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 یا ھیداحتا ، )هدش ھتخانش لانشنرتنیا تَِما ناونع ھب یمسر روط ھب ھک( لانشنرتنیا " یت فا ییا 
.تس یعافتنا ریغ و ھنابلطواد  " 

 
ھمانساسا نیا ی ھنماد  

 یاضعا ی ھمھ یگچراپکی و دھعت ، زکرمت ، راتفر  رد ھیداحتا تاراظتنا فرعم ھمانساسا نیا
 و روخارف ھب اھ نآ یا ھفرح و یصخش طباور و تالماعت رد دوخ یوجشناد و یبرم ، صصختم
  :لماش ھک دشاب یم ارجا لباق طیارش رد

ھیداحتا  

. دنزادرپ یمن ھنیزھ ھک اھ نآ ھچ و دنزادرپ یم ھنیزھ ھک اھ نآ ھچ ،ناشنیعجارم  

نایوجشناد  

  ناسردم و نایبرم

اھنآ یا ھفرح ناراکمھ  

مدرم مومع  

 

یقالخا لوصا  

 و دشر ،میلعت ،شزومآ یاھدرادناتسا نیرتالاب ظفح و دربشیپ ھب دھعتم " لانشنرتنیا یت فا ییا "
 حطس  نتفای اقترا نآ ی ھجیتن رد و دشاب یم یت فا یا یصصخت ناسانشراک یا ھفرح راتفر
. دوب دھاوخ " یت فا ییا "   ی ھنارھام و قالخ ،یقالخا لیاسم تیمھا  

:دریگ یم رب رد ار شیاھدرکلمع مامت ھک تس یلصا ینامزاس شزرا راھچ یاراد " یت فا ییا  " 

.میرادن نیمضت هزاجا ای و لوق دح زا شیب ام .میھد یم ماجنا مییوگ یم ھچنآ ام .تقادص.1  

 راک  میراد یعس ھشیمھ و میرادم قالخا ام .میتسھ دوخ تامادقا یوگخساپ و قداص ،اریذپ ام 
  .میھد ماجنا اھنآ نایرتشم و نایوجشناد و دوخ یاضعا یارب ار حیحص

 یم فیرعت ار  یدھعت و زکرمت ، راتفر ھک میراد یقالخا یا ھمانساسا زین و ینوناق یا ھمانساسا  ام
.دراد راظتنا دوخ یاضعا ی ھمھ زا ام نمجنا ھک دنک  



 نمجنا کی ناونع ھب .مینک یم راتفر اھنآ اب بصعت نودب و میراذگ یم مارتحا مدرم ھب ام .تقفش.2
 یناسنا قوقح و شیاسآ حطس ندربالاب تھج رد ، نانیمطا لباق و موادم روط ھب ھناتسودرشب
  .مینکیم شالت ناربراک

 ھفرح حطس ھب و میتسھ دیدج عبانم ھعلاطم و نتخومآ لوغشم ھشیمھ ھک میتسھ ینامزاس ام .یرترب.3
. میدھعتم ، دوخ ربتعم یاضعا و نمجنا یارب نمیا یاھدرادناتسا و الاب یا  
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 تسیھار  " یت فا ییا " ملع رب ینتبم و یوق تاقیقحت ھک میرواب نیا رب ام  .دھاوش رب ینتبم.4
  .ناھج رساترس رد نآ زا هدافتسا و یمومع یھاگآ ھب شدورو و " یت فا ییا "  تفرشیپ یارب
 مینک یم تیامح ار  " یت فا ییا " تاقیقحت ام .دینادب  " یت فا ییا	"  ملع یللملا نیب یادص ار ام
.میھد یم رارق سرتسد رد ناگمھ یارب ار اھ نآ و  
 ییا  " حیحص عبانم ،دنمقالع دارفا رگید زین و دوخ یاضعا یراکمھ اب ات میشالت رد ام.یراکمھ.5
  .میھدرارق مومع یسرتسد رد  تیفیک اب و یلوصا ، نمیا یشور ھب ار  " یت فا

 
راک رد قالخا و نیناوق.1  

 
 

یلک نوناق1.1  
 

 " لانشنرتنیا یت فا ییا "    ی هزاوآ ھک دننک راتفر یروطدیابن " یآ یت فا ییا "   یاضعا
 یت فا ییا "   ای و  " یت فا ییا	"  ھب دامتعا ای دننک راد ھشدخ ار  " یت فا ییا "  ای
.دھد رارق یفنم ریثات تحت ار " لانشنرتنیا  
 
 یا یکشزپ صیخشت لاثم یارب ( دنراذگب مارتحا تمالس و نامرد یاھ ھفرح رگید ھب یتسیاب اضعا
   دنشکن شلاچ ھب ار هدش هداد یعجارم یارب ھک

 

 تمالس صصختمای " یآ یت فا ییا "   وضع رگید ھب تبسن یتروص رد طقف دیاب اضعا
 قیرط زا طقف سپس و تسا تابثا لباق تیاکش نیا دندقتعم ھب ھک دننک تیاکش حرط، یرگید
 ییا "  یاضعا ھب طوبرم ھک " لانشنرتنیا یت فا ییا "   قالخا ھتیمک دننام بسانم یاھ لاناک
 یت فا ییا "   وضع ھک نانآ یارب ھطوبرم یاھ ناگرا رگید ای ،دشاب یم " لانشنرتنیا یت فا
   .دنیامن حرطم ار تیاکش،دنتسین " لانشنرتنیا

 
یا ھفرح ی ھعسوت و دشر1.2  

 مزال دننک یم راک نایوجشناد ای و نازومآراک،عجارم اب ھک " لانشنرتنیا یت فا ییا "  یاضعا ی ھیلک
:تسا  

 ھب ار دوخ،  " یت فا ییا" شناد، یلعف ی هدش یناسر زورب تاعالطا و زور تاقیقحت اب ماگمھ •
.دنراد ھگن زور  

 

 ھک دوخ یا ھفرحو یشزومآ یاھ حطس زا مادک رھ رد یت فا یا یصصخت سانشراک رھ •
 اب  ھک ار لانشنرتنیا یت فا یا زاین دروم دراوم ھمھ و تاعاس نازیم ات تسا فظوم دشاب

  یراصتخا مان ھب ھک ھنالاس یا ھفرح ی ھعسوت و دشر ناونع
  CPD .دراذگب رس تشپ ھنایلاس  ار  گنیروتنم شزومآ اسپ ی هرود نینچمھ دوشیم حرطم 

 

 نیا یارب و دشاب هارمھ و گنھامھ " لانشنرتنیا یت فا ییا "   رد هدش داجیا تارییغت اب ، •
 لانشنرتنیا یت فا یا یمسر تیاسبو رد ھک ییاھیناسرزورب و بلاطم اب ھک تسا زاین روظنم
 ی هدش زورب بلاطم و نیناوق اب ماگمھ و دشاب لماعت رد دوشیم رشتنم نانآ تاعامتجا رگید و
.دشاب لانشنرتنیا یت فا یا  
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 فا ییا "   اروف ،تسا هدش تیاکش حرط ناشیا ھب تبسن یرگید نامزاس ای درف طسوت رگا •
  .دنیامن علطم ار " لانشنرتنیا یت

