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 ھعماج حطس رد یعامتجا یناور تیامح
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  .دوب
 
 1405 ایدیماراپ :دیلوت و نیازید
 2009 لاس کرامند روشک رد هدش پاچ
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 یعامتجا یناور تیامح یارب رمحا لالھ و خرس بیلص یاھ تیعمج یللملا نیب نویساردف ھعجارم زکرم
 
 یناور تیامح - یشزومآ ھتسب زا تمسق مادک نتخاس دوخ زا ای ھمجرت شھاوخ ھکیتروص رد ً◌افطل
 زکرم .دیوش سامت رد یعامتجا یناور تیامح ھعجارم زکرم اب ،دیشاب ھتشاد ار ھعماج حطس رد یعامتجا
 نایب ار عبنم ھنوگچ ھکنیا دروم رد تامولعم لومشب ار رتشیب داوم یعامتجا یناور تیامح یارب ھعجارم
  .دومن دھاوخ ایھم امش یارب درادب
 psychosocial.center@ifrc.org  :لیمیا

 
 .دشابیم ھعماج حطس رد یعامتجا یناور تیامح یشزومآ ھتسب زا یا شخب کی ناگدننک کارتشا باتک
 
  :ۀدنریگربرد یشزومآ ھتسب

 
 
 
   یشزومآ عبانم ناگدنھد شزومآ باتک            ناگ هدننک کارتشا باتک                             یعامتجا یناور تالخادم  باتک

 راتفگ شیپ
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 یارب یللملا نیب نویساردف ھعجارم زکرم .دشابیم یربج رما کی ھکلب هدوبن یباختنا تیلاعف کی یعامتجا یناور تیامح ،نارحب کی رد
  .دیامنیم تیلاعف ناراکاضر و نادنمراک ،ناگ هدنوش دیفتسم تحص دوبھب تھج 1993 لاس زا یعامتجا یناور تیامح
 گنج ،یعیبط ثداوح ھب ات دشابیم مھم رایسب ناھج حطس رد یعامتجا یناور یاھ تیفرظ تیوقت ھک میا ھتخومآ ارنیا ام نامز تشذگ اب
 یراکمھ :مینکیم زکرمت لیذ کیژیتارتسا یاھ ریسم یالاب ام قوف فادھا ندروآ تسدب یارب .میشاب وگباوج تحص ھب طوبرم لیاسم و
 و یسیلاپ فاشکنا و ،شناد یاقترا و تیامح ،ناراکاضر و نادنمراک تیفرظ یاقترا ،یلم یاھ تیعمج یزاس تیفرظ ،یتایلمع
  .یژیتارتسا
 
 ندرب دنلب ،یلم یاھ تیعمج تیفرظ یاقترا داجیا یارب ام یعاسم زا شخب کی ھعماج حطس رد یعامتجا یناور تیامح یشزومآ ھتسب

 رگید یاکرش و ،رمحا لالھ و خرس بیلص تضھن یارب دیفم رازبا کی نیا ات میدنموزرآ .دشابیم ناراکاضر و نادنمراک شناد حطس
  .ددرگ عقاو یعامتجا یناور تیامح ھحاس رد یراک
 
 نامدیو انان
 یللملا نیب نویساردف یعامتجا یناور تیامح یارب ھعجارم زکرم سیئر و حیحصت ریدم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یللملا نیب نویساردف یعامتجا یناور تیامح یارب ھعجارم زکرم تیاس بیو رد

https://pscentre.org رد ار دوخ و هدومن تفایرد ار یفاضا یشزومآ داوم امش 
 هدومن رتسجار راوھام یکینورتکلا ھمانربخ و "نارحب اب  هزرابم" راوعبر ھلجم ندروآ تسدب
  .دیناوتیم
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 10                رمحا لالھ و خرس بیلص یاھ تیعمج یللملا نیب نویساردف

 10                  تیرومام و شقن

 12                     ناشن و لوصا

 13                          یعامتجا یناور تیامح یارب ھعجارم زکرم

 

