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 یناسنا تاطابترا

 هیهت 1398 ناتسبات رد هک یگنهرف رتکد یناسنا تاطابترا باتک زا ام مهف و اهتشادرب زا تسا ياهصالخ راتشون نیا
 هک تسا هصالخ هژاو زا هدافتسا تلاسر یتخس ، هصالخ هژاو ياجب ام ياهتشادرب ناونع زا هدافتسا لیلد و تسا هدیدرگ
 و دوشیم هداد تبسن یگنهرف رتکد راتشون و راتفگ هب ، باتک میهافم زا تشادرب رد ام یلامتحا ياهاطخ ، تروص نیا رد
 . تسا مومضم يرما نیا

 يایند رد و درک ادیپ یصاخ ترورض تاطابترا ، یناسنا عماوج يریگلکش و رگیدکی رانک رد روضح و راغ زا ناسنا جورخ اب
 یعونهب ار دوخ ياهراتفر یمامت ناسنا هکارچ ، تسا هدش نادنچود نآ تیمها دوشیم هدیمان زین تاطابترا رصع هک يزورما
 یبایتسد رد ار ناسنا ، نآ تیفیک اقترا و دوبهب رد رثؤم لماوع و تاطابترا تخانش نیاربانب ، دهدیم زورب تاطابترا بلاق رد
 .دوب دهاوخ رگ يرای دشاب هک یماقم و هاگیاج ره رد )ياهزیگنا ره اب( دوخ فادها هب

  . ددرگیم هئارا ریز حرش هب و عجرم باتک دننامه یلصف 9 يدنبهتسد رد راتشون نیا ، میهافم رتهب لاقتنا يارب

  میهافم و فیراعت و تاطابترا تیهام : لوا لصف

  تاطابترا تخانش رد اهنآ شقن و یطابترا ياهلدم : مود لصف

  دنکیم یفرعم ینتخومآ يراتفر ناونعهب ار تاطابترا : موس لصف

  يدرف نایم تاطابترا رد یشخبرثا : مراهچ لصف

  نتشیوخ زا تخانش : مجنپ لصف

  یطابترا درگارف کی نتفر نیب زا و فیعضت و يریگلکش لحارم : مشش لصف

  نارگید اب مهافت : متفه لصف

  یناسنا ياههبذاج ساسا رب یکیدزن و لیامت : متشه لصف

  یمالکریغ تاطابترا : مهن لصف
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 لوا لصف

 یکرد کینورتکلا سدنهم ، دراد تاطابترا زا یصاخ فیرعت و كرد ، دوخ صصخت و براجت ، تیصخش روخارف یناسنا ره
 میهاوخ نآ هب راتشون نیا رد هک هچنآ دوجونیااب ... و دمانیم دنوادخ اب طابترا ار نآ نمؤم ناسنا و دراد نآ زا هنوگ رادم
 . دزادرپیم نآ لیلحت و یسررب هب و دریگیمرب رد ار یناسنا تاطابترا تخادرپ

 رد ار ... و اهزاین ، تاساسحا ، براجت ، یناعم ، میهافم زا ياهرتسگ اهمایپ نیا هک ، اهمایپ لاقتنا زا تسا ترابع تاطابترا
 . دنتسه یتوافتم ياههزیگنا زا هتساوخ رب هک دنریگیمرب

 : دریذپ یم ریثات شرگن شش زا و ددرگیم زاغآ شیوخ زا ناسنا تخانش و نتشیوخ زا تاطابترا

  نامدوخ دروم رد ام شرگن -1

  يرگید هب تبسن ام شرگن -2

  دراد یشرگن هچ ام هب يرگید مینکیم رکف -3

  شدوخ دروم رد يرگید شرگن -4

  ام هب تبسن يرگید شرگن -5

  میرگن یم هنوگچ وا هب ام هکنیا هب تبسن يرگید رکفت زرط -6

 : درک میسقت هتسد هس هب ناوت یم ار تاطابترا

  : دوخ اب طابترا •

 رد هک هچنآ ره و فطاوع و تاساسحا ، اه همانرب و اهوزرآ ، ینورد تالکشم ، دوخ هب ناسنا نآ رد و تسا طابترا نیلوا هک
 رود یفرح تسا طابترا عون نیرت تخس مییوگب رگا عقاو رد . تسا يدعب تاطابترا يانبم و دزادرپ یم تسه شدوخ دروم
 .میا هتفگن فاصنا زا

