
هزور21 نیرمت



ینک یگدنز ور تیعقاو دوخ ییاوخیم و یدرک عورش ور هار نیا ھک مگیم کیربت تھب مالس

 ھنک رت راگدنوم تارب ور ریسم نیا ھنوتیم هارمھ ات دنچ زور21 نیا یوت

:نک ھیھت وراھ نیا افطل ینک عورش ور زور٢١ نیا یاھنیرمت ھکنیا زا لبق

 ندرک تشاددای یارب ھچ رتفد ھی

ھشاب یلکش ھچ

ھشاب تدای

تسین مھم

 تدوخ نتشاد تسود زا رپ یبلق نتشون یارب راکدوخ



؟ینکیم راکیچ یزیرب ییاچ تسھ بآ رپ ھک ناویل ھی وت ییاوخب ھکنیا زا لبق

.....الاح ھتسرد الماک ھلب منکیم شیلاخ بخ یگیم نالا اعطق

 میزیرب ییاچ شوت هرارق ھک ھیبآ ناویل نوا وت زغم ھک ینک روصت ماوخیم

  میسیونب ور میراد نالا ھک ییاھرکف دیاب نومزغم فرظ و ناویل ندرک یلاخ یارب

درک یھاوخ کمک تزکرمت ھب یلیخ یدب ماجنا یراک رھ زا لبق ھگا ور راک نیا



یشب ییارگ لماک ریگرد ماوخیمن نوچ اما رخب امتح مھ ور ھشاب تبوخ تسود ھنوتیم ھک ھگید هارمھ ھی

تصرف نیلوا وت شرخب تدوخ امتح اما مدیم رارق ھچباتک نیا وت تمسق تمسق

 ھمدنچ پاچ باتک تسین مھم

 طقف ھیک شمجرتم تسین مھم

 نک رکف شھبو شنوخب

ینک لمع شھب نک یعس و



ھشاب هداتفا قافتا ات ود ھنوتیم نالا بخ

 یدید ور یشزومآ لیاف وت ای

ییایم شیپ زور ھب زور یراد وت ھکنیا ای

 ینکیم شالت یراد ینعی ھیلاع شتفج





... ور اھنیرمت مینک عورش میرب



ینکیم یرگ یلوجخ یراد رتشیب ھبنج مودک وت ھک یدید دیاب عورش زا لبق

ھنک کمک تھب ھنوتیم تست نیا

یـلوـجـخ تـسـت

 رادومن رد دوخ تیعضو یسررب ،میراد تست نیا نتفرگ زا سپ ھک یراظتنا

.تسا یلوجخ– رادتقا

:میراد رارق رادومن نیا یاجک یساسا هزوح راھچ رد مینادب ھکنیا

 دروم رد ھلمج نآ یتسرد ھب5 ات1 زا ،دنک یم قدص امش دروم رد ھلمج رھ

.دیھد هرمن ناتدوخ

یتسرد نازیمنیرتشیب5 و یتسرد نازیمنیرتمک1



یتسود دوخ و یسانشدوخ

.میوگب ھچ مناد یمن و مشک یم تلاجخ ،دوش یم فیرعت نم زا ھک یعقوم1

.دوشب داقتنا نم زا ھک منکن یراک ھک مبقارم تدش ھب2

.مشوپ یمن ار نآ رگید ،دنک هرخسم قحان ھب ار مسابل یسک رگا3

.دنرب یم تذل یگدنز زا نم زا رتشیب نارگید ھک منک یم ساسحا اھ تقو یلیخ4

؟دننک یم یرکف ھچ نم دروم رد نارگید ھک منک یم رکف نیا ھب5

.مرادن یبوخ ساسحا ،دننک یم ھجوت نم ھب یھورگ ای درف ھک موش یم ھجوتم یتقو6

.دھد یم تسد نم ھب هانگ ساسحا میوگ یم ھن یسک تساوخرد ھب یتقو7



یفطاع طباور

.تسا یتخس راک میارب فلاخم سنج اب طابترا1

.منک ادیپ تسود مناوت یم یتخس ھب2

.مشاب ھتشاد تسرد یمشچ طابترا دارفا اب مناوت یمن3

.منزب دنخبل نارگید ھب یتحار ھب مناوت یمن4

.منک یم ییاھنت ساسحا5

.منک تساوخرد رتمک )منازیزع اصوصخ( نارگید زا منکیم یعس سپ ھنک یم دب یلیخ ور ملاح ندینش ھن6

.منک یم ثحب و رج ای اوعد منازیزع یکی اب ھتفھ رھ7



نایب نف

.تسین بوخً الصا نم یادص ھک منک یم رکف1

.مریگ یم سرتساموش یم توعد ینارنخس یارب یتقو2

.دور یم مدای زیچ ھمھ ،عمج ای دارفا زا یخرب اب تبحص عقوم3

.مرادن یبوخ ساسحا ،ھبیرغ دارفا اب ندش وربور عقوم4

میآیم هاتوک مرظن زا ،دنک تفلاخم نم اب یسک عمج رد رگا5

 هابتشا ار یزیچ تسا نکمم ھظحل رھ منکیم ساسحا دننک هاگن نم ھب دایز رگا ،عمج رد تبحص نیح رد6
.میوگب

.منک یم شومارف عیرس ار منکیم هدامآ ما ینارنخس یارب ھک ییاھلثملا برض و ناتساد ،رعش7



یدام لئاسم و لوپ :تایدام

.میایم هاتوک قیقد ندرک قفاوت ای و دادرارق نتشون زا تلاجخ ای فراعت رطاخ ھب1

.منک ضرق نارگید تساوخرد نارگید زا موزل تروص رد مناوت یم تخس یلیخ ،مھاوخب رگا یتح2

.منک یمن ضارتعا دوشن هداد نم لوپ ھیقب یسکات رد ای شورف رد رگا3

ما هدرکن یدج دروخرب اما ،دنا هداد بیرف ار نم یگنرز اب رفن دنچ4

مھد یم تناما وا ھب یتحار ھب دھاوخب  )...و سابل ،نیشام(یا ھلیسو اھانشآ زا یسک رھ5

.متسھ راکبلط رفن دنچ زا رضاح لاح رد6

.منک یم باسح ار ھمھ نم ارثکا ناتسود اب  نتفر نوریب رد7



 یدب شماجنا و ینزن اج وت ھک ھنیا زیچ نیرت مھم اھنیرمت ماجنا وت

 یگیم  تدوخاب وت ودایم رظنب نوسآ یلیخ اعطق اھنیرمت زا یلیخ

دش حتف ینامز گرزب یاھ ھعلق هرن تدای اما ھیینیرمت ھچ نیا

 اھنیرمت ھمھ سپ دنوم زاب کیچوک رد ھی ھک

 ھشاب زاس تشونرس ھنوتیم

 یدب شماجنا دیاب وت دعب و مدیم حیضوت ور کینکت تھب نم  ور اھنیرمت یدب ماجنا دیاب نیرمت ات دنچ زور رھ



سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر
قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1

