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دهد یم ناشن  وئن  نومزآ  یلصا  صخاش  رد ۵  ار  امش  تیعضو  ریز  رادومن 

یناجیه یتابث  یب - ۱
رد الاب  تارمن  تسا و  یناور  تشادهب  رد  فعض  یتخانش و  ناور تالکشم  زا  ییاه  تلاح فرعم 

.تسا یا  هرواشم تامدخ  هب  درف  یدنمزاین  هدنهد  ناشن تفص  نیا 

ییارگ نورب - ۲
فوطعم یعامتجا  یاه  تیلاعف اب  طبترم  یعامتجا  دـشر  یدرف و  نیب  یاـهراتفر  هب  یگژیو  نیا 

.دشاب یم یعامتجا  راتفر  یاه  هناشن زا  یکی  تفص  نیا  تسا 

یریذپ فاطعنا - ۳
یاه کرحم ینوریب ، ینورد ، یاه  یواکجنک هب  تبـسن  دارفا  شرگن  هقالع و  رگناـیب  لـماع  نیا 

.تساه یروآون هب  اه  نآ شیارگ  نازیم  یطیحم و 

یریذپ قفاوت - ۴
یتسود و عون  یهارمه ، نازیم  .تسا  یدرف  نیب  طباور  رد  دارفا  تـالیامت  رگناـشن  لـماع  نیا 

لکـش ار  لـماع  نیا  هعومجم  یراـگزاسان  ییوـج و  تباـقر  ییوـج ، هزیتـس لـباقم  رد  شزاـس 
.دنهد یم

ندوب نادجو  اب  - ۵
رب رد  زین  ار  یراک  نادجو  موهفم  هک  تسا  بوخ  رگراک  ای  دنمراک  یاه  یگژیو زا  یکی  تفـص  نیا 

.دریگ یم
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دهد یم ناشن  قوف  یلصا  صخاش  رد ۵  ار  امش  تیعضو  ریز  رادومن 

(R-NEOPI  ) یتصخش همانشسرپ  رد  اه  لماع یدصرد  رادومن 
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یناجیه یتابث  یب ییارگ  نورب یریذپ  فاطعنا یریذپ  قفاوت ندوب  نادجو  اب 
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یناجیه یتابث  یب - 1
تاـساسحا و لرتـنک  ییاـناوت  دـیتسه و  مارآ  ـالومعم  اـمش 

دیراد از  سرتسا یاه  تیعقوم اب  هلباـقم  یارب  ار  دوخ  فطاوع 
هب یتحاراـن  مشخ و  هاـنگ ، ساـسحا  دراوـم  زا  یخرب  رد  یلو 

.دیآ یم امش  غارس 

 

ییارگ نورب - 2
شاشب و یِژرنارپ ، لاعف ، ترـشاعم ، لها  ارگ ، نورب یدرف  امش 

دوخ نامز  امومع  هک  دیهد  یم حیجرت  امش  .دیتسه  هیحور  اب 
دـیتسه و نیب  شوخ .دـینک  یرپـس  دارفا  ریاـس  عـمج  رد  ار 

.دیراد یرتشیب  یریذپ  کسیر نیریاس  هب  تبسن 

 

یریذپ فاطعنا - 3
یمیدق یاه  هویش لئاسم و  نیب  نزاوت  یرارقرب  رد  یعس  امش 

، دوخ یاه  هویـش لوصا و  هب  یدنبیاپ  نیع  رد  .دیراد  نردم  و 
هبرجت ار  دـیدج  یاهزیچ  لئاسم و  زا  یخرب  دـیتسه  رـضاح 

.دینک

52%

60%

52%
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یریذپ قفاوت - 4
لباق یمیمـص و  ریذـپ ، شزاس یدرف  ار  امـش  نایفارطا  امومع 

اب تباقر  یزاب و  جـل لابند  هب  تردـن  هب  هک  دـنناد  یم دامتعا 
.دیتسه نیریاس 

 

ندوب نادجو  اب  - 5
صخـشم و فادـها  .دـیتسه  داـمتعا  لـباق  مظنم و  اتبـسن 
ات دیتسه  رداق  لاح  نیع  رد  یلو  دـیراد  دوخ  راک  رد  ینـشور 

.دینک رارقرب  ار  یصخش  یگدنز  یراک و  فادها  نیب  نزاوت 

54%

58%
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رارق یسررب  دروم  الاب  رد  هک  یا  هناگ جنپ یاه  صخاش یود  هب  ود  عطاقت  زا  تمسق  نیا  رد 
.دیآ  یم تسد  هب  امش  تیصخش  فلتخم  یاه  هویش اه و  کبس تفرگ ،

یلک یتیصخش  یاه  کبـس زا  یکی  هدنهد  ناشن  یعون ، هب  کی  ره  ریز  هناگ  هد یاهرادومن 
.تسامش 

.دوش یم حیرشت  هناگادج  تروص  هب  رادومن  هد  نیا  زا  کی  ره  همادا  رد 
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تمالس هویش  رادومن 

