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یلک  هاگن 

راک ماجنا  تهج  دوجوم  طیارش  رد  نارگید  اب  یراکمه  رب  دیکات 

اه تیولوا

تابث ظفح  ندرک ، تیامح  یراکمه ، مدرم و   

رد یتاذ  دادعتسا 

شمارآ داجیا   

رد صصخت 

یگنهامه  

یدنب هتسد 

نیظفاحم

زا نتفرگ  هزیگنا 

یرارقرب ندش ، ینادردق  مدرم ، هب  کمک  نارگید ، اب  یراکمه  دوجوم ، تیعضو  ظفح  تینما و  تابث و  ساسحا 
یتسود

نتشادرب مدق  عون 

هنینامط اب  مارآ و   

نارگید زا  عقوت 

ندوب قداص   

تینهذ

یزرورهم ینابرهم و   

رهاظ رد 

هورگ هب  رادافو   

هب زاین 

ینادردق تامدخ و 

راک رد  تمس  نیرتهب 

میت داجیا  یزاس و  هورگ   

یزاب راک و  هویش 

یعمج و
یهورگ  

راک هفیظو و  هب  شرگن 

مهد ماجنا  حیحص  روط  هب  تقد و  اب  مدوخ  دیاب  ار  راک 

تاساسحا

ندومن ناهنپ 
تاساسحا  

زا رازیب 

یریگرد  

زا سرت 

نارگید ندناجنر  تابث ، مدع  تارغت ،

توق هطقن 

یراکمه یلدمه و   

یارب ندش  لئاق  شزرا 

تینما نارگید و  هب  کمک  یرگتیامح و  یرادافو ،

فادها

تیعضو ظفح  لرتنک و  لباق  یطیحم  رد  ندوب  یعامتجا ، شریذپ  یصخش ، یاهدرواتسد 
دوجوم
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فعض طاقن 

یریذپ کسیر  مدع  تارغت ، زا  زیهرپ  تحارص ، نتشادن  دح ، زا  شیب  یراگزاس  ندوبن ، ممصم 

یدیلک تافص   

ارگ مدرم  ارگنورد  لاعفریغ 

راتفر رد  یگتسویپ  رادیاپ  تابث  اب 

راددوخ رادوت  ینیب  شیپ  لباق 

نیتم تکاس  مارآ 

یگنهامه تابث و  لداعت ،  هب  لیامت  نیتور و  راک  یگدنز و  هب  هقالع 

تخاونکی

ناجیه  یب 

سرتسا هلجع و  زا  رازیب  تخاونكی  یراك  هویش  یاراد  مظنم  مارآ و  ندرک  راک 

روبص یریگ  میمصت  لمع و  رد  دنک  باتش  نودب 

لدود ممصم  ریغ  ابیکش 

رکفتم هدیجنس  ددرم 

تقادص اب  رادافو  قمعتم 

عناق نتورف  عضاوتم 

نیشنلد ینتشاد  تسود  یضار 

بوجحم بیجن  نابرهم 
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ساسح یمیمص  هناتسود 

زوسلد محرلد  یتاساسحا 

یعامتجا دروخرب  شوخ  زاون  نامهم 

هنامیمص کیدزن و  تاطابترا  هب  هقالع  نارگید  اب  طابترا  زا  ندرب  تذل  راد  مدرم 

فرط زا  تیامح  ساسحا  هب  زاین 

نایفارطا

نارگید  هب  نازیوآ  نارگید  هب  یکتم  هتسباو و 

رگ یرای  ناسر  تعفنم  نتفرگ  رارق  ینادردق  دروم  هب  زاین 

نارگید اب  یدردمه  یلدمه و  نارگید  هب  کمک  هب  هقالع  رگتیامح 

اب تبثم  تاطابترا  هب  نداد  شزرا 

نارگید

یهورگ  یاهراک  هب  دنمقالع  نارگید  کرد 

زابلد تسد و  هدنشخب  اب  تکراشم  یراکمه و  هب  لیامت 

نارگید

رازگتمدخ نانیمطا  لباق  دامتعا  لباق 

صصختم رادربنامرف  عیطم 

تینما ساسحا  هب  زاین  وسرت  راک  هدننک  لیمکت 

تارغت زا  بانتجا  اهشلاچ  هب  هقالع  مدع  یریذپ  کسیر  مدع 

دوجوم طیارش  رد  ندنام  هب  لیامت  تارغت  رد  تینما  دوبن  زا  سرت  یتابث  یب  رغت و  زا  سرت 

