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تسا رتهب موس هلوت لاح /ردارب ود گرم و زوی هلوت هس دلوت یارجام

هلوت :تفگ تراسا رد زوی هلوت ود ندش فلت هب هراشا اب تسیزطیحم نامزاس یعیبط تسیزطیحم نواعم - انریا - نارهت
اب تسیژولویدار و یلخاد صصختم نیدنچ هتشذگ زور ود یط و هدش لقتنم ناسیدرپ کراپ هب هیلوا نامرد زا سپ موس
.دراد یرتهب تیعضو و دنا هدرک لابند ار نامرد راک ،یجراخ نیصصختم تروشم

یلاحشوخ بجوم ناروت رد تراسا رد گنلپزوی ناریا زا گنلپزوی هلوت هس دلوت ربخ هک دوب هام تشهبیدرا ۱۰
زا یکی ندش فلت ربخ دعب زور هس نوچ تشادن ماود نادنچ یلاحشوخ نیا هتبلا دش شحو تایح نارادتسود
۲۸ نوچ دوش یمن متخ اج نیمه هب ارجام هتبلا تشاد هارمه هب ار یتحاران جوم هک دش رشتنم اه هلوت
یگبرجت یب زا ییاهینز هنامگ نآ زا دعب و تفرگ رارق اهربخ رتیت رد مه مود هلوت ندش فلت ربخ هام تشهبیدرا
.دش حرطم دراوم یرایسب رد اطخ نتشاد و راک نیا ناراکردنا تسد

لبق تلود رد ییایسآ گنلپزوی ریثکت تیاس :تفگ انریا تسیز طیحم راگنربخ هب ارجام تایلک هرابرد یربکا نسح
تیقفوم راک نیا  ،هدام زوی ربلد یرورابان لیلد هب هک دش ماجنا ییاهشالت نارهت ناسیدرپ رد ادتبا دروخ دیلک
رد ناروت تیاس هب دوب هدش غلاب ًابیرقت ناریا مان اب یدیدج زوی هک لبق تلود یاهتنا رد ًابیرقت اما ،دوبن زیمآ
نیرتمهم هک ناروت هب اهنآ لاقتنا اما دوب یتسرد راک نارهت زا اهزوی لاقتنا دیاش ،دش لقتنم نانمس ناتسا
.دوب هابتشاً الماک ،تسا ییایسآ گنلپزوی هدنامزاب هاگتسیز

ناروت هک دوب نیا لاقتنا ندوب هابتشا لیالد نیرتمهم زا :داد حیضوت اهزوی لاقتنا ندوب هابتشا تلع هرابرد یو
ًاصوصخم و ناناب طیحم یژرنا زا یدایز شخب هطقن نآ رد ریثکت تیاس داجیا و تسا هنوگ نیا یعیبط هاگتسیز
یعیبط هاگتسیز زا تظافح هب هجوت زا نازیم نیمه هب و درک یم بلج دوخ هب ار ناتسا تیریدم و هقطنم سیئر
یصصخت تاناکما هک نانمس رهش ات و تعاس ۶ زا شیب روشک زکرم ات ناروت هلصاف هکنیا رگید لیلد ،دش یم مک
طابترا ناکما و درادن دوجو لیابوم نتنآ تیاس لحم رد ،تسا تعاس هس زا شیب دراد یدودح ات ار یکشزپماد
و رن زوی یدادعت دوب رارق رگا هلب ،درادن مه یرسارس قرب و هدوب فیعض رایسب تاناکما ،تسین رسیم یاهظحل
یم رکف یعیبط یاه هاگتسیز هب تسیاب یم ،دنوش ریثکت یعیبط همین طیارش رد و یریگ هدنز تعیبط زا هدام
یسرتسد هک دشاب یا هطقن رد دیابن دوش یم ماجنا  ناسنا میقتسم یراکتسد اب هک تراسا رد ریثکت هنرگو میدرک
.دشاب راوشد یصصخت تازیهجت و تاناکما هب

دراو و یریگ هدنز تعیبط زا زوریف مان هب رن زوی هدالق کی همادا رد و داتفا نامز نآ قافتا نیا اما :داد همادا یو
ود اب داد ماجنا ار دوخ تار�غت تسیز طیحم نامزاس و دمآ راک یور رب دیدج تلود هک ینامز و دوب هدش سنف
شیپ البق هک یرابتعا مامت .دندوب یریگ تفج هدامآ هک میدش هجاوم هدش یشک سنف هدودحم رد هدام و رن زوی
هک دوب � نویلیم ۶۰۰ تفرگ رارق ریثکت تیاس نیا یارب ۱۴۰۰ لاس رد نامزاس رایتخا رد و دوب هدش ینیب
یراکهدب و زوی هیذغت ،تیاس زاین دروم یاه نیبرود هنیزه یتح یقبام و تیاس نابهگن ود قوقح نآ  زا یشخب
.درک یمن نیمات مه ار یلبق یاه