 17                         یعامتجا یناور تیامح و ینارحب تاعوقو – 1 لصف

 18                 ؟تسیچ ینارحب ھعقاو

 20                ؟تسیچ یعامتجا یناور تیامح

 23 یعامتجا یناور تیامح یاھ یدنمزاین

 24 ناراکاضر و نادنمراک شزومآ

 27                         نآ اب ھلداجم و یناور راشف – 2 لصف

 27            ؟تسیچ یناور راشف

 28                  یناور راشف میالع

 29                  دیدش یناور راشف

 32              ھثداح زا دعب یناور تامدص و یگ هدرسفا ،بارطضا

 33           یناور راشف اب ھلداجم

 35                  هدش کمک ھلداجم

 37                صصختم کی کمک ھب ھعجارم

   41                                 گوس و ھعیاض – 3 لصف

  41                   ؟تسیچ ھعیاض

 42               لومعم یاھ لمعلا سکع و ینآ ھعیاض
  42 

 45               ھعیاض لباقم رد لمعلا سکع کی – گوس

 47              یبایافش ھسورپ زا مھم شخب کی – یعامتجا تیامح
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 49                  ؟دومن کمک دیاب ھنوگچ

 

   51                         ھعماج حطس رد یعامتجا یناور تیامح – 4 لصف

 51               ھعماج حطس رد یعامتجا یناور هافر جیورت

 52                دھدیم لکش ار درف کی عامتجا

 53               دنراد رارق یناور راشف تحت ھکیعماوج

 54                 ریذپ بیسآ یاھ پورگ

 55                 ھعماج حطس رد تیامح

 57         ھعماج حطس رد یعامتجا یناور یاھ تیلاعف

 61           ؟دنشاب هدامآ دنناوتیم عماوج ھنوگچ
    63                         هدننک تیامح ھمھافم و یناور ھیلوا یاھ کمک – 5 لصف

  64                یناور ھیلوا یاھ کمک نتخاس مھارف

 64            تقو تشذگ نایرج رد بسانم تیامح و یعامتجا یناور یاھ لمعلا سکع

 66                  یتیامح ھمھافم

 72                 یتیامح ینوفیلیت یاھ سامت

 73                 یتیامح یاھ پورگ

    75                              لافطا – 6 لصف

 75                 لافطا یتسردنت و ظفحت

 77                لافطا ربارب رد یراتفر دب و تنوشخ

 79            یناور یاھ راشف زا ولمم یاھ دادیور ربارب رد لافطا یاھ لمعلا سکع

 81               یراتفر دب و تنوشخ ربارب رد لافطا یاھ لمعلا سکع

 81                لافطا بناج زا گوس یاھ لمعلا سکع

 82                 دننکیم ھلداجم ھنوگچ لافطا

 83                درک کمک ار لافطا دیاب ھنوگچ

    93                           ناراکاضر و نادنمراک تیامح – 7 لصف
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        93         ناراکاضر و نادنمراک رد یناور راشف

 94               ناراکاضر و نادنمراک رد یناور راشف بابسا

 94                  یگتسخ میالع

 96                ناراکاضر و نادنمراک زا تبقارم

 97                  اتمھ تیامح

 99                  دوخ زا ھجوت

     103                                 رتشیب تاعلاطم یارب تاداھنشیپ و تاغل تسرھف

 

     110                                  یعامتجا یناور تیامح یارب دومنھر :ھمیمض
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 ناگ هدننک کارتشا باتک

 ھمانساپس
 و رورم رد ً◌اعیسو ناھج رساترس زا ھک بط ناروتکد و یعامتجا یناور نیصصختم کارتشا زا ساپس راھظا
  .دندومن یراکمھ باتک نیا داجیا ھسورپ

 

 :حیحصت ریدم

 نمیدیو انان

 