  : نارگید اب طابترا •

  .تسا نآ يارقرب لاح رد ناسنا هرمزور روط هب هک تسا یطابترا

 ندش هتشاد تسود و نتشاد تسود ، یعامتجا ياه زاین عفر ، تاعالاطا لدابت ؛ دننام ینوگانوگ ياه هزیگنا اب هک یطابترا
 . تسج ولزام مره ياه هزیگنا رد ارنآ لیالد ناوت یم و دریگ یم تروص ... و

  : یعمج طابترا •

 تیعضو داجیا ، يزاس دعاقتم لیبق زا ییاه هزیگنا هیاپرب و دریگ یم لکش رفن نیدنچ اب رفن کی ياجب هک تسا یطابترا
 . تسا راوتسا ... و یحیرفت

 تاطابترا زا ام رتهب تخانش رد هک مینک یم رکذ ار تاطابترا تیهام دروم رد یساسا هتکن نیدنچ ، يدنب هتسد نیا اب
  : تسا رثوم

 رییغت نآ رد رثوم لماوع و نارگیزاب رییغت روخارف هب و درادن نوکس و یکیتاتسا تلاح و تسا دنیآرف کی تاطابترا •
 . دنکیم
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 دوجو نتشاد مغرلا یلع ناگراتس ، ناهیک و تعیبط رد هک روط نامه : تسا دنم ماظن الماک یطابترا درگارف •
 دوجو اب اه ناسنا زین تاطابترا رد ، دوب دهاوخ راذگ ریثات ماسجا و ناگراتس ریاس رد ناشدوبن و دوب ، لقتسم
 و تاساسحا و فادها ، یعمج تاطابترا دنیآرف رد يریگ رارق اب توافتم تاساسحا و اه راتفر ، فادها نتشاد
 .دش دهاوخ نوگرگد و تشاذگ دهاوخ ریثات و هتفریذپ ریثات ناشراتفر

   : دشاب يدارا ریغ ای و يدارا دناوت یم تاطابترا •
 ،تاطابترا ردقچ ره و دریگ یم رارق يدارا ریغ ای يدارا هتسد رد طابترا ، مایپ هدنریگ ای و هدنتسرف ندوب يدارا هب هتسب
 . دوب دهاوخ رت رثوم ، دشاب يدارا نآ هدنریگ فرط زا مه و مایپ هدنتسرف فرط زا مه

  ؟ دروخ یم يدرد هچ هب تاطابتار دروم رد تاکن و يدنب هتسد همه نیا هک دوش داجیا لاوس دیاش

 دریگ یم لکش نارگید اب طابترا رد هک تسا يزیچ نآ تیعقاو ناسنا يارب ؛ درک نایب نینچ ناوت یم عوضوم تیمها رد
 ياه راتفر یعون هب سپ ؛ تسا رییغت لاح رد امئاد مینک یم رارقرب هک یتاطابترا عون هب هتسب ، ناهج زا ام كاردا عقاو رد و
  . درک دنهاوخ نییعت مینکیم داجیا هک یتاطابترا ار ام هدنیآ

  دنک یم رارقرب طابترا حطس هس رد ناسنا

 یللملا نیب و یگنهرف حطس -
 يا هقطنم ای یلم ای یعامتجا حطس -
  یصخش ای يدرف حطس -

 طابترا نتشاد هک درک هجوت رما نیا هب یتسیاب اذل ، دریگ یم لکش هنامیمص و کیدزن تاطابترا هک تسا موس حطس رد
 دهاوخ راوشد رایسب و نکمم ریغ يرما ابیرقت یعامتجا و یگنهرف حطس رد طابترا هب نتخادرپ نودب حطس نیا رد رثوم
 . دوب

  : دنراد يا هفیظو هچ تاطابترا هک میزادرپ یم لاوس نیا هب تاطابترا زا ییاه یگژیو نینچ تخانش اب لاح

