
 
 

تفن ینامیپ  نارگراک  تاضارتعا  یھدنامزاس  یاروش  مشش  ھینایب 
 

مھم ھتکن  دنچ 

 
تروص نآ  زا  لاح  ھب  ات  ھک  ییاھ  تیاـمح  باـصتعا و  نیا  ھب  یرگراـک  زکارم  رثکا  نتـسویپ  باـصتعا ، ندـش  ریگ  ارف  یگدرتسگ و  ھب  ھجوت  اـب  - 

اج نیمھ  ات  ام  هدرتسگ  تاباصتعا  اب  .میراد  رارق  دوخ  یاھتساوخ  زا  یمھم  یاھ  شخب  ھب  ندیسر  یارب  یبوخ  رایـسب  تیعقوم  رد  زورما  ام  ھتفرگ ،
مامت باصتعا  رتدوز  ھک  دنکیم  باجیا  ناش  ھمھ  عفانم  ھک  تسا  هدیسر  ییاج  ھب  راک  تسا و  هدش  دراو  رگلواپچ  ناراکنامیپ  یور  رب  ینیگنـس  راشف 

. دوش

دیاب یلو  .مینک  ییوج  هراچ  میوریم  هرکاذم  یاپ  یطیارش  ھچ  رد  ھکنیا  نامیاھتساوخ و  ھب  ندیسر  باصتعا و  ھجیتن  دروم  رد  دیاب  ھک  تسا  نشور  - 
. درک یراد  دوخ  هرکاذم ، یارب  ماگنھ  دوز  یراذگ  شیپ  اپ  ھنالوجع و  مادقا  رھ  زا 

.تسا نام  راک  ھشقن  رد  ینشوران  نارگراک و  نایم  رد  یگتسد  دنچ  ھقرفت و  داجیا  دنک  یم  دیدھت  ار  ام  یرـسارس  باصتعا  ھک  یا  یلـصا  رطخ  -  
دنروایب و دوجو  ھب  یگتـسد  دنچ  ای  یگتـسد و  ود  نارگراک  نایم  رد  ھک  درک  دـنھاوخ  ای  دـننک و  یم  شالت  فلتخم  عاونا  ھب  نیلوئـسم  نایامرفراک و 

.دننک راک  ھب  تشگزاب  ھب  راداو  ار  ام  زا  یگرزب  شخب  راک ، رـس  ھب  تشگزاب  ھب  نانآ  بیغرت  نارگراک و  زا  یـشخب  ھب  زایتما  لقادـح  نداد  اب  سپس 
. میشاب رایشوھ  نآ  لباقم  رد  دیاب 

لثم لثم  نارگراکام  اب  ثلاث  ناکرا  یرگ  ھبلاـطم  لاـناک  و  گـنیپیاپ " یباـیراک   " یمارگلت هورگ  ناگدـننک  هرادا  دـننام  یناـسک  اـھ و  عمج  دروخرب  - 
یریگ زایتما  نیرتمک  اب  ار  باصتعا  نایاپ  یاھ  ھنیمز  ھک  دنرـضاح  تلوھـس  ھب  دـننکیم و  یھن  رما و  اـم  ھب  تسا و  نازابرـس  ھب  هدـنامرف  دروخرب 
.دینک لکوت  ام  ھب  میتسھ و  ام  دینارذگب و  شوخ  هداوناخ  اب  دنیوگیم  .دوب  راک  یاھ  طیحم  یرسارس  ھیلخت  نیپمک  ناش  نیپمک  نیمھ  یارب  .دننک  مالعا 
دیاب .تسا  سب  ندرک  لکوت  رگید  ھک  مینادب  دیاب  ام  .دـننکیم  یتینما  ار  اضف  دوخ  دنتـسیا و  یم  شلباقم  دوشیم  ضارتعا  عمجت و  زا  یثحب  مھ  اج  رھ 

ار شمـسا  داد  یرظن  دز و  یرگید  فرح  سک  رھ  دنـشاب و  ھتـشاد  تـشم  یوـت  ار  زیچ  ھـمھ  دـنھاوخیم  یتعاـمج  نـینچ  .مـیریگب  میمـصت  ناـمدوخ 
باختنا دیاب  ام  دوخ  طسوت  ام  زا  شخب  رھ  ناگدنیامن  .میرادن  هدرامگ  دوخ  هدنیامن  ام  مییوگب  اتحارـص  دـیاب  .شاشتغا  نآ  زا  رتدـب  ھقرفت و  دـنراذگیم 