بلط شمارآ  تینما  حلص و  هب  لیامت  ندش  ریگلفاغ  زیارپروس و  هب  هقالع  مدع 
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مهافت یراگزاس و  لها  حلص  داجیا  یارب  شالت  وج  حلص 

نارگید هدننک  دات  راگزاس  شکمشک و  ضراعت و  زا  بانتجا 

یریگرد

نارگید ندناجنر  زا  زیهرپ  نارگید  نتشاد  هگن  یضار  هب  لیامت  نارگید  یاههاگدید  اب  قفاوم 

هتشذگ دوخ  زا  راکادف  نتفگ  هن "  " ییاناوت مدع 

تاداقتنا هب  ساسح  یاهزاین  هب  نارگید  یاهزاین  حیجرت 

دوخ

دوخ  شجنر  مشخ و  زورب  مدع 

بوخ رواشم  بوخ  هدنونش  رواشم  یراکددم و  یاهراک  هب  هقالع 

اب قیبطت  یارب  یفاک  نامز  هب  زاین 

دیدج طیارش 

رگتیامح  تبثم و  طیحم  کی  داجیا 

میت یارب 

یئزج  رگن و  یلک  دید  نامزمه  نتشاد 

رگن

یلو تسود  یمک  دادعت  نتشاد 

یمیمص یلیخ  ناتسود 

ات  هفیظو  ماجنا  رد  رادیاپ  روبص و 

هجیتن هب  ندیسر 

طباور  طیحم و  داجیا  یارب  شالت 

هدنزاس تبثم و 

راوشد تخس و  فیاظو  ماجنا  هب  رداق 

دراد هلصوح  ربص و  هب  زاین  هک 

طیارش  طیحم و  رد  ندوب  هب  لیامت 

ینیب شیپ  لباق  هدش و  لرتنک 

عفر  نارگید و  نداد  یتشآ  یارب  شالت 

تاضراعت تافالتخا و 

دیدج طیارش  اب  قباطت  یراگزاس و  سپس  تارغت و  لباقم  رد  هیلوا  یتحاران  ساسحا 
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یراتفر یاه  یگژیو  

یاهتشادرب یولج  تسا  مزال  هک  ییاج  رد  .دنوش  یم  رهاظ  میت  زمرت  شقن  رد   S یراتفر دعُب  اب  دارفا 
تسا مزال  هتبلا  .دنوش  یم  میت  یاضعا  ریاس  یناهگان  هنالوجع و  تامادقا  زا  عنام  هتفرگ و  ار  هابتـشا 

.دشاب هتفرگ  لکش  میت  لخاد  یعامتجا  طباور  نآ  زا  شیپ 

دوخ زا  هناتسود ، هدیجنس ، .دنراد  یتباث  یوخ  قلخ و  دنا و  ینیب  شیپ  لباق  تابث و  اب  مارآ ، یدارفا 
ینتـشاد و تسود  رازگ ، تمدـخ  ءاکتا ، لباق  .دنتـسه  نتورف  عضاوتم و  نارگید ، زوسلد  هتـشذگ ،

یبوخ یناگدنونـش  هدرک و  کرد  ار  نارگید  .دـننک  یم  ییوجلد  تیامح و  نارگید  زا  هدوب و  نابرهم 
دنراد لیامت  دنراد و  دوخ  ناتسود  زا  یکچوک  هورگ  اب  هنامیمـص  کیدزن و  یطباور  الومعم  .دنتـسه 
نکمم یلو  دننابرهم  هدنـشخب و  رایـسب  ناش  هقالع  دروم  دارفا  لباقم  رد  .دنریگ  رارق  ینادردق  دروم 

تلادع و هب  اهنآ  .دنوش  هتسباو  یدایز  نانآ  هب  دنشاب و  هتشاد  تیکلام  سح  نانآ  هب  تبسن  تسا 
.دنتسه دنوادخ  تاقولخم  تعیبط و  قشاع  دندقتعم و  اهناسنا  یربارب 