  :ناگدننک یراکمھ و حیحصت

 رنیالریب رتیپ ،اشاکا نازوس ایھ ،ریگا یدنیو

  ،نیوج ارابراب ،ریتودسانوج نیلیا ،ملوھریف یدوج ،نسنتسیرک نیل

  ،نسنتسیرک یکریل نسلیا ،نسناھ لینرپ ،نسناھ-لوج سیول

 ،سوریان تچیربمل انایویو ،ینوم نیروام ،رگیارک سیول

 یرتی ھتسھ ،رمروھت کروج رودیرگیس ،ریتس نودروگ الیجنا ،لیگیر نفیتسا

 

 یراکمھ یارب لیذ یاھ داھن ینادردق ناھاوخ یعامتجا یناور تیامح یارب یللملا نیب نویساردف ھعجارم زکرم
  :دشابیم ھیرشن نیا رد اھنآ میقتسم

                       یوران روشک خرس بیلص 

  دنلسیآ روشک خرس بیلص

 کرامند روشک خرس بیلص

 

  :میئامنیم ساپس راھظا ھیرشن نیرد اھنآ یکینخت یراکمھ یارب لیذ یاھ داھن زا ام ً،اتوالع
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 ،اکیمج روشک خرس بیلص ،ھسنارف روشک خرس بیلص ،اداناک روشک خرس بیلص ،شیرتا روشک خرس بیلص
  .ماھگنیتون نوتنھوپ و نگاھنپوک نوتنھوپ

  یوتحم

 یفرعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 10 یفرعم

 17 یعامتجا یناور تیامح و ینارحب تاثداح  1 لصف

 27 نآ اب ھلداجم و یناور راشف  2 لصف

 41 گوس و ھعیاض  3 لصف

 51 ھعماج حطس رد یعامتجا یناور تیامح  4 لصف

 63 هدننک تیامح ھمھافم و یناور ھیلوا یاھ کمک  5 لصف

 75  لافطا    6 لصف

 93 ناراکاضر و نادنمراک تیامح    7 لصف

 103 رتشیب تاعلاطم یارب تاداھنشیپ و تاغل تسرھف
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 یاھ ھناخ ای ناتسود ،یگدنز مدرم و دوشیم عقاو لحم کی رد یحص لجاع یاھ دادیور ای و گنج ،ھعجاف ھکینامز
 یدیما ان و رھق ،مغ ،ینھذ یاھ راشف .دوشیم ررضتم نآ ۀجیتن رد ناسنا تروصرھ رد ،دنھدیم تسد زا ار دوخ
 و تاساسا تالاح نیرد مدرم یارب یعامتجا یناور تیامح ندومن مھارف .دشابیم ھنحص نآ ریوصت زا یئزج کی
 نیا  یاھ لوصا   و تیرومام ،خیرات رگنایامن ھمدقم نیا .دزاسیم نایامن ار رمحا لالھ و خرس بیلص یاھ شزرا
  .دریگیم یفرعمب ار یعامتجا یناور زکارم تیلاعف و راک و تضھن

 ایلاتیا یونیرفلوس رھش دراو یسیوس ناوج درم کی ،تنانود یرناھ ھکینامز 1859 لاس رد خرس بیلص ۀروکفم
 دودح رد .دمآ دوجوب ،تشاد نایرج گنج ییاینادرس-وکنارف ۀھبج و شیرتا یروتارپما نایم نامزنآ رد و دش

 تبقارم و ھجوت ھنوگ چیھ یمخز دارفا یارب و دندوب گرم تلاح رد ای و ھتفر نیب زا گنج نادیم رد درم 40000
 یارب هدومن ھتسب ار حورجم رکاسع یاھ مخز ات دومن میظنت و عمج ار لحم مدرم تنانود یاقآ .تشادن دوجو یبط
  .دنیامن مھارف شیاسآ و اذغ اھنآ

 دنوشیم یمخز گنج رد ھکیناسک یارب ات دومن تساوخرد یلم ھیریخ یاھ تیعمج داجیا یارب یو ،تشگرب نیح
  .دوشگ اوینیژ ۀدنیآ یاھ نویسناونک یارب ار هار بیترت نیدب ھک دیامن کمک

