
 
 
 

 ییاھنت
؟مینامن اھنت ات میھد ماجنا میناوت یم یراک ھچ »یعامتجا یاوزنا« و یگناخ ھنیطنرق نامز رد  

 
 

 اھ تیلاعف اب ار نآ و دینک میظنت یگتفھ یا ھمانرب کی ھبنشکی زور ،لاثم ناونع ھب .دینک رپ یداع یاھزور دننام ار دوخ تاقالم رارق ھچباتک •
 ھب اھ زور مادک یارب زونھ ھک دیریگب میمصت دیناوت یم سپس .)نویزیولت یاشامت ای تفاظن ،یزپشآ دننام هرمزور یاھراک ھلمج زا( دینک رپ
 .دیراد زاین رتشیب ھمانرب

 رد ھک یدارفا .دیزاس لماش امتح ار هزات یاوھ رد ندز مدق نات یگتفھ ھمانرب رد .یراوس لکسیاب ای یور هدایپ ،ندیود :تعیبط رد شزرو •
 .دننزب مدق نییاپ و الاب هداج رد رتم دنچ اھنآ اب ھک دنھاوخب نارگید زا دنناوت یم دنتسین بوخ یور هدایپ

 

 زا ار اھ تاقالمرارق ھنوگ نیا .دینک تبحص هداج فرط نآ ای اھ نکلاب ،نیکلک قیرط زا اھ نالکردپ و اھ نالکردام ای ناتسود ،ناگیاسمھ اب •
 .رگید یاھ تاقالمرارق دننامً اقیقد ،دینک میظنت رود هار

 ھب اجنآ رد اھنآ ایآ ھک دیسرپب »لفات« دننام یعامتجا تاسسوم زا سپ ؟دینک راک دیناوت یمن العف اما ،دیوش یمن رطخ هورگ لماش امش ایآ •
 .تسا زاین اھ تیکرامرپوس رد نادنمراک ای تالصاح یرواعمج نارگراک ھب بلغا رضاح لاح رد ؟دنراد زاین امش یراکمھ

 

 اب دیھاوخ یم امش مھ نآ اب یلو دیریگب سامت وا اب ھک دیسانش یمن ار یسک ایآ .دیریگب سامت ،دیراد نانآ اب ندرک تبحص لیم ھک یدارفا اب •
 و یروضح ھملاکم تامدخ اھنآ زا یرایسب .دینک ناسرپ دوخ ھقطنم یاھرھش تارادا ای اھ یرادرھش زا دروم نیا رد ؟دینک تبحص یسک
 .دنراد ینوفیلت

 

 .دیشاب ھتشاد تمیالم و ینابرھم دوخ اب .دیربب تذل دوخ یارب نتشاد یفاک تقو و ندوب اھنت زا دیریگب دای .دنتسین ناسکی ییاھنت و ندوب اھنت •
 
 

 
 .دنشاب ھتشاد ییاھنت ساسحا تسا نکمم و دنناوت یم زین دننک یمن یگدنز اھنت ھک یناسک یتح
 
 یفلتخم لاکشا دناوت یم ییاھنت .دنراد یساسحا نینچ دوخ یگدنز رد راب نیلوا یارب اھ یخرب .دننک یم ییاھنت ساسحا رضاح لاح رد دارفا زا یرایسب
 .دشاب ھتشاد یدایز فیاظو و تاطابتراً ارھاظ ینوریب دید زا درف کی ھک دتفیب قافتا ینامز دناوت یم نینچمھ .دشاب ھتشاد
 
 دینک ادیپ تارج تروص نیا رد دیاش .دنک کمک امش ھب دناوت یم نات تاساسحا نتفریذپ و ندش لیاق شزرا ؟تسا روطچ نات لاح .دیشاب دوخ بقارم ناتدوخ
 .دیزاسب نآ ھیلع ییاھ یژتارتسا و دیوش کیدزن نارگید ھب
 ساسحا دنناوت یم دارفا زا یرایسب .دنرب یم رسب یتیعضو ھچ رد طیارش نیا رد اھنآ ھک دینک لاوس نات ناتسود زا .دینک ھجوت دوخ رب و رود دارفا ھب
  :لاثم دنچ ،دیشاب رگیدکی رکف ھب ،دننک ییاھنت

 نادنملاس یاھ هاگشیاسآ و نادنملاس یاھ ھناخ رد دارفا ،لاسنھک دارفا •

 .دنشاب ھتشادن طابترا نالاسگرزب رگید اب تسا نکمم ،اھنت نیدلاو صوصخ ھب ،نیدلاو •

 .دنشاب ھتشادن طابترا دوخ نالاسمھ اب تسا نکمم ناناوجون و ناکدوک •

 .دنشاب ھتشادن طابترا ھناقشاع یاھرنتراپ اب تسا نکمم اھدرجم •

 .دنوش دوخ ناراکمھ گنتلد دنناوت یم ،دننک یم راک ییاھنت ھب نونکا و دننک یم راک رگید دایز دارفا اب لومعم روط ھب ھک یدارفا •

 زاین ھک یصخش اب تعاس ٢۴ اھنآ ھک یتروص رد ،دنھدب تسد زا ار جراخ یایند اب طابترا تسا نکمم ،دنراد ار تبقارم تیلوئسم ھک ناگتسب •
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