  ناسنا یعامتجا طباور هب ندیشخب ماودت  -1

  لباقم فرط زا كرد و تاعالطا شیازفا -2

  اهنآ رد ذوفن ای و نارگید رب يراذگ ریثات  -3

 

  يریگ میمصت يارب کمک-4

 تارییغت درومرد دییات مدع ای و دییات تفایرد -5

  : مینکیم هراشا رثوم طابترا فیرعت هب الاح و میتخادرپ نآ فیاظو هب میدرک یسررب ار تاطابترا ياه یگژیو ، اجنیا هب ات

 ینعم نامه اقیقد ، دراد ار نآ لاسرا دصق و تسه مایپ هدنتسرف نهذ رد هک یموهفم و ینعم ،ینعی لماک و رثوم طابترا
 طابترا هک دراد نآ زا ناشن دشاب رتشیب یناوخمه نیا ردقچ ره . دریگ یم لکش مایپ هدنریگ نهذ رد هک دشاب یموهفم و
 . تسا هتفرگ لکش يرت رثوم

 رد هک یلماع 5 ، دهاوخ یم هچ طابترا زا هک دنادب دیاب ناسنا ، تسخن هلحرم رد طابترا ندوب رثوم نازیم شجنس يارب 
 دنوش هدرب راک هب تاطابترا ندوب رثوم شجنس يارب دنناوتیم هک دنتسه ییاه هتساوخ هلمج زا دش دهاوخ هراشا اهنآ هب ریز
 ؛

  دراد هراشا هدنتسرف ساسحا زا مایپ هدنریگ كرد تیفیک و نازیم هب عقاو رد : كرد -1
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 يارب يرایعم نیا و دنریگیم لکش یگدنز يارب رت شخب تذل و رتهب طیارش داجیا يارب تاطابترا زا یشخب : تذل -2
 . تسا یشخب رثا نازیم شجنس

  اه شرگن رد ذوفن -3

  طباور شرتسگ -4

 زا یلمع ماجنا و شنک داجیا روظنم هب تاطابترا زا يدایز شخب هک دراد هراشا رما نیا هب عقاو رد هک لمع ای شنک -5
 . دریگیم لکش لباقم فرط يوس
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 مود لصف

  یطابترا ياه لدم

  میزادرپ یم اهنآ داجیا هب ریز لیالد هب هک مینک یم فیرعت میهافم و اه هدیدپ هدش کچوک ياه هخسن ار اه لدم

 .دش  دهاوخ رت هدیچیپ طیارش اهنآ یعقاو هزادنا یسررب يارب هک ارچ ، رتکچوک سایقم رد اه هدیدپ لیلحت و هیزجت -1

 عفر لباق يرتمک بتارم هب هنیزه اب و هدش نایامن رتکچوک سایقم رد یلصا حرط یلامتحا تالکشم ، يزاس لدم رد -2
  دنشاب یم

  ددرگ یم عفر یلصا حرط یلامتحا تالکشم ، يرتمک تقو فرص اب لدم رد  -3

  ددرگ یم يریگولج يژرنا  نتفر رده زا یساسا تاکن هب هجوت اب -4

 درک ادیپ یسرتسد یعقاو طیارش نودب تامیمصت جیاتن هب ناوتیم لدم رد -5

 ) نیدامن ياه لدم - ینهذ ياه لدم- یکیزیف ياه لدم ( اه لدم عاونا ياه یگژیو هب لیصفت هب باتک زا لصف نیا رد
 تیمها زئاح هتکن . تسا هدش تخادرپ ) هدننک ینیب شیپ ياه لدم و يراجنه ، یفیصوت( يدرکلمع ظاحل زا اهنآ عاونا و
 : هکنیا زا تسا ترابع نآ و دریگیم لکش ناگدنناوخ نهذ رد هک تسا یلاوس

