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  نارحب رد ناور تمالس
 

  ینامرد تامدخ ناگدنهدهئارا هژیو
 
 يارب نارحب نامز رد دناوتیم يدایز لئاسم .دشاب شخبتیاضر و زیگناربشلاچ نامزمه دناوت یم نارحب طیارش رد ندرک راک
 و جنر هدهاشم ،نیگنس يراکراب ،نایفارطا بیسآ زا ینارگن و يرامیب هب التبا رطخ :هلمج زا دشاب ازشنت تمدخ ناگدنهدهئارا
 ندوبن سرتسد رد و ،یگدنز و گرم طیارش رد راوشد ياه يریگمیمصت ،هداوناخ زا ییادج ،ناشیاههداوناخ و نارامیب درد
  .تسا يرورض ینامرد تامدخ ناگدنهدهئارا يارب سرتسا تیریدم و يریگشیپ هب هجوت نیاربانب .عبانم
 
 :دینک تقد دراوم نیا هب نارحب رد رتهب يراگزاس و ناور تمالس يارب

 
 هب یهاگآ .میهد یم شنکاو راوگان ثداوح و سرتسا هب یتوافتم لکش هب ام زا کیره .دیسانشب ار دوخ سرتسا ياههناشن ¨

 یب ،نتفر رد هروک زا و تینابصع ،يریذپکیرحت لاثم يارب  .تسا نآ تیریدم رد مدق نیلوا بارطضا ینهذ و یمسج ياههناشن
  .تسا بارطضا میالع زا یشراوگ تالکشم و ،بلق شپت ،ینالضع مساپسا ،زکرمت مدع ،دردرس ،یگتسخ ،سرت،سوباک و یباوخ
 
 ساسحا ای ،یگناگود و یمگردرس ،هلاسم اب ررکم ینهذ لاغتشا ،بارطضا دننام دنراد یتوافتم ياهشنکاو دارفا ینارحب طیارش رد ¨

 ناتدوخ هب .تسا یعیبط دارفا ياهشنکاو ارثکا و دنتسه یعیبط ریغ اهقافتا الومعم اهنارحب رد دیشاب هتشاد رطاخ هب یتخرک
 دنمشزرا رایسب و هنارگراثیا ،هناعاجش دیهد یم ماجنا امش هک يراک .دینزن ندوب یعیبطریغ ای ،ندوب فیعض بسچرب نارگید ای
 .تسا

 مدق هقیقد دنچ ،شمرن و یششک تاکرح :دینک هدافتسا سرتسا و شنت شهاک يارب ارجا لباق و هداس ياهشور زا ،راک لحم رد ¨
 هب دناوتیم ندرک شیاین ای ،شخبمارآ یقیسوم هب ندرک شوگ هقیقد دنچ ،قیمع سفنت نیرمت ،نتفرگ شود ،زاب ياضف رد ندز
  .دینک رود راک زا ار ناتنهذ هاتوک دنچ ره یتاظحل دینک یعس .دنک کمک امش شنت شهاک
 

 يوضع ناونع هب ار دوخ شقن .دینک ظفح ار دوخ یلبق هرمزور و لومعم همانرب ناکما دح ات ،دیتسه هناخ رد و دینکیمن راک یتقو ¨
 همانرب رد تسا شخبشمارآ امش يارب هک ار ییاهراک و ،دینک شزرو ،دیزادرپب دوخ قیالع و اهیمرگرس هب ،دینک افیا هداوناخ زا
  .دیراذگب

 
 ناشیاه ینارگن دروم رد اهنآ زا .دیسانشب ار دینکیم راک اهنآ اب هک يدارفا :دینک تیوقت راک لحم رد ار یمیت راک و تیامح گنهرف ¨

 دودحم راک و نارحب عوضوم هب ار دوخ ياهتبحص .دییوگب اهنآ هب زین دوخ ياه ینارگن دروم رد دیدوب تحار رگا و دینک لاؤس
 سرتسا ماگنه الومعم دارفا ..دیسرپب ار مه لاح و دینک تیامح رگیدکی زا .دینک تبحص زین يرگید ياهعوضوم دروم رد و دینکن
 ار دارفا تیدج و شالت و دیهدب تبثم دروخزاب رگیدکی هب ،دننک یم هزادنا زا شیب ياه دروخرب نارگید کچوک ياه اطخ اب دایز
 .دینک قیوشت

 
 ار يزاجم ياضف رد و قثومریغ عبانم زا هژیو هب رابخا اب ههجاوم ،دیشاب زورهب رابخا و تاعالطا نایرج رد تسا مزال هکنیا نمض ¨

 یبایزاب يارب هک ار امش تحارتسا نامز و هدرک رتشیب ار امش سرتسا دناوتیم يزاجم ياههکبش ررکم ندرک کچ .دینک دودحم
  .دنک دودحم دیراد زاین يژرنا و ناوت

 
 زا یشخب .دینک ظفح اهنآ لئاسم و نارامیب اب دروخرب رد ار دوخ يا هفرح شور و کبس ینارحب طیارش مغریلع هک دیشاب بقارم ¨

  .تسا نامياهفرح الماک تلاح رد ام هدهاشم هب طوبرم نارامیب دوبهب دنیآرف
 

 و دینک زکرمت تسامش لرتنک رد هکیدراوم رب طقف دینک یعس .تسام لرتنک زا جراخ هک دیآیم شیپ يدایز دراوم اهنارحب رد ¨
  .دینکن رکف دیرادن نآ رب یلرتنک هک نارحب زا ییاهشخب هب دح زا شیب

 
 امش اب دنناوتیم هک یشور و نامز ،دوخ يراک همانرب دروم رد دوخ ناکیدزن اب .دینک تیریدم ار یگداوناخ ياهینارگن و اههغدغد ¨

 هتشاد ناتسود و  هداوناخ اب تبحص و سامت يارب یمظنم همانرب دینک یعس .دینک تبحص ناشیاهینارگن و دنشاب سامت رد
  .دیشاب

 
 نیئفاک فرصم .دیشاب هتشاد ملاس هیذغت .دیشاب هتشاد یفاک تحارتسا و باوخ دراد ناکما هک ییاج ات .دینک تبقارم ناتدوخ زا ¨

 .دیشونب یفاک تاعیام و دینک دودحم ار
 

 ای دیهد ماجنا ار هرمزور ياهراک دیناوت یمن یلاوتم زور دنچ يارب یگدرسفا ای سرتسا لیلد هب دیدرک ساسحا هک یتروص رد ¨
 .دیریگب کمک کشزپناور زا ،دیتسه يدایز راشف تحت

 
 

 
 
 


