
 

 

 ؟تسیچ یژتارتسا
 ؟هچ ینعی یژتارتسا
 .دنهدیم ماحنا نامزاس فده دنچ ای کی هب یبایتسد یارب ناریدم هک تسا یلمع یژتارتسا
 یارب نآ فلتخم یازجا و تکرش یارب یلک تهج کی ناونع هب دناوتیم نینچمه یژتارتسا

 .دوش فیرعت هدنیآ رد بولطم تیعضو هب یبایتسد
 .دوش یم لصاح کیژتارتسا قیقد یزیر همانرب دنیآرف زا یژتارتسا
 بایمک عبانم صیصخت و هدافتسا و ینامزاس یاهتیلاعف یزاس هچراپکی عقاو رد یژتارتسا کی
 .تسا ینامزاس مهم و رضاح فادها هب یبایتسد یارب ینامزاس طیحم رد
 یتحار هب تامیمصت هک تسا یرورض هتکن نیا هب هجوت ،یژتارتسا کی یزیر همانرب نمض •

 شنکاو اب ًالامتحا دوشیم ماحنا تکرش کی طسوت هک یمادقا ره و دنوش یمن هتفرگ
 .دش دهاوخ هجاوم ناگدننک نیمأت ای نادنمراک ،نایرتشم ،ابقر ،ناررضتم

 رظن رد هب زاین و عیاقو زا نانیمطا مدع ،فادها شناد ناونع هب دناوتیم نینچمه یژتارتسا
 .دوش فیرعت نارگید یعقاو ای یلامتحا راتفر نتفرگ

 
 یژتارتسا یزیر همانرب کی فادها
 :هک تسا نامزاس کی رد تامیمصت یلصا حرط ،یژتارتسا
 ،دهدیم ناشن ار نآ فادها )١
 ،دهدیم شهاک ار یلصا یاهتسایس )٢
 ،دهدیم شهاک فادها نیا هب یبایتسد یارب ار ییاههمانرب )٣
 ،دنکیم فیرعت ماحنا یارب ار تکرش راک و بسک )٤
 و دشاب دهاوخیم هک یناسنا و یداصتقا نامزاس عون )٥



 

 

 .دهدب نآ لک هعماج و نایرتشم ،نارادماهس هب دراد دصق هک یمهس )٦
 یژتارتسا یاهیگژیو
 ریذپ ناکما هدنیآ ینیب شیپ اریز ،تسا تیمهااب و هجوت لباق رایسب نامزاس کی رد یژتارتسا
 .تسین
 یاضف هک دنشاب یصخشمان ثداوح اب هلباقم هدامآ دیاب اهتکرش ،لماک یرگن هدنیآ نودب
 .دنهدیم لیکشت ار راک و بسک
 لامتحا اب ینعی ،دراد راکورس تدم ینالوط تالوحت اب نیتور تایلمع زا شیب یژتارتسا
 هعسوت هدنیآ رد هک یدیدج یاهرازاب ای دیلوت دیدج یاهشور ،دیدج تالوصحم ای تاراکتبا

 .دراد راکورس ،دنباییم
 .تسا هدش داجیا ابقر و نایرتشم یلامتحا راتفر نتفرگ رظن رد یارب یژتارتسا •
 .دنکیم ینیب شیپ ار نانکراک راتفر نادنمراک اب دروخرب یاهیژتارتسا
 و زادنا مشچ ،تیرومأم نیا .تسا نامزاس کی یارب صخشمً الماک هار هشقن کی یژتارتسا

 .دنکیم فیرعت ار نامزاس کی یلک یریگ تهج
 طاقن ندناسر لقادح هب و نامزاس توق طاقن ندناسر رثکادح هب یژتارتسا کی یلصا فده •

 .تسا ابقر توق
 .تسا "میشاب میهاوخیم هک ییاج" و "میتسه هک ییاج" نیب هلصاف یژتارتسا ،هصالخ روط هب

 یژتارتسا و شلو کج
 گربزتنیم و رتروپ دننام کیمداکآ دارفا یاهفیرعت زا ار اهفیرعت هک دیشاب هتشاد راظتنا دیاش

 .مینک زاغآ
 و ناریدم یاهمیمصت و راتفر یهعلاطم ساسا رب ،کیمداکآ دارفا هک تسا نیا تیعقاو اما

 .دننکیم جارختسا ار دوخ یاههیرظن ،اهنآ تایبرجت یدنبهقبط
 :دیوگیم نینچ یژتارتسا هرابرد لارنج یاهناسفا ریدم شلو کج
 ".مریگب نارگید اب تباقر هوحن دروم رد قیقد و فافش یاهمیمصت نم هکنیا ینعی یژتارتسا"
 یمیت یژتارتسا
 رسارس رد ییاهمیت هب ،دوخ یراجت دحاو و تکرش یاهیژتارتسا زیمآ تیقفوم یارجا یارب

 .دننک راک مه اب ات دیراد زاین دوخ نامزاس
 دوخ میت حطس یژتارتسا دیاب میت ره هک انعم نیا هب ،دنراد یتوافتم مهس اهمیت نیا زا کی ره
 !هداس دنچره ،دشاب هتشاد ار
 ،دوش رجنم یتکرش و یراجت دحاو یاهیژتارتسا تیقفوم هبً امیقتسم دیاب یمیت یژتارتسا نیا
 و ینابیتشپ ار رگیدکی ،نامزاس تیقفوم زا نانیمطا یارب یژتارتسا حوطس مامت هک انعم نیا هب
 .دننکیم تیوقت
 تیریدم و تسا دیفم ،میت روشنم زا هدافتسا اب میت یاهزرم و فده نییعت یارب هک تساجنیا
 یدیلک یاهصخاش زا هدافتسا و فادها طسوت تیریدم دننام ییاهکینکت زا هدافتسا اب نآ

 .درکلمع



 

 

 
 روط هب دیاب ،تسا هدش نییعت نامزاس رتالاب حوطس رد هک کیژتارتسا فادها هب یبایتسد یارب
 .دینک راک دمآراک
 امش میت هب کمک یارب اهشور نیرتهب یارجا امش میت یژتارتسا رد مهم رصنع کی ،نیاربانب
 .تسا دوخ فادها هب ندیسر رد
 لماوع زا زین دننکیم هنیهب ار یتایلمع یلاعت و تیفیک ،هدننک نیمأت تیریدم هک ییاهتیلاعف
 .دنتسه رثوم یمیت یژتارتسا کی یارجا و داجیا رد مهم