)ندیرخ نامز( نتفگ ھن نیرمت 2
یصخش تمعن٣ زا یراذگ رکش 3

نتشاد دنخبل و ندرک مالس لوا 4

لوا زور نیرمت



ھقاثیم راھچ باتک ھعلاطم اھنیرمت زا یکی  لوا نیرمت



 مود نیرمت حیضوت

.یراین نابز رب ار »ھلب«شاب بقارم ،یگب »ھن« یھاوخ یم یتقو:نتفگ ھن رنھ

.داد یفنم باوج نورگید تاراظتنا و اھ ھتساوخ ھب یگداس ھب ھش  یمن مینک یم ساسحا ھک ھنیا ام زا یلیخ لکشم

.ھشیم مک یلیخ ،میرب فلتخم یاھدھعت راب ریز نوم لیم فالخرب ھک نیا لامتحا ،مینکن ھلجع )تبثم خساپً اصوصخ( نداد باوج وت مینک یعس رگا

اھتیعقوم نوا وت وت ھک ھنیا مھم اما هدوب تخس ھشیمھ ندرک عورش یشاب ھتشاد دیدرت ھک ھیعیبط یگشیمھ ھلب یاجب ھن زا هدافتسا عقوم و “ھن“ ندرک ھفاضا

 میرادن زرم اک نیا وت ام یریگب میمصت دیاب

نک لمع طقف ھندادن ماجنا =نتفرگن میمصت

 ھنوطیش راک نوچ نکن ھلجع اما



:ینک روصت ور تیعقوم ینوتب ات منزیم لاثم ھی الاح

یدب ماجنا شارب یراک داوخیم ای داوخیم لوپ تزا و ھنفلت تشپ تتسود ھک نک روصت

نک پاستاو مارب ور تتراک هرامش امتح مقشع هرا ای مترکون شداد هرا :یتفگیم امتح دوب البق ھگا(

یدب باوج روطنیا هرارق شاجب نالا

؟؟منزب گنز تھب ھگید ھقیقد دنچ ھی ھشیم

؟؟یراد ھگن ور یشوگ ھشیم

؟؟مدب ربخ تھب ملسع

مگنز یم تھب شاداد

 یگن ھلب تداع یور زا ھک ھشیم ثعاب هداس یاھ ھلمج و تکرح نیمھ

:مسیونیم مھ ھگید دروم دنچ تارب نم یشاب ھتشاد ھتنچ وت باوج ینوتب العف ھکنیا ارب الاح

........مایب تاھاب/منک زیراو تارب منوت یم منیبب منک یدنب عمج ھی دیاب شداد/مزیزع

.....مدیم ربخ تھب دعبمنک هاکن ور شاھ خیرات دیاب مراد کچ اتدنچ یجاح / ملسع

؟ھیکوا مدب ربخ بش منک رکف دیاب اقآ/مگنشق

 نوج دیحو/ مزیزع



؟؟یچ درک تساوخ رد یروضح ھگا

 وگب شھب  ورانیا

تشیپ مایم مزیرب ییاچ ھی

 مایم منزب گنز ھی  مرب سیورس ھی

 یفاک نامز یریگ میمصت یارب ھک شاب لئاق ور قح نیا تدوخ یارب سپ ینک لوبق ور شتیلوئسم دیاب ھک ییوت نیا ھشاب ھتشاد تاعبط ھگا ینک مالعا ھک ور یمیمصت رھ ھشاب تدای

 یشاب ھتشاد

ینکیم هدافتسا تیگدنز تیریدم یارب تقح زا یراد نوچ شاب ھتشادن هانگ ساسحا ھک ھنیا اھنیرمت ماجنا وت ییالط ھتکن

 ریگب هزیاج تدوخ ھب امتح یدموارب شسپ زا ھگا

نک مادقا هرابود و یدب تدوخب ور قح نیا یتسنوتن اجک ای ھشن دش ثعاب یچ ھک نک رکف شھب دشن ھگا

 ینک رکف بوخ یدھعت رھ لوبق زا لبق یراد قح وت



 موس نیرمت حیضوت

:لوا ھلحرم

 یور اھ تمعن تسیل نتشون یرازگرکش سح داجیا یاھ هار زا یکی

 .تس ھجرد٣ یرازگرکش .نگ  یم یرازگرکش تسیل شھب ھک هذغاک

 نیرت نییاپ ھکنیا اب ھلحرم نیا ھتبلا ھنابز ھب یرازگرکش ھجرد نیلوا

 ندروآ نابز ھب اب نوچ .هراد یدایز تیمھا اما ھیرازگرکش ھجرد

 امش رد شساسحا و رواب نامز رورم ھب شخب یژرنا و تبثم تاملک

 ھب یرازگرکش ھک دینک رکشت نابز اب دیاب ردقنوا .هریگ  یم لکش

 دینک تداع یاذگرگش ھب یتقو .ھش داجیا امش رد تداع کی تروص

 تسیل .ھش یم امش هاگآدوخان ریمض دراو ندوب سانشردق یگژیو مک مک

 دیا ھتشون ھک ییاھ تمعن کت کت یارب و دینک هاگن ار دوخ یرازگرکش

.مرازگساپس وت زا تمعن نالف نتشاد رطاخ ھب ایادخ دییوگب

)یراذگ رکش(

:مود ھلحرم

 نیمھ اما ینز یم هداس دنخبل کی .نزب دنخبل ینک یم یرازگرکش یتقو

.هراز یم تور یدایز یناور و یمسج تبثم تاریثات دنخبل

 نیرتھب نتشون . هذغاک یور اھ تمعن نتشون راک نیا یارب هار نیرتھب

 اھ نآ ھب یھجوت چیھ نیا زا  لبق ھک ھییاھ تمعن ندش هدید رتھب یارب هار

 دروم رد رکف یمک و ذغاک یور نتشون زا دعب ھک اسب ھچ و یتشادن

 ساسحا ،نراد ار اھ تمعن نیمھ نتشاد یوزرآ اھ یلیخ ھکنیا

.درک یھاوخ ادیپ اھ نآ ھب تبسن یا هداعلا قوف یسانشردق

 اب یاھ نامز و یتشذگ دنمشزرا یاھتمعن  نیا رانک زا توافت یب یلیخ ھک

.یدنورذگ تاھ ھتشادن رطاخ ھب ندروخ ھصغ ھب ور تیگدنز شزرا



:موس ھلحرم

 یشون  یم ھک کنخ بآ ناویل نآ رطاخ ھب و دینک رکشت شزا داد تھب بآ ناویل کی یصخش رگا .یدب نوشن ور تیسانشردق اھراتفر مامت رد دیاب .ھیسانشردق یلمع ھلحرم

 ھب امش ھنک یم تیاکش یگدنز بارخ عضو زا تراکمھ رگا .نک رکش ار ادخ اوھ رطاخب یرب یم تذل کاپ یاوھ زا تراک لحم ھب نتفر ریسم وت رگا .نک رکش ار ادخ

 لاح رد امش ھک هراددوجو یدایز یاھزیچ ھظحل رھ ھک یدب نوشن دیاب تراتفر و لامعا مامت رد ھصالخ .نک رکش نآ رطاخ ھب ار ادخ و نک هراشا یگدنز زا یتبثم ھبنج