یمیت راک  رد  .دنربب  ولج  ار  دوخ  راک  نارگید  اب  تکراشم  یراکمه و  قیرط  زا  دـنراد  لیامت  دارفا  نیا 
یلدمه و اب  دارفا  نیا  .دننک  یم  بانتجا  یریگ  میمصت  زا  دنرازیب و  سرتسا  هلجع و  زا  دنتسه ، یلاع 

.دنراد نامزاس  رد  یگنهامه  تابث و  لداعت ، داجیا  رد  یعس  یراگزاس 

یمن دوجو  زاربا  یعیبط  روط  هب   S دـعُب اب  دارفا  هکنیا  لیلد  هب  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هک  یا  هتکن 
هب دارفا  نیا  اب  دروخرب  هوحن  .دوش  تساوخرد  شقن  یافیا  یارب  نانآ  زا  میقتسم  روط  هب  دیاب  دننک ،
ریاس فرط  زا  هدوب و  شزرا  اب  نانآ  تکراشم  دـننک  ساـسحا  هشیمه  هک  یروط  تسا ، مهم  تدـش 

.دنا هدش  هتفریذپ  میت  یاضعا 
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یطابترا یاه  یژتارتسا   

: دارفا نیا  اب  طابترا  یرارقرب  یارب 

دیهد نامز  یو  هب  هطبار  ندش  مرگ  یارب  دیشاب  نابرهم  یمیمص و 
دیشاب هدننک  دات  بدوم و  دیشاب  میت  زا  یوضع 

دینک نایب  ار  وا  زا  ناتتاراظتنا  دینک  بانتجا  یریگرد  یرگشاخرپ و  زا 
دامن حرطم  یمارآ  هب  ار  دیدج  یاه  هدیا  دیهد  داهنشیپ  وا  هب  ار  یفلتخم  جیاتن 

صصختم دنک  نایب  ار  دوخ  تارظن  هک  دیهاوخب  وا  زا 

ندب نابز   

عیرس دنت و  یاهتبحص  ای  عیرـس  دنت و  تاکرح  هب  دنراد ، تناتم  اب  مارآ و  دنک و  یندب  نابز   S دارفا
یم رظن  هب  یمیمص  .تسا  هنینامطاب  مارآ و  نانآ  ندرک  تبحص  تاکرح و  راتفر ، دنرادن و  یا  هقالع 

راتفر رد  ار  شمارآ  عضاوت و  امـش  اب  نداد  تسد  نامز  رد  .دـنراد  یا  هناتـسود  یاـهراتفر  دنـسر و 
ار دوخ  رظن  حیرـص  کر و  .دـنراد  بل  رب  یا  هنانابرهم  دـنخبل  امتح  درک و  دـیهاوخ  هظحالم  ناشیا 

تیمها تاطابترا  هب  هدوب و  یناسنا  تاطابترا  یور  رب  ناشزکرمت  دـنروحم و  مدرم  .دـننک  یمن  نایب 
.دنهد  یم  یدایز 
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رتشیب یژرنا  فرص  هب  زاین   

: یارب دنک  فرصم  یرتشیب  یژرنا  دیاب   S درف

راک دنچ  نامزمه  ماجنا  تاراظتنا  تارغت و  اب  عیرس  قیبطت 
نارگید اب  ندش  هجاوم  ییورایور و  دوخ  نداد  ءاقترا 

ناپ  S اب دارفا  یاهیگژیو   

رارقیب مارآان 
قاتشم لمحت  ربص و  یب 

یلبق رکف  نودب  هدنریگ  میمصت  قوش  روش و  رپ 
رغت هب  دنمقالع  بلط  عونت 

S بایرازاب  

سپـس دـنک و  یم  هدایپ  ار  تایئزج  یماـمت  هدرک ، میظنت  ار  دوخ  شورف  یاـه  هماـنرب   S بایرازاب
دروخزاـب ساـسا  رب  تارغت  یارب  یمک  شیاـجنگ  وا  .دــهد  یم  هـمادا  ار  شور  نـیمه  هراوـمه 

رد تابث  دـنچ  ره  .دوش  هداتفا  دـم  زا  هنهک و  یو  یتاـغیلبت  شور  تسا  نکمم  دراد و  شناـیرتشم 
هب وا  تامدـخ  تالوصحم و  یارب  زورما  هچنآ  دـنادب  دـیاب   S باـیرازاب یلو  تسا ، بوخ  تاـغیلبت 

.دشاب  هتشادن  ییاراک  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  دهد ، یم  باوج  یبوخ 
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S یرتشم  