 ؟ دراد ییاه دربراک هچ تاطابترا رد ياه لدم نینچ

 : ار طابترا یساسا ازجا رگا

 هزوح ،نآ یسررب و یطابترا لدم تخاس اب ، میریگب رظن رد هدنریگ و مایپ لاسرا هلیسو ، مایپ ، مایپ هدنتسرف نامه ای عبنم
 رت قفوم رثوم طابترا قلخ رد هزوح نآ تیوقت اب بتارم هب و میسانش یم رتشیب ار ازجا نیا زا مادک ره درکلمع و ریثات
  . دوب میهاوخ

 رثوم لاقتنا يارب ار موهفم نآ روخرد هلیسو دوخ نهذ رد هتفرگ لکش موهفم يارب اعطق ازجا نیا زا کی ره تخانش اب
 . درک میهاوخ باختنا
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 موس لصف

 زا كاردا و دنتسه كاردا رب ینتبم اه راتفر . تسا فیعضت ای تیوقت لباق و ینتخومآ اه تراهم ریاس دننامه تاطابترا
  : زا دنترابع يریگدای رد راذگ ریثات هدمع هار هس و دریگ یم لکش ناسنا هناگ جنپ ساوح قیرط

  : ندش یطرش قیرط زا -1

 كرحم هدهاشم زا سپ هجیتن نآ تفایرد يارب ام نهذ دوش رارکت عوضوم نیا و دهد خر یصاخ هجیتن یکرحم زا سپ رگا
  . تشاد میهاوخ ار هجیتن نآ راظتنا هشیمه و دش دهاوخ یطرش هیلوا

 ندینش راب ره اب یتدم زا سپ ، دننکیم شخپ ریش سپس و هدروآ رد ادص هب ار گنز ادتبا راب نیدنچ يا هناخراک رد : لاثم
  .دنناد یم ریش اب فدارتم ار گنز و دنشک یم ار ریش راظتنا همه گنز يادص

 : يرازبا يریگدای  -2

  . تسا ندش یطرش هیبش يدودح ات نآ مسیناکم

 ای و تییوقت صخش رد ار يراتفر ناوت یم نوگانوگ ياهرازبا قیرط زا و تسا يریگدای هویش نیا یلصا لماع ، تیوقت
 تروص تیوقت يارب یشنکاو رگا یلو دوب دهاوخ راتفر نآ رارکت ياتسار رد يریگدای ددرگ تیوقت يراتفر رگا . درک فیعضت
  . دوب دهاوخ راتفر نآ فذح ياتسار رد رورم هب يریگدای دریگن

 هدننک تیوقت نیرتگرزب ندش هدینش یبوخ هب و دتفا یم قافتا ...و دیجمت ، یمشچ سامت ، دنخبل قیرط زا ندرک تیوقت
 يروط هب . ندناوخ ،ندینش ،نتشون ،نتفگ نخس : زا دنترابع ندش هتخیگنارب بیترت هب تیوقت لماع راهچ عقاو رد .تسا
 . دنراد ار یگتخیگنارب تلاح نیرتشیب نتفگ نخس رد دارفا هک

  :یعامتجا يریگدای -3

 وگلا نیا و دنریگ یم دای دوخ نیدلاو زا لوا هلهو رد و عامتجا زا يرادرب وگلا قیرط زا ار دوخ یطابترا ياهراتفر اهناسنا
 ياه توافت زا يرایسب هک تسا يدح هب يرادرب وگلا نیا ریثات . دوش یمن فقوتم و هتفای همادا تایح لوط رد يرادرب
 دنریگ یم دای ناوناب رتشیب و دریگ یم لکش يرادرب وگلا قیرط زا یگدنز هیلوا ياهلاس رد ، درم و نز سنج نیب يراتفر
 هب ار اوعد نارسپ و دننک یقلت هنامناخ ریغ  ار نیا زج يراتفر و هدوب نارگید هب هتسباو و یتلاجخ ، روسج ریغ ، راگزاس هک
 .تسا هدش هجاوم یتیوقت ياه راتفر اب اه نآ فرط زا يراتفر نینچ هک ارچ دننک یقلت تعاجش ناونع

