
 

 

 ؟تسیچ ملاس تباقر
 هب ار ام هک تسا ندش لوا رفن هب لیم نیا .مینکیم تباقر یتاذ روط هب ناسنا ناونع هب ام
 .مینک روبع دوخ تخس عناوم زا ات دنکیم راداو ار ام و دهد یم قوس تیقفوم
 مدع ساسحا امئاد دناوتیم ،دوشن لرتنک رگا .دوش لرتنک تقد اب دیاب تباقر ،دوجو نیا اب

 بوبحم رایسب نارگید شیپ رد ار ام دناوت یم نینچمه .دنک داجیا ام رد ار تیاضر مدع و ققحت
 .دنكن
 ملاسان و ملاس تباقر نیب توافت
 ؟زیمآدیدهت ای تسا هناتسود ؛ددرگیمرب امش شرگن هب ملاسان و ملاس تباقر نیب توافت
 هنوگچ هک میمهفیم و میربیم یپ زیمآدیدهت و هناتسود تباقر نیب توافت هب ام ،هلاقم نیا رد
 .درک هدافتسا فلتخم طیارش رد هدافتسا یارب ملاس تباقر تردق زا ناوتیم
 ؟هچ ینعی ملاس تباقر
 .تسا هورگ کی رد رثوم تیوضع و یمیت هیحور رهظم ملاس تباقر

 تیقفوم ندید زا اما ،دوش قفوم دهاوخیم ،دنکیم تکرش ملاس تباقر کی رد هک یصخش
 .دربیم تذل زین نارگید
 اهنآ میت هب کمک یارب تبثم یشور هب و دوشیم یشان دشر رکف زرط کی زا اهنآ یتباقر هیحور
 .دوریم راک هب ناشفادها هب ندیسر رد )ناشدوخ و(
 .دراد شقن یگدنز رد مه و راک رد مه ملاس تباقر •

 
 :لاثم ناونع هب

 رد ،رگیدکی یژرنا نداد یزاب اب دوخ هناهام شورف تیوقت یارب تسا نکمم شورف ناگدنیامن
 .دننک تکرش ملاس تباقر
 رد درف کی طقف هن ،تسا تراجت لک رد و میت یاضعا همه عفن هب اهراک ماحنا یارب درکیور نیا
 .میت

 راشف تحت رتشیب ار رگیدکی ات دننک تکرش ملاس تباقر کی رد میت کی ناراکشزرو تسا نکمم
 .دنشاب رگیدکی هزیگنا تانیرمت لوط رد و دنهد رارق
 یرتشیب یاههقلح هب ،دزودب ار یرتشیب تعرس دناوتیم یسک هچ هکنیا ندید یارب هقباسم
 ییاهتراهم داجیا هب ،دهد ماحنا ار یرتشیب یاهراشف نیرمت هسلج کی یط رد ای دنک کیلش
 هدننک مرگرس زیچ همه هک یطرش هب هتبلا ،دنوشیم لقتنم یزاب زور هب هک دنکیم کمک
 .دشاب



 

 

 ؟هچ ینعی ملاسان تباقر
 .دنک روک مینکیم داجیا هک ییاهتفرشیپ هب تبسن ار ام هک دوشیم ملاسان یتقو تباقر
 یاج هب ام .مینک زکرمت لباقم صخش یور نامدوخ زا شیب ام هک دتفایم قافتا ینامز نیا
 ار نامدوخ ،میتسه رتبسانتم ای رتعیرس ،رتیوق یمک ام هک مینادب ار تیعقاو نیا ردق هکنیا

 .میتسین بسانتم و عیرس ،دنمتردق دوخ تباقر هزادنا هب اریز میهدیم تسکش
 زوریپ فده اب ام همهً انئمطم .تسا ملاسان تباقر زا یرگید هناشن یزوریپ هدیا رد ساوسو

 .میزادرپیم تباقر هب ندش
 .دراد دوجو تخاب و درب زا رتارف ییاهزیچ هکلب ،تسین دیفس و هایس تباقر ،لاح نیا اب
 تامادقا هب تسد ،نتخاب زا یریگولج یارب ًالومعم ،دنوشیم ملاسان تباقر دراو هک یناسک
 .دننزیم هنالداعان
 تباقر لوط رد بلقت ات دنتسین امش تراهم حطس رد هک ابقر دنمفده یوجتسج زا دناوتیم نیا
 .دوش لماش ار
 رگا .تسا لکشم هیضق نیا هک دینادب دیاب ،دشاب امش تیاضر عبنم اهنت ندش هدنرب یتقو
 ،دشاب طبترم یراک ماحنا رد یرگید صخش ییاناوت اب یصخش تیقفوم و یدنمشزرا ساسحا

 .دش دیهاوخن یضار زگره
 نارگید اب دوخ هسیاقم ،نیاربانب .دشاب رتهب امش زا هک دوش ادیپ یصخش تسا رارق هشیمه
 .دوشیم یدیماان هب رجنم طقف

 
 ؟داد اقترا ار ملاس تباقر ناوت یم هنوگچ
 شالت و مینک روبع هدش کرد عناوم زا ،مینک راک رتشیب هک دنکیم قیوشت ار ام ،ملاس تباقر
 .میشاب دوخ نیرتهب مینک
 نییعت ار دوخ یلصا فده میناوتب ات دهدیم سوملم یفده ام هب و دهدیم هزیگنا ام هب نیا

 .مینک
 .دهد یم شرتسگ ار نامیاهییاناوت یاهزرم تباقر ً،ابلاغ



 

 

 هدنزارب نداد تسد زا.دراد یسح هچ نداد تسد زا هک دزومآیم ام هب نینچمه ملاس تباقر
 .تسا هارمه هبرجت اب طقف هک تسا یمهم تراهم
 داجیا ار یریذپ فاطعنا یتایح تیفیک هک دوشیم ثعاب نینچمه تباقر رد نداد تسد زا

 .دنکیم
 یعقاو هدنرب کی زا ناشن رتیوق تشگزاب و دوخ درکلمع رد لمأت ،نیمز زا نتساخرب ییاناوت
 .تسا

 رخآ نخس
 تامادقا اب دیاب ،دوجو نیا اب .دشاب تیقفوم یارب تباث هزیگنا دناوتیم تباقر هیحور نتشاد
 .دوش لداعتم تبثم
 و درکلمع دوبهب یگنوگچ هب ،دینک یبایزرا رگید صخش اب هسیاقم رد ار ناتدوخ هکنیا یاج هب

 .دینک هجوت ،دینک راک هدنیآ رد دیاب هک یدراوم ندرک هتسجرب یگنوگچ
 امش هب ات دیهد هزاجا .دینیبب درب ناونع هب ار نآ ،دینک تسکش سحً اصخش هکنیا یاج هب
 تسکش ار لباقم فرط هکنیا هن ،دیدرگرب یزوریپ دصق هب هتشذگ زا رتهب دیناوتب ات دهد شزومآ

 .دیهد اقترا ار دوخ هکلب دیهد
 


