحب ریدم ،لاح نیع رد
 .دزاس هاگآ دوجوم تیعضو زا
 نارحب تیریدم همانرب هرابود هک تسا مهم زین نارحب تیریدم میت یارب ،نارحب کی لابند هب

 رب یرگنزاب هب زاین همانرب زا ییاههبنج هچ و همانرب درکراک یگنوگچ یبایزرا فده اب ار نامزاس
 .دنک یسررب ،تسا هتخومآ نارحب لوط رد هچنآ ساسا

 