 بذج تدوخ یوس ھب یتشاد ور شوزرآ ھشیمھ ھک ینوا و درک دھاوخ زاب تیگدنز ھب ار تکرب و ریخ یاھرد راتفر نیا دوز یلیخ و یتسھ اھ نآ زا ینادردق

.یشک  یم  تدوخ تمس ھب ور اھ نیرتھب  و ینک  یم زکرمت اھ نیرتھب یور  امئاد یشاب رازگرکش یتقو.ینک یم



سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر
قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1

)ندز یلفق( نتفگ ھن نیرمت 2
یصخش تمعن٣ زا یراذگ رکش 3

نتشاد دنخبل و ندرک مالس لوا 4

مود زور نیرمت





 مود نیرمت حیضوت

و ھشب زاب تسینرارق یدیلک چیھ اب ھک مینک یزاب ور هدز گنز و یمیدق لفق ھی شقن روط ھچ میریگب دای مییاوخیم زورما میرخب تقو روطچ میتفرگ دای زورید

ھنک هزرابم رتشیب دنار ھی ھک تسدنرب یسک ھلداعم نیا وت نوچ مینزب یلفق

 تھب لاثم رکذاب نالا تسھ شوت وت فدھ ھک یا ھلمج ای ترابع زج ھب تسین یزیچ نوا یشب لفق دیاب یچ ور مینودب دیاب مینزب یلفقدش رارق یتقو  روطچ الاح

مدیم حیضوت

 لوا ھصالخ رفس یرب تتسود نوا اب یرادن تسود الصا ای یراد یا ھگید ھمانرب ھی ای یشاب اھنت ییاوخیم وت اما یرفس ھی یرب ھنک تتوعد داوخیم و هدز گنز تتسود

گرزب لفق ھب میشیم لیدبت ام و تسین ارجام نک لو نوا اما یریگیم کمک ندیرخ نامز نیرمت زا

مدیم ربختھب دعب منک کچ مر ممیوقت و ماھ ھمانرب دیاب مشاب ھتشاد یراک خیرات نوا وت ھنکمم اما یریگب باوج مزا داوخیم تلد شاداد /مزیزع منودیم+

ایب ور شزور ھی بخ-

مدیم ربخ تھب دعب منک کچ مر ممیوقت و ماھ ھمانرب دیاب مشاب ھتشاد یراک خیرات نوا وت ھنکمم اما مایب نوتاھاب یراد تسود منود یم درسنوخ و دنخبل اب+



 رارصا تسود-
 ھتساوخ ور یلفق وت+
نم گرم تسود-
ھتساوخ ور یلفق وت+
 ھشب بولغم نوا ات هدب ھمادا ردقنوا ور ھسورپ نیا

لفق نیا ییالط تاکن
 ھشاب لباقم فرط تاساسحا ھب تساوح دیاب-

یگب شھب ینک ھصالخ ور شتبحص نک یعس-

 هریم یزاب یروجنیا و ھنک عناق وروت ھنکیم یعس منوا نوچ ھن یگب میقتسم یرادن هزاجا الصا ھن ھن ھن مامت و ھن مگب شھب یگب ھک روخن لوگ-

رس زا

 شاب ھتشاد تماقتسا و نک زکرمت-

نک هزرابم ھگید دنار ھی طقف ھگیم تھب هراد و ھترانک)ھگرزب روسکب ھی( یلک یلع دمحم نک روصت نیرمت نیا وت

 مود نیرمت حیضوت



سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر
قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1

یصخش تمعن٣ زا یراذگ رکش 2
نتفگ ھن نیرمت

)نیزگیاج داھنشیپ نداد(
3

4

موس زور نیرمت



باتک ھعلاطم مود شخب



 دیدج رسدرد ھی ھب ھشب لیدبت و امدآ ندرک لصو کناب ھب یشب لیدبت ھنکمم نوچ ینک هدافتسا طایتحا اب دیاب ور زورما مود نیرمت

 و طیارش اب ات ینک حالصا  ور اھتساوخرد نوا ھک هزاین یلو تسین ھن اقلطم نوشھب تباوج ھک ییاھتساوخرد باوج ینوتب ھک ھنک کمک تھب ھنوتیم نیرمت نیا

.ینک هدافتسا ھشاب رت گنھامھ تعفانم

:ھجوت
 تسین رارق ینک هدافتساھشب تحاران ای ینابصع وت نتفگ ھن زا ھنکمم تلباقم فرط ھک یسرتیم ھک ھناھب و لیلد نیا اب نتفگ ھن نیزگیاج ناونع ھب دیابن نیرمت نیا زا

ھشاب رواک نیا

 مود نیرمت حیضوت

».هرادن دوجو یموس ی ھنیزگ .منک در ار نآ ای و مریذپب ور تساوخرد نیا ای دیاب نالا« :ھک مینک یم رکف ام ،ھنک یم حرطم ار یتساوخرد یسک یتقو ،تاقوا یھاگ

ھلباقتم داھنشیپی ھئارا،نآ و هراد دوجو مھ یموس ی ھنیزگ ،دراوم بلغا رد اما



 یکی ھک دیشاب ھتشاد  ھقالع ،لاح نیع رد اما .دیھدب تبثم خساپ– دیورب امنیس ھب مھ اب بشما هدرک داھنشیپ ھک– نات تسود تساوخرد ھب دیاوخن امش دیاش
.)دیورب امنیس زا ریغ ییاج ھب اما ،دیشاب وا اب بشما ھک نیا ای( دینارذگب وا اب ار ور شیپ یاھ ھعمج زا

 امنیس میرب یا هراکیچ ھعمج نیا مالس :نوتتسود+
؟ ھیچ ھگید ھتف دروم رد ترظن اما مایب منوتیمن نم ھعمج نیا یدرک متوعد ھکنیا زا منونمم یلیخ:امش-

..ای

؟ کراپ نالف میرب کینکیپ ای یا ھفاک میرب مینک ترشاعم مھاب رتشیب ھکنیا یارب ھیچ ترظن اما تتوعد زا یسرم: امش-

 مود نیرمت حیضوت



مراھچ زور نیرمت

سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر
قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1

یصخش تمعن٣ زا یراذگ رکش 2
نتفگ ھن نیرمت

)چیودناس کینکت زا هدافتسا(
3

4





 مود نیرمت حیضوت

 ھی ییاوخب ھگا دروخ ور وراد نوا دیاب یھاگ اما خلت یوراد ھی ندروخ لثم ھخلت یلیخ ندینش ھن

ور وراد نوا الومعم ھتفایب قافتا نیا رتتحار ھکنیا یارب ھنکیم تمواقم ھچب نوا یدب ھچب ھب ور خلت یوراد

ھخلت یوراد ھی شوت ھک تسزمشوخ یکاروخ ھی نیرمت نیا ننکیم یفخم هزمشوخ یکاروخ ھی وت

چیودناس کینکت

تبثم ھلمج

یفنم ھلمج ای ھن

تبثم ھلمج



 مود نیرمت حیضوت

 ،تبثم ھلمج«ینعی .دیگب لباقم صخش ھب و هداد رارق تبثم ربخ ای ترابع ود نایم رد ور نوا یدنیاشوخان ربخ رھ ای نتفگ ھن دنیاشوخان رثا ندرک مک یارب