 
یدرف دشر .31  
 

 یناور ،یمسج تمالس ھب ھتسب ھک تسا ھبناج دنچ یعوضوم و یصخش الماک دنور کی ،یدرف دشر
  .دشاب توافتم دناوتیم درف رھ یارب دنور نیا ھب دھعت نازیم و یساسحا و
 یت فا ییا "  یصصخت ی ھعماج زا یوضع ناونع ھب لانشنرتنیا یت فا یا یاضعا ی ھمھ  اما
	:ھک	دننکیم	قفاوت	" یآ  
 

 و دوخ هدشن لح لئاسم یورربراک،بسانم ِیتبقارم دوخ ی ھمانرب ظفح و داجیا اب، ھنالاعف •
 و ییاھنت ھب دناوتیم مھم نیا ھک .دنھد اقترا ار نآ حطس  .یدرف ناور تمالس رب زکرمت
 رگید و اھیسالکمھ ،ناراکمھ ای رگید صصختم کمک اب ای و وجشناد دوخ طسوت
دوش ماجنا نایوجشناد  
 و نایبرم ھب »تاسلج ھلدابم « متسیس یزادنا هار اب لانشنرتنیا یت فا یا اتسار نیا رد .
 رگیدمھ ناش یدرف ھعسوت ریسم رد دنناوتب و هدرک ادیپ طابترا مھ اب ات دنکیم کمک شنایوجشناد
  .دننکب ینابیتشپ ار

 

نامھ ھک "ید یپ یس" ی ھطساو ھب ار دوخ یا ھفرح شناد •  
 و ھعلاطم و شزومآ روطنیمھ و ،  دشابیم  ھتسویپ تروص ھب یدرف و یا ھفرح دشر
.دنک تیاعر ار دراوم نیا و دربب الاب ھنادھعتم و ھنالاعف  گنیروتنم ھنایلاس تاساج  
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 مادقا و دنشاب هاگآ ناشنایوجشناد و نیعجارم اب راک رد ناشدوخ یفطاع تیعضو ریثات زا •
 یارب  )عجارم اب راک زا تقوم قیلعت و یبرم ، روتنم کی اب هرواشم لماش ( ار بسانم
  .دنراد لوذبم مزال ناکم ای نامز یسررب
 

 اب راک ماگنھ رد وا یدرف لیاسم ندمآ حطس ھب ای یزیرنورب لامتحا ھب تبسن ھک تسا مزال •
 تامادقا یارب ھک تسا یرورض سپ .دراد دوجو شنایوجشناد ای و نادرگاش ،نیعجارم
 یصخش اب ای و رگید یصصختم کمک اب ای و ییاھنت ھب ، اھنآ ندرب نیب زا یارب ار مزال
 و شیور شیپ ریسم تباب یصصختم رگا .دھد ماجنا اھ یا هرود مھ ای ناراکمھ هورگ رد
 ھثحابم ھب دوخ یبرم و روتنم اب ار نآ تسا رتھب،دراد ینارگن شا یلامتحا یاھشلاچ ای
.دراذگب  
 

 راک دنراد دنراد یفاک شناد و صصخت نآ ھب تبسن ھک ییاھ ھطیح رد طقف ات دنوشیم دھعتم •
 ھجیتن رد .دنتسھ عجارم و  تمالس ظفح لویسم یت فا یا رواشم ناونع ھب ھکارچ  . دننک
 و دننکن دورو زگرھ تسین ناشصصخت ای و شناد ھطیح رد دننکیم رکف ھک یدراوم رد
 راشف ای بیسآ ھنوگ رھ کسیر ات دنھد عاجرا بسانتم صصختم ای راکمھ ھب ار عجارم
  .دنھد شھاک نکمم دح ات ار عجارم ھب یلامتحا
 
 
)یحور بیسآ( امورت  .41    

 

 تظفاحم یارب ییاھ ھیصوت دننک یم راک یحور بیسآ اب ھک ینیصصختم ھب  " یت فا ییا" 
.دنکیم ھئارا ھیوناث یاھ یحور بیسآ زا یریگولجو  

 الامتحا و از سرتسا یاھ تیاور زا یلامتحا تارثا  کسیر ندرب نیب زا رب ینیمضت نیا اما
.تسین دوش یم ھتشاذگ نایم رد عجارم طسوت ھک ینیگمغ  

 دنریگیم رارق عجارم لیاسم اب بیسآ ضرعم رد ای و راشف تحت ھک دننک ساسحا نیصصختم  رگا
 و تبقارم یاھدرکیور رگید ای و " یت فا ییا " زا : لاثم( .دنھد تروص ار مزال تامادقا دیاب
 اب زاین تروص رد .دنشخب دوبھب ار عجارم یحور یاھ بیسآ ریثات ات)دننک هدافتسا یدرف یوبھب
  .دننک ھعجارم رگنامرد ھب ای دننک حرطم  دوخ یبرم

 .تسا صصختم یارب  توافتم یکرد و صصخت , شناد ھب مزلم دیدش یحور بیسآ اب ندرکراک
 امورت اب راک یارب ام ھک یدراوم اب  امش براجت ھک دینیبب و دینک کچ ار ھمیمض تسیل افطل

.ریخ ای دراد تقباطم مینیب یم یرورض  
 

  یا ھفرح راک تابسانم .2

 

 نیرمت و یزومآراک ھلحرم رد ھک ینایوجشناد ھلمج زا " یآ یت فا ییا "   یاضعا یمامت زا
 ،نازومآراک نینچمھ و اھ رنیرت و ناسردم ،دننیعجارم اب ندرک راک لاح رد ھک اھ نآ،دنتسھ
:میراتساوخ  
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ھمیب1.2  
 

 ھک تسا مزال .دشابیم شزومآ و یپارت رد مھم یا ھفرح لوصا زا یکی ھمیب نتشاد -
 و نیملعتم،نیعجارم یارب زین یدرف بیسآ ھمیب ششوپ لماش، امش ھمیب   ھک دوش یسررب

  .دشاب نایبرم نادرگاش
 لماش ھکلب رنشیتکرپ ناونعب طقف ھن دیاب اھنآ یا ھمیب ششوپ دنشاب ھتشاد ھجوت دیاب دیتاسا و 
  .دشاب مھ داتسا و یبرم ناونع
  
 یارب مھ و  نیعجارم تنوکس لحم یارب مھ اھنآ ی ھمیب ششوپ ھک دنوش نئمطم دیاب -
 رد عجارم اب تنرتنیا قیرط زا صصختم ھک ییاج رد لاثم ناونع ھب(.تسا ربتعم ناشدوخ
 و نیزگیاج ی ھنیزگ کی ) . دنک یم راک دننکاس نآ رد ناشدوخ ھک ییاج زج ھب ییاھروشک
 اب . میدنبب داد رارق شا یناکم تیعقوم نتفرگ رظن رد نودب عجارم اب ھک تسنیا رتھب الامتحا
 کشزپ و صصختم ییایفارغج تیعقوم تحت ھک ینیناوق اب فالتخا ھنوگ رھ ، دادرارق نیا
.دش دھاوخ لح دراد دوجو  
 

