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 دیدج سوریو انورک تلع هب يرتسب نارامیب رد بارطضا
 

 ینامرد تامدخ ناگدنهدهّئارا هژیو
 
 ،گرم زا سرت  .دننک هبرجت ار يدایز یفنم تاساسحا ای بارطضا ،سرت تسا نکمم انورک یلامتحا ای و یعطق صیخشت اب نارامیب
 تاساسحا نیا زا ياهلاثم ناکیدزن يالتبا زا ینارگن و ،ینامرد تالخادم لیلد هب بارطضا ،هنیطنرق لیلد هب مشخ و ییاهنت ساسحا
 لیاسو زا هدافتسا و شخب طیارش و اهوراد ضراوع ای ؛یسکوپیه و ،بت ،هفرس دننام يرامیب میالع نینچمه .تسا یفنم
 رتراوشد نارامیب نیا يارب ار طیارش زین يرامیب گنا و هنیطنرق هب زاین .دوشیم رامیب شنت و بارطضا دیدشت هب رجنم ،یتظافح
  .دنکیم
 دنور و هتشاد رامیب رد بارطضا و یفنم تاساسحا نیا شهاک رد يدیلک شقن دنناوتیم نامرد میت ياضعا زا کی ره
  .دننک عیرست ار يدوبهب و نامرد
 
 ؟میهد شهاک ار رامیب بارطضا هنوگچ
 

 یتظافح لیاسو زا نامرد میت هدافتسا .دینک تبحص رامیب اب و هدرک هدافتسا تصرف زا ینامرد هلخادم ره ماجنا نامز رد §
 نابرهم و مارآ نحل اب وا اب .دنیبیمن ار امش دنخبل و هرهچ رامیب .دوش هملاکم هب دودحم رامیب اب طابترا دوشیم ثعاب
 .دینک تبحص
 

 ،مئالع ددجم دوع زا ،گرم زا ،تهاقن هرود رد هژیوهب يرامیب بقاوع زا تسا نکمم نارامیب .دیسرپب رامیب ياهینارگن زا §
 .دنشاب نارگن هداوناخ و ینامرد میت طسوت ندش اهر ای

 
  .دنارذگیم ار یتخس هرود هک دینادیم و دشاب برطضم و نارگن هک تسا یعیبط دییوگب رامیب هب §

 
 .دوب دنهاوخ شرانکرد يدوبهب ات و دننکیمن اهر ار وا ینامرد میت هک دیهد نانیمطا وا هب §

 
 و نانیمطا مدع سح شهاک ثعاب نیا ،دیهدب رامیب هب زورهب و تسرد تاعالطا نامرد و تمالس تیعضو درومرد §

 شیارب ییاهراک هچ هک دیهد حیضوت وا يارب هداس نابز اب و دیراذگب شنامرد دنور نایرج رد ار رامیب .دوشیم اهنا سرت
  .دوشیم ماجنا

 
 رامیب اب یتوص ای يریوصت سامت .دینک مهارف رامیب يارب ار ناکیدزن و هداوناخ اب سامت ناکما دراد ناکما هکییاج ات §

 .دنک یم کمک طیارش اب وا يراگزاسو رامیب ساسحا ندش رتهب هب زورون دننام یصاخ ياهنامز رد هژیوهب
 

 عقاوم زا يرایسب .دنشاب هتشاد يرگشاخرپ و مشخ دننام یفنم ياهشنکاو نامرد میت هب تبسن تسا نکمم نارامیب یضعب §
 حیضوت رامیب هب شمارآ اب و دینکن تشادرب یصخش ار اه شنکاو نیا .تسا ناشبارطضا و سرت لیلد هب دارفا مشخ
   .دیسرپب ار ناشراتفر لیلد و دینکیم شالت اهنآ هب کمک يارب امش هک دیهد
 

 یکشزپناور هرواشم ،دوشیمن لرتنک امش یتیامح تامادقا اب و تسا دیدش رامیب یقلخ ای ،یبارطضا مئالع هکیتروص رد §
 يوراد رامیب يارب موزل تروص رد دیهاوخب رامیب کشزپ زا کشزپناور هب یسرتسد مدع تروص رد .دینک تساوخرد
  .دنک زیوجت بارطضادض