 سورد رد یلو ،هراظتنا حطس زا رتمک تیضایر هرمن ھچرگا ،یتسھ یشوک تخس زومآ شناد وت دمحا :تفگ ھش یم لاثم یارب »تبثم ھلمج ،یفنم ھلمج

 تحاران تدایز یاھرکذت رطاخ ھب یھاگ ھچرگا ،ینوبرھم یلیخ وت ،نامام :درک نایب ھنوگنیا ناوتیم نینچمھ و .یدرک بسک یلاع تارمن مولع و یسراف

.یراد متسود یلیخ منود یم یلو ،مشیم



مجنپ زور نیرمت

سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر
قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1

یصخش تمعن٣ زا یراذگ رکش 2
گنیرواک یاھ شور نتشون 3

سوکعم چیودناس کینکت 4



 لوا نیرمت



.میھد رارقتبثم مایپودنیب اریفنم خساپھک دش هراشا ھتکن نیا ھب زورید نیرمت رت

 فرط ی ھتساوخ زا توافتم اما تبثم خساپ(لباقتم داھنشیپکی دیھاوخ یمً افرص و دیھدب یفنم خساپ دیھاوخ یمن امش :دراد دوجو مھ یرگید تلاح اما

.دینک حرطم )لباقم

 ار تا ھتساوخ ارچً الثم( دیناجنگب ار یفنم تاکن ،دوخ مایپ نایاپ و زاغآ رد ھک انعم نیا ھب .دشاب دیفم دناوت یم سوکعم چیودناس کینکت ،تلاح نیا رد

.)مریذپب ار ھتساوخ نآ تسناوت مھاوخن ،رارکت اب یتح ،یطیارش رھ تحت ارچ ھک نیا زین و مریذپ یمن

.دمآ دھاوخ مشچ ھب رتشیبامش لباقتم داھنشیپ شزرا ،راک نیا اب( دینک حرطم ار دوخ لباقتم داھنشیپ ،مایپ ی ھنایم رد سپس

 مراھچ نیرمت حیضوت



مشش زور نیرمت

سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر
قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1
توق طاقن تسیل نتشون 2

 تسد و اھ يیاناوت زا نتفگ و توق طاقن لیلحت
نوماھدروا

3

سیونب هرابود ور یساسا نوناق هد 4





 مراھچ نیرمت حیضوت

.مھد ماجنا دنراد زاین ای دنراد راظتنا و دنھاوخ یم نارگید ھک ار یراکدیاب ھشیمھنم•

.ھن ای دنشاب ھتساوخ کمک نم زا ھک نیا زا لقتسم ؛مشاب منایفرطا بقارمدیابنم•

.مریگب راک ھب ار مدوخ شالت تیاھن اھ نآ لکشم لح یارب و مھدب شوگ نارگید تالکشم ھبدیاب ھشیمھنم•

.منکن راد ھحیرج ار سک چیھ تاساسحاو مشاب دروخرب شوخ و نابرھمھشیمھ دیاب•

.مھد رارق تیولوا رد مدوخ ھب تبسن ار نارگیدھشیمھ دیابنم•

.مھدب یفنم خساپ ،دنک یم حرطم ار یا ھتساوخ ای دراد زاین نم ھب ھک یسک ھبدیابن تقو چیھ•

.منک سویأم و دیمان ،لکش چیھ ھب ار سک چیھدیابن تقو چیھ•

.مھدن زورب نارگید مشچ شیپ ار یفنم تاساسحا عون چیھ مشاب لاحرس و داشدیاب ھشیمھنم•

.منک داش و دونشخ مدوخ زا ار ھمھھشیمھ دیابنم•

مراذگب نارگید شود یور ار مدوخ لئاسم و تالکشم رابدیابن تقو چیھنم•

رادرب اھ دیابن لوا زا ورن ورازبن ھی اھ دیاب زا لبق الاح



متفھ زور نیرمت

سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر
قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1

تاحیرفت و دنیاشوخ یاھراک تسیل نتشون 2
ماجنا یارب دروم٣ باختنا 3

دینک یسیونزاب نارگید زا ار دوخ راظتنا تفھ 4



 لوا نیرمت



 مراھچ نیرمت حیضوت

:میراد نارگید زا ھک تسا یتاراظتنایواح ،رگید نایب ھب و میریگ یم رظن رد نارگید یارب ام ھک تسا ییاھدیابلماش ،ھناگ تفھ تسرھف نیا

.دننک نیسحت و دنرادب تسود ،ما هداد ماجنا ناشیارب ھک ییاھراک رطاخ ھب ار نمدیابنارگید•

.دننک دییأت و دنشاب ھتشاد تسود ارم ،ما هدیشک اھ نآ ندرک دونشخ یارب ھک یدایز تمحز رطاخ ھبھشیمھ دیابنارگید•

.منک تیاعر و هداد رارق رظن دم ار اھ نآ یاھ ھتساوخ و تاراظتنا ما هدیشوک ھشیمھ نم نوچ ؛دننک دقن ای یفن ارمزگرھ دیابننارگید•

.دنشاب مبقارم و هدوب نابرھم نم اب هراومھ ،ما ھتشاد اھ نآ اب ھک یبوخ راتفر و دروخرب رطاخ ھبدیابنارگید•

.دننک دروخرب ھنافصنمریغ ،نم اب ای هدرک راد ھحیرج ار نم تاساسحادیابن زگرھاھ نآ ،ما هدوب نابرھم و بوخ نارگید اب ھشیمھ نم نوچ•

.دننک اھر ای هدرک کرت ار نمدیابن زگرھ،دنراد زاین نم ھب و ما هدرک  ھتسباو مدوخ ھب ار نارگیدھک الاح•

.دنوش نیگمشخ نم زادیابن زگرھمھ نارگیدسپ ؛ما هداد ماجنادوخ ندش نیگمشخو فالتخا و ضراعت زا بانتجا یارب ما ھتسناوت یراک رھ نم•



متشھ زور نیرمت

سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر
قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1

فعض طاقن تسیل نتشون 2
رد یراذگ رثا بسح رب یدنب ھتسد و تسیل لیلحت

فعض ندرک فرطرب
3

دیشاب ناتدوخ بقارم 4



 لوا نیرمت



 مراھچ نیرمت حیضوت

 یقاب ناشدوخ یارب یناوت و تقو چیھ ھک دنراذگ یم تقو نایفارطا یدونشخ نیمأت و نارگید زا تبقارم یارب ردق  نآبلغا ،بلطرھم دارفا

.دننیب یم بیسآ ،یناور و یکیزیف ظاحل زا ودنام یمن

 و نازیزع نیرت مھم یتح– دوخ نایفارطا زا دیاب ھک نانچ نآ دنناوتن رگید ،تدمدنلب رد ھک دوش یم ثعاب اھ ندید بیسآ و اھ ندش فیعض نیا

.دننک تبقارم– ناش ناکیدزن

 ارتیلاعف٢٠لقادح ھک تروص نیا ھب .دینک میظنتناتدوخ یارب شخب تذل یاھ تیلاعفزا یتسرھف ھک دنک یم داھنشیپ وا ،ضرف نیا رب ھیکت اب