یراذگ نوناق.2.2  

 ات تسا مزال)... و نیصصختم،نایوجشناد(دنراد راکورس " یت فا ییا "   اب ھک یناسک :یقوقح لئاسم
 ھتشاد یفاک تاعالطا دننکیم تیلاعف ھک یروشک رد " یت فا ییا "   نیناوق زا تسا نکمم ھک اجنآ
 یروشک یارب،دننک یم راک یزرم نورب و یللملا نیب تروصب ھک یدراوم رد رما نیا نینچمھ .دنشاب
.تسا قداص زین دنراد رارق نآ رد نیعجارم ھک  



EFT International (EFTi), UK registered charity number 1176538 © 2020 All Rights Reserved  

گنیتکرام و یبایرازاب2.3  
 

 ھمانیھاوگ،یعامتجا یاھ ھناسر ، اھ تیاسبو ،روشورب ھلمج زا تاغیلبت ھک دننک لصاح  نانیمطا
.دنتسھ طبترم و ھناقداص ، شزومآ ای راک قاتا رد هدش هداد ناشن یاھ  
 جیاتن دروم رد ییاعدا رگا.دنھدن ار یصاخ یجورخ لوق ای و دننکن نامرد و افش یاعدا زگرھ
 ، لدتسم کرادم اب اعدا نیا دیاب ، تسا هدش راک لکشم زا یا ھیحان یور رب ھک دشاب نیشیپ
 ی ھجیتن یرگید عجارم یارب اموزل ،تادنتسم نیا ھک دوش نشور دیاب نینچمھ .دوش حرطم
.درادن ناسکی و ینیمضت  

 

 رگید نونکا و هدوب وضع البق ای و دشاب یمن " لانشنرتنیا یت فا ییا "   وضع ھک یسکرھ
 ھک یتاراشا ریاس ای و تیوضع یاعدا ای و وگول ھنوگرھ فذح ھب مزلم ، تسین یمادختسا وضع
 یراجت رازبا رگید و تیاسبو زا دھد یم ناشن  " لانشنرتنیآ یت فا ییا "   ھب ار وا یگتسباو
 تاماقم ،  اھ نآ یلحم یراجت درادناتسا نارومام ھب ار بتارم تروصنیا ریغ رد.دشاب یم دوخ
.داد میھاوخ عالطا ناشروشک یراجت درادناتسا تاماقم ای و ناسمھ  
  

نایوجشناد ای و نادرگاش ، نیعجارم اب "راک رد ینمیا" تانیرمت و صصختم ینوناق ی ھمانساسا 2.4  
 

 ار اھنآ ام ، سپ نیا زا(نیرمت نیح رد نایوجشناد و نایبرم،امنھار دیتاسا ،نیصصختم
 تقادص ،مارتحا اب نایوجشناد و نادرگاش، نیعجارم اب دیاب هراومھ) میمان یم نیصصختم
.دننک دروخرب ینابرھم و  
 
 ،نیزا ھتشذگ و تسا شلکشم لح هار نتفای تھج رد عجارم ھب کمک، صصختم شقن
 رب ناتمیمصت،تقد اب ندینش زا سپ رگا .تسین تسرد ردان عقاوم رد رگم ندرک تحیصن
 و دایز تبقارم اب تقو نآ ،دشاب دیفم دیاش ، یصوصخب ییامنھار ای تحیصن ھک دش نیا
 شیوخ یدرف دشر ھب ار  اھ نآ ھک دیھدب یتاداھنشیپ عجارم ھب دوب بسانم رگا طقف و طقف
 یرتشیب تقو ،دیفم ییاذغ میژر رییغت دننام یگدنز کبس رد تارییغت:الثم( . دنک قیوشت ،

: دیابن   عورش و ندنارذگ تعیبط رد ھب اما ،یشزرو میژر
. دینکب دوخ یصصخت هزوح زا نوریب یتحیصن عجارم ھب.1  
.مناد یم وت زا رتھب نم:لثم.دینکب تردق عضوم زا یتحیصن عجارم ھب.2  
 ار ییوراد نامرد مییوگب ای مینک وراد زا هدافتسا فقوت رب ینبم یتحیصن ای داھنشیپ.3
. دنریذپن  

 لثم( . دنک ور و ریز ار اھ نآ یگدنز ھک دننک عورش ار ییاھ تیلاعف مییوگب اھ نآ ھب.4
 ھب ناشدوخ رگا ھتبلا . نک ضوع ار تلغش ای و نک اھر ار تا یگدنز کیرش ای رسمھ:

 دیشاب اھ نآ یماح دیناوت یم ییاھ باختنا نینچ رد ،دنا هدیسر جیاتن نیا ھب لقتسم تروص
.(  
 

 ندید تیعقوم ، " یآ یت فا ییا "   صصختم کی اب راک زاغآ رد ای و لبق دیاب عجارم
 .دنک تیاکش صصختم زا روطچ دنادب زین و دشاب ھتشاد ار صصختم ینوناق ی ھمانساسا
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 یم ماجنا ، دوخ تیاسبو رد تاعالطا نداد رارق اب ار راک نیا نیصصختم زا یضعب
. دننک یم بلج ار نیعجارم ھجوت و دامتعا ھنوگنیا و دنھد  
 
 کی دنور رد ھک دننک لصاح نانیمطا دیاب  " لانشنرتنیا یت فا ییا "   نیصصختم ناونعب

 یھاگآ ھسلج زا  عجارم زاین و تاراظتنا  ھب قیقد و لماک روطب  و دنراد رارق نمیا ھسلج
 ( .تسا هدش هدینش و حرطم رمیلکسید و تادھعت حضاو و فافش روطب نینچمھ و دنراد
  )ناربراک و نایوجشناد یارب ھچ عجارم یارب ھچ
 

 یارب  دننادب لماک روطب .... و نارباک /نایوجشناد /نیعجارم ھک تسا مزال نینچمھ-
  .دنزادرپب ھنیزھ دیاب ، یشزومآ تاسلج و ییامنھار و هرواشم
 و روضح مدع ای و تاسلج دعوم زا رت رید ندرک لسنک یاھ ھنیزھ لماش ، مھم نیا ھک 
 نیبام ھک یرگید داد رارق رھ لماش یزاس فافش نیا و دوش یم زین ، تاسلج رد تبیغ
.دریگب ماجنا دیاب و دوشیم، یبرم ای و امنھار داتسا ، رواشم  

 
 تروص رد ات دیھد رارق سرتسد رد ار یا ھفرح تیحالص ھب طوبرم دانسا ھیلک ھک تسا رتھب-
.دنشاب ھیارا لباق زاین  

 

 
 یناسر تمدخ ھب مزلم نایبرم و امنھار دیتاسا ، نیصصختم .دشاب راک رد یضیعبت دیابن زگرھ -
 تیوھ ،تیسنج ،نس ،بھذم ،داژن دننام اھ توافت نتفرگ رظن رد نودب ھمھ ھب ناسکی

  .دنتسھ یناوتان و ،یسنج شیارگ،یسنج
 

 عجارم ناونع ھب ار یسک ھچ ھک دنریگب میمصت دنتسھ قحُم نایبرم و نیصصختم ھک دننادب دیاب-
 اما دشاب ھتشادن یسک ھب نتفگ "ھن" یارب ینوناق لیلد یصصختم رگا .دنریذپب وجشناد ای و
 ناشسح ھب دوش یم داھنشیپ یتح و دنراد ار راک نیا قح،دنیوگب ھن دیوگ یم اھ نآ ھب "ناشدوھش"
...اما.دننک دامتعا  
 ، تفریذپ ار ییوجشناد ای و درگاش، عجارم ، یبرم ای و صصختم کی ھکنیا ضحم ھب