تسیز طیحم/
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ریثکت هنیمز رد یا هبرجت هک میتشادن نامزاس نورد یکشزپماد ای ناب طیحم ،سانشراک چیه :دوزفا یربکا
.تشادن دوجو ییایسآ زوی ریثکت دروم رد یا هبرجت روشک رد یلک روط هب و دشاب هتشاد تراسا رد ناراوختشوگ
نامزاس هب و هیهت زوی تاجن لجاع مادقا همانرب ناونع تحت ناریا رد زوی تظافح یارب یحرط ادتبا نامه هچرگا
ناسانشراک مازعا یارب یفاک نامز هن و یلام ناکما هن نیاربانب دشن رابتعا نیمات هنافساتم اما میدرک لاسرا همانرب
 .تشادن دوجو شزومآ یارب روشک زا جراخ هب

اب و نانمس ناتسا تسیز طیحم لک ریدم تیریدم اب دوب هدش هتفرگ رظن رد ریثکت یارب هک ییاضف :داد همادا یو
دنچ ،دش یم تیریدم ناروت هقطنم لوئسم و نانابزوی کمک اب و دمتعم کشزپماد ناونع هب یمارکا رتکد تروشم
یریگتفج نیا هام نمهب رد ًاتیاهن و دشن ماجنا یریگ تفج اما تفرگ تروص هدام اب رن زوی یفرعم و دروخرب راب
.داتفا قافتا

ردام میدرک یمن روصت هکنیا تیعقاو :تفگ تسیز طیحم نامزاس یتسیز عونت و یعیبط تسیز طیحم نواعم
یرادهگن یاضف جیردت هب نامیاز زا دعب هک دوب زکرمتم عوضوم نیا یور رب ام رکف هدمع و دریذپن ار اه هلوت لصا
همین طیارش رد اه هلوت ندش گرزب تامدقم و مهارف ار یفاک یاه همعط ،رت گرزب ار شیاه هلوت و گنلپزوی
هدمع مدوب دقتعم هراومه هچرگا .مینک مهارف ار دنشاب هتشاد ناسنا اب یرتمک دروخرب هک یا هنوگ هب یعیبط
هب تراسا رد ریثکت و دوش فرص زوی یعیبط یاه هاگتسیز زا تظافح یارب تسیاب یم نامزاس تارابتعا و یژرنا
همادا تسیاب یم هنوگ مونژ ظفح یارب یا هنیزگ ناونع هب طقف دنتسین تعیبط هب تشگرب لباق اهزوی هکنیا لیلد
.دوب مه مهم هتبلا و دنک ادیپ

نانمس ناتسا تسیز طیحم تظافح لک هرادا رد یررکم تاسلج نامیاز زا لبق هتفه هس دودح :تشاد راهظا یو
ندرک مهارف یارب دمتعم کشزپماد و شحو تایح رتفد ،ناتسا ناسانشراک زا لکشتم ینف هتیمک و دش رازگرب
مدرک تکرش هزوم سانشراک راعتسم مان اب نیالنآ هسلج نیلوا رد یتح دش لیکشت اه هلوت نامیاز یاهزاینشیپ
ییاه تبحص یعمج درخ زا هدافتسا صوصخ رد ناتسا لک ریدم اب ادعب و منک یسررب ار اهثحب تیدج ات
لکشم مدرک ناونع ناتسا لک ریدم هب تسیز طیحم نامزاس سیئر لوق زا یلام یاهتیدودحم مغر هب .متشاد
.درک نایب هسلج رد ناتسا لک ریدم ار هتکن نیمه و دوش مهارف اه زاین شیپ مامت و میرادن یلام

یارب هک ییاه ترورض و اهزاین شیپ مامت ،یسانشراک هسلج دنچ  نیا یط هک دوب نیا رب ام روصت یو هتفگ هب
.تسا هدش مهارف تسا زاین قفوم نامیاز کی

