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شیپ تسشن ثحبی هصالخ

قالخاییارگ تینیعِیهاوخ نییبت هیلع »یعبنم یب« لالدتسا´
یقالخا تامازلا :قالخایسانش یتسه زاهناروابادخنییبت زا مودی هخسن´
 :یقالخا تامازلای هخسن زایا هنومن ،قالخایسانش یتسه زاهناروابادخنییبت´
رشب قوقحناینب باب ردفورتسرتلو
یقالخا تامازلا زاهناروابادخنییبت رب دراوتالاکشا هبیا هچابيد´



نآ هبخساپ ویهلای هدارایریذپان فلختلاکشِا

 تامازلایتخانش یتسهرگ نییبت یهلای هدارا رگا .تسا )ینوکیف نک(ریذپان فلخت یهلای هدارا´
 زا ناهج رد هظحل رههک نآ لاح ،دش دنهاوخریذپان فلخت یقالخا تامازلاهاگ نآ ،دوش عقاو یقالخا
 یقالخا تامازلایتخانش یتسهرگ نییبتدناوت یمن یهلای هدارا سپ .دوش یم فلخت یقالخا تامازلا
.دوش عقاو
یهلاینیوکتی هدارا،تساریذپان فلختهچ نآ.یعیرشتی هداراابینیوکتی هدارانایمزیامت:خساپ´
قباطم ناسنا یدازآ و تسا ناسنا یدازآ یهلایعیرشتی هداراضرف شیپ.یعیرشتی هداراهنتسا
ریذپ فلخت هجیتن رد ادخیعیرشتی هدارا .ناسنا یوس زا دب راک ماجنا رب تردق ینعی یقلت کی
  .دیآ دیدپ یقالخا تامازلایسانش یتسه زاهناروابادخ نییبت رد یضقانتهک نآ یب ،تسا



نآ هب  خساپ و ینییآدوخلاکشِا

 زا هندنک یوریپ دوخ نورد زا هتساخربِیهاون و رماوا زا درف هک دراد ار نآ یاضتقا یقالخا ینییآدوخ´
 زاهناروابادخ نییبت سپ .تسا یقالخا لمع تلاصا طرش ینییآدوخ .ینوریب یعبنمیهاون و رماوا
 .تسا لطاب هجیتن رد و تسا ینییآدوخ ضقن ،یقالخا تامازلا
 هب لمع عقوم درف هک درادنیترورض یقالخا تامازلا زاهناروابادخ نییبت رد :لاکشِا هب لوا خساپ´
 هن تسایتخانش یتسه ،نییبت نیا .تسا ادخ فرط زا تامازلا نیا هک دنادب تامازلا
 .یتخانش تفرعم
اه نآ ریسفت ویزاس هدایپردهکدشاب یروطدناوت یمیهلایهاونو رماوا:لاکشِاهبمودخساپ´

 ظفح یارب ار هاریهاون و رماوانیاندوبمهبمویلکالثم.دنامبظوفحمرشبیدازآو ینییآدوخ
 .دنک یم زاب رشب ینییآدوخ



نآ هب  خساپ و هدارایگدنسبانلاکشِا

 فرصهک نیا لثم تسرد ،هن ؟دشاب یقالخا مازلارگ نییبتدناوت یم ادخی هدارافرِص ایآ´
 هک دنک مازلا ارمدناوت یمندنک یم تیلبی هبلاطم وهدناتسیا هزوم رانک هک یسک رهی هدارا
 مهم )هزوم رومأم الثم(رگ هبلاطم درف هاگیاج هکلب مزادرپب هزوم هب دورو یارب رالد تسیب
 .تسا
 مهمرگ مازلا هاگیاج ونأش و )ادخی هدارا یتح( مازلا نیبت یارب تسین یفاک هدارا فرص سپ´
.تامازلا نییبت یارب تسا
ی هداراهن تسا قالخارگ نییبت یهلاقلطم لامک هک داد خساپ روط  نیاناوت یم ار لاکشانیا´

 .تسا قالخارگ نییبت تسا یهلاقلطم لامک زا یشان نوچ یهلای هدارا .یهلا فرص



نآ هب  خساپ و قالخایگدش یهاوخبلد لاکشا لوای هخسن

 نتشک لثم یراک هب ادخ رگاهاگ نآ ،درک نییبت یهلایهاون و رماوا ساسا رب ار یقالخا تامازلا رگا´
ناهانگ یب نتشک هک تفریذپناوت یمن اما ،دوش یمروآ مازلااقالخا یراک نینچ ،درک رماناهانگ یب
 .درک نییبت یهلایهاون و رماوا ساسا ربناوت یمن ار یقالخا تامازلا سپ ،دشابروآ مازلااقالخا
ناهانگ یبنتشکهبروتسددنوادختسالاحمهکتسایا هنوگهبیهلاقلطملامک:خساپ´
.دهدب
یقالخاریغدناوت یمنادخ:دوش یم هدیشک شسرپریزهبدنوادخیدازآ:خساپهب۱ لاکشا´
.دشاب
تردقاه مدآهکیلاحرد:دوش یمرتربادخزا ناسناهطقنکیردمک تسد:خساپهب۲لاکشا´
.تشاد دهاوخندبراکربتردقادخ،دنراددبراکرب



 رد یبیکرت هاگدید و قالخایگدش یهاوخبلد لاکشا مودی هخسن
نآ هب خساپ

.تساهدرکهداراهنوگنیا دنوادخ هک تسا تسردان/تسرد ور نآ زا افرص یلمع دینک ضرف.۱´
.دوش یم یهاوخبلد الا و دشاب هتشاد دوجو ادخی هدارا یارب یلیلد یتسیاب .۲´
 هک تسا لیلد نآ ،دنک یم یهن و رما ادخ هک یلمع یتسردان ای یتسرد یارب دشابهتشاددوجویلیلدرگا.۳´
.ادخی هدارافرِص هندوش یم لمع یتسردان ای تسرد بجوم
.تسین لعف کی یتسردان ای یتسرد لیلدادخی هدارافرص،سپ´
 اطخیقالخا تامازلا زاهناروابادخ نییبت ،دشابن لعفکییتسرداناییتسرد لیلدادخی هدارافرصرگا´
.دوش یم
ی هسلج رد ودنیوگ یم یبیکرت هاگدید نآ هب هک تسا هتفرگ لکش یهاگدید ،لاکشا مودی هخسن هب خساپ رد´
   .درک میهاوخ ثحب نآ زا هدنیآ
.دیاب ییاهر مودی هخسن لاکشا زا ات دهد رارق یهلای هدارا زارت یداینب ار یقالخا یبوخدهاوخ یم هاگدید نیا´