 نیرتھب ی ھیھت ھب مزلم نیصصختم.دنراد تیولوا ، وجشناد و درگاش ،عجارم یاھ یدنمقالع
. دنراد ناوت رد ھک دنتسھ یتاھجوت و تامدخ  
 

 نانیمطا ھک تسامش ی ھفیظو یبرم ای امنھار داتسا ،صصختم کی ناونع ھب-طیحم و اضف
 رد ناتنیعجارم یارب ھک یراظتنا قاتا اتح و امش  راک ای سالک، هرواشم طیحم ھک دینک لصاح
 ھکلب دنتسھ نمیا یکیزیف رظن زا اھنت ھن  .دنشاب ینانیمطا لبا و نما یاھ طیحم ، دیا ھتفرگ رظن
. دنک نیمات ار مزال شمارآ و تینما زین یساسحا و یناور ظاحل ھب  
 

 صیخشت تسا مزال دیراد عالطا ھک یا ھنیشیپ ای عجارم رھ زاین و ھلاسم بسانت ھب – صیخشت
 لیلد ھب یھاگ .یروضح ای و دینکراک نیالنآ و یروضح ریغ تروصب ینامز ھچ ھک دیھد
 عقاو رد و دشاب یروضح ھسلج ھک دشاب مزال دیاش عجارم یگدننکش ای و عوضوم تیساسح
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  .دراد ترورض یپارت نیح رد امش تیامح و روضح
 

 ھب دیابن ،دتفا یم قافتا شزومآ و هرواشم قاتا نورد ھچنآرھ - یرادزار و یصوصخ میرح
 دنسر یم هار زا هزات ھک ییاھ نآ زا دیاب دننک یم کرت ار ھسلج ھک ینیعجارم .دنک زرد نوریب

  .دنشاب ادج
 راک ھک یدرف دروم رد عوضوم نیا ، تسا ھنامرحم " یت فا ییا "   تاسلج یاوتحم اھنت ھن
 ھکنیا رگم ، دشاب یم قداص دھدیم ماجنا مھ " لانشنرتنیا یت فا ییا "   صصختم اب شزومآ

 دینک یم راک تنرتنیا قیرط زا نیعجارم اب یتقو . دننک حرطم ار عوضوم دنھاوخب دارفا نآ دوخ
 ھکنیا دروم رد نیعجارم اب ھک دوشیم داھنشیپ.دنتسین نیعجارم طیحم لرتنک ھب رداق نارواشم
 تبحص دنتسھ تحار و یصوصخ یاضف رد هرواشم یارب ایآ و دراد یصوصخ میرح ناشطیحم
.دننک  
 یم شزومآ قاتا رد ھک یتاقافتا مامت دوش ھتساوخ دیاب نادرگاش زا یشزومآ یاھ هرود دروم رد
 طبض ی هزاجا ھک دوش یمن ھیصوت نایبرم ھب،یلک روط ھب .دنراد ھگن قاتا نامھ رد ار دتفا

 یور رب ھک ینامز رد ھک رما نیا تیلوئسم دنداد ار هزاجا نیا رگا اما .دنھدب یسک ھب ار ھسلج
 حرطم ار ناش یصوصخ میرح و یصخش تاعالطا  و دوشیم راک رگید نادرگاش رگید لیاسم
. تسا سردم اب ،دننک فذح ار تمسق نآ ای دننک شوماخ ار طبض یاھ هاگتسد، دننکیم  
 

 رد نابلطواد لیاسم یور رب ندرک راک زا فدھ -یشزومآ یاھ هرود رد بلطواد یاھ لدم
   .تسا نابطاخم ھب یزیچنداد شیامن ای و صاخ یکینکت شزومآ اھ هرود
  .تسین " یت فا ییا "   ی هدنیامن تردق و تراھم ندیشک خر ھب فدھ
 عفانم ، تسا نایوجشناد یارب یزیچ راھظا و نداد شیامن لاح رد ، یبرم یتقو نیاربانب
 ای  شور نآ "تیقفوم" رب بلطواد یتحار و ینمیا ظفح دیاب ھشیمھ و تسا تیولوا رد نابلطواد
 رگا و دنراذگب مارتحا تساوخرد دروم یاھمیرح و اھ تیدودحم ھب دیاب نایبرم .دشاب مدقم یکنکت
 یاھ تبقارم تیلوئسم دیاب نینچمھ نایبرم .دوش فقوتم اعیرس راک دنور دیاب،دنتساوخ اھ نآ
 قافتا هدش ماجنا راک و نیرمت رطاخب ھک یا هدشن لح ی ھتخیر مھ ھب ساسحا رھ یارب ار یدعب
 هدھع ھب ار تسین یساسحا بسانم طیارش رد درف ای هدیسرن ،  ھجیتن ھب زونھ و تسا هداتفا
.دنریگب  
 
 

 زا ،یگدنز ی هدننک دیدھت هوقلاب روط ھب ای تدم ینالوط یاھ ھناشن اب یعجارم رگا  - ینمیا
 رادشھ میالع ای دسریم رظنب هدننک نارگن  صصختم یارب ھک یمئالع ای ، دھاوخیم کمک امش
 یسررب و ینامرد وراد یارب یصصختم کشزپ اب عجارم ایآ ھک دسرپب دیاب صصختم ، دشابیم
 نینچمھ. دھدب ار راک نیا داھنشیپ اھ نآ ھب ،ھن رگاو ئ ؟تسا هدرک تروشم ھلاسم رتشیب

.دناسرب تبث ھب عجارم یاھ تشاددای رد ار  ھملاکم نیا ھک تسا یرورض  
 

 صصخت زا یحطس ھب زاین درف ھک دش مولعم، عجارم اب راک عورش زا سپ ھچنانچ - تیحالص
 ای صصخت ھطیح نیا رد ھک ار یناسک امش  اما، تسامش یا ھفرح ی هزوح یارو ھک دراد
 صصختم ھب ار وا و ھتشاذگ نایم رد هر ھلاسم نیا عجارم اب ھک تسا مزال دنراد یرتشیب شناد
  .دیھد عاجرا بسانم
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 یم دیدرت راھظا دوخ یلعف یاھوراد دروم رد عجارم رگا - اھوراد فرصم رد لخادت مدع
 ار  یت فا یا صصتم ای و وا ھک یرگید لئاسم ای و دھد یم یبناج ضراوع شرازگ ای ،دنک
 بسانم ییوراد رواشم اب ار عوضوم نیا ، عجارم ھک دھدب داھنشیپ دیاب ،تسا هدرک  نارگن
.دنک تبث دوخ یاھتشاددای رد ار ھلاسم نیا  نینچمھ و دنک حرطم  
 

 عجارم زا ھکنیا رگم دنھد ییوراد صیخشت دیابن زگرھ  یت فا یا نیصصختم -صیخشت
 ھناھاگآ دیابن نینچمھ .دشاب هدش هداد اھ نآ ھب راک نیا تیحالص یرگید ییوراد یصصخت
.دننک در ار هدش ماجنا عجارم ِطیارش دجاو یکشزپ رواشم طسوت ھک یا ھیصوت ای صیخشت  
 
