
 

 

 یرورپ نیشناج یزیر همانرب
 ؟تسیچ یرورپ نیشناج یزیر همانرب
 کی تیکلام بلغا - تسا یربهر یاهشقن لاقتنا یارب یژتارتسا کی یرورپ نیشناج همانرب

 .نادنمراک زا یهورگ ای دنمراک کی هب - تکرش
 نیمضت رما نیا عقاو رد ،دوشیم هتخانش "ینیزگیاج یزیر همانرب" ناونع هب همانرب نیا نینچمه
 دنهدیم همادا دوخ راک هب تکرش زا سپ لغاشم هک دنکیم
 .دنوریم ایند زا ای دنوشیم هتسشنزاب ،دننکیم تکرح دیدج یاهتصرف تمس هب دارفا نیرتمهم
 لاقتنا ناکما هک دنک مهارف ار یگنیدقن دادیور کی دناوتیم نینچمه یرورپ نیشناج یزیر همانرب
 هب - تکرش کی تیکلام بلغا .دنکیم مهارف نادنمراک شیازفا یارب ینارگن دروم رد ار تیکلام
 .دوشیم هداد لاقتنا نادنمراک زا یهورگ ای دنمراک کی

 
 یزیر همانرب نیا یدیلک تاکن
 کی تیکلام ًابلاغ - تسا یربهر یاهشقن لاقتنا یارب یژتارتسا کی ینیشناج یزیر همانرب •

 .نادنمراک زا یهورگ ای دنمراک کی هب - تکرش
 نیرتمهم راک کرت و یگتسشنزاب زا سپ لغاشم هک دوشیم ثعاب یرورپ نیشناج همانرب •

 .دنهد همادا دوخ راک هب تکرش نادنمراک



 

 

 یهنیمز رد ار دوخ یاهتراهم اهنآ ات تسا نانکراک لباقتم شزومآ لماش ینیشناج همانرب •
 .دنهد شیازفا تکرش زا عماج کرد و تکرش شناد

 ؟دنکیم راک یرورپ نیشناج یزیر همانرب هنوگچ
 یاهینیزگیاج عفر هدیا ،دنکیم یبایزرا ار ربهر ره یاهتراهم یرورپ نیشناج یزیر همانرب
 ات دیهد شزومآ ار نانکراک ،یلخاد یاهضیوعت تروص رد و تکرش زا جراخ و لخاد رد یلامتحا
 .دنریگب هدهع رب ار تیلوئسم ات دنوش هدامآ اهنآ
 هب و یبایزرا ًاددجم لاس ره دیاب ینیشناج یاههمانرب .تسین راب کی یرورپ نیشناج یزیر همانرب

 .دنکیم مکح تکرش رد تارییغت هک روطنامه ای دوش زور هب هوقلاب روط
 رد ،دننک داجیا یرارطضا ینیشناج همانرب کی مه دنهاوخب تسا نکمم لغاشم ،نیا رب هوالع

 شیپ تارییغت یارب ،همانرب تدم دنلب ینیزگیاج و یلصا ربهر هرظتنم ریغ ینیزگیاج هب زاین تروص
 .یربهر رد هدش ینیب

 
 مادختسا
 عورش ییاهادیدناک باختنا فده اب مادختسا بسانم یاهشور اب یرورپ نیشناج یزیر همانرب
 .دنراد ار حطس اقترا ییاناوت نامز تشذگ اب هک دوشیم
 وا زا ییارجا حطس رد تمس کی یارب رگید تکرش زا هبرجتاب درف کی زا تسا نکمم :لاثم ناونع هب
 .دوش هدافتسا
 شزومآ
 .تسا اهیهاوگ و تکرش شناد ،اهتراهم هعسوت لماش شزومآ
 فلتخم لغاشم ای فلتخم یاهتیعقوم راد هیاس و عطاقتم نادنمراک لماش تسا نکمم شزومآ نیا

 .دشاب یلصا یاهشخب مامت رد



 

 

 کرد یرتهدیچیپ حطس رد ار تراجت و دوش ییاهفرحً الماک ات دنک کمک درف هب دناوتیم دنور نیا
 .دنک
 هدهعرب ییاناوت هک دنک کمک ینانکراک ییاسانش هب دناوتیم لباقتم شزومآ دنیآرف ،نینچمه
 .دنرادن ار تکرش هرادا یارب ددعتم یاهتراهم هعومجم هعسوت یهفیظو نتشاد
 .دشاب یرورپ نیشناج یزیر همانرب لوئسم تسا نکمم ییاهنت هب کلام ،کچوک یاهتکرش رد •

 
 یرورپ نیشناج یزیر همانرب یایازم
 دوجو یمسر یرورپ نیشناج همانرب کی نتشاد یارب نادنمراک و نایامرفراک یارب یددعتم یایازم
 :دراد
 هب رجنم دناوتیم هک دراد دوجو تیکلام و تفرشیپ یارب یتصرف هک دننادیم نادنمراک )۱

 .دوش رتالاب یلغش تیاضر و رتشیب یدنمناوت
 ثعاب هک تسا هدنیآ یاهتصرف یارب یزیر همانرب لاح رد نامزاس ای تکرش هکنیا نتسناد )٢

 .دوشیم نادنمراک یارب یاهفرح تفرشیپ
 و شناد لاقتنا یارب ناتسرپرس هک تسا ینعم نیا هب یزاس نیشناج همانرب هب تیریدم دهعت )٣

 .دننکیم ییامنهار نادنمراک زا صصخت
 رپ اهتیعقوم نآ ،اهتیعقوم زورب تروص رد ات دنکیم یریگیپ رتهب ار نانکراک شزرا تیریدم )٤

 .دنوش



 

 

 ار تکرش یاهزادنا مشچ و اهشزرا دنناوتیم رتهب نادنمراک و ناربهر ،ینیشناج یزیر همانرب اب )٥
 .دنراذگب کارتشا هب

 زاین دروم ناربهر زا یدیدج لسن ،ناربهر و لغاشم نابحاص زا یدایز دادعت ندش هتسشنزاب اب )٦
 .دوب دهاوخ

 دنمهرهب یرورپ نیشناج یزیر همانرب بسانم یایازم زا یمومع یراجت یاهتکرش نارادماهس )٧
 زا لبق اهلاس و تسا لغاشم رد ریگرد لماع ریدم ای یدعب دزمان هک یدروم دننام ،دنوشیم
 همانرب کی ناراذگ هیامرس رگا ،نینچمه .تسا مارتحا دروم یلعف لماعریدم یگتسشنزاب

 ار تکرش ماهس ،لماع ریدم یگتسشنزاب ماگنه ،دننک مالعا یبوخ هب ار یرورپ نیشناج
 .دنشورفیمن

 هجیتن رد ،لسن ناربهر دنک دیلوت دیدج حرط کی دناوتیم نینچمه یرورپ نیشناج یزیر همانرب
 .دهدیم هئارا دنشورفب ار دوخ ماهس دنهاوخیم هک لغاشم نابحاص یارب جورخ یژتارتسا کی


