
   

 ؟مینک هچ انورک سوریو بارطضا اب
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 ؟میایب رانک بارطضا اب نامزمه و مینامب نمیا هنوگچ

 
 رگا اما ،تسا زیمآ دیدهت و تخس طیارش هب یعیبط شنکاو بارطضا .دنراد ار  انورک سوریو هب التبا بارطضا اهیلیخ اهزور نیا 

 و دشاب هتشاد یفنم ریثأت ینمیا متسیس یور دناوتیم بارطضا .دنکیم لتخم ار یگدنز ،دنک داجیا جنر  و هدش ینالوط و دیدش

 دوش ثعاب تسا نکمم لاثم یارب .دوشیم دمآراکان یاهراتفر ثعاب بارطضا زین یهاگ .دنک فیعضت اهیرامیب ربارب رد ار ندب

 یصاخشا .میریگب هدیدن ار یملع یاهلمعلاروتسد و تسرد یاهمایپ و مینک لاسرا مه یارب ار دنیاشوخان ای هابتشا رابخاً اررکم

 ار یرتشیب بارطضا طیارش نیا رد ،دناهدوب یساوسو لالتخا ای یرامیب بارطضا لالتخا ،رشتنم بارطضا لالتخا راچد لبق زا هک

  .دننکیم هبرجت

 

 ؟دینک دروخرب هنوگچ یرامیب هب التبا زا یشان بارطضا اب
 .تسا یرامیب زا یریگشیپ یارب شور نیرترثؤم نیا .دییوشبً اررکم ار ناتیاهتسد .1

 یاهتیاس و تشادهب ترازو ،تشادهب یناهج نامزاس لثم ربتعم عبانم زا ار تاعالطا نیا و دیشاب قیقد تاعالطا لابند هب .2

 تسین یزاین هتبلا .دیسرپب ۱۹۰ هرامش اب تمالس هناماس زا ار دوخ تالاوس دیناوتیم .دیریگب یکشزپ مولع یاههاگشناد

 .دینک کچ ار رابخا رابود ای کی یزور زا شیب

 ار هعماج و امش نایفارطا بارطضا ،تسردان رابخا راشتنا .دیوش نئمطم نآ یتسرد زا تاعالطا و رابخا رشنزاب زا لبق .3

 .دنکیم دایز لیلدیب

 ره زا دینادب هک دشاب بلاج دیاش .تسین زین یرامیب نیرتهدنشک .تسین ریگهمه و رادریگاو یرامیب نیرخآ و نیلوا نیا دینادب  .4

 هک اهیرامیب زا یضعب نمض رد .دنهدب تسد زا ار ناشناج هک تسا نکمم رفن ود ،دنوشیم یرامیب نیا هبالتبم هک یرفن دص

 لس هب التبا تلع هب ناهج رد رفن نویلیم کی زا شیب هنالاس لاثم یارب .دنراد ییالاب ریموگرم ،دوشیمن هتفرگ یدج نادنچ

 .دنهدیم تسد زا ار دوخ ناج
 هتشاد یفاک کرحت .دینامن راکیب و دیشاب لاعف هناخ رد دینک یعس ،دیتسه لزنم رد ینالوط تاعاس ینمیا تیاعر یارب رگا .5

  .دینک شزرو هناخ رد یتح و دیشاب

  .دینکن سبح هناخ رد ینالوط تدم ار دوخ و دیورب تعیبط ای تولخ یاه ناکم هب یور هدایپ و ندز مدق یارب .6

 یاه تبحص یلو دنکیم کمک امش لاح ندش رتهب هب اهینارگن دروم رد تبحص .دینک تبحص دوخ نایفارطا و ناتسود اب .7

  .دینکن دودحم سوریو انورک رابخا هب ار دوخ

 رثوم امش سرتسا و بارطضا شهاک یاربً البق هک ییاه شور زا .دینک زکرمت دیراد لرتنک نآ یور هک یدراوم رب دینک یعس .8

 تیلاعف ره ای دینک اشامت ملیف ،دینک مرگرس ار دوخ .دیربب راک هب ار یزاسمارآ یاهشور  لاثم یارب  .دینک هدافتسا هدوب

 .دنکیم مارآ ار امش هک یشخبتذل

 ای کشزپناور ،کشزپ اب ،هدش تخس امش یارب هرمزور یاهراک ماجنا ای ،دیتسه یدایز راشفتحت دینکیم ساسحا رگا .9

 .دینک تروشم سانشناور

  



   

 
 ؟مینک هچ انورک سوریو عویش دننام ینارحب و سرتسا رپ طیارش رد
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 نارحب و سرتسا
 یور لرتنک ساسحا ای ؛میوش یم وربور یزیزع نداد تسد زا ای  ،هلزلز ،لیس لثم یراوگان ثداوح و تاقافتا اب یتقو ام رثکا

 .میوش یم سرتسا راچد ،انورک سوریو یریگهمه ای ههجاوم دننام ؛دوشیم ینیبشیپ لباقریغ نامیارب عاضوا و میرادن طیارش

 

 