 
 

 
  نایوجشناد یشزومآ یھاوگ و کردم.3

 اب هدنیآ رد تسا رارق ھک تسا یا ھعمتج ینمیا نیمات، یا ف یا یاھ رنیرت و دیتاسا تیلوئسم نیلوا
 ھچ دھد صیشت ھک تسا رنیرت ی ھفیظو نیا .دنشاب ھتشاد هرواشم و راک وا نازومآراک و نایوجشناد
 رنیرت کی و  .دراد ار یپارت و هرواشم تامدخ ھیارا و مدرم مومع یارب راک یگدامآ یناسک
 دنتسین هدامآ و نَما نیعجارم اب راک یارب دننک یم ساسحا ھک یناسک ھب دیابن دھعتم و هدومزآراک
.دننک اطعا کردم  

 و دنرادن لماک یگدامآ ھک ار  ینایوجشناد ی ھنیزھ درادن ھفیظو رنیرت نوناق قبط دراوم نیا رد و
. دننادرگزاب دریگ یمن قلعت اھ نآ ھب کردم  

 لحارم ندنارذگ نینچمھ و شزومآ و میلعت یارب نایوجشناد یسانشراک یصصخت یاھ هرود رد
 ھمھ ھب کردم یاطعا و یلوبق رب ینیمضت ھنیزھ نیا ھک دنزادرپ یم ھیرھش ، کردم تفایرد
  .تسین

.دوش یزاس فافش دوش یم هداد نایوجشناد ھب مان تبث زا لبق ھک یتاعالطا رد دیاب عوضوم نیا.  
 

)دینک ھعجارم زین 2.4 ھب )   یراد زار.4

 ھنامرحم ار دیوگ یم اھ نآ ھب عجارم ھچنآ رھ ھک دنھدب ار لوق نیا نیعجارم ھب دیاب نیصصختم
 ات دھد یم یبوخ لیلد ، صصختم ھب ھک دنک راکشآ ار یزیچ ، عجارم ھکنیا رگم ،دنراد ھگن
 دیدھت نیصصختم یضعب .دنک داجیا یرطخ یرگید ای شدوخ یارب دناوتیم، عجارم ھک دنک رواب
 نیا زا مادک رھ .دننک یمن ار راک نیا یضعب و دنراد یم ھگن ھنامرحم ششوپ رد ار یشکدوخ ھب
 یکشزپ رد یراوشد تالاوس ھب تسا نکمم ھچ رگ ، تسا عافد لباق یقالخا رظن زا اھ تیعقوم
 ھفاضا نات ھنامرحم یاھ تیدودحم ھب یشکدوخ ھب طوبرم لیاسم و دیدھت و دوش رجنم ینوناق
.دوش  

 
 رھ اب نیرمت یارب دوخ بسانم ینوناق تیعقوم زا رنشیتکرپ ھک تسنیا مھم ی ھتکن
 یاھ تیدودحم زا ار نیعجارم زین و .دننک تیاعر ار نآ و دنشاب ھتشاد یھاگآ،عجارم
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. دنزاس هاگآ، راک عورش زا شیپ ، دوخ ی ھنامرحم  
 

 طوبرم ییاضق عجارم ریاس ای و سیلپ ھب شرازگ ھب روبجم ھچنآ دروم رد دیاب نیصصختم
 یارب.دنھدب ار یھاگآ نیا زین نیعجارم ھب و دنشاب ھتشاد عالطا ، تساھنآ یراک  هزوح ھب
 دیدھت زا یھاگآ تروص رد دیاب نیصصختم ،ایناتیرب دننام ،اھروشک یخرب رد،لاثم
.دنھد عالطا حالصیذ عجارم ھب ار بتارم ، مسیرورت  
 
 

 نکمم،یبرم ای و امنھار رواشم،صصختم ناونع ھب ، ھک دنوش هاگآ دیاب نینچمھ نیعجارم
 رد سانشان تروص ھب ناتدوخ یامنھار رواشم اب ار اھ نآ ی ھلئسم دیھاوخب امش تسا
 رگا  .ددرگن راکشآ ناشتیوھ ات دیھد یم ماجنا تسا مزال ھچنآ رھ و دیراذگب نایم
 زا یھاگ ھک دنھد حیضوت دوخ نیعجارم یارب دیاب،دنتسھ زین سردم ، نیصصختم
 هدافتسا سیردت  لوط رد و یشزومآ فادھا اب " یت فا ییا "   تاسلج ھب طوبرم تایبرجت
. دننک یم  
 
 ھچرگ.دوش ماجنا عجارم تیوھ ندرک ناھنپ تھج ھب لماک طایتحا اب دیاب راک نیا مھ زاب
 اھ نآ ی ھتساوخ ھب دیاب نیصصختم،دنتفریذپن ار عوضوم نیا تروص رھ ھب نیعجارم رگا
.دنراذگب مارتحا  
 

 زا ار هورگ یاضعا دیاب دننک یم طبض و تبث ار یھورگ تاسلج ھک اھرنیرت و نیسردم
 رد هدش طبض تاسلج نداد رارق دصق ھچنانچ و دننک علطم دنتسھ طبض لاحرد ھکنیا
 یا ھفرح دشر( " ید یپ یس "زا یشخب ناونع ھب اھ رنشیتکرپ ای نایوجشناد رگید رایتخا
 یبرم زا دنناوت یم زین نادرگاش .دنھد عالطا اضعا ھب دنراد ار )ھتسویپ روط ھب یدرف و
 دنرادن تسود ھک ناشیاھ فرح زا یتمسق ایو دنک فقوتم ار ھسلج طبض ھک دنھاوخب
  .دوش فذح، دنونشب سانشان صاخشا
 

 قح اھ نآ.دنھد شزومآ دوخ نادرگاش و نایوجشناد ھب ار یرادزار لصا دیاب نیسردم
 ، دوخ تیاسبو رد ، نادرگاش و نازومآراک تیاضر نودب ار اھ هورگ یاھ سکع دنرادن
.دنھد رارق یرگید مرفتلپ رھ ای و کوب سیف  
 

 ھنوگرھ زا هدافتسا یارب  ار هدش اضما ی ھمان تیاضر مرف دیاب امنھار نیرواشم و نایبرم
 رد.دننک اضما، یروظنم رھ ھب هدافتسا یارب ھک یسیونور نتم ای ادص طبض ،سکع ،ملیف
 تیولا کی ناونعب هورگ رد نازومآ راک عفانم دنشاب ھتشاد رظن رد ھک تسا مھم لاح رھ
 ھب هویش نیا ھب طبض و تبث دنریگب رظن رد دیاب امنھار نیرواشم .دنریگب رارق ھجوت دروم
 اھ نآ دوش ثعاب تسا نکمم راک نیا اریز، ھن ای تسھ نازومآراک یا ھفرح دشر دوس
.دننکن وگزاب ار یصاخ لئاسم و اھ ینارگن  و هدش یروسناسدوخ راچد،  
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قباوس تبث.5  
  

 نیعجارم اب دوخ تاسلج رد ھک ییاھ تشاددای دنفظوم صصختم ناکشزپ - اھ تشاددای تینما
 رد یتسیاب ذغاک یور یاھ تشاددای ھک انعم نیا ھب.دنراد ھگن تینما رد و یفخم،دنسیون یم
.دنشاب ھتشاد زمر ، لاتیجید یاھ ھتشون و دنوش یراد ھگنراد لفق یدمک  