 : زا دنترابع دنتسه راذگ ریثات تاطابترا رد  هک یلماوع هلمج زا ، يریگ دای يارب قوف شور هس رانک رد

o نداد روخزاب :  
 يو یبایزرا تروص نیا ریغ رد دراد) ..و ییاوآ ياه خساپ و نداد ناکت رس(روخزاب راظتنا هدنریگ زا مایپ هدنتسرف
 . دوب دهاوخ راذگ رثا طابترا رد و هدوب یفنم
 : مینک هجوت رما نیا رد ریز تاکن هب یتسیاب تسا ینتخومآ زین روخزاب هک اجنآ زا
 . مینک یم تفایرد دوخ نایفارطا زا هک تسا يروخزاب هب هتسباو يدایز دح ات لعاسم رد ام يریگ تهج +

 .دماجنا یم یطابترا فرط اب رتهب تکراشم هب هدرک حرطم یسک هچنآ یفاکشزاب و حیرشت +           

 .دراد ناسنا دوخ تمرح و سفن تزع يور میقتسم رثا روخزاب +           

 دنکن تشادرب ندز همدص ای نیهوت دصق نآ راهظا زا مایپ هدنریگ هک تسا رثوم ینامز یفنم روخزاب +           

o يزرو تارج: 

 هظحالم زا رود و یمیمص ،میقتسم يا هنوگ هب صخش کی ياهرواب و دیاقع ،تاساسحا بسانم نایب ینعی هنازرو تارج راتفر
  .تسا يزرو تارج رب ینتبم یطابترا ياه شور دنمزاین دارفا تیاضر و سفن تزع شیازفا هک
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 شقن نآ بلاق رد نانآ هب ار يراتفر نینچ ، ندرک يزاب شقن نایرج کی رد یتسیاب دارفا هب يزرو تارج شزومآ يارب
 ندرک يرود  ، دهد یم رارق ریثات تحت ار يزرو تارج راتفر شزومآ هک یلماوع ؛ درک هجوت یتسیاب و داد دای و هداد ناشن
 .تسا قفاوت مدع و بارطضا ،ضراعت زا دارفا

 :طابترا شاداپ و شزیگنا

  .دوش فیرعت مایپ هدننک تفایرد رظن زا دیاب شاداپ نیا هک یشوخ و تیاضر ، تذل : زا دنترابع طابترا ياه شاداپ

 رتشیب دنشاب يرتشیب تاهباشت ياراد دارفا ردقچ ره ، دهدب خساپ ام ياه زاین زا یکی هب هک میرب یم تذل يا هطبار زا ام
 لوبق لباق لقادح حطس رگا لباقم رد و دوش یم رت قیمع هطبار و دنرب یم يرتشیب تذل و هتخادرپ رگیدکی تیوقت هب
 . دوریم ندش فذح هب ور هطبار دوشن نیمات طابترا کی رد صخش ره يارب )طابترا زا صخش کی راظتنا لقادح(

  :دوش یم هداد خساپ طابترا رد هک ییاه زاین

o یگتسبمه هب زاین:  

     .دوش یم نآ رارمتسا و هناتسود راتفر هب رجنم هک تبحاصم و یهارمه  و نارگید اب ندوب هب زاین

 :دنراد الاب یگتسبمه هب زاین هک يدارفا ياه یگژیو

  نارگید يوس زا دییات و شریذپ هب تبغر-1

  نارگید ربارب رد دوخ هتساوخ زا میلست-2

 دنهد یم ناشن يدایز هقالع نارگید تاساسحا هب تبسن-3

 ریغ دروخزاب دارفا نیا .دننکیم دییات و هداد ناکت رس رتشیب هک دننک یم رارقرب طابترا یناسک اب و دنراد بل هب دنخبل بلغا
 .دنهد یم ناشن دوخ زا يرتشیب یمالک

 . دنراد زاین يرتشیب ییاهنت و شمارآ هب مک یگتسبمه هب زاین اب دارفا لباقم رد

o تیقفوم هب زاین:  

  اهنآ هطساو هب رابتعا و دییات بسک و ام ياه یگتسیاش و اه ییاناوت نتشاذگ شیامن هب زاین

  : دارفا نیا ياه یگژیو

 . تسا هدش هدرپس اهنآ هب هک دنشاب ییاهراک زیمآ تیقفوم ماجنا لوئسم اصخش ناشدوخ دنهاوخ یم-1