 یتقو  .دیآیم شیپ کچوک یاهراشف ندش هتشابنا لیلد هب مه یهاگ و تسا لومعمریغ و مهم قافتا کی هجیتن یهاگ سرتسا 

 نکمم ،تسا دایز رایسب ام یور راشف و میتسین عاضوا تیریدم هب رداق ،هدش لمحت لباقریغ ام یارب طیارش مینکیم ساسحا

  .میشاب نارحب رد تسا

 یاهدرد ،دردرس دننامیمسج یاههناشن یهاگ .میهدیم ناشن شنکاو راوگان ثداوح و سرتسا هب یتوافتم لکش هب ام زا کیره

 دننام یراتفر یناور یاههناشن یهاگ و دیآیم شیپ یباوخیب ،اهتشا شهاک ،یگتسخ ساسحا ،یشراوگ لکشم ،یندب هدنکارپ

  .دوشیم هبرجت مشخ ای ،ندشهکوش و یتخرک ،یدیماان ،یگدنامرد ،بارطضا و سرت ساسحا

 ینعم نیا هب "یروآبات" .دوش یم هتفگ "یروآبات"  ،مییایب رانک تخس ثداوح و اهسرتسا اب دنک یم کمک ام هب هک هچنآ

 رذگ اهنآ زا ،مییایب رانک تالکشم اب روطچ دنکیم نییعت هکلب ،میوشیمن تحاران و میریگیمن رارق تالکشم ریثاتتحت هک تسین

  .مینک ظفح ار نامناور تمالس و مینک

 

 

  نارحب و سرتسارپ طیارش رد اهدیابن و اهدیاب
 

 ییاهراتفر ،دنهدیم ناشن دوخ زا هرظتنم ریغ یاهنارحب و ثداوح ماگنه رد دارفا هک ییاهشنکاو و اهراتفر رثکا ¨

  .دینزن ندوب یعیبطریغ ای و وسرت ،فیعض بسچرب نارگید ای ناتدوخ هب لیلد نیمه هب ،تسا یعیبط

 ای کی رابخا ندناوخ .دینک کچ ار رابخا رتمک لاثم یارب .دینک یرود دنکیم دایز ار امش سرتسا هک ییاهتیعقوم زا ¨

   .دیونشب ای دینیبب ار رابخا زور لوط مامت هکنیا ات دراد یرتمک سرتسا زور رد رابود

  .دینک یرود شنترپ یاهعمج زا ¨

 ار مشخ و هیرگ دننام یتاساسحا زورب هزاجا .دیشکن تلاجخ اهنآ نایب زا و دینزب فرح ناتتاساسحا و اهینارگن دروم رد ¨

 .دیهدب نارگید و دوخ هب

 نامز هب زاین نآ لصف و لح یارب و تسا یعیبط هظحل ره رد امش لاح رییغت ،دیگنجن دوخ یاهرکف و اهساسحا اب ¨

 .تسه



   

 لرتنک هک ییاهزیچ یور و دینک ظفح ار دوخ یداع یگدنز و همانرب دینک یعس .تسین امش لرتنک رد زیچ همه دیریذپب ¨

  .دیرادن لورتنک هک ییاهزیچ یور هن ،دینک زکرمت دیراد

 .دیناجنگب هنازور همانرب رد ار تسا شخبمارآ امش یارب هک ییاهراک و دینراذگب یزاجم یاضف زا رودهب ار ییاهتعاس ¨

 ...و دینیبب دیراد تسود هکیملیف ای ،دیناوخب باتک ،دینک شوگ یقیسوم ،دینک شیاین لاثم یارب

 .دینکن داجیا دوخ یگدنز رد گرزب رییغت و دیریگنیمهم میمصت ،تابثیب و ینارحب طیارش رد ¨

 .دینک یبایزاب ار دوخ ناوت هک دنکیم کمک یفاک و بوخ باوخ ،دینک تحارتسا یفاک هزادنا هب ¨

 .دینک یورهدایپ زور رد هقیقد تسیب لقادح و دیشاب هتشاد یرتشیب کرحت ،دیرادن مظنم شزرو ناکما رگا .دینک شزرو ¨

 .دیشکب قیمع یاهسفن سرتسا عقاوم رد .دینک هدافتسا یزاسمارآ یاهشور زا ¨

  .دینکن تبحص دب رابخا دروم رد ناکدوک روضح رد ¨

 .دینکن هدافتسا یفنم یاهسح بوکرس یارب لکلا ای داوم زا .دینک یراددوخ کشزپ زیوجت نودب وراد عون ره فرصم زا ¨

 و اهسح رب لرتنک ای دیهد ماجنا ار هرمزور یاهراک دیناوتیمنیم یلاوتم زور دنچ یارب دیدرک ساسحا هک یتروص رد ¨

 .دینک هعجارم سانشناور ای کشزپناور ، کشزپ هب ،دیرادن دوخ طیارش

 ،اههاگنامرد ،تمالس عماج تامدخ زکارم هب ،یسانشناور ای و یکشزپناور ،یکشزپ یاهکمک هب زاین تروصرد ¨

 .دینک هعجارم تسامش سرتسد رد هک ینامرد زکرمره ای و اهناتسرامیب

 

 