اجنآ رد لبق زور دنچ زا مه دمتعم کشزپماد و میدوب نامیاز رظتنم تشهبیدرا مشش دودح زا :تفگ یربکا
هک دندش هجوتم مهد زور تاعاس لیاوا و مهن زور تاعاس رخاوا هکنیا ات دیشک یدایز تمحز ًافاصنا و دوب رقتسم
یعیبط زیچ همهو درک یم شرازگ هدنب یارب ناتسا لک ریدم ار طیارش ابترم تسا هدش نامیاز لکیس دراو زوی
ییاز تخسً الامتحا هک درک مالعا ینفلت ناتسا لکریدم مهد زور رصع ًاتیاهن .میدوب یعیبط نامیاز کی رظتنم و دوب
دمتعم کشزپماد رهظزادعب مین و ۵ تعاس رد و دریگب ار دمتعم کشزپماد رظن ًاددجم متساوخ وا زامیشاب هتشاد
نامیاز تاحشرت زا تعاس نیدنچ هکنیا لیلد هب و تسین بوخ ردام زوی تیعضو درک ناونع و دمآ سرتسد رد
ار ناکشزپماد زا یمیت متفگ وا هب هلصافالب.تسا نیرازس یحارج هب زاین هدش یدج یلاحیب و فعض راچد و هتشذگ

و دشاب هتشاد تراسا رد ناراوختشوگ ریثکت هنیمز رد یا هبرجت هک میتشادن نامزاس نورد یکشزپماد ای ناب طیحم ،سانشراک چیه
 .تشادن دوجو ییایسآ زوی ریثکت دروم رد یا هبرجت روشک رد یلک روط هب
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میروخ یم بش یکیرات هب و درس ًابیرقت اوه و تسا مک نامز ،تسین بوخ زوی طیارش درک ناونع اما مینک مازعا
یشعرم رتکد کمک اب و تسا مهارف زیچ همه تفگ مدرک لاوس وا تاناکما زا ،میهد ماجنا ار نیرازس تسا رتهب و
وا هک ناتسا تسیز طیحم لک ریدم یهارمه اب نینچمه و دوب رقتسم اجنآ رد هک شحو تایح رتفد کشزپماد
.داد میهاوخ ماجنا ار نیرازس تسا کشزپماد مه

ره ندوب هدنز زا و دمآ سرتسد رد ناتسا لک ریدم دعب تعاس ود ابیرقت و دش ماجنا نیرازس یحارج :دوزفا یو
فیعض رایسب اه هلوت زا یکی هک درک هفاضا مه ار هتکن نیا و داد ربخ یحارج ندوب زیمآ تیقفوم و هلوت هس
.دوب یگرزب رایسب راک تاناکما و طیارش نآ رد نیرازس یحارج هتبلا .تسا

ردام ندمآ شوه هب زا سپ ار اه هلوت ایآ هک دوب نیا درک هدنب زا ناتسا لک ریدم هک یلاوس نیلوا :تفگ یربکا
متشاد ار فیعض یاه هلوت هب ردام هلمح زا سرت هکنیا لیلد هب مدش کوکشم ادتبا هچرگا ،ریخ ای مینادرگرب وا هب
تشاد طابترا اقیرفآ رد زوی ریثکت زکارم اب هک روشک زا جراخ رد شحو تایح سانشراک اب یگنهامه زا سپ اما
.دننادرگرب ردام هب ار اه هلوت ًامتح دش رارق و مداتسرف وا یارب یماغیپ

اب.تشادن دوجو روشک رد نآ دروم رد یا هبرجت چیه هک میدش وربور یدیدج طیارش اب راچان هب:تشاد راهظا یو
و دش باختنا اه هلوت هب نداد ریش یارب تشاد شحو تایح یارتکد هک سانشراک رفن کی ناتسا لک ریدم رظن
هنیمز نیا رد و تشادن ار کچوک یاه هلوت هب نداد ریش هبرجت اما تشاد سانشراک نیا هک یملع ییاناوت مغر هب

.درک اطخ

زونه تفگ و مدرک لاوس ار اه هلوت تیسنج ناتسا تسیز طیحم لکریدم زا یحارج زا سپ :داد همادا یربکا
سامت ناتسا لکریدم اب دندرک تبحص هلوت ود ندوب هدام زا ناراکمه مهدزای زور یادتبا و تسا هدشن صخشم
اب نانیمطا یارب ًاددجم .تسا هدام الامتحا اما مولعمان زونه اهنآ زا یکی و هدام هلوت ود هک درک د�ات و متفرگ
یاه هلوت رد تیسنج صیخشت هتبلا .دنتسه هدام هلوت هس ره درک ناونع و مدرک تبحص ینفلت دمتعم کشزپماد
.دش اطخ نیا زورب بجوم اهنآ لیجعت و تسا یراوشد راک دنتسه کچوک رایسب هک گنلپزوی ًاصوصخم ناناس هبرگ