 یارب یللملا نیب یناسر دادما ۀتیمک ،تنانود لومشب ییاوینیژ درم جنپ ھکینامز 1863 لاس رد خرس بیلص
 نیا لوبمس ای ناشن .دش یمسم خرس بیلص یللملا نیب ھتیمک مانبْ ادعب ھک دیدرگ داجیا ،دنداھن ءانب ار نیحورجم
  .سیوس روشک قریب سکعرب – تسا ھتفرگ رارق دیفس ۀحفص کی یور رد ھک هدوب گنر خرس بیلص کی ھتیمک

 

 تیرومام و شقن

 

 رمحا لالھ و خرس بیلص یاھ تیعمج یللملا نیب نویساردف
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 داھن نیرتگرزب رمحا لالھ و خرس بیلص یاھ تیعمج یللملا نیب نویساردف
 ،داژن ،تیلم نوچ ضیعبت تشادرظنرد نودب ھک دشابیم ناھج رد ھناتسودرشب

 مدرم ھب ار دوخ یاھ یراکمھ یسایس یاھ هروکفم و یھورگ ،یبھذم دیاقع
 ات دشوکیم رمحا لالھ و خرس بیلص یللملا نیب نویساردف .دزاسیم مھارف
 یارب ھناتسودرشب یناسر کمک رد ار ناھج تردقرپ عماوج ھناراکاضر تروصب
 اب ،دنا ھتسب عماوج نیا ھب دیما مشچ و هدوب نارھب و بیسآ راچد ھک یاھناسنا
 تلاسر و تیرومام .دیامن یراکمھ اھنآ قوقح یواست و راقو تشادرظنرد

 یگدنز ،تردقرپ عماوج یاھ یراکمھ ندروآرد شخرچ رد و ندومن جیسب ۀعیرذ ات تسنیا یللملا نیب نویساردف
  .دشخبب دوبھب ار ریذپ بیسآ یاھناسنا

 لالھ و خرس بیلص یاھ تیعمج یاضعا 185 زا لکشتم ھک هدیدرگ سیسأت 1919 لاس رد یللملا نیب نویساردف
 یاھ تیعقوم رد یگدنیامن 60 زا شیب و هدوب عقاو اوینیژ رھش رد نآ یزکرم رتفد ای یاشنالاراد ھک دشابیم رمحا
   .دیامن تیوقت ناھج رساترس رد ار ھیریخ یاھ تیلاعف ات ھتشاد کیژیتارتسا

 اب ارنآ و هداد ماجنا اھ ھعجاف  و ثداوح ناینابرق ھب کمک یارب ار یناسر دادما یاھ تایلمع یللملا نیب نویساردف
 راھچ ھب زکرمتم نویساردف نیا یاھ تیلاعف .دیامنیم اجکی یلم یاھ تیعمج تیفرظ تیوقت تھج یفاشکنا یاھراک
  :دشابیم لیذ یساسا ھیحان

 یرشب یاھ شزرا یاقترا •
 ثداوح ھب خساپ •
 ثداوح یارب یگدامآ •
 ھعماج تبقارم و تحص •

 هرکذتم تاحاس رد نویساردف نیا یاھ تیلاعف یمامت رد ًءانب و دشابیم یتایح و مھم رایسب یعامتجا یناور یراکمھ
  .تسا هدیدرگ مغدم قوف

 خرس بیلص یللملا نیب تضھن یازجا ھس زا یکی رمحا لالھ و خرس بیلص ی اھ تیعمج یللملا نیب نویساردف
  .دشابیم خرس بیلص یللملا نیب ھتیمک و یلم ی اھ تیعمج لماش رگید ءزج ود ھک دشابیم رمحا لالھ و

 ، ثداوح رد یناسر دادما لماش ھک ھناتسودرشب یاھ تیلاعف ھحاس رد ار تامدخ ھلسلس کی یلم یاھ تیعمج
 یناور تیوقت تامدخ اھنآ تیرثکا ھک دنھدیم ماجنا دوخ یاھ روشک رد ،دشابیم یعامتجا و یحص یاھ ھمانرب
 موزل تروص رد و هدومن کمک رثأتم دارفا ھب زین گنج نایرج رد یلم یاھ تیعمج .دریگیمربرد زین ار یعامتجا
  .دنیامنیم یراکمھ زین یماظن یبط تامدخ اب