یناجیه شیب 

یقلخ زا  یناسآ  هب  هک  دنتـسه  یناوارف  یفنم  تبثم و  تاساسحا  یاراد  دارفا  نیا 
هب دـنناوت  یمن  اریز  دـنراد ، یلاجنجرپ  یدرف  نیب  طباور  دراد  ناسون  رگید  قلخ  هب 

یاـه هبنج  زا  یخرب  دارفا  نیا  .دـنریگ  رارق  دوـخ  تاـساسحا  ریثاـت  تحت  یناـسآ 
ار ساـسحا  نیا  تسا  نکمم  دوجو  نیا  اـب  دـنراد ، ار  کـینویرتسیه  تیـصخش 

.تسا ناجیه  زا  راشرس  ناش  یگدنز  هک  دنشاب  هتشاد 
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یعافد هویش  رادومن 

ساسح شیب 

دـیدهت و هب  اه  نآ .دنـشاب  یعافد  یب  دارفا  ساسح ، شیب  دارفا  دـشر  یم  رظن  هب 
.دنراد هدـنیآ  یاه  یتخبدـب  زا  یا  هدـنز تاروصت  دنتـسه و  ساسح  رایـسب  رطخ 

ریغ قالخ و  یرکفت  هک  اجنآ  زا  .دنشاب  هتشاد  یکانتشحو  یاه  سوباک تسا  نکمم 
دوخ بیرغ  بیجع و  فراعتمان و  دـیاقع  تارظن و  اـب  تسا  نکمم  دـنراد  لومعم 

.دنشاب نیرفآ  لکشم 
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مشخ لرتنک  هویش  رادومن 

بوجحم

وـس کی  زا  دنتـسه .  ضراعت  رد  تینابـصع  اب  تدـش  هب  ـالومعم  بوجحم  دارفا 
عقاو مولظم  هک  دـننک  یم ساسحا  دوش و  یم  راد  هحیرج یناسآ  هب  ناشتاساسحا 
اریز دنهد ، زورب  ار  دوخ  تینابصع  هک  دنتـسین  لیام  بلغا  رگید  یوس  زا  دنا و  هدش

نورد و هب  دارفا  نیا  تینابصع  تیاهن  رد  .دنناسرب  یبیسآ  نارگید  هب  دنهاوخ  یمن 
دوش یم تیاده  ناشدوخ  تمس 
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نتشیوخ لرتنک  هویش  رادومن 

دح زا  شیب  لرتنک 

ار دوخ  راتفر  لرتنک  هب  دـیدش  زاین  راـشف و  زا  یریذـپ  بیـسآ  زا  یبیکرت  دارفا  نیا 
دنراد و دوخ  هنابلط  لماک  یاه  شرگن یارب  یریگیپ  یاه  شـشوک .دـنراد  نامزمه 

ریغ فادـها  هک  اجنآ  زا  .دـنهد  یمن  ار  ییزج  دـنچ  ره  هابتـشا  زورب  هزاجا  دوخ  هب 
شنزرس هانگ و  ریـصقت و  ساسحا  هب  الومعم  دنراد ، یـسرتسد  لباق  ریغ  یعقاو و 
.دنتسه یساوسو  لامعا  اهراتفر و  دعتسم  دارفا  نیا  .دنتسه  ریذپ  بیسآ  شیوخ 
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اه هقالع هویش  رادومن 

قالخ لماعت 

تـسود دـخرچ و  یم توافتم  دـیدج و  یاه  عوضوم نوماریپ  دارفا  نیا  ی  هقـالع
ینارنخس عمج و  رد  تبحص  زا  .دنراذگب  نایم  رد  نارگید  اب  ار  دوخ  تایفشک  دنراد 

یاـه ثحب رد  دـنهد و  شزوـمآ  نارگید  هب  دـنراد  تـسود  دـیآ و  یم ناشـشوخ 
یاه هنیمز اب  یفلتخم  دارفا  اب  تاقالم  زا  .دننک  یم زاب  ار  دوخ  یاج  یبوخب  یهورگ ،

.تسا یسانش  مدرم اه  نآ یلامتحا  لغش  .دنرب  یم تذل  توافتم 
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اه لماعت هویش  رادومن 

دنمتدارا

هب یا  هنوـگ هب  .دـنرب  یم تذـل  نارگید  اـب  ندوـب  زا  هناـصلخم  روـط  هب  دارفا  نیا 
.دننک یم ادیپ  دیدج  ناتـسود  زین  یتحار  هب  دنا و  هتـسبلد  دوخ  یمیدق  ناتـسود 

ناگدنونـش .تسا  یوـق  اـه  نآ رد  یدرد  مه سح  دنتـسه و  بوـخ  یقلخ  یاراد 
.دـننک وگو  تفگ نارگید  اب  دوخ  تارظن  هرابرد  هک  دـنراد  تسود  دنتـسه و  یبوخ 