. میشاب لیخد  اھ  یریگ  میمصت  رد  دنوش و 

نارگراک یوس  زا  ناگدنیامن  عمجم  ای  هدـنیامن و  باختنا  دـنا ، هدرک  کرت  ار  اھ  پمک  ناگنک ، ھیولـسع و  رد  یباصتعا  نارگراک  ھکنیا  ھب  ھجوت  اب  - 
شدوخ سک  رھ  میھدب و  دیدناک  مینک و  تسرد  ار  دوخ  یمارگلت  یاھھورگ  قطانم  نیا  رد  اروف  .تسین  نکمم  لحم  رد  نایامرفراک  اب  هرکاذـم  یارب 
ناگدنیامن باختنا  نامیاھتساوخ و  رـس  رب  ندرک  تبحـص  هورگ و  کی  رد  ندش  عمج  .تسام  قح  نیا  .مینک  باختنا  ار  دوخ  ناگدنیامن  دوش و  دیدناک 

. مینک یریگیپ  ار  نامیاھتساوخ  میناوتب  ات  میوشب  نآراک  ھب  تسد  دیاب  تسامقح و  نیا  تسین و  یفالخ  راک  دوخ  یعقاو 

یارب یرـسارس  ییوگلا  میھدن و  تیاضر  نآ  زا  رتمک  ھب  دـش  یا  هرکاذـم  اج  رھ  ھک  تسا  دـحاو  یاھتـساوخ  نییعت  داحتا  ظفح  یارب  لح  هار  کی  - 
یاھتـساوخ ھب  تبـسن  ار  دوخ  عضوم  ھک  داد  رارق  راشف  ریز  ار  ناـیامرفراک  ناوت  یم  تسخن  ماـگ  رد  نـالا  نیمھ  ھکنیا  نمـض  .دـشاب  اھـشخب  ھمھ 
میممـصت مھ  ام  نآ  ساسا  رب  هدش .)  ھتفگ  یھدـنامزاس  یاروش  ھینایب 5  رد  ھک  روطنامھ   ) دـننک مالعا  ینلع  یبتک و  روطب  تیفافـش و  اب  نارگراـک 

. درک میھاوخ  مالعا  ار  نامدوخ  دحتم 

ناگدـننک و هرکاذـم  نیب  هدـش  ھتفرگ  تامیمـصت  میـسانش .  یمن  تیمـسر  ھب  مینکیمن و  لوبق  ار  نارگراک  رـس  یالاب  زا  هدرپ و  تشپ  تارکاذـم  اـم  - 
. دریگ رارق  اھنآ  دییات  دروم  دوش و  هدناسر  نارگراک  عالطا  ھب  ھک  دنکیم  ادیپ  تیمسر  یتروص  رد  ناراکنامیپ  نایامرفراک و 

یارب ییانبم  دناوتیم  دنتسھ و  مھم  یراکنامیپ  تکرش  دنچ  رد  نایامرفراک  نارگراک و  نیب  یلامتحا  یریگ  میمـصت  ای  قفاوت و  ای  تارکاذم و  نیلوا  - 
ھب تشگزاب  الامتحا  ینلع و  تروصب  تاقفاوت  نیلوا  مالعا  اب  نوچ  .درک  تقد  دیاب  دروم  نیا  رد  نیاربانب  .دشاب  زین  رگید  یاھ  تکرش  رد  تارکاذم 

رایـسب .دوب  دـھاوخ  وگلا  اھ  تکرـش  یقاب  یارب  تاقفاوت  نیا  دوشیم و  نییعت  باصتعا  تشون  رـس  ریـسم و  المع  اھ ، تکرـش  نیا  رد  نارگراک  راک 
مالعا و فافـش  روطب  ینـشور و  ھب  ار  دوخ  یروفو  ھیلوا  یاھ  تساوخ  مینک  یعـس  میریگب و  تسد  ھب  ار  لـمع  راـکتبا  دروم  نیا  رد  ھک  تسا  مھم 