 تنوشخ و گنج ناینابرق راقو و یگدنز تظافح نآ ھناتسودرشب تیرومام ھک تسیداھن خرس بیلص یللملا نیب ھتیمک
 تالاح رد ار یللملا نیب یناسر کمک یاھ تیلاعف ھتیمک نیا .دیامنیم یراکمھ و کمک اھنآ یارب و هدوب یلخاد یاھ
    .دزاسیم گنھامھ و هدومن یربھر تنوشخ و گنج
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 ناگ هدننک کارتشا باتک

 

 یساسا لوصا

  :دشاب راوتسا لیذ یساسا لوصا ینبمرب ھشیمھ دیاب رمحا لالھ و خرس بیلص تضھن یاھ تیلاعف

 یتسود رشب .1

 ھب نآ فدھ .دیامن ضیعبت نودب کمک گنج نادیم نایمخز ھب ھک دمآ دوجوب مارم نیا ھب رمحا لالھ و خرس بیلص یللملا نیب تضھن
 .تسا رشب عون ھب مارتحا زا نانیمطا و تحص و یگ هدنز ظفح نآ دصقم .تسا یرشب مالآ یریگولج و لیلقت یلم و یللملا نیب حطس
 .دنکیم جیورت و قیوشت مدرم نیب رد ار رادیاپ حلص و یراکمھ ،یتسود ، ھبناجود مھافت نیا

  یرادبناج مدع .2

 ار دارفا مالآ اھ جنر ھک دنکیم ششوک نیا .دوشیم یسایس تایرظن و هورگ ،یبھذم دیاقع ،داژن ،تیلم ظاحل زا ضیعبت مدع ثعاب نیا
 .دوشیم هداد تیولوا تاعقاو نیرتلجاع ھب نآ ساسا ھب ھک ،دنکیم یئامنھر ارام ھک هدوب اھنآ یدنمزاین اھنت و اھنت رایعم و ،دھد نیکست

 یفرطیب .3

 ای یبھذم ،یداژن ،یسایس یاھلادج رد دیابن تقو چیھ و دوش عقاو فرط اھ تموصخرد ھک دیابن تضھن ،رادماود دامتعا رطاخب
 .دوش لیخد یکیژولویدیا

 تیلالقتسا .4

 ،روشک هذفان نیناوق زا تعاطا و یرشب تامدخ ھطبار رد اھ تموکح اب اھنآ ندوب یکمک دوجواب یلم یاھ تیعمج .تسا لقتسم تضھن
  .دنیامن لمع تضھن لوصا ھب تقباطم رد ھک دنشاب رداق نیا ھب تقورھ رد اھنآ ھک ات دیامن ظفح دوخ یراتخم دوخ و لالقتسا ھشیمھ دیاب

 ھناراکاضر تامدخ .5

 .درادن تعفنم رطاخب یزورآ و میمصت ھنوگچیھ تسا راکاضر ناسر دادما تضھن کی نیا

 ت دحو .6
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 ھناتسودرشب راک دیاب نآ .دشاب هدوشگ ھمھ یارب و هدوب یناگمھ دیاب نآ و .دناوتیم هدوب رمحا لالھ ای خرس بیلص کی اھنت تکلمم کی رد
 .دھدب ھمادا دوخ ورملق قیرط زا ار

 تیلومش ناھج .7

 لابق رد یواسم فیاظو و اھتیلوئسم و دنراد یواسم ماقم یلم یاھ تیعمج مامت نآرد ھک ،رمحا لالھو خرس بیلص یللملا نیب تضھن
 .دشابیم یناھج حطس ھب دنراد رگیدکی ھب کمک

 اھ ناشن
 دیفس نیمز رد ھک – رمحا لالھ و خرس بیلص – دنکیم هدافتسا دوخ لوبمس ثیحنم ار یناھج هدش ھتخانش ناشن ود یللملا نیب نویساردف
  .دراد رارق لیطتسم کی