.دیسیونب ،دنک لاحشوخ ار امش دناوت یم ھک

رخآ رد یحیرفت رفس کیً الثم( هدیچیپ یمک ای )بش نامسآ ھب ندرک هاگن ای یقیسوم کی ھب نداد شوگ زا( هداس رایسب دنناوت یم اھ تیلاعف نیا

.دنشاب )ھتفھ

 دیھاوخ تداع راک نیا اب .دیھد ماجنا ارشخب تذل یاھ تیلاعف زا دروم ود یزورً امتحھک دینک دیقم ار ناتدوخ دیاب ،تسرھف نیا نتشون زا سپ

.دیراذگب تقو مھ ناتدوخ یارب و دینک ھجوت مھ ناتدوخ یاھزاین و اھ ھتساوخ ھب ،نارگید یاھ تساوخرد رب هوالع ھک درک



مھن زور نیرمت

سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر
قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1

لباق ریغ یاھ فعض رد تبثم ھتکن کی ندرک ادیپ
شریذپ یارب رییغت

2

 ای تسین بوخ نوشرظن زا ھك يیاسابل ندیشوپ
نشكیم تلاجخ

3

 ار شمایپ و دیونشب ار دوخ نورد بلطدییأت یادص
دینک حالصا

4



 لوا نیرمت



 مراھچ نیرمت حیضوت

 دییأت ار واھمھات دراد زاین ،دنک ھبرجت اریدنمشزرا ساسحاھک نیا یارب بلطدییأت .تسا یبلطدییأت یرامیب یلصا ی ھتسھیبلطدییأت ھب دایتعا•

.دنادب دنمشزرا ار دوخ ھک دھدب ار زوجم نیا شدوخ ھب دناوت یمن وا ،تروص نیا رد زج .دننک

 نھذ رد– ریز حرش ھب– ار یدیدج یاھ شرگن و هداد رییغت ار ھتشذگ دمآراکان یاھ شرگن ھک تسا مزال ،یبلطدییأت ھب دایتعا زا ییاھر یارب•

:دینک تیبثت دوخ

.دینکن مھ شالت یتح راک نیا یارب .دینک بلج ار ھمھ دییأت و تبحم دیناوتب ھک تسا نکممریغ•

 یناسک فرص ار ناتدوجو.دینک جرخ نارگید تبحم و تیاضر بسک یارب ار ناتدوخ ھک تسا تبحم بلج رد بلقت و تسردان راتفر یعون نیا•

.دنرادب نات تسود دیھاوخ یم ھک اھ نآ ھن ؛دیراد ناش تسود ھک دینک

.دیرادن زاین نآ ھب ھجو چیھ ھب ،یدنمشزرا ساسحا یارب اما ؛تسا دنیاشوخ و بولطم ،نارگید دییأت بلج•

.تسین امش لکشم ،دننک یمن دییأت و دنرادن تسود ار امش ،دوخ یساسحا لئاسم و اھ یریگوس،اھ یرواد شیپ رطاخ ھب اھ ناسنا یضعب ھک نیا•

.دیتسھ ناتدوخ دنک دییأت ار امش دیاب ھک یسک نیرت مھم•

https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/


 مراھچ نیرمت حیضوت

:دنک یم داھنشیپ ریز حرش ھب ارینورد یوگتفگیزاسراکشآِنیرمت رکیرب ،اھ شرگن نیا تیبثت یارب

 وربور وا اب ھتشذگ رد ھک نیا ای ؛دشاب امش یگدنز رد نونکا تسا نکمم درف نیا( دنک یمن دییأت ار امش یاھراک ای درادن تسود ار امش ھک دینک باختنا ار یدرف

.)دیشاب هدش

 یفاک درادن تسود و دنک یمن دییأت ار امش وا ھک تسا نیا نات سح ھک نیمھ .درادن امش ھب یبوخ سح وا ھک دیشاب ھتشاد یمکحم یلیخ نئارق و دھاوش تسین رارق

.تسا

 ار ناتیاھ فرح .دینزب فرح وا اب )دیا هدرک یگدنز کبس نآ ھب اھ لاس ھک(دوخ  نورد ِبلطدییأتنابز زا و دیسیونب ذغاک گرب کی یالاب ار وا مان:لوا ی ھلحرم

.دیناوخب دنلب یادص اب ،نتشون زا سپ و دیسیونب

 دیھاوخ یم ھک یدیدج ِناسنانابز زا ،هدز بیسآ امش ھب ردقچ ،نارگید دییأت و تبحم بسک یارب شالت و یبلطرھم دیناد یم ھک نیا ضرف ھب راب  نیا:مود ی ھلحرم

.دیسیونب وا ھب باطخ ار دوخ دیدج یاھ فرح )دنک یمن ھمھ تیاضر بلج و یبلطرھم ینابرق ار دوخ ھک یسک(دیشاب



مھد زور نیرمت

سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر

قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1
2 رفن۵زا ییوج نسح

چیودناس کینکت زا هدافتسا 3

نارگید ھب اھراک ضیوفت 4



 لوا نیرمت



 مراھچ نیرمت حیضوت

.دنک یم ادیپ صاصتخا رگید دارفا یاھ ھتساوخ و اھاضاقت یارجا ای ،نارگید یارب راک ی ھنابلطواد ماجنا ھب ام یژرنا و تقو زا یمھم شخب

.دینک ضیوفت نارگید ھب ار دوخ یاھ تیلاعف و اھراک زا یضعب دیناوتب لباقتم لکش ھب مھ امش ھک یطرش ھب ؛تسین یدب قافتا ،دوخ یدوخ ھب نیا

:دراد شخب ودنارگید ھب اھ تیلاعف ضیوفت

• درک ضیوفت ناوت یم ھک ییاھ تیلاعفندرک ادیپ

• درک ضیوفت اھ نآ ھب ار اھراک دوش یم ھکیدارفاندرک ادیپ

.دینک یمن ھبرجت ار یدنمشزرا ساسحا ،ناش ماجنا اب و دیرادن تسود ار اھ نآ ماجنا ھک دینک رکف ییاھ تیلاعف ھب ھک تسا نیا رکیرب داھنشیپ ،اھ تیلاعف ضیوفت یارب

 اھ نآ فرص ار دوختقو و یژرنا زا یشخب مھ امش ھک یناسک نامھ ؛دینک باختنا نادنزرف ای رسمھ ،ناراکمھ ،ناتسود نایم زا تسا نکمم مھ ار ناترظن دم دارفا

.دیا ھتشادن اھ نآ زا یلباقتم راظتنا ،دراوم بلغا رد و دیا هدرک

 هداد صاصتخادرک راذگاو اھ نآ ھب ار اھراک ناوت یم ھک یدارفا نتفایھب ار شا ھمانرب مھدزای ماگ ویراذگاو لباق یاھ تیلاعف نتفایھب ار دوخ ی ھمانرب مھد ماگ رکیرب

.تسا
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نك تفلاخم یسك تبحص اب عمج رد دصق زا 2