 . دننک یمن زیهرپ روما رد شلاچ زا-2

 . دنتسه يروف دروخزاب ناهاوخ-3

 . دنتسه هدحو ملکتم رتشیب و دنهد یم شوگ رتمک اه وگ و تفگ رد-4

o ییارگ مزج: 

 يروابان و اه رواب يریذپ رییغت نازیم ای و )بصعتم = ارگ مزج(میراد رواب هچنآ هب ام رواب یگنوگچ يارب يرایعم ییارگ مزج
  ام ياه

  .دهد یم شهاک ار دارفا تیمزج هاگشناد هب دورو هک تفگ ناوت یم و دوش یم هتفرگ ارف نیدلاو زا ییارگ مزج
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 ياوتحم ات دنراد هجوت مایپ هدنتسرف هب رتشیب و دننک ادج نآ عبنم زا ار تاعالطا هک تسا تخس الاب تیمزج اب دارفا يارب
 .دنرادن ار فلاخم ياهرواب هب ندیشیدنا ای و ندینش لمحت و مایپ

o مسیلوایکام :  

  نارگید رب ذوفن و طلست هب زاین

 ياهرواب هب تبسن تهج رییغت یتحار هب ،دنشاب رادافو دوخ رای هب يزاب رد دیاب هک دننک یمن روصت الاب یلوایکام اب دارفا
 رتمک و دننکیم دعاقتم رتشیب ،دنهدیم ناشن يرتشیب لیامت درب هب ،دنزادرپیم نارگید هب ذوفن و هطلس هب ، دنهد یم دوخ
 دنوش یم دعاقتم

 یم ریگرد لئاسم رد یفطاع تروص هب ، دنناشوپ یم لمع هعماج نارگید ياه هتساوخ هب رتشیب نییاپ مسیلوایکام اب دارفا
 .دنراد لباقم فرط تیاضر بلج رد یعس ، دنوش

 قلخ رکفت اب يدارفا.نارگید يزاس دعاقتم و هرظانم رد اصوصخم دنتسه رت قفوم هرهچ هب هرهچ طباور رد اه مسیلوایکام
 .دنتسه باوج رضاح و هعاسلا
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 مراهچ لصف

 صخش يدونشوخ دعب و هنایارگ لمع دعب : دراد دعب 2 شخب رثا تاطابترا

 و دنتسین تهج کی رد دعب ود نیا اموزل و درک یسررب ار طابترا نآ ناوت یم دعب ود زا طابترا کی یشخب رثا يارب عقاو رد
 ؛ دنشاب مه تهج فالخ رد تسا نکمم

 یتمالس بجوم و تسا شخب رثا هنایارگلمع دعب زا  دنک یم زیوجت کشزپ هک ییاذغ میژر ، شرامیب اب رتکد طابترا رد :لاثم
 .تسین صخش يدونشوخ بجوم ییاذغ میژر تیاعر یلو دوش یم

 : زا دنترابع ، دنوش یم یطابترا درگارف کی یشخب رثا بجوم هک ییاه یگژیو

  :یگدوشگ §

 یم زورب ار دوخ رثا هبنج هس رد هک نامدوخ يرهوج هرجنپ ناهن شخب نتشاذگ لباقم فرط رایتخا رد زا تسا ترابع
 : دهد

 یطابترا فرط لباقم رد شیاشگ يارب  قایتشا نتشاد لوا هبنج

 یطابترا فرط هب ندوبن توافت یب مود هبنج

 . لماک تروص هب دوخ تارکفت و تاساسحا نداد رارق يرگید رایتخا رد موس هبنج

 :یلدمه §

 . تسا هدرک هبرجت وا هک هچنآ ندرک هبرجت نودب يرکف و یفطاع رظن زا لباقم درف كرد ینعی هداس نایب هب یلدمه

 زا لباقم فرط فطاوع و ساسحا  كرد -2 لباقم فرط تواضق و یبایزرا زا زیهرپ -1:یلدمه ندرب الاب يارب ییاه ماگ
 وا  كرد و لباقم صخش ياج هب دوخ نداد رارق -3 وا رتشیب تخانش قیرط