 زا تظافح نوناق رد مان تبث ، الثم . تسا مزال ینوناق تامازلا اب تقباطم اھروشک یخرب رد
 ی هدھع رب یلحم نیناوق یسررب . تسا دراوم نیا زج )رآ یپ ید یج(سیلگنا رد اھ هداد
.دشاب یم رنشیتکرپ  

 

 ساساربو ھصالخ ، اھ تشاددای ھک دنک یم داھنشیپ " یآ یت فا ییا "   - اھ تشاددای یاوتحم
 و.دنشابن ینیب شیپ ای و یصخش تارظن ،ینز ھنامگ ،اھ صیخشت ،تارظن لماش و دنشاب تقیقح
 نھذ رد ار لاوس نیا تسا رتھب .دشابن نارگید دروم رد عجارم مود تسد تاعالطا لماش زین
"؟تشاد مھاوخ یسح ھچ دوش هدناوخ هاگداد رد ھتشون نیا رگا":دیشاب ھتشاد  

 
 یم هاگداد ھک دیشاب ھتشاد رطاخ ھب ھکنیا یرادرب تشاددای نامز رد-اھ تشاددای ھب یسرتسد
 تاعالطا  امش یراذگدک یاھشخب ای و تالمج دروم رد و دنک تساوخرد ار اھ نآ دناوت
 ھک ینیعجارم .دننیبب ار امش یاھ تشاددای ھک دننک تساوخرد دنناوت یم زین نیعجارم. .دھاوخب
 نامز " یت فا ییا " تاسلج یاھ تشاددای ندید تساوخرد دنناوت یم ،دنلاسگرزب نونکا
 هدافتساوس دروم رد اھروشک زا یرایسب رد یرگ اشفا .دنھدب ار ناش یکدوک رد ھعجارم
.دنک یم رت لمتحم قباس ھب تبسن ار رما نیا ، ناکدوک زا یسنج  
 

 یرادھگن لاس تفھ تدمب لقادح دیاب نالاسگرزب یت فا یا تاسلج قباوس-اھ تشاددای ماود
 ھتشاد یرت ینالوط یراگدنام تساوخرد نوناق ھک دینک راک یروشک رد ھکنیا رگم .دوش
 یلاسگرزب زا یدح ھب عجارم ات میراد ھگن ار قباوس ردقنآ تسا رتھب ناکدوک دروم رد .دشاب
 نتشادھگن یلعف داھنشیپ .دوش ناشیا ھب هدراو یاھ تراسخ ناربج یعدم دناوتب ھک دسرب
 تروص رد ھک دننک یم داھنشیپ یضعب .تسا یگلاس 25 نس لقادح ات ناکدوک یاھ تشاددای
 دیاب نینچمھ اھرنشیتکرپ .دنوش یرادھگن و ظفح ھشیمھ یارب ناکدوک یاھ تشاددای ناکما
 نامز تدم ھب یرابجا ؛قباوس تبث یارب ایآ دننیبب ات دننک یسررب ار دوخ یاھ ھمان ھمیب

.ھن ای تسھ یرت ینالوط  
 

 اھ تشاددای ندرب نیب زا یارب نئمطم یشور دیاب نارنشیتکرپ-اھ تشاددای نمیا یزاس مودعم
 ای و.دوش هدافتسا نآ زا ، ناشگرم ای و راک ھمادا رد ییاناوت مدع تروص رد ھک دنشاب ھتشاد
 تشاددای دنھاوخب یگتسشنزاب زا دعب ای دوخ یراک یگدنز لوط رد یھاگ زا رھ ناشدوخ رگا
.دنھد ماجنا تینما رد ار راک نیا دنناوتب دننک مودعم ار اھ  
 
 لک زا یشخب طبض ای یرادربملیف لاح رد سردم رگا -ھتسب رادم نیبرود و تاسلج تبث
 یبتک ی هزاجا و دھد یم ماجنا ار راک نیا ھک دیوگب نایضاقتم ھب لبق زا دیاب ، تسا شزومآ
  رد دراد تساوخرد ھک ییوجشناد رھ یارب دیاب نینچمھ اھنآ .دریگب ار یرادربملیف یارب
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  . دنشاب هدرک ار مزال ینیب شیپ ،  دشابن اھ یرادربملیف
 ازجم ی هزاجا اب دیاب ،  نابلطواد اب یشزومآ یاھ لدم  و یلمع تانیرمت زا یرادربملیف رد
 رد دناوتب هدنھد ھئارا ھک یطرش ھب و یبتک تروص ھب ،دوش ماجنا نیرمت عوضوم دروم رد

 ھک ھچنآ و طبض و دریگب سپ طبض زا یشخب ای مامت  یارب ار شا هزاجا ،ینامیشپ تروص
.دنورب نیب زا، هدش تبث  
 

 ،یدرف ھچ ، یھورگ ھچ،تسا هرواشم ی ھسلج کی طبض لاح رد امنھار رواشم ھچنانچ
 ار اھراک ی ھیقب و.دنک یناسر عالطا ، یراک نینچ ماجنا دروم رد نارضاح ھب دیاب رواشم
 ھب دیاب امنھار نیرواشم و نایبرم،اھ لاثم یمامت رد.دھد ماجنا الاب یاھ ھیصوت دننام
 هدافتسا تسا رارق ، هدش طبض تاسلج زا یروظنم ھچ ھب ھک دنیوگب نازومآراک و نایوجشناد
 یارب ای دوش یم هدافتسا یدعب نایوجشناد یارب یشزومآ عبانم ناونع ھب اھ نآ زا ایآ الثم.دننک
. تاغیلبت  
 

 
 

ریذپ بیسآ نالاسگرزب ای و اھ ھچب اب ندرک راک.6  
 

بیسآ ربارب رد تظفاحم 6.1  
 

 ار صصختم ، راکدوخ روط ھب " یت فا ییا " شزومآ و دنتسین کچوک ینالاسگرزب ، ناکدوک
 .دشاب ھتشاد ار ناکدوک اب راک تیحالص صصختم ھکنیا رگم .دنک یمن هدامآ ناکدوک اب راک یارب

 ینمیا ی هرود ، لقادح دیاب صصختم .دوش ماجنا رگا ھتبلا،دوش ماجنا لماک طایتحا اب دیاب یراک نینچ
 ھک دننک راک یا یصصخت یاھاضف رد تسا نکمم نیصصختم .دشاب هدنارذگ لبق زا ار تظفاحم و
 تسد رد ار کدوک عجارم تاعالطا زا یصخشم نازیم ھب ھک دشاب مزال نامزاس نآ نیناوق قبط
  .دشابیم  نامزاس یاھتیلویسم و فیاظو زا یشخب نیا و دشاب ھتشاد

 
 