. میھد رارق  ناراکنامیپ  اب  هرکاذم  یانبم 

دزم نویلیم  زا 12  رتمک  دـیابن  یرگراک  چـیھ  ھکنیا  یـصصخت و  فلتخم  یاھ  هدر  یارب  اـم  یداھنـشیپ  ماـقرا  ساـسا  رب  اھدزمتـسد  شیازفا   - - 
زکارم زیھجت  راک و  یاھ  طیحم  ندش  نمیا  هام ، رھ  رد  اھدزمتـسد  عقومب  تخادرپ  یلغـش ، تینما  نتـشاد  یراک و  یاھدادرارق  ندـش  یمئاد  دریگب ،

اذغ صاصتخا  اھ و  مامح  اھ و  ییوشتسد  نوچمھ  رگید  یمومع  نکاما  اھپمک و  تیعضو  یساسا  دوبھب  اوھ ، ھیوھت  یاھھاگتسد  ھب  اھ  پمکو  یراک 
، ناگیار نامرد  ھمیب  زا  نارگراک  یرادروخرب  راک و  یاھ  طیحم  رد  ینامرد  تاناکما  داـجیا  اـھ ،  پمک  ماـمت  رد  نارگراـک  یارب  بساـنم  یدروخ 

هدرب نیناوق  وغل  ناراکنامیپ و  طاسب  ندـش  هدـیچرب  ام  یـساسا  تساوخ  .دوب  دـھاوخ  نامتارکاذـم  رد  نارگراک  ام  یرـسارس  تاقفاوت  یا  ھیاپ  طوطخ 
طاـسب ندـش  هدـیچرب  یارب  ھنیمز  داـجیا  ناراـکنامیپ و  نداد  رارق  راـشف  ریز  یاـنعم  ھب  تاـبلاطم  نـیا  لـیمحت  تـسا و  یداـصتقا  هژیو  قطاـنم  راو 

ھمھ یارجا  رظان  دیاب  تلود  زورما  نیمھ  ھک  مینکیم  مالعا  مینک و  گنت  ناراکنامیپ  رب  ار  ھصرع  میناوتیم  نامیاھتساوخ  رب  یراشفاپ  اب  ام  .تساھنآ 
. دریگیم تروص  نایامرفراک  اب  تارکاذم  رد  ھک  دشاب  یتاقفاوت 

. دریگیم تروص  نایامرفراک  اب  تارکاذم  رد  ھک  دشاب  یتاقفاوت  ھمھ  یارجا  هدننک  نیمصت  رظان و  دیاب  تلود  زورما  نیمھ  ھک  مینکیم  مالعا  ام  - 
ھب ندش  دراو  یارب  ناگدـنیامن  باختنا  یگنوگچ  هرکاذـم و  یگنوگچ  دروم  رد  وگتفگ  ثحب و  یارب  یلحم  تاضارتعا  یھدـنامزاس  یاروش  لاناک  - 
رد لاح  نیع  رد  .دیوش  نآ  وضعو  دـینک  یفرعم  دوخ  ناتـسود  ھب  ار  لاناک  نیا  دـیتسرفب .  لاناک  نیا  یارب  دـیراد  یرظن  رھ  .دـشاب  دـناوتیم  هرکاذـم 

. مینک ثحب  یرکفمھ و  نامتاضارتعا  یریگیپ  یگنوگچ  دروم  رد  بترم  روطب  اھ  ھکبش  نیا  رد  ات  دینک  داجیا  ار  دوخ  یاھ  ھکبش  اج  ھمھ 

یروف ھفیظو  کی  .مینکیم  یرازگساپس  دندرک  ینابیتشپ  ام  قحب  یاھتساوخ  تاضارتعا و  زا  ھک  یمدرم  ھمھ  اھلکشت و  نارگراک و  ھمھ  زا  نایاپرد 



رب ام  دیکات  .دنتسھ  باصتعا  نیا  ندرک  یرـسارس  یباصتعا و  نارگراک  عفانم  یاتـسار  رد  ھک  تسا  یداھن  لکـشت و  رھ  اب  ماگ  ھب  ماگ  یراکمھ  ام 
. یزوریپ دیما  ھب  .تسا  یرگراک  یگتسبمھ  داحتا و 
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