نک بوخ لاح ییاھ عمج تسیل نتشون 3

دیشابن یبوخ مدآ 4

مھدزای زور نیرمت



 لوا نیرمت



 مراھچ نیرمت حیضوت

.مینک فیصوت ار نآ قیقد تروص ھب میناوت یمن ؟تسا ییاھزیچ ھچ لماشندوب بوخ.تسا یمھبم رایسب ِموھفم،بوخِتفص

.تساندوب بوخ یارب شالتنیمھ زا یشان ام ی ھنابلطرھم یاھراتفر زا یرایسب.میشابیبوخ مدآمیراد تسودام زا یرایسب اما

  ،میا ھتخاس دوخ زا نام نھذ رد ھکبوخ ناسناریوصتزا ام ھک دوش ثعاب ،انشآ کی دنیاشوخ ندرکن تیاعر ای تسود کی یاضاقت در دیاش ھک مینک یم ساسحا مادم

.میریگب ھلصاف

:تسا شخبرثا اما هداس ،دنک یم ھیصوت ھلحرم نیا رد یبلطرھم زا ییاھر یارب رکیرب ھک ینیرمت

.دینک هدافتسابوخی ھملک زا دیرادن قح اما.دینک فیصوت تفص هد اب ار ناتدوخ

.دیسیونب ذغاک یور– دننک یم ریوصت ار امش ھک– اررگید یگژیو هدو دینک فذح دوخ تافص زا ارندوب بوخ

.دیریگب کمک ،دنسانش یم ار امش ھک یناکیدزن و ناتسود زا دیناوت یم راک نیا یارب

.دینک لمع ،تافص تسرھف نامھ ساسا رب دینک شالت هراومھ ،دوخ یاھ یریگ میمصت و اھراتفر رد و دینک رورم زور رھ ار تسرھف نیا ھک تسا مھم

.دشاب تافص نآ ِشیامن ،ناتراتفر دیھاوخ یم ییوگ ھک دینک راتفر نانچب
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دوخ زا ندرك فیرعت 2

ھنکیم دب وتلاح ھک ییاھ عمج تسیل نتشون 3

 ادیپ یارب عمج ات ود یاھ یگژیو ھسیاقم
 عمج نوا دیفم ایو رضم یلصا تاکن ندرک

اھ

4

مھدزاود زور نیرمت



 لوا نیرمت



سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر

قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1
“ شزا ینودیم ھک یسک زا ندرک تساوخرد ھن ”

یونشیم
2

 الثم (هدیم هزیگنا تھب ھک ییاھراک تسیل نتشون
)یور هدایپ

3

 ھتشاد سایقم و رتم ،دوخ مشخ یریگ هزادنا یارب
دیشاب

4

مھدزیس زور نیرمت



 لوا نیرمت



 مراھچ نیرمت حیضوت

.مینک راھم و تیریدم یدح ات ار دوخ مشخ میناوت یم ام ی ھمه

 و نونج دحرس ھب و دوش یم جراخ نامرایتخا زا نام تاناجیھ لرتنک رگید ،دنک یم روبع دح نآ زا نام مشخ یتقو ھک دراد دوجو یا ھطقن اما

.میسر یم یگناوید

 مھم طقف .مینک لرتنک ار نآ میناوت یم ،میتسھمشخ ینارحب ی ھطقنھب ندیسر لاح رد ھک میھد صیخشت عقوم ھب ام رگا ھک تسا نیا رکیرب ی هدیا

.میشاب ھتشادن ریخأت و میوشب ھجوتم دوز ھک تسا

:دنک یم داھنشیپ ریز حرش ھب ارمشخ سایقم کی میظنت،یبلطرھم زا ییاھریارب

.دیسیونب ار هد ات کی دادعا ،ذغاک گرب کی یور

.میسر یم هد ھبً اتیاھن ات دنراد هراشا مشخ زا یرتالاب حطس ھب دادعا ،میور یم رتالاب ھچ رھ .تسا مشخ ِحطس نیرت فیفخ ی هدنھد ناشن ،کی ددع

.دنک فیصوت ار نآ ھک دیسیونب ھملک کی ،ددع رھ رانک ،تسا دادعا روصت و کرد زا رت هداس ام یارب تاملک روصت و کرد نوچ



 ،دینک یم هدافتسا مشخ متفھِ حطس یارب ھک یا ھملکً الثم .دشاب کرد لباق ناتدوخ یارب ھک تسا مھم و تسا یا ھقیلسً الماک اھ ھملک باختنا

.دشاب مجنپ ای مششِ حطس زا رتدیدش و رت گنررپ

 نوخ ،ھتخیگنارب ،هدمآ هوتس ھب ،راجفنا لاح رد ،ینابصع ،نیگمشخ،یگدرزآدننام ییاھ هژاو ھب دیناوت یم ھنومن دنچ ناونع ھبً افرص

.دینک رکف اھ نیا دننام ایناشوج

 رھ .دینک رورم ،دنا هدرک نیگمشخ ار امشً البق ھک ار یتارطاخ و اھدادیور عاونا ،دینک تداع سایقم نیا زا هدافتسا ھب ھک نیا یارب الاح

.تسا دادیور نآ بسانم )مشخ زا حطس مادک عقاو رد( ھملک مادک ھک دیسیونب شرانک و دینک فیصوت طخ کی رد ار دادیور

.دتفا یم اج و دوش یم تیبثت نات نھذ رد رتھب دیا هدرک یحارط ھک یسایقم ،دیسیونب ار یرتشیب یاھدادیور ردقچ رھ

 مراھچ نیرمت حیضوت



 زا رایتخا رگید ،حطس مادک زا«:ھک دینک رکف لاوس نیا ھب دینک یم کرد یبوخ ھب ار ناتدوخ ی هدش یحارط ِ سایقم ھک دیدش نئمطم یتقو

.»؟دینک لرتنک ار مشخ ی هدنیازف ی ھقلح دیناوت یمن و دوش یم جراخ نات تسد

.مرادن مدوخ یور یلرتنک چیھ رگید ،تسا متفھ حطس ھک »نتفرگ ُرگ« زا دعب نم دیوگب تسا نکمم رفن کیً الثم

 ھب و دینک فقوتم ار زیچ ھمھ ،دیدیسر  )مشش حطسً الثم( نآ زا رت نییاپ حطس کی ھب ،یطیارش رھ رد هاگرھ ھک تسا نیا رکیرب داھنشیپ

.دیوربمشخ لرتنک یاھ مادقاغارس

 ،دراوم بلغا اما ؛)رگید راک رھ ای بآ ندروخ ای سفنت ی هویش رییغت ات لحم ندرک کرت زا( میدلب ار اھ مادقا نیا زا یدادعت ام ی ھمھ

.دنرادن ام مشخ راھم رد ینادنچ ریثأت مھ اھ مادقا نآ و میا هدیسر لرتنک لباقریغِ حطس ھب ھک میور یم ناش غارس ھب ینامز

 مراھچ نیرمت حیضوت
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قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1