 :يرگتیامح §

 دوریم ورف دوخ كال رد تفرگ دهاوخ رارق مجاهت و تواضق دروم هک دنک ساسحا صخش یطابترا درگارف رد رگا

 هب تیمزج و نیقی مدع اب ار دوخ تارظن و مینک زیهرپ دوخ ياه يرترب نداد ناشن زا دیاب هنارگتیامح ياضف داجیا يارب
 .مینک هئارا دوخ بطاخم

 :ییارگ تبثم §

 میشاب هتشاد نامدوخ دروم رد ییارگ تبثم لوا

 میهد لاقتنا وا هب ار لباقم صخش هب تبسن نام تبثم ساسحا مود

 میراد نامطابترا تیعضو هب تبسن تبثم ساسحا میهد ناشن موس

 :يواست §

 .دنک کمک نآ ندوب رثوم هب دناوت یم طابترا کی رد كرتشم طاقن يور دیکات یلو دنتسین مه هیبش اقیقد يرفن ود چیه
 .دشابن هدنونش رفن کی و هدنیوگ هشیمه رفن کی . دوش رارقرب دیاب زین يرادینش و راتفگ رظن زا يواست نینچمه

  .دننک یم رارقرب طابترا رگیدکی اب رت شخب رثا و رت تحار دشاب رتشیب رگیدکی اب دارفا تاهباشت هچ ره

 :توافت و هباشت §

 . تسا رگیدکی اب طابترا نیفرط یتافص و یتیصخش و يرهاظ ياه توافت و تاهباشت
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 ، دیآ یم دوجوب يدایز یلدمه ، مینکیم ییاشگ دوخ وا ربارب رد هاگنآ ؛ میشاب لباقم فرط اب يدایز تاهباشت ياراد رگا
 نوچمه هک مینک یم روصت نوچ  ، میراد دوخ هب تبسن يرتشیب ییارگ تبثم ساسحا و دریگ یم لکش يرتشیب تیامح
  .دنتسه ام دوخ

 

 مجنپ لصف

 و هیاپ دوخ تخانش و دوخ زا  كرد و هدوب طابترا نیلوا شیوخ اب طابترا ، میتخادرپ نآ هب لوا لصف رد هک هنوگ نامه
 .تسا یطابترا عون ره ساسا

 یم ساسحا دوخ نورد رد ییورین نانچ نآ هاگ و مینک یمن اجباج مه ار یناویل هک میتسه لاح یب نانچ نآ تاقوا یهاگ
 دوخ يارب  ام هک ییاهتیدودحم و وس کی زا یتالاح نینچ . میراد مه ار هوک ندرک اجباج ییاناوت نام نامگ هب هک مینک
 زورب ثعاب رگید يوس زا ) تسا هتفرگ ریثات مینک یم یگدنز نآ رد هک يا هعماج گنهرف و تیبرت زا هک( میوشیم لئاق
 لماوع و دوش یم ینورد ام لرتنک لماع، میسانشب ار نامدوخ یتقو  اذل. دندرگ یم نوگانوگ طیارش رد نوگانوگ ياه راتفر
 هب تاطابترا رد ار دوخ تاساسحا و فطاوع و اه هتساوخ ، دوخ زا یتخانش نینچ اب .دننک لرتنک ار ام دنناوت یمن ینوریب
 . درک دهاوخ کمک رثوم یطابترا نتشاد هب رما نیا هک مینک یم حیرشت و نایب یتحار

 هب لاثم روط هب .میوشب زکرمتم میراد رارق نآ رد هک ینامز و مادنا ، تاساسحا ، فطاوع يور دیاب دوخ رتهب تخانش يارب
 .مینک رکف میا هدرک ادیپ يزیچ هب تبسن هک یساسحا

 راک نیا یسانشناور رظن زا یلو دننکیم نایب ار دوخ بارطضا و سرت و مغ ساسحا ، يراوشد اب نادرم صوصخب و اهناسنا
 .دنک یم کمک دارفا یحور و یمسج تمالس هب و تسا یعیبط ًالماک