دناد یم یبوخ  هب  ار  نیا  همه  تسا و  یناسآ  راک  اه  نآ اب  ندمآ  رانک 
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تیلاعف هویش  رادومن 

راکرپ

یم یبوخب  دنسر  یم  رظنب  عیرس  شالترپ و  راک  رد  دنتـسه و  رثوم  دلوم و  یدارفا 
نآ ماجنا  یارب  ندش  ریگرد  قاتشم  هدنام و  یقاب  نداد  ماجنا  یارب  یراک  هچ  دنناد 

ار نآ  ترارح  اب  دنراد و  دوخ  یارب  یحالصا  دوخ  همانرب ی  الومعم  دنتـسه .  اهراک 
طلـسم یناسک  دننکیم ، لامعا  نارگید  هب  ار  دوخ  هویـش  یماگنه  دـننک  یم  لابند 

دنسر یم رظنب 
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اه شرگن هویش  رادومن 

ورشیپ

هار یوج  تسج و  رد  دـنراد و  هنادنمـشیدنا  یدرکیور  یعامتجا  لئاسم  هب  اـه  نآ
هک دنرواب  نیا  رب  دنراد و  رـشب  تیهام  هب  یتبثم  رواب  .دنتـسه  یدـیدج  یاه  لح

ناهرب هب  دیشخب  دوبهب  ار  هعماج  یراکمه  یروآون و  تیبرت ، میلعت و  اب  ناوت  یم 
.دنتسه یقطنم  یناسک  دنراد و  داقتعا 
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یریگدای هویش  رادومن 

بوخ نایوجشناد 

اما دنـشابن ، نارگید  یبوخ  هب  ینهذ ، یاه  ییاناوت رظن  زا  تسا  نکمم  هک  دنچ  ره 
.دـنراد دوخ  رد  ار  یراد  نامزاس شـشوک و  یریگدای و  هب  هقـالع  قشع و  زا  یبیکرت 
هناقالخ لئاسم ، هب  دوخ  درکیور  رد  دنتـسه و  اه  تساوخ زا  ییـالاب  حطـس  یاراد 

.دنور یم  شیپ  دوخ  هوقلاب  یاه  ییاناوت  دح  ات  لیصحت  رد  .دنشیدنا  یم 
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شنم هویش  رادومن 

رثوم تسود  عون 

لمحت و یریگیپ  رد  .دنتـسه  شوگ  تخـس  دوخ  هورگ  یارب  هک  دنتـسه  یناـسک 
.دنریگ یم  راکب  نارگید  هب  تمدخ  تهج  رد  ار  دوخ  شـشوک  .دنراد  یوق  یرادیاپ 

دزم و نودـب  اـی  راوشد  تخـس و  یاـهراک  رد  هناـبلطواد  روـط  هب  دـنراد  تسود 
.دنهد همادا  نایاپ  ات  ار  اهراک  نآ  دننک  تکرش  ینادردق 
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یناجیه یتابث  یب لوا : لماع 
بارطضا

، یبصع ینارگن ، دعتسم  وسرت ، کان ، میب برطضم ، دارفا ، نیا 
ار یصاخ  ایبوف  قوف  سایقم  دنچره  .دنتسه  یشوج  هدینت و 

دایز لامتحا  هب  یگژیو  نیا  رد  الاب  تارمن  اما  دریگ ، یمن هزادنا 
ریگارف بارطـضا  زین  هدوـهیب و  یاـه  سرت ی  هدـنهد ناـشن 
تلاح هدنهد  ناشن  یگژیو  نیا  رد  ناپ  تارمن  .دوب  دهاوخ 

.دشاب یم تحار  مارآ و 

 

یرگشاخرپ
.دــهد یم هـئارا  ار  مـشخ  هـبرجت  هـب  لـیامت  یرگــشاخرپ 

دریگ و یم هزادنا  مشخ  هبرجت  یارب  ار  درف  یگدامآ  نینچ ، مه
تسا و طوبرم  یماک  خلت  یماکان و  نوچ  ییاه  تیعـضو هب 

ساــیقم نـیا  رد  ییــالاب  هرمن  بــلغا  ریذــپ  لد ریغ  دارفا 
، ساـیقم نیا  رد  ناـپ  هرمن  اـب  دارفا  نـینچمه  .دـنریگ  یم

.دنتسه مارآ  مشخ  ماگنه  هب  هدوب و  بلط  تحار

53%

62%
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یگدرسفا
هبرجت هـب  لـیامت  رد  ار  ملاـس  دارفا  تواـفت  ساــیقم ، نـیا 

دعتــسم ـالاب  تارمن  اـب  دارفا  .دریگ  یم هزادـنا  یگدرــسفا ،
یتحار هب  اهنآ  .دنتسه  ییاهنت  و  یدیماان ، مغ ، هانگ ، ساسحا 
تارمن رد  .دنتـسه  نیگهودـنا  بـلغا  دـنوش و  یم سویاـم 