 لاس رد رمحا لالھ ھمالع .دش لوبق 1864 لاس رد اوینیج نویسناونک نیلوا رد خرس بیلص ناشن .دنراد ینالوط ھچخیرات کی اھ ناشن
 یاھ روشک زا یرایسب رد زورما رمحا لالھ لوبمس .دش ھتخانش اوینیج نویسناونک طسوت 1929 لاس رد و ریاپمیا نمتوا طسوت 1876

  .دوشیم هدافتسا خرس بیلص ناشن ضوع رد یمالسا

 ھتخانش تمالع کی الاح زین تسا گنر خرس لاتسرک کی ھک یموس ناشن کی ،2005 لاس رد یفاضا لوکوتورپ نیموس قیدصت اب
 یارب دیدج تاناکما ندومن داھنشیپ اب .دشابیم ،دراد رمحا لالھ و خرس بیلص ھک یا تیثیح نیع اب و هدوب یللملا نیب نیناوق تحت هدش
 تضھن دھعت موس ھمان تقفاوم ای لوکوتورپ ،دشابیم خرس لاتسرک زا هدافتسا ناھاوخ ھکیتالایا و یلم یاھ تیعمج یفرعم و تظفاحم
  .درادیم حیضوت دازآ و فرطیب ھناتسودرشب یناسر دادما تیلاعف رد ار

 

 

 

 یناسر کمک لومعم یاھ ھمانرب هوالعرب .تسا هدومن لیمحت ماع مدرم یالابرب ار یدایز تاراسخ ریخا ھھد یاھ گنج و ثداوح
 یاھ تیعمج یللملا نیب نویساردف ،نکسم و بآ ،اذغ ندومن مھارف دننام هرثأتم دارفا ھیلوا و یکیزف یاھ یدنمزاین ھب ییوگ خساپ تھج

 یناور یاھ شجنر نآ یط ھک دنا هدومن داجیا ار یاھ ھمانرب ھناتسودرشب یناسر دادما یاھ داھن رگید لومشب رمحا لالھ و خرس بیلص
  .دنیوگیم خساپ زین ار هرثأتم دارفا یعامتجا و

 نوزفا زور یاھ ھتشون رد گنج و ثداوح زا یشان یعامتجا و یناور تاریثأت ،یللملا نیب عماوج فاشکنا ھب ور و موادتم ھقالع
 کیً اتبسن نیا .تسا هدیدرگ المرب ،یعامتجا یناور ھصرع رد یراکمھ یارب عبانم و اھ هژورپ شیازفا و یعامتجا یناور یدنمتحص
  .تسا ندش رھاظ تلاح رد رتشیب یعامتجا یناور تیامح تیرثؤم دروم رد دھاوش و هدوب دیدج ھتشر

 ثیحنم ار )PSP( یعامتجا یناور تیامح ھمانرب ،1991 لاس رد یللملا نیب نویساردف
 اب یراکمھ روظنمب .تخادنا هارب تبقارم و تحص ھصرع رد یومیمض ھمانرب کی
 زکرم یللملا نیب نویساردف و کرامند روشک خرس بیلص ،ھمانرب نیا قیبطت رد نویساردف
 1993 لاس رد زایتمارپ زکرم کی ثیحنم یناور تیامح یارب ار یللملا نیب ھعجارم
 تیامح یارب ھعجارم یللملا نیب زکرم ھب ار دوخ مان زکرم ،2004 لاس رد .دومن سیسأت
  .داد ریغت )PS Center( یعامتجا یناور

 تیعمج ،زایتمارپ زکرم کی ثیحنم یعامتجا یناور تیامح یارب ھعجارم یللملا نیب زکرم
 یارب ھعماج حطس رد یعامتجا یناور تامدخ داجیا رد ار رمحا لالھ و خرس بیلص یاھ