یصخش تمعن٣ زا یراذگ رکش 2
وت  رس تیرانک رفن اب یمومع یاھناکم

نک زاب ور تبحص
3

شمارآ بسک و قیمع سفنت نیرمت 4

مھدراھچ زور نیرمت



 لوا نیرمت



دیھد صاصتخا ندش سکلیر یاھ نیرمت و قیمع سفنت ی ھنازور نیرمت ھقیقد جنپ ات ھس

 مراھچ نیرمت حیضوت

دیشکب زارد تشپ ھب قیمع سفنت رتھب کرد و نیرمت یارب•

دینک زاب رگیدکی زا ھناش ضرع هزادنا ھب ار اھ اپ سپس•

دینک ظفح دوخ یعیبط تلاح رد و فاص ار اھ هرھم نوتس•

دشاب نامسآ تمس ھب اھ تسد فک و ندب رانک رد ار اھ تسد•

دشاب نییاپ تمس ھب و تحار اھ ھناش•

دینک ظفح هرھچ رد ار شمارآ و طاشن دینک شالت و دشاب ھتسب ناھد•

 قیمع ندیشک سفن اھ ھیر ندرک یلاخ اب سپس و دیھد رارق مکش تالضع یور رب ار تسار تسد فک ،قیمع سفنت لحارم ندیمھف رتھب کرد یارب تمسق نیا رد

:دیھد ماجنا تقد ھب ار ریز لحارم راکنیا یارب .دینک عورش ار

)لمات یا ھظحل ،اوھ زا رپ مکش( دیھد ماجنا هرامش4 هزادنا ھب مد ینیب هار زا ادتبا•

دینک ھیلخت ار مکش سپس و اھ ھیر یاوھ )هرامش4 هزادنا ھب الاب دننامھ ( لرتنک اب سپس و دینک زکرمت مدزاب یور رب دیاب الاح•

!یلاخ مکش ،4 ،3 ،2 ،1 مدزاب / اوھ زا رپ مکش4 ،3 ،2 ،1 مد :دوش یم ماجنا تروص نیدب شور نیا•
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سرپب تعاس رفن کی زا 2

یصخش تمعن٣ زا یراذگ رکش 3

دیریگب رایتخا رد ار نات مشخ تدش لرتنک 4

مھدزناپ زور نیرمت



 لوا نیرمت



 مراھچ نیرمت حیضوت

:مینک نیرمت و میزومایب ار ریز تیلاعف ود دیاب مشخ تیریدم یارب ام .مینک یروآدای دیاب ارمشخ تیریدمزایلصا شخب ودادتبا ،مشخ لرتنک ثحب رد

)دوش یم رتدنت و دریگ یم باتش ھظحل رھ ،یداع تلاح رد دنیارف نیا( مینک فقوتم ار نام مشخ دیلوت ی هدنیازف دنیارف•

.میھد شھاک جیردت ھب ار مشخ یلعف حطس•

.دراد نام مشخ تدش شیازفا رد یمھم شقن )مییوگ یم دوخ ھب نام  نھذ رد ای(میروآ یم نابز رب مشخ ماگنھ ھک ییاھریسفت و اھ فرحوام راکفا



ھتساوخدوخ تروص ھب مشخ ندناشنورف و نتخیگنارب•

 یا هرطاخ ،رگید دروم رد ودیدش رایسب مشخھب طوبرم یا هرطاخ ،دروم کی رد دیناوت یم .دیسیونب ذغاک یور و دینک رورم ار دوخ ندش نیگمشخ تارطاخ زا دروم ود•

.دینک باختنا ارطسوتم ِمشخ ِحطساب

 ناونع ھب .دیسیونب زیننات تاناجیھ و تاساسحا و اوھ و لاح زا ،دادیور تایئزج رب هوالع ھک تسا مھم .دیھد حرش و دیسیونب ذغاک یور تقد اب ار هرطاخ ود زا کی رھ•

 سح امش ھب ھک قاتا بوطرم و سوبحم یاوھ یتح و دیا هدرک یم سحً الماک ھنیس رد ھک نات بلق نابرض،نات سفنت تعرس ھب ،لباقم فرط راتفر و اھ فرح رب هوالع ،لاثم

.دیسیونب زین هداد یم یگفخ
:دیھد ماجنا ار ریز نیرمت ود نونکا

 مراھچ نیرمت حیضوت



 زا شیپ یھاگتسا نکمم ھک یتالمج و تاملک .دنک رت نیگمشخ ار امش ھک دینک ھفاضا ار یتاحیضوت و تاملک و تالمج ،دوخ تیاور فلتخم یاھ شخب رد:مشخ نتخیگنارب•

 .دینک ھفاضا– درذگ یم ھچ شنھذ رد ھک نیا ی هرابرد– ار ییاھ سدح ھک نیا ای .دیھد میمعت شا ھتشذگ ھب ار وا راتفر دیھاوخب تسا نکمم .دیشاب هدرک هدافتسا اھ نآ زا مھ نیا

.دیوش رت نیگمشخً اعقاو ،دیناوخ یم دنلب یادص اب ار نآ یتقو ھک دینک رت لماک یلکش ھب ار دوخ تیاور

 دیاب دیاش .دینک هدافتسا یرت مرن تاملک زا و دیھد رییغت ار تاملکیضعب دیاب دیاش .دھد شھاک ار امش مشخ ھک دینک یسیونزاب یلکش ھب ار ھیلوا تیاور:مشخ ندناشنورف•

 ادیپ شھاک وگتفگشنت و مشخ ات دیتفگ یم لباقم فرط ھب باطخ دیاب ھک یتالمج ای( ناتدوخ ھب باطخ ھلمج دنچ تسا نکمم .دینک ھفاضا نات تیاور ھب ار یتاحیضوت و اھ سدح

.دیھد رارق تیاور نیا رد )دنک

 مراھچ نیرمت حیضوت



 مراھچ نیرمت حیضوت

:دینکتیاعر ار ریز بیترت ھشیمھ ھتبلا .)دیھد ماجنا دنلب یادص اب ار راک نیا تسا رتھب( دینک رورم و دیناوخب ار فلتخم تیاور ود نیا اھراب

.دیتسھ مارآ دیوش نئمطم و دینک ارجا ار ندش سکلیر یاھ کینکت یمک ادتبا

.دینک رورم و دیناوخب ار )یعقاو تلاح زا رتدنت و رت غاد(مشخ ی هدننازیگناربِتیاور ،ھمادا رد

.دینک نیرمت ار ندش سکلیر یاھ کینکت یمک هرابود

.دینک رورم و دیناوخب ار )تسا هدش رت مرن امش تاملک و تالمج اب ھک(رتمارآتیاور سپس

.دینک رارکت ارمشخ ندناشنورف– ندش سکلیر– ندش نیگمشخ– ندش سکلیرِدنیارف راب نیا دنچ و دیورب )ندرک سکلیر( لوا ی ھلحرم ھب هرابود

 هویش نیا ھب ،دنک تیادھ مشخ ندناشنورف و لرتنک ھب ار امش دناوت یم ھک یریسم ،نینچ مھ و دیسانشب ار دوخ مشخ ندش ھتخورفارب ِریسم دیناوت یم جیردت ھب ،راک نیا اب

.دش دھاوخ تیبثت نات نھذ رد
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ھب ھی  ور روسناسآ رد الثم نک کمک ھبیرغ
راد ھگن هرپ شتسد ھک یکی یارب