 رورم هب درف هک دوش یم بجوم یلرتنک دوخ نآ لباقم رد و تسا قفوم هطبار کی ساسا یگدوشگ دوخ و یهاگآدوخ
 .دوش یم طابترا یگتسسگ بجوم رورم هب یلرتنکدوخ نیا و دنک ادیپ یمجاهت تایحور و تالاح و هدش ارگنورد

 نیا ،دننک یم یفخم ار ناش تاساسحا و فطاوع و دنوش یم لرتنک نارگید فرط زا ای و دنراد یلرتنک دوخ هک يدارفا
 دنروآیم يور نارگید رب هطلس و یمجاهت تلاح هب ناشیاه طابترا رد ای و دننازیرگ طابترا زا ای دارفا هنوگ

 :دوخ زا موهفم

 و لاح ، هتشذگ زا ام كرد هجیتن رد و دوشیم طوبرم ام یناور و یعامتجا ،ینامسج ياه هبنج هب نامدوخ زا ام كرد
 دنوش یم دراو ام یگدنز رد هک دوش یم ییاهناسنا لماش و تسام هدنیآ ياهینیبشیپ

 نامدوخ تیعضو زا ردقچ( دوخ هب تمرح و )مینک یم نامدوخ دروم رد يرکف هچ( دوخ زا ریوصت لماش دوخ زا موهفم
 نییاپ و الاب نارگید دروخ رب ریثات تحت و تسا هتسباو ام دروم رد نارگید رظن هب اهنیا يود ره هک دوش یم )میتسه یضار
 .دوشیم

 رد "دننکیم رکف هچ نم دروم رد نارگید تسین مهم و منکیمن یگدنز نارگید يارب نم" نوچ یتالمج هدرک تباث ملع
 زا نارگید هک مینک راتفر يا هنوگ هب میشوکیم و تسا نارگید رطاخ هب نام یگدنز زا یشخب ام همه .تسا ینعمیب لمع
 .دنراد راظتنا ام

 زا ام ناکیدزن هک مینزب لاثم ناوتیم زین ار يدراوم دنکیم رییغت نارگید راتفر هب هجوت اب ام دوخ زا موهفم هک روطنامه
 .دنراد ام دوخ زا موهفم نتشاد هگن تباث رد یعس و دننک یم يریگولج موهفم نیا رییغت

 هتشاد هجوت دوخ هب رتشیب و میربب یپ دوخ ياه ییاناوتان و اه ییاناوت مامت هب هک تسا مزال دوخ زا موهفم رییغت يارب
 دوخ نامیاه راتفر رورم و تارطاخ نتشون اب میناوت یم و دسانش یمن نامدوخ هزادنا هب ار ام سکچیه .نارگید ات میشاب
 اب یتسرد طابترا ام دوش یم ثعاب تارطاخ نتشون عقاو رد . میرادرب مدق یگدنلاب ریسم رد و هداد شیازفا ار نام یهاگآ
 . مینک بسک زین ار نارگید اب طابترا هیلوا ياه تراهم و مینک رارقرب نامدوخ

 :تشاد ناوتیم ار شرگن راهچ هار نیا رد هک تسا يرورض هتکن نیا هب هجوت دوخ زا تخانش هب ندیسررد

 نم هن و یبوخ وت هن -



  ir.mnarimani.www                                                                                             ینامزاس راتفر ناب هدید لوارق

12 
 

 یتسین بوخ وت و مبوخ نم -
 یبوخ وت و متسین بوخ نم -
  یبوخ مه وت و مبوخ نم -

 یتیعضو میشاب مراهچ تیعضو رد دیاب رثؤم طابترا ياتسار رد دوخ زا تخانش هب ندیسر و دوخ زا موهفم رییغت يارب
 ياهتیفرظ دجاو  ناملباقم فرط مه و ام دوخ مه هکارچ ، تسا " یبوخ مه وت و مبوخ نم " ام شرگن نآ رد هک
 و ینامگدب ، ینیبدب ، تینما مدع ، بارطضا زا رود میناوتیم و میتسه مارتحا و نتشاد تسود يارب مزال یناسنا
 .میشاب هتشاد یشخب تذل یگدنز و رثؤم تاطابترا یعافد ياهتلاح