  .دیامنیم کمک دنا هدیدرگ رثأتم ینارحب تافآ و تاثداح زا ھکیتاحاس

  :ات تسا ممصم PS Center ای یعامتجا یناور تیامح یارب ھعجارم یللملا نیب زکرم

 یعامتجا یناور تیامح یارب ھعجارم زکرم
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  .دیازفایب اھ گنج و ثداوح نایرج رد یعامتجا یناور یاھ لمعلا سکع درومرد ار ھماع یھاگآ حطس •
  .دشخبب لیھست ار یعامتجا یناور تیامح •
  .دھد فاشکنا ار ھلداجم یاھ مزیناکیم و یعامتجا یاھ ھکبش هداعا •
  .دزاسب رداق ریذپ بیسآ یاھ پورگ یعامتجا یناور یاھ یدنمزاین ھب رتھب ییوگخساپ و کرد رد ار یلم یاھ تیعمج •
  .دیامن یناور یاھ کمک ناراکاضر و نادنمراک یارب و هداد ھعسوت ار ناگ هدننک تبقارم تبقارم •

 ھلخادم یناسر کمک یاھ تیلاعف ردً امیقتسم هرثآتم دارفا اب دوخ )PS Center( یعامتجا یناور تیامح یارب ھعجارم یللملا نیب زکرم
 رد دوخ ناراکاضر و یلحم نادنمراک ھعیرذ اھنآ ات دیامنیم کمک ار خرس بیلص و رمحا لالھ یاھ تیعمج هرکذتم زکرم ھکلب ،دنکیمن
  .دیامن یراکمھ یوقطنم و یلحم یعامتجا یناور یویامح یاھ ھکبش داجیا رد و هدومن ھلخادمً امیقتسم یناسر دادما یاھ تیلاعف عون نیا

 

 

 ناگ هدننک کارتشا باتک

 شقن ،تسا هدش ھیھت ")PS Center( یعامتجا یناور تیامح یارب ھعجارم یللملا نیب زکرم" طسوت ھک ناگ هدننک کارتشا باتک نیا
 افیا یامتجا یناور تیامح ھصرع رد ھک اھنآ یاھ تیلاعف و تامدخ دروم رد ار خرس بیلص و رمحا لالھ فاشکنا ھب ور و لاعف
 دنا ھتفگ خساپ نآ ھب و هدومن ھبرجت لجاع و یرارطضا تالاح رد عماوج و اھ هداوناخ ،دارفا ھک یا شور .دزاسیم سکعنم ،دننکیم
 کدنا دادعت کی .دندرگیم بلاغ و هدمآ قیاف طیارش نیرتلکشم یالاب و هدوب ریذپ فاطعنا دارفا رثکا .دشابیم توافتم رگیدمھ زاً اعیسو
  .دنشاب ھتشادیم کمک ھب زاین موادم و ینالوط ضارعا اب ھلماعم و هزرابم رد دارفا

 یعامتجا یناور تیامح و یناور تحص )IASC(  یورادالا نیب ھتیمک زا یگزاتب و )Sphere Project( ریفسا هژورپ زا یاھ دومنھر
 ھحفص ھب یطابترا فلا ھمیمض .تسا ھتفای رکذت باتک نیرد ً◌اتدمع ھک هدومن یفرعم ار رمحا لالھ و خرس بیلص یاھ تیلاعف و اھراک
  .درادیم ھیارا یعامتجا یناور تیامح یارب ار یدیلک یاھ دومنھر نیزا ی ھصالخ کی و هداد یتنرتنا یاھ

 هدنریگربرد ھک یرارطضا طیحم رد یعامتجا یناور تیامح و یناور تحص دروم رد )IASC( یورادالا نیب ھتیمک یراک پورگ
 و WHO(، UNICEF( ناھج یحص نامزاس دننام یللملا نیب تارادا زا یرایسب و رمحا لالھ و خرس بیلص یللملا نیب نویساردف

Save the Children ھک ار یاھ راک  ،دیسر رشن ھب و عبط 2007 لاس رد ھک اھدومنھر نیا .دندومن راک مھاب اھ دومنھر داجیا رد 
  :دھدیم حیضوت ،دوب هدیدرگ ارجا لیذ حطس راھچ رد ھحاس رد