2

 رفن5 نوا زا یکی مھ تدوخ(رفن۵زا ییوج نسح
)یتسھ

3

دیشاب هدامآ وگتفگ و ثحب یاضف تقوم کرت یارب 4

مھدزناش زور نیرمت



 لوا نیرمت



 مراھچ نیرمت حیضوت

.دوش هدیشکشنتومشخ ھب وگتفگ یاضف دنھاوخ یمن نوچ ؛دنھد یم تبثم خساپ نارگید تاراظتنا و اھ ھتساوخ ھب ،دننک یم لمحت ھک یراشف یدوجو اب تاقوا یھاگ

 یرگید ی ھتکن ھب،زین مھدفھ ماگ رد وا .دراد صاصتخا مشخ تیریدم ھب ،رکیرب یا ھتفھ ھس ی ھمانرب و اھ ھیصوت و اھ کینکت زا یھجوت لباق شخب ،رطاخ نیمھ ھب

.تساوگتفگ و ثحب یاضف تقوم کرت یارب یگدامآ،نآ و دنک یم هراشا مشخ تیریدم ی هرابرد

:مینک یم رورم مھ اب ار دنک یم هراشا اھ نآ ھب اج نیا رد رکیرب ھک یدیلک تاکن زا یخرب



 مراھچ نیرمت حیضوت

 دیابن ،دورب مشخ و شنت تمس ھب دھاوخ یم اضف ھک دیھد یم صیخشت یتقو .دینک رورم ار اھ نآ و دیشاب ھتشاداضف کرتیارب ھلمج یدادعت ،لبق زا

.دیراد زاین فقوت و تصرف یمک ھب ھک دییوگب لباقم فرط ھب دیھاوخ یم یتاملک ھچ اب ھک دینادب لبق زا دیاب .دیدرگب بسانم ی ھلمج لابند ھب هزات

 ھب ھک نیا ای .دینز یمرس وا رتفد ھب هرابود ادرف ای دیریگ یم سامت هرابود رگید تعاس کی ات دییوگبً الثم .دینک مالعا وگتفگ ھب ار دوخ نتشگرب نامز

.دیدرگ یمرب دعب عبر کی و دیور یم ناتدوخ قاتا

 ھمادا مناوت یمن رگید نالا ھک یدناسر ییاج ھب ارم وت دییوگنً الثم .دیراذگب زاب وا یارب ار اضف و دینکن موکحم ار لباقم فرط ،دوخ یاھوگتفگ رد

.مراد فقوت و تحارتسا ھب زاین و مھد

 ھب ھک دیشاب بقارم ،دیا هدروآ تسد ھب لبق یاھ ماگ زا ھک یا ھبرجت اب نینچ مھ .دینک هدافتسا ندش سکلیر یاھ کینکت زا ،دینک یم کرت ار اضف ھک ینامز

 یبوخ ھبار یلبق یاھ نیرمت رگا .دنناشن یمورف ار مشخ ھک دشاب یراکفاسنج زا امش راکفا و اھ فرح دیاب .دینک یم رکف ھنوگچ و دییوگ یم ھچ ناتدوخ

.دینکن ھفاضا نات مشخ شتآ ھب یا هزات مزیھ ھک دوب دیھاوخ ساسح یفاک ی هزادنا ھب ناتدوخ ،دیشاب هداد ماجنا



سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر
قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1

 رفن5 نوا زا یکی مھ تدوخ(رفن۵زا ییوج نسح
)یتسھ

2

نک تسرد تسیل ھی تاھ ناتساد و تارطاخ زا 3

دوخ اب رثوم و هدنزاس یوگتفگ نیرمت 4

مھدفھ زور نیرمت



 لوا نیرمت



 مراھچ نیرمت حیضوت

دمآ دھاوخ دوجو ھب یفالتخا و ضراعت یدوز ھب ھک دینک یم سح یتقو

.ینک شعمج ینوت یم اما ،هزیرب مھ ھب ور وت مک ھی ھنکمم

.ینک فقوتم تقوم تروص ھب ور ثحب ھک یدلب ،هر یم رد تتسد زا لرتنک هراد یدید ھگا

.ینک اوعد یاوخ یمن ھک مھ وت .ھشیمن اوعد ھک ھفرط ھی ؛داوخ یم فرط ود اوعد و ثحب .دایب شیپ اوعد و ثحب ھلاحم

.شکب قیمع سفن .هرن تدای یریذپ فاطعنا .شابن بلص



 مراھچ نیرمت حیضوت

دوش یم نیگمشخ امش اب وگتفگ رد لباقم فرطیتقو

.یشب یکاش یاوخب ھک هدشن یزیچ .شاب سکلیر و مورآ

.ینک یم راکیچ یراد ینود یم مھ وت و تسوت رایتخا رد زیچ ھمھ لرتنک .شاب طلسم عاضوا ھب

.ھنک یم قرف عاضوا یزیرب مھ ھب رگا اما .تسوت لرتنک رد زیچ ھمھ یشاب مورآ یتقو ات

.ھیفاک دیراد رظن فالتخا ھش صخشم ھک نیمھ .ھنک یم هابتشا نوا و یگ یم تسرد وت ینک تباث تسین رارق



 مراھچ نیرمت حیضوت

دیُدش نیگمشخیتقو

.شکب قیمع سفن ؛یراد شنت مک ھی

؟هرآ .تسھ تدای ھک ور شدعاوق .ینک کرتً اتقوم ور ھنحص و ینک فقوتم ور ثحب ھشاب مزال نالا نیمھ دیاش

.ینک تیادھ تسرد ریسم رد مورآ ور ثحب نیا ینوت یم وت .شاب ھتشاد دامتعا تدوخ ھب

 ینود یم و ینز یم فرح تسھ تقح ھک ییاھزیچ زا یراد طقف وت .هراد دوجو وگتفگ نیا ی هرادا یارب یدایز یاھ شور .یبلطرھم غارس یرب هرابود تسین رارق

.تسین یھاوخ هدایز نیا
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 نوا زا یکی مھ تدوخ(رفن۵زا ییوج نسح
)یتسھ رفن5

2

 رد ور طابترا نیرتشیب ھک ییاھمدآ زا رفن3 ھب
 هدب سیو نتم یاج ھب یراد زور

3

4

مھدجھ زور نیرمت



 لوا نیرمت



سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر
قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1

یراذگ رکش و ییوج نسح 2
 ات نش دنلب هاوخب دارفا زا ،سوبوتا ای ورتموت

ینیشب وت
3

4

مھدزون زور نیرمت



 لوا نیرمت



سیونب ور تسح /  ماجنا ھجیتن نیرمت ناونع دادعت فیدر
قاثیم۴ باتک ھعلاطم 1

یراذگ رکش و ییوج نسح 2
ور یھاجنپ لوارت ھی الثم نک دروخ لوپ 3

4

متسیب زور نیرمت



 لوا نیرمت
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 نوشتسودوگب تازیزع زا رفن۵ ھب
)ینوشیکی متدوخ(یراد

2

 اب ھتبلا(ورب نوریب ییاپمدای یتحار سابل اب
یدنورھش تاکن تیاعر 😊

3

4

مکی و تسیب زور نیرمت