مالعا هیر ییاسران ار گرم تلع ییاشگدبلاک زا دعب دمتعم کشزپماد ،دش فلت فیعض هلوت موس زور :دوزفا یو
و میدش تیسنج صیخشت یاطخ هجوتم میدش رضاح تیاس رد دمتعم کشزپماد قافتا هب هک مراهچ زور ،درک
.دش یا هناسر عوضوم زور نامه

رد بناجنیا طسوت ییاههیضرف زور نآ رد :تفگ تسیز طیحم تظافح نامزاس یعیبط تسیزطیحم نواعم
.دش حرطم ردام ددجم یریگتفج نامز نینچمه و نارهت ،نانمس هب یتح و ربلد هاگساپ هب اه هلوت لاقتنا هنیمز
هلمج زا ناکشزپماد یخرب هکلب دشن حرطم نارهت هب اه هلوت لاقتنا یارب یصخشم تساوخرد چیه اهنت هن اما
روطنیمه و نارهت یاه ناتسرامیب یگدولآ لیلد هب نارهت هب اهزوی لاقتنا هنوگره اب شحو تایح رتفد ناکشزپماد
تروشم هب انب نارهت هب تشگزاب زا سپ .دندوب فلاخم نارهت یاه هبرگ و گس رد از یرامیب یاه سوریو دوجو
ارجا یدج روط هب اما مدرک دیکات ردام هب اه هلوت یفرعم رارمتسا رب ناتسا اب یسامت یط یجراخ ناسانشراک
.دشن

،دنتشاد یبسانم اتبسن دشر زوی هلوت ود و دش رتهب طیارش زوی رگرامیت روطنیمه و ریش ضیوعت اب :تشاد راهظا یو
هدش تیاس رگ رامیت کشزپماد ینارگن بجوم اه هلوت زا یکی عفد تداع رد ر�غت ،هتشذگ هبنش هس زور هکنیا ات
زا کبس ماد یلخاد صصختم رفن کی دمتعم کشزپماد هیصوت اب و ناتسا لک ریدم اب یگنهامه زا سپ دوب
نامرد یارب اهزوی هلوت دش ررقم ،دمتعم کشزپماد ینفلت سامت یط و مازعا لحم هب نانمس یکشزپماد هدکشناد
.دش فلت اه هلوت زا یکی ریسم یادتبا نامه رد هنافساتم و دنوش لقتنم نارهت هب

لیوحت دوب دمتعم کشزپماد هیصوت دروم هک توافتم یکرام اب هدش هیهت ریش هبنش زور دنامن هتفگان :تفگ یربکا
هلوت گرم تلع یا هدع .دشن لقتنم تیاس لحم هب تصرف نیلوا رد هدش لیوحت ریش اما هدش ناتسا لکریدم

ردام هب اه هلوت ندنادرگزاب ناکما اه هنایشآ رد اوه یدرس لیلد هب هنافساتم اما دندوب ردام رانک رد یتاعاس هلوت هچ رگا
.دوبن اه هلوت نتشاد هگن مرگ هب رضاح و هتشادن یلوبق لباق لمعلا سکع ردام اریز دشن مهارف یفاک نامز تدم هب

قافتا هب هک مراهچ زور ،درک مالعا هیر ییاسران ار گرم تلع ییاشگدبلاک زا دعب دمتعم کشزپماد ،دش فلت فیعض هلوت موس زور
.دش یا هناسر عوضوم زور نامه و میدش تیسنج صیخشت یاطخ هجوتم میدش رضاح تیاس رد دمتعم کشزپماد
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،یهدریش هوحن هب و هتشادن لوبق ار اعدا نیا یخرب و دننکیم ناونع نینک لایور ریش زا هدافتسا رارمتسا ار مود
.دنهد یم تبسن هریغ و شراوگ هاگتسد یگتفرگ و تسوبی ماگنه رید صیخشت

دوشیم ماجنا یکشزپماد یصصخت زکارم زا یدایز هلصاف رد ریثکت تایلمع یتقو تسا یهیدب :تشاد راهظا یو
نینچ زا یشان اه هلوت ندش فلت کسیر شهاک ناکما و هدوبن ریذپناکما صصختم ناکشزپماد عقوم هب تیزیو
.درادن دوجو یتالکشم
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