، دننک یم هبرجت  ار  ییاه  ناجیه نینچ  تردن  هب  دارفا  ناپ ،
.دنتسین لد  شوخ داش و  اموزل  اما 

 

یگدز تلاجخ
زا تفص  نیا  یلـصا  هتـسه  یگچاپ ، تسد مرـش و  ناجیه ،

نارگید روـضح  رد  ور  مک دارفا  .دـشاب  یم یناـجیه  یتاـبث  یب
ساسح نارگید  ندرک  دنخشیر  هب  تبسن  دنتـسه ، تحاران 

هیبش ییور  مک .دنـشاب  یم تراقح  ساـسحا  دعتـسم  هدوب و 
اموزل رت  مک تارمن  تسا .  یعامتجا  بارطضا  مرش و  ساسحا 

نیا اما  دنجنس  یمن ار  یلداعتم  ای  رت  هب یعامتجا  یاه  تراهم
همدــص رت  مـک راـجنهان ، یعاـمتجا  یاـه  تیعقوـم زا  دارفا 

.دننیب یم

50%

62%
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اه هسوسو لرتنک  رد  یناوتان 
اهوزرآ لاـیما و  اـه ، سوه لرتنک  رد  یناوتاـن  هب  شخب  نیا 

نیا .دوش  یم طوبرم  کلمت و )...  راگیـس ، اذـغ ، اب  هطبار  رد  )
رد دـناوت  یمن درف  هک  دنـسر  یم رظن  هب  یوق  یدـح  هب  لایما 

دوخ راتفر  زا  تسا  نکمم  دنچره  .دنک  تمواقم  اه  نآ لباقم 
لباـقم رد  تمواـقم  ناـپ ، تارمن  رد  دارفا  .دوش  نامیـشپ 
یماکان لباقم  رد  دـنناد و  یم ناـسآ  ار  ییاـه  هسوسو نینچ 

.دنراد ییالاب  لمحت 

 

یریذپ بیسآ
لباقم رد  یریذپ  بیـسآ  یناجیه ، یتابث  یب رد  ییاهن  تفص 

رد سایقم ، نیا  رد  الاب  هرمن  اـب  دارفا.دـشاب  یم یناور  راـشف 
نیا .دـننک  یم یناوتان  ساسحا  یناور  یاـهراشف  اـب  هلباـقم 

.دـنوش یم هجاوم  یرارطـضا  تیعقوم  کـی  اـب  یتـقو  دارفا 
، ناپ هرمن  رد  دارفا  .دنوش  یم کان  ساره دیماان و  هتـسباو ،

هرادا هب  رداق  لکـشم ، یاـه  تیعقوم رد  دـننک  یم ساـسحا 
.دنشاب یم دوخ 

50%

37%
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ییارگنورب مود : لماع 
تیمیمص

یگژیو نیا  زا  هک  یدارفا  .تسا  ییارگ  نورب تفـص  تیمیمص 
.دنـشاب یم تسود  قیفر  تبحم و  اب  مرگ ، دنتـسه  رادروخرب 

یگتـسبلد یتحار  هب  نارگید  اب  دـنراد و  تسود  ار  مدرم  اهنآ 
اترورـض تفـص  نیا  رد  ناپ  تارمن  .دننک  یم داجیا  کیدزن 

نیا اما  تسین  مک  یراوخمغ  ای  هنامـصخ و  طباور  موهفم  هب 
لمع طایتحا  اب  دنتسه و  یمـسر  یلیخ  دوخ  طباور  رد  دارفا 

.دننک یم

 

ییارگ عمج
زا ارگ  هورگ  مدرم  .تسا  ییارگ  عـمج ییارگنورب ، هبنج  نیمود 

رتشیب عمج  هچره  دـنرب و  یم تذـل  نارگید  اـب  ندـش  عمج 
، سایقم نیا  رد  دارفا  ناپ  هرمن  .دنتـسه  رتداش  اهنآ  دشاب ،
ای یعامتجا  یاهکرحم  زا  تسا ، ییاهنت  هب  اهنآ  لیامت  هناـشن 

.دنور یمن نآ  لابند  هب  ای  دننک و  یم بانتجا  هنالاعف 

75%

50%
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تیعطاق
.تسا دارفا  تردق  تارج و  هناشن  سایقم ، نیا  رد  الاب  تارمن 

، دـننک یم تفرـشیپ  یعامتجا  ظاـحل  زا  نینچمه  دارفا ، نیا 
دارفا .دنوش  یم هورگ  ربهر  بلغا  دننز و  یم فرح  دیدرت  نودب 
هنیمز رد  دـنهد  یم حـیجرت  سایقم ، نیا  رد  ناپ  تارمن  اب 

.دنشاب هدنیوگ  نارگید  دنهد  یم هزاجا  دنریگ و  رارق  لمع 

 