  ینوناق تادھعت 6.2

 ینوناق فیرعت ھک دننک یم راک یروشک رد ھک یتروص رد،دننک یم راک ناکدوک اب ھک ینیصصختم
 یھاگآ بسک ، دنتسھ ینوناق نس ریز ھک یناکدوک اب راک نیناوق زا دیاب ،دشاب ھتشاد دوجو نآ یارب
 .دنشاب قطانم زا یخرب رد سیلپ زوجم ذخا ھب روبجم ینوناق رظن زا نیصصختم تسا نکمم .دننک
 ید (  یھاوگ نتشاد صصختم کی راک یارب ینوناق طورش  زا یکی ، ایناتیرب رد رضاح لاح رد
 تیمسر ھب و قیدصت هدرتسگ روط ھب ) سا یب ید ( ھمانیھاوگ نتشاد و مان تبث .دشابیم ) سا یب

 قیرط زا نونکا ناتسلگنا رد رقتسم " لانشنرتنیا یت فا ییا "   یاضعا و. تسا هدش ھتخانش
.دننک مادقا نآ یارب دنناوت یم لانشنرتنیا یت فا ییا "  مھ  "   سیورس  

 
 

  ھناھاگآ تیاضر 6.3   

.دننک ذخا ار ناکدوک ھنوگنیا میق و ناتسرپرس، نیدلاو یبتک تیاضر دیاب  نارنشیتکرپ  
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 ھنیزھ نامرد یارب اھ نآ رگا یتح .دوش میھفت ناکدوک میق و ناتسرپرس،نیدلاو ھب دیاب عوضوم نیا
 مھف ھب رداق ھک ینالاسگرزب،ریذپ بیسآ نالاسگرزب یارب.تسا یرادزار قحم کدوک ،دنزادرپ یم یا
 ناتسرپرس یبتک تیاضر دیاب نیصصختم،دنرادن ار نامرد هرود رد ھناھاگآ تیاضر نداد یارب یفاک
 نخس ھک یناسک یارب ، تیاضر بسک نیزگیاج یاھ شور.دننک ذخا  ار ناش نیبقارم ای و اھنآ ینوناق
.دوش یم هدافتسا،دنتسھ انیب مک و اونش مک ،دنیوگ یمن  
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  ناناوجون و ناکدوک یارب یرادزار میھفت 6.4

 

 فرع،ناکدوک دروم رد.تسا توافتم نالاسگرزب دروم رد یرادزار اب یمک ناکدوک یارب یرادزار
 رگم ،دوش یمن ھتفگ رگید یسک ھب دنیوگ یم صصختم ھب ھک یزیچرھ دییوگب اھ نآ ھب ھک تسنیا
.دزادنا یم رطخ ھب ار نارگید ای و ناشدوخ ھک دنیوگب یزیچ صصختم ھب ھکنیا  

 ار نیا تصرف کدوک،دشاب راد زار دیابن یدروم رد دنک سح صصختم رگا ھک دوش ھتفگ اھ نآ ھب
 کدوک رگا ای ، دیوگب تسرپرس دارفا رگید ای و بقارم ای و نیدلاو ھب ار عوضوم شدوخ ای ھک دراد
 ار عوضوم صصختم ھک ینامز رد دناوت یم ای و .دھد ماجنا ار راک نیا صصختم کمک اب دھاوخب
.دشاب ھتشاد روضح ، دیوگ یم نیبقارم ای نیدلاو ھب  

 یآ یت فا ییا "   تیاس رد ار رت نمیا یا ھفرح نیرمت یاھ ییامنھار نیصصختم مینک یم داھنشیپ
.دننک ھعلاطم "  

 
ریذپ بیسآ نالاسگرزب یارب یرادزار میھفت6.5  

 یم ھتخانش درادن ار دوخ تشونرس نییعت تیحالص ھک یصخش ناونع اب الومعم ریذپ بیسآ لاسگرزب
.دوش  

 زا تبقارم رد ییاناوت مدع ای ،یرامیب ای نس،اھ تیلولعم ریاس ای ینھذ یناوتان لیلد ھب : ھک یصخش
 تبقارم تامدخ ھب زاین ، ) دوش یمرامثتسا ای بیسآ ربارب رد دوخ زا تظفاحم لماش ھک ( دوخ
.دراد یعامتجا  

 تیفرظ قبط،ناتسلگنا رد ھک ییاناوت ،دراد یگتسب درف ییاناوت نییعت ھب و تسیا هدیچیپ تیعقوم نیا
 ھب میمصت نتفرگ ییاناوت درف ھک یتقو اساسا  و دوش یم یریگ هزادنا 2005 لاس  ینھذ درکلمع
 ریذپ بیسآ نالاسگرزب ھتسد رد دنک نییعت یگدنز رد ار شدوخ ریسم دناوت یم و دراد ار ییاھنت
.دریگیمن ارارق  

 ، تسا لمتحم اما دھد یمن امش ھب ار یریگ میمصت نیا هزاجا و شناد ، " یآ یت فا ییا "   شزومآ
.دراد میمصت ذاختا ھب زاین و تسا رطخ رد دیدقتعم ھک دینک دروخرب یسک ھب  

 عوضوم دیناوت یم.دیراذگب نایم رد دوخ یامنھار داتسا اب ار دروم لقادح ھک تسنیا خساپ ھشیمھ لثم
 تروص ھب ار تالاقم زا یرادقم و ؟تسیچ ریذپ بیسآ نالاسگرزب یارب یرادزار:الثم دینک لگوگ ار
.وراد و یعامتجا یراکددم لثم طبترم یا ھفرح عبانم زا اصوصخم،دیناوخب نیالنآ  

 
 

عجارم اب طباور رد یدننبزرم.7  

 و یلام،یسنج،یساسحا رامثتسا یارب عجارم و صصختم نیب زرم و دح زا دیابن اھرنشیتکرپ
.دننک روبع یرگید تروص رھ ھب ای  

 )شزومآ یاھ ھنیزھ ای و " یت فا ییا " تاسلج ی ھنیزھ تخادرپ زج ھب(یلام طابترا رگا
 رارقرب عجارم ی هداوناخ یاضعا زا یرگید وضع رھ ای عجارم و صصختم نیب

 یرگید یاھ ھنیزھ ،دنک عطق ار عجارم و دوخ نیب طابترا دیاب تقو عرسا رد صصختم،دوش
.دنک یفرعم یرگید صصختم ھب ار عجارم و دنکن لوبق ار  
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 دیاب،دتفب قافتا تسا رارقرگا اما دوش یمن ھیصوت عجارم و  رنشیتکرپ نیب یسنج طابترا
 .دوش رارقرب طابترا نیا ات درذگب " یت فا ییا " تاسلج  راک نایاپ زا لاس ود لقادح
 و فراعتم ان تاساسحا ھنوگ رھزورب زا ات دنشاب گنز ھب شوگ دیاب ھشیمھ ، رنشیتکرپ
 یریگولج ،دراد ناشعجارم ھک دنناد یم ای دیآ دوجوب ناشیا رد تسا نکمم ھک یتسیاشان
.دوش ھتشاذگ نایم رد امنھارداتسا کی اب تقو عرسا رد دیاب یتاساسحا نینچد.دننک  

 یگنوگچ قیقد یسررب زا سپ و ییانثتسا دراوم رد طقف نایبرم و امنھار دیتاسا،نیصصختم
 یم ماجنا ار راک نیا ارچ ھکنیا و تسھ وجشناد ای زومآراک،عجارم عفن ھب راک نیا ایآ ھکنیا
 تیھام ندرک المرب. دنراذگب نایم رد نانآ اب ار دوخ  یصخش لیاسم ای اھزار زا یمک ،دنھد
.تسین لوبق لباق زگرھ یسنج  