هدوب روبص  .تسا  رکفتم  طاتحم و  لاح  نیع  رد  مرگنوخ و  .دراد  مارآ  هناتسود و  یراتفر   S یرتشم
نیمدنچ امش  هاگـشورف  الامتحا  .دراد  یریگ  میمـصت  رد  کمک  هب  زاین  .درادن  دیرخ  یارب  یا  هلجع  و 
صوصخ رد  یتاـعالطا  امـش ، هاگـشورف  هب  دورو  زا  لـبق  ـالامتحا  تسوا و  دـیدزاب  دروم  هاگـشورف 

الاک و هب  نانیمطا  ات  هدوب و  تایئزج  هب  دـنم  هقالع  .تسا  هدومن  بسک  امـش  تامدـخ  لوصحم و 
ندوب نانیمطا  لباق  تقادص و  تاطابترا ، هب  وا  .درک  دهاوخن  دیرخ  دشاب ، هتـشادن  امـش  تامدـخ 

دهد  یم  یدایز  تیمها 
لاور تسا و  لاحشوخ  دوجوم  تیعـضو  ظفح  اب  وا  .تسین  دیدج  تالوصحم  لابند  هب   S یرتشم

تارغت ای  رترثوم  درکلمع  ثعاب  هک  دیراد  یـسیورس  ای  لوصحم  رگا  .دهد  یم  همادا  ار  دوخ  یلعف 
دیرخ هب  یـضار  ار  یو  دـیناوتب  ات  دـینک  شالت  اهراب  دـیاب  دوش ، یم  یو  راـک  بسک و  رد  یـساسا 

.دامن 
، عیرس یریگ  میمـصت  هب  رارـصا  دراد و  زاین  نامز  هب  دیرخ  دروم  رد  یریگ  میمـصت  یارب   S یرتشم

رگا .دیـشابن  نارگن  دـش ، جراخ  دـیرخ  نودـب  امـش  هاگـشورف  زا  رگا  .ددرگ  یم  یو  یتحاران  ثعاب 
هک تسا  نیا   S یرتشم هب  شورف  نسح  .تشگ  دهاوخزاب  دیـشاب ، هداد  یو  هب  ار  مزال  یاهتنامض 

غارـس هب  یدوز  نیا  هب  دش و  دهاوخ  امـش  یمئاد  نایرتشم  وزج  دـنک ، دـیرخ  امـش  زا  راب  کی  رگا 
.تفر  دهاوخن  یرگید  هدنشورف 
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دیهد ماجنا  ار  اهراک  نیا   S یرتشم اب  طابترا  شورف و  نامز  رد   

.دیشاب  هتشادن  یدج  کشخ و  راتفر  .دیشاب  مرگنوخ  یعامتجا و   
.دامن  زیهرپ  دنلب  دح  زا  شیب  یادص  اب  ای  هدرپ  یب  کر و  ندرک  تبحص  زا   

.دینک  یراددوخ  ندب  نابز  تسد و  دایز  تاکرح  دایز و  ناجیه  عیرس ، دنت و  یاهراتفر  زا   
.دامن  بلج  دوخ  هب  ار  وا  دامتعا   

.دیریگن  مک  تسد  ار  یو  تاساسحا   
.دیامن  ایهم  وا  یارب  نئمطم  نما و  ییاضف  طیحم و   

.دیهد  خساپ  یو  یئزج  دایز و  تالاوئس  هب   
.دیهد  حیضوت  دوخ  تامدخ  لوصحم و  ندوب  درادناتسا  دروم  رد   

.دامن  نئمطم  ار  وا  تامدخ ، لوصحم و  یتناراگ  تیامح و  زا   
دـیهدن و رارق  راشف  تحت  یریگ  میمـصت  یارب  ار  وا  .دـنک  رکف  ییاهنت  رد  دـیهد  هزاجا  وا  هب   

یو  دیرخ  یارب  یا  هلجع  چیه 
.دیشاب  هتشادن   

، تسیز طیحم  راتسود  نیمضت ، منک ، یم  تیامح  ار  امـش  نم  تاملک : زا  دوخ  یاهتبحـص  رد   
رکف  نآ  دروم  رد  منک ، یم  ساسحا  نم 

.دینک  هدافتسا  دامن ، کمک  نم  هب  دینک ،  
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