 تینما و ھیلوا تامدخ یارب مدرم یاھ یدنمزاین ییوگباوج رد •
 ھعماج و هداوناخ تیامح ھب ندیشخب تیوقت رد •
  و یصاصتخا ریغ ،زکرمتم یاھ تیامح ھئارا رد •
  .یصاصتخا تامدخ ھئارا رد •

 یھارمھ روظنمب ھک ناگ هدننک کارتشا باتک ،دینکیم راک امش ھکیئاجرھرد .دیشاب ھتشاد ھبرجت حوطس نیزا رتشیب ای کی رد نکمم امش
 ،تسا هدش ھتشون )PS Center( یعامتجا یناور تیامح یارب ھعجارم یللملا نیب زکرم یعامتجا یناور تیامح یشزومآ ھمانرب ندومن
  :ات دشوکیم

 دربب دنلب یگدنز طیارش و ینارحب عاضوا ھب ربارب رد لمعلا سکع درومرد ار یھاگآ حطس •
 دشخبب دوبھب ثداوح ربارب رد ار ییوگخساپ و یگدامآ •
 دیامن لیھست نآ زا دعب و نآ نایرج رد ھثداح عوقو زا لبق ار یعامتجا یناور تیامح •
  و هداد ھعسوت ار عماوج و دارفا تیفرظ ندرب دنلب •
  .دھد شیازفا ناراکاضر و نادنمراک یارب ار تاساسحا یور زا یراکمھ •

 )PS Center( یعامتجا یناور تیامح یارب ھعجارم یللملا نیب زکرم یشزومآ ھمانرب زا یتمسق ناگ هدننک کارتشا باتک نیا لصف تفھ
 دوخ ناگ هدننک ھعلاطم ھب زین ار تنرتنا ھحفص یور زا و هدش پاچ رتشیب عبانم سردآ و هدوب یفاضا داوم یواح باتک نیا .دنشابیم



 ھحفص | 15
 

Translated by: Dr.Obaidullah Raufi – oraufi@gmail.com 

 ای تدم هاتوک یشزومآ هرود باتک کی ثیحنم ،هدننک یفرعم باتک کی لکشب دوخ ییاھنت ھب یتح ھک دناوتیم باتک نیا .دنک ییامنھار
 ندومن دوخ زا ھب زاین امش ،یمومع یاھ دومنھر یمامت دننام .دریگب رارق هدافتسا دروم ھحاس رد امش یاھراک یارب ذخأم عجرم ثیحنم
  .دیراد ،دینکیم راک نآ رد امش ھک یروتلک صخشم ھنیمز رد ار باتک نیا یاھ لصف رد هدش ھتشاگن یاھ هروکفم

 F ھمالع اب ھک ار گنر یبآ یاھ تاکوچ و هدیدرگ یناشن اھلاثم اب X ھمالع اب ھک ار گنر یبآ یاھ تاکوچ امش باتک نیا رساترس رد
  .درک دیھاوخ هدھاشم ،تسا هدش یناشن نتم ھب طوبرم قیاقح اب

 یناور تالخادم و ید یس رد یشزومآ عبانم ،ناراگزومآ یارب PowerPoint  ھمانرب یاھ لیاف ،ناراگزومآ باتک یواح ھعومجم نیا
  .دشابیم ھلاسر کی و یعامتجا

  .دیرادب لاسرا زین ارنات تاداھنشیپ و تایرظن ات دیناوتیم امش .دیوش سامت رد ام اب ً◌افطل رتشیب تامولعم یارب

 

 

 ناگ هدننک کارتشا باتک

 

  یعامتجا یناور تیامح یارب یللملا نیب نویساردف ھعجارم زکرم

The International Federation Reference Centre for Psychosocial Support 
c/o Danish Red Cross 
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Blegdamsvej 27 
2100 Copenhagen, Denmark 
Tel.: +45 3525 9359 
e-mail: psychosocial.center@ifrc.org 
www.ifrc.org/psychosocial 
 

 .دشابیم خرس بیلص و رمحا لالھ یاھ تیعمج درکