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 انورک سوریو هب التبم ای كوکشم نارامیب يهداوناخ اب دروخرب

 ینامرد تامدخ ناگدنهدهئارا هژیو

 

 هبرجت ار یتاساسحا هچ .تسا هدش يرتسب ناتسرامیب رد انورک سوریو هب التبا کش اب امش نازیزع زا یکی دینک روصت
 .دنتسه نارحب رد نارامیب ةداوناخ و ناهارمه بلغا طیارش نیا رد ؟دنکیم روطخ ناتنهذ هب ییاهرکف هچ و دینکیم
 دنوشیم نیگمشخ یخرب ،دننکیم هبرجت ار يدایز بارطضا و سرت یضعب .تسا توافتم نارحب رد فلتخم دارفا شنکاو
 دنناوتیمن يراک چیه دننک یم ساسحا و دنوش یم تخرک دارفا زین یهاگ ،دننکیم يرگشاخرپ نامرد رداک هب تبسن و
 میناد یم .تسا مهم رایسب نارحب رد اهنآ تیامح و ،ناشناهارمه و نارامیب سرتسا شهاک رد نامرد میت شقن .دننکب
 هداس شزومآ کی و هاتوک طابترا کی هاگ یلو ،دیشاب دح زا شیب راشف تحت يراک طیارش لیلد هب تسا نکمم امش دوخ
  .دننک يرای رتهب نامرد دنور رد ار امش دوش ثعاب و دنک کمک ناشرامیب و نانآ تمالس هب دناوت یم هداوناخ هب

  :دیشاب هتشاد رظن رد ار دراوم نیا رامیب هداوناخ و هارمه اب طابترا رد

 

o هداوناخ زا يوضع هچ اب اقیقد دینادب روطنیمه .دینک یفرعم ار ناتدوخ و دینادب ار رامیب مان ،هداوناخ اب ندرک تبحص زا لبق 
 .دینک یم تبحص رامیب هارمه ای

 
o اب هطبار رد يربخ ره نایرج رد ار اهنآ امش دننادب ناهارمه هکنیا .دیهدب هداوناخ هب هناقداص و ،یفاک ،قیقد تاعالطا 

  .دینک بانتجا اجهبان یشخبنانیمطا زا .دنک یم مک ار اهنآ بارطضا ،دیهدیم رارق ناشرامیب
 

o هدافتسا ماقرا و رامآ زا تسا رارق رگا .دینکن هدافتسا یکشزپ تاحالطصا زا و دینک تبحص هداوناخ اب هاتوک و هداس تالمج اب 
 دارفا دصرد 98 دییوگب ،تسه گرم رطخ دصرد 2 دییوگب هکنیا ياج هب لاثم يارب .دینک زکرمت تبثم تمسق رب ،دینک
 .دنوشیم بوخ
 

o یعیبط ناشتاساسحا هک دییوگب .دینک شوگ ار اهنآ ياهتبحص هقیقد دنچ .دینک تبحص هداوناخ اب هنارگتیامح و ،شمارآ اب 
  .دوشیم ماجنا ناشرامیب يارب دشاب مزال هک يراک ره هک دیهد نانیمطا اهنآ هب .تسا

o تشادرب یصخش ار اهدروخرب نیا .دنراد هنانیگمشخ ای بسانمان دروخرب نامرد میت اب ،سرتسا رپ طیارش رد اههداوناخ یهاگ 
 یشخب .دینک ظفح اهنآ لئاسم و نارامیب اب دروخرب رد ار ياهفرح دروخرب لوصا ،مه ینارحب طیارش دیناوتیم امش .دینکن
 نامرد رداک زا قحبان هک ینامز یتح ،تسا نامرد میت ياهفرح الماک تلاح يهدهاشم هب طوبرم نارامیب دوبهب دنیآرف زا
  .دننیگمشخ
 

o دینکن تواضق ار اهنآ دروم نیا رد و دیریذپب ار اه نآ .دنراد یتوافتم ياهشزرا و گنهرف ،دیاقع دارفا. 
 

o دیهد شزومآ هداوناخ هب میقتسم و هداس ینابز اب ار یتظافح و ینمیا تاکن. 
 

o درف زا دینک تبحص تسا رارق ناشرامیب دروم رد هکنیا و دوخ یفرعم زا دعب دینک یم تبحص هداوناخ اب ینفلت هکیتروص رد 
 دعب دوب بسانم طیارش رد رگا  .ریخ ای دهد شوگ امش ياه تبحص هب دناوتب هک تسه یطیارش رد ایآ هک دیسرپب وگخساپ
 درف شنت شهاک ثعاب راکنیا .دیهد خساپ اهنآ تالاووس هب  و دینکن عطق ار نفلت هلصافالب ربخ نداد و قوف تاکن تیاعر زا
 .دش دهاوخ يدعب ياه شنت و

 

 

 