 تسد دوخ نیعجارم ھب دیابن ، دوش یدب تشادرب ھک یتروص رد ھجو چیھ ھب نیصصختم
 ، تسا نامرد دنور زا یشخب ) گنیپت ( ندز ھبرض ھک ھتبلا " یت فا ییا " اب راک رد . دننزب
 ھبرض شدوخ یور ھکیلاح رد صصختم ، ) دوشن لماش ار دراوم مامت رگا ( تاقوا رثکا اما
 ھب دیاب ، تروصنیا ریغ رد . دوش یم صصختم راک زا دیلقت ھب توعد عجارم ، دنز یم
. دوش ذخا لماک ی ھمان تیاضر و دوش هداد حرش عجارم یارب الماک و دوب بقارم تدش
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 یامنھار داتسا اب ار نآ دیاب،ادتبا رد ، دنیبب اھ تیعقوم نیا زا کی رھ رد ار شدوخ ھک یصصختم رھ
 رنشیتکرپ دشاب رتشیب یاھ هرواشم و کمک ھب زاین و دوشن فرط رب لکشم رگا .دراذگب نایم رد دوخ
  .دنک حرطم ار ھلاسم لانشنرتنیا یت فا یا رد یقالخا نیناوق تییھ اب دناوتیم نینچمھ
 
  
یدرف یاھ تبقارم و رنشیتکرپ ینمیا.8  

 رظن رد زین ار دوخ تینما، دنلئاق تیمھا نیعجارم تینما یارب ھک رادقم نامھ دیاب نیصصختم
 دوجو روصت ھک تسا ھنادنمدرخ ،دننک یم راک اھنت ینامتخاس رد ماگنھ بش رگا.دنشاب ھتشاد
 نتشاذگ نشور ای اھ قاتا رگید رد غارچ نتشاذگ نشور.دننک داجیا ار نامتخاس رد رگید یصخش
 ھک دییوگب یسک ھب رگا نینچمھ.دنک یم داجیا امش زا تظفاحم یارب  یساسحا ،نویزیولت ای ویدار
 ،دوب دیھاوخ طابترا رد اھ نآ اب ناتراک مامتا تروص رد ای و دینک یم مامت ینامز ھچ ار ناتراک
.تسا ھنالقاع زین  

 نیا یراتفر ھک دیرادن نانیمطا ای و دیتسھ یعجارم تمس زا راب تنوشخ راتفر ھب کوکشم رگا
 دینک عورش ار عجارم نیا اب راک دیھاوخ یم ھک دینک رکف نیا ھب الوا،ھن ای دھد یم زورب ، نینچ
 رطخ رد امش تینما دینک یم رکف ھک یعجارم اب ھک تسا شریذپ لباق الماک .دیھد ھمادا ای و
 ناتجورخ یژتارتسا دروم رد ،دوب نیعجارم نیا اب ندرک راک رب امش میمصت رگا.دینکن راک،تسا
 و ھتفرگ رارق ناتلباقم رد ھک یعجارم زا شیپ دیناوت یمن تیعقاو رد  .دینک رکف وا اب تاسلج زا

 ساوح یمک ھک یتیلاعف ناونع ھب دوشب دیاش الثم.دیوش جراخ قاتا زا،دناسر یم امش ھب ار دوخ
 هدافتسا  رادشھ گنز زا ،دینک رارف امش ات دنک یم ترپ یتاظحل یارب ار یطاخ ای زواجتم درف
.دینک  

 یارب اھ هار نیرتھب زا یکی.تسیلغش رطخ کی نارنشیتکرپ  یارب ،راکرد یگدوسرف ساسحا
 یم ھک تسھ یاھ تعاس و نیعجارم دادعت اب ھطبار رد  ناتیاھ تیدودحم ھب شناد ،نآ زا زیھرپ
 زا هدافتسا.دینک راک اھ نآ اب ، تسا لمحت لباق ریغ ھک یراشف تحت نتفرگ رارق نودب دیناوت
 ندرک لابند یارب عجارم زا توعد و دوخ یور ندز ھبرض دروم رد الاب رد هدش ھیصوت شور
.دشاب امش زا راشف ندش ھتشادرب یارب یبوخ کمک دناوت یم ، امش تاکرح  

 ار دوخ یاھ ینارگن راب ، وا کمک اب مظنم روط ھب دیناوتب ھک امنھار داتسا کی نتشاد نینچمھ
 وا اب نیعجارم و ناتدوخ دروم رد ناتیاھ ینارگن دروم رد و دیراذگب نییاپ ناتشود یور زا
.تس یلغش یگدوسرف ربارب رد یبوخ شور ،زین دینک تروشم  

 
یطابضنا یاھدنیآرف.9  

 ماجنا ھب ممصم " لانشنرتنیا یت فا ییا "   یامنھار دیتاسا و نایبرم،نیصصختم ھک میدقتعم ام
 دوبمک ای اطخ رطاخ ھب رتشیب ھمانساسا نیا ضقن دراوم رتشیب نیاربانب و دنتسھ دوخ راک نیرتھب
.یدمع تین و دصق ات تسا کرد ای شناد
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ینابیتشپ و تیامح 9.1  

 نیاربانب.تازاجم ھن تسا حالصا،نیناوق ضقن اب ھلباقم یارب ام رظن دروم هار،ھتکن نیا ھب ھجوت اب
.دشاب یدرف نامرد ای و ھفاضا میلعت،ھفاضا تاعلاطم لماش دراد لامتحا  

 
تامیرحت 9.2  

 یم ظوفحم دوخ یارب ،یحالصا درکیور درکراک مدع تروص رد ار یھیبنت درکیور ذاختا قح ام
 ھچنانچ، تسا یسررب فص رد نداد رارق  ای و ھلصافالب،تیوضع قیلعت:لماش درکیور نیا و میناد
 تدم یارب تسا نکمم قیلعت نیا و.دوش ماجنا بقاعتم یاھ یسررب ای دشاب یدج نوناق ضقن
 رد و .دشاب ینامرد یاھراک ھب ھتسباو و تراھم ندربالاب و یدوبھب یاھدرکیور  اب هارمھ یصخشم
.تسیمئاد قیلعت ،دیدش دراوم  

 دوجوب لوقعم یاھ ھنیزھ تخادرپزاب یارب تیاکش دروم وضع ھب نداد باسحتروص قح نینچمھ
.تسا ظوفحم ام یارب زین تاقیقحت رد نامزاس طسوت هدمآ  

 تاعالطا تایئزج،تسا هدش " لانشنرتنیا یت فا ییا "   زا یوضع ھیلع یتیاکش ھک یدراوم رد
.دوش یم رشتنم " یآ یت فا ییا "   تیاس رد ریگرد وضع  

 
 
 

مئامض  

:لماش.دشاب فلتخم یاھ هزوح یارب یلحم ینوناق تاکن لماش مئامض تسا نکمم  

)امورت(دیدش یحور بیسآ اب ندرکراک - -  

اھ ھچباب ندرکراک  -  

یعوضوم تاعلاطم زا ییامنھار -  

)سابتقا خیرات زا مھدزاود هام( ھعلاطم یارب " یآ یت فا ییا "   ینوناق ی ھمانساسا -  
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