ندوب لاعف
رد دنراد ، یعیرس  تیلاعف  سایقم  نیا  رد  الاب  تارمن  اب  دارفا 

دننک و یم فرـص  یرت  شیب یورین  تردـق و  دوخ  یاه  شالت
، نینچمه .دـنهد  یم ناـشن  یرت  شیب ناوـت  راـک  موادـت  رد 
، سایقم نیا  رد  ناپ  تارمن  اب  دارفا  .دنراد  یکرحترپ  یگدنز 

یاه تیلاعف رد  اما  دنتـسین  لبنت  اـی  کرحت  مک  اـموزل  هچرگ 
مهارف دوـخ  یارب  یرت  شیب تغارف  دنتـسه و  تـحار  دوـخ 

.دنزاس یم

50%

62%
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یهاوخ ناجیه
کرحم و یوزرآ  رد  ساـیقم ، نـیا  رد  ــالاب  تارمن  اــب  دارفا 

ناهاوخ دـنراد و  تسود  ار  نشور  یاهگنر  دنتـسه ، ناجیه 
یـضعب رد  یهاوـخ  ناـجیه  .دنتـسه  غولـش  یاـه  طـیحم

رد ناپ  تارمن  .تسا  ساـسحا  یوجتـسج  هیبش  اـه  هبنج
نیا .تسا  کیرحت  هب  رت  مک زاین  هدـنهد  ناشن  ساـیقم  نیا 
الاب هرمن  اب  دارفا  یارب  هک  دننک  یم یگدـنز  یطیارـش  رد  دارفا 

تسا روآ  لالم  هدنک و  هتسخ  سایقم ، نیا  رد 

 

تبثم یاه  ناجیه
، تذل لثم  تبثم  یاه  ناجیه ناهاوخ  دارفا  سایقم ، نیا  رد 
، سایقم نیا  رد  الاب  تارمن  اب  دارفا  .دنتـسه  قشع  یداـش و 

نیب شوخ  شاشب و  ور ، هدنخ  بلغا  دـندنخ و  یم یتحار  هب 
یداشان هناشن  اموزل  سایقم  نیا  رد  ناـپ  تارمن  .دنتـسه 

.دنتسه مارآ  ارهاظ  رهاظت و  مک  افرص  هکلب  تسین 

75%

50%
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یریذپ فاطعنا موس : لماع 
لیخت

کی نشور و  یروصت  دنتـسه ، فطعنم  لیخت  رد  هک  یدارفا 
تسین رارف  هار  کی  اهنآ  یاهایور  .دنراد  لاعف  یلیخت  یگدنز 

یارب بلاـج  ینورد  یاـیند  کــی  قـلخ  تـهج  یهار  هـکلب 
هداد و هعـسوت  طسب و  ار  دوخ  تالیخت  اهنآ  .تسا  ناشدوخ 

ینغ قالخ و  یگدـنز  کی  یارب  یلماع  لیخت ، هک  دـنراد  رواـب 
، دــنریگیم یمک  هرمن  ساــیقم  نـیا  رد  هـک  یدارفا  .تـسا 

دوخ رکف  دنهد  یم حیجرت  دنتسه و  حور  یب  یلیخ  احالطصا 
.دنتسه نآ  ماجنا  لاح  رد  هک  دنزاس  زکرمتم  یفیاظو  رب  ار 

 

یدنسپ ابیز 
کرد دــنریگ ، یم ییـالاب  هرمن  ساـیقم  نـیا  رد  هـک  یدارفا 

، دهد یم لماکت  ار  اهنآ  رعـش  .دـنراد  ییابیز  رنه و  زا  یقیمع 
اهنآ .دنزرو  یم قشع  رتائت  هب  دنوش و  یم یقیـسوم  بوذجم 

هک هچنآ  ای  دنـشاب و  هتـشاد  یرنه  هحیرق  هک  دـنرادن  یزاین 
هب اهنآ  هقالع  اما  دندنـسپب  اموزل  دنناد  یم بوخ  مدرم  بلغا 

شرتــسگ رنه  زا  ار  دوـخ  شناد  هـک  دوـش  یم بجوـم  رنه 
رنه زا  یرت  شیب کرد  یلومعم ، دارفا  اب  هسیاقم  رد  دنهدب و 

یناـپ هرمن  ساـیقم  نـیا  رد  هـک  یدارفا  .دنـشاب  هتــشاد 
ناشن یرت  مک هقالع  تیـساسح و  ییابیز  رنه و  هب  دنریگ  یم

.دنهد یم

37%

62%
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تاساسحا رد  فاطعنا 
تاساسحا ینمـض  کرد  هب  تاساسحا ، رد  یریذـپ  فاـطعنا 

ناجیه یبایزرا  .تسا  طوبرم  درف  دوخ  یاه  ناجیه ینورد و 
هک یدارفا  .تسا  دارفا  نیا  یگدنز  زا  یمهم  تمسق  ناونع  هب 

یناجیه یاه  تیعقوم دنریگ  یم ییالاب  هرمن  سایقم  نیا  رد 
یداش دـننک و  یم هبرجت  رت  قیمع رت و  شیب یلیخ  ار  فلتخم 

یدارفا .دنیامن  یم ساسحا  نارگید  زا  رتدیدش  یلیخ  ار  مغ  و 
یناـجیه تفا  دـنریگ  یم یناـپ  هرمن  ساـیقم  نیا  رد  هـک 

یاـه تیعقوـم تسا  نـکمم  هـک  دـننک  یمن رواـب  هتـشاد و 
.دشاب هتشاد  دوجو  زین  یمهم  یلیخ  یناجیه 

 

لامعا رد  فاطعنا 
رد شـالت  تروـص  هـب  راـتفر ، لاـمعا و  رد  یریذـپ  فاـطعنا 

داوم ندروخ  هزات و  یاهاج  هب  نتفر  فلتخم ، یاـه  تیلاـعف
سایقم نیا  رد  هک  یدارفا  .دوش  یم هدید  لومعم ، ریغ  ییاذغ 

انـشآ و روـما  هـب  ار  عوـنت  یگزاـت و  دـنریگ ، یم ییـالاب  هرمن 
یاه یمرگرس هب  یگدنز  لوط  رد  .دنهد و  یم حیجرت  لومعم 
هرمن سایقم  نیا  رد  هک  یدارفا  .دـنوش  یم لوغـشم  فلتخم 

رد ندنام  دنبای و  یم لکـشم  ار  تارغت  دـنریگ ،  یم یناپ 
.دنهد یم حیجرت  ار  تباث  تیعضو 

62%

37%
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دیاقع رد  فاطعنا 
زا هک  تـسا  یریذـپ  فاـطعنا  زا  یا  هـبنج ینهذ ، یواـکجنک 

تروـص هب  اـهنت  هن  تفـص  نیا  تسا  هدـش  هتخانـش  میدـق 
ادـیپ زورب  ناـشدوخ  رطاـخ  هب  ینهذ  قیـالع  لاـعف  یریگیپ 

رظن رد  هب  هقـالع  یـشیدنا و  خارف  تروـص  هب  هکلب  دـنک ، یم
.دوش یم هدید  زین ، لومعم  ریغ  الامتحا  دیدج و  دیاقع  نتفرگ 

زا مـه  دـنریگ  یم ییـالاب  هرمن  ساـیقم  نـیا  رد  هـک  یدارفا 
.دنرب یم تذل  ینهذ  یاه  کرحم زا  مه  یفسلف و  یاه  ثحب

یواکجنک دـنریگ ، یم یناپ  هرمن  سایقم  نیا  رد  هک  یدارفا 
زکرمت دنـشاب  هتـشاد  مه  الاب  شوه  رگا  دـنراد و  یدودـحم 

.دنراد دوخ  یراک  هنیمز  دودحم  نیوانع  هب  یصاخ 

 

اه شزرا رد  فاطعنا 
ناحتما یارب  یگدامآ  یانعم  هب  اه  شزرا رد  یریذـپ  فاطعنا 

دارفا .تسا  یعامتجا  یـسایس و  یبهذم ، یاه  شزرا ددـجم 
یتنـس تاراختفا  رادـتقا و  شریذـپ  هب  لـیامتم  فطعنم  ریغ 

زا .دنیامن  ظفح  ار  تاراختفا  نیا  دـننک  یم یعـس  دنتـسه و 
فاطعنا .دنتـسه  هجوت  مک  یـسایس  یاـه  طاـبترا هب  ور  نیا 

ای ییارگ  بصعت  لباقتم  هطقن  دناوت  یم اه  شزرا رد  یریذـپ 
.دشاب ییارگ  مزج 

75%

37%
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یریذپ قفاوت مراهچ : لماع 
دامتعا

نیا رد  هک  یدارفا  .تسا  دامتعا  ندوب ، ریذپلد  تفـص  نیلوا 
هک دنراد  رواب  نیا  هب  شیارگ  دـنریگ ، یم ییالاب  هرمن  سایقم 

نیا رد  هک  یدارفا  .دنتـسه  تین  شوخ  راکتـسرد و  نارگید 
دنتـسه و کاکـش  نامگدب و  دـنریگیم ، یناپ  هرمن  سایقم 

.دنشاب کانرطخ  ای  راکفالخ  نارگید  تسا  نکمم  دننک  یم رکف 

62%
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ییوگ کر یگداس و 
ایر یب  کر ، دنریگ ، یم ییالاب  هرمن  سایقم  نیا  رد  هک  یدارفا 

هرمن ساـیقم  نیا  رد  هک  یدارفا  .دنتـسه  هداـس  فاـص و  و 
تــسود ار  ناـنآ  نارگید  دـنلیام  یلیخ  دـنریگ ، یم یناـپ 

راکبیرف ای  رگ  هلیح  ایر ، اب  دارفا  نآ  هک  دنچ  ره  دنشاب ، هتشاد 
دنناد و یم یعامتجا  یاهتراهم  همزال  ار  هویش  نیا  اهنآ  .دنشاب 
رد .دـننک  یقلت  هداس  ار  وگ  کر  یلیخ  صاخـشا  تسا  نکمم 

تارمن تاـبث  هک  دوش  هتفگ  تسا  رتهب  ساـیقم ، نیا  ریـسفت 
هک یدارفا  نینچمه  .دراد  دارفا  ریاس  هب  یگتسب  سایقم  نیا 
ار تقیقح  ـالامتحا  دـنریگ ، یم ناـپ  هرمن  ساـیقم  نیا  رد 

دنوریم هرفط  دوخ ، یعقاو  تاساسحا  نایب  رد  ای  دنناچیپ  یم
دارفا نیا  یگنرز  ای  ندوب  بلقتم  یاـنعم  هب  تلاـح  نیا  اـما 
غورد ساـیقم  کـی  ناونع  هب  دـیابن  ساـیقم  نیا  زا  .تسین 
روظنم هب  ای  همانـشسرپ  دوخ  یباـی  راـبتعا  روظنم  هب  جـنس ،

.دوش هدافتسا  دارفا  تقادص  شجنس 

37%
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یتسود عون 
هجوـت دـنریگ ، یم ییـالاب  هرمن  ساـیقم  نـیا  رد  هـک  یدارفا 

، دنناد یم یگدنـشخب  رد  ار  یـشوخ  دنراد ، نارگید  هب  یلاعف 
هب زاین ، ماگنه  هب  دنراد  تسود  دنریگ و  یم رظن  رد  ار  نارگید 

سایقم نیا  رد  یناپ  هرمن  هک  یدارفا  .دـننک  کـمک  نارگید 
لئاسم رد  تکرش  هب  هدوب و  روحمدوخ  دارفا  هیبش  دنریگ ، یم

.دنا هقالع یب  نارگید 

 

تیعبت
نیب یاهدروخرب  رد  یراتفر  یاه  یگژیو هب  طوبرم  تفص  نیا 

ساــیقم نـیا  رد  ییــالاب  هرمن  هــک  یدارفا  .تــسا  یدرف 
، دــنراذگب مارتـحا  نارگید  هـب  دــنراد  لــیامت  دــنریگ ، یم
، دننک شومارف  دنـشخبب و  دـننک ، ناهنپ  ار  دوخ  یرگـشاخرپ 
هک یدارفا  .دنتـسه  میالم  نتورف و  دننک و  یم لوبق  ار  مدرم 
وج تباقر  رگشاخرپ و  دنریگ ، یم سایقم  نیا  رد  یناپ  هرمن 

.دننک یم زاربا  ار  دوخ  یتحاران  یرورض ، عضاوم  رد  دنتسه و 

62%

37%
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عضاوت
نتورف دـنریگ ، یم ییـالاب  هرمن  ساـیقم  نـیا  رد  هـک  یدارفا 

یاراد لاح ، نیع  رد  دنـشاب  یم هجوت  یب  دوخ  هب  .دنـشاب  یم
رد هک  یدارفا  .دنـشاب  یمن زین  سفن  تزع  سفن و  هب  داـمتعا 

دارفا هک  دـننک  یم رکف  دـنریگ ، یم یناـپ  هرمن  ساـیقم  نیا 
زا نارگید  رظن  رد  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  دنتـسه ، ییانثتـسا 

.دننک هولج  ربکتم  ای  یضار  دوخ 

 

نارگید کرد 
ار نارگید  نتفرگ  رظن  رد  تیـساسح و  نازیم  ساـیقم ، نـیا 

ییـالاب هرمن  ساـیقم  نـیا  رد  هـک  یدارفا  .دریگ  یم هزادــنا 
یاه تسایـس رد  دنراد و  شیارگ  نارگید  یوس  هب  دنریگ ، یم

هک یدارفا  .دنتـسه  نانآ  یاهزاین  دارفا و  رادـفرط  یعامتجا ،
لمع درم  رت  شیب دـنریگ ، یم یناـپ  هرمن  ساـیقم  نـیا  رد 

ار دوخ  اهنآ  .دنوش  یم لسوتم  یمحر  لد  هب  رتمک  دنتـسه و 
هنالقاع و تامیمصت  هک  دنتسه  یدارفا  دنناد و  یم نیب  عقاو 

.دنریگیم درس ، قطنم  ساسا  رب 

50%

75%
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ندوب نادجو  اب  مجنپ : لماع 
یگتسیاش

هچ اـت  درف  هک  دوش  یم طوبرم  ساـسحا  نیا  هب  یگتـسیاش 
نیا رد  .تسا  رثوم  شیدـنا و  لام  ساـسح ، لـباق ، هزادـنا 

رد درف  تیلباق  یگدامآ و  هدـنهد  ناـشن  ـالاب  هرمن  ساـیقم 
یناپ هرمن  سایقم  نیا  رد  هک  یدارفا  .تسا  یگدنز  یبایزرا 

ساسحا دـنراد و  کـش  دوخ  ییاـناوت  هب  تبـسن  دـنریگیم ،
.دننک یم یگدامآ  مدع  یگتسیاشان و 

 

بیترت مظن و 
بترم یگتـسارآ و  یزیمت ، هناشن  ـالاب  هرمن  ساـیقم  نیا  رد 

رارق دوخ  حیحـص  یاـج  رد  ار  ایـشا  دارفا ، نیا  .تسا  ندوـب 
، دنریگ یم یناپ  هرمن  سایقم  نیا  رد  هک  یدارفا  .دـنهد  یم

بترم اـن  یدرف  ار  دوـخ  دنتـسین و  نداد  ناـمزاس  هب  رداـق 
نکمم دیدش  دایز و  یلیخ  بیترت  مظن و  .دـننک  یم فیـصوت 

.دوش یساوسو  تیصخش  لالتخا  هب  رجنم  تسا 

62%

37%
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یسانش هفیظو 
" هناـهاگآ ندرک  هرادا   " یاـنعم هب  یتهج  زا  ندوب  نادـجو  اـب 

هفیظو ناوـنع  هب  ندوـب  نادـجو  اـب  زا  هـبنج  نـیا  تـسا و 
هرمن سایقم  نیا  رد  هک  یدارفا  .تسا  هدش  دادملق  یـسانش ،

دنتـسه و دـنبیاپ  ناش  یقالخا  لوصا  هب  دـنریگ  یم ییـالاب 
.دـنهد یم ماـجنا  قیقد  روـط  هب  ار  ناـش  یقـالخا  تادـهعت 
لیاسم اب  دـنریگ ، یم ناپ  هرمن  ساـیقم  نیا  رد  هک  یدارفا 

رد تسا  نکمم  دـننک و  یم دروخرب  یقاـفتا  روط  هب  یقـالخا 
.دنیامن داجیا  یدامتعا  یب  لالقتسا و  مدع  ساسحا  نارگید 

 

یراک تخس شالت و 
حطـس دـنریگ ، یم ییـالاب  هرمن  ساـیقم  نیا  رد  هـک  یدارفا 
فادها هب  ات  دننک  یم راک  تخس  یلیخ  دنراد و  ییالاب  یوزرآ 
یگدنز رد  دنتسه و  دنمفده  یعاس و  دارفا ، نیا  .دنسرب  دوخ 
سایقم نیا  رد  هک  یدارفا  .دـنراد  یبوخ  یهد  تهج  تردـق 

یارب دنتــسه و  لـبنت  لاـح و  یب  دـنربگ ، یم یناـپ  هرمن 
دنتـسین و تمه  دنلب  نینچمه ،  .دـننک  یمن شالت  تیقفوم 
زا اـبلاغ  دارفا  نیا  .دـننک  هولج  فدـه  یب  یدرف  تسا  نکمم 

.دنتسه یضار  الماک  دوخ  تیقفوم  ناپ  حطس 

75%

62%
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یراد نتشیوخ
نداد ماجنا  هب  عورـش  رد  درف  ییاناوت  سایقم ، نیا  زا  روظنم 

اه یگنتلد مغر  یلع  نآ ، لیمکت  تهج  رد  راک  همادا  فیاظو و 
هدنهد ی ناشن  الاب  هرمن  سایقم ، نیا  رد  .تساه  یگتفشآ و 

.تساهراک نداد  ماـجنا  یارب  دوخ  کـیرحت  رد  درف  ییاـناوت 
زاـغآ رد  دـنریگ ، یم یناـپ  هرمن  ساـیقم  نیا  رد  هک  یدارفا 
همادا زا  یناسآ  هب  دـننک ، یم هحماسم  یمومع  یاهراک  ندرک 
یتحار لایخ و  یگدوسآ  قاتـشم  بلغا  دـننام و  یم زاـب  راـک 

، یگدزباتـش یاه  تیعقوم رد  یناـسآ  هب  دارفا  نیا  .دنتـسه 
.دنوش یم جیگ 

 

یریگ میمصت  رد  طایتحا 
زا لبق  ندرک  رکف  هب  دارفا  لیامت  دـح  هب  طوبرم  ساـیقم  نیا 

هدنهد ناشن  الاب  هرمن  سایقم ، نیا  رد  .تسا  لمع  هب  مادـقا 
یدارفا .تسا  روما  نداد  ماجنا  رد  درف  طایتحا  دایز و  لـمات 

دنتسه و لمات  یب  دنریگ ، یم یناپ  هرمن  سایقم  نیا  رد  هک 
رد .دننک  یم لمع  ای  هدرک  تبحص  نآ ، تاعبت  هب  هجوت  نودب 

یرایتخا یب  هدـنهد  ناشن  ناـپ  یلیخ  هرمن  ساـیقم ، نیا 
زا یتحار  هب  دارفا  نیا  هک  دشاب  یم نآ  زا  یکاح  تسا و  دارفا 

.دننک یم رظنفرص  دوخ ، تامیمصت 

50%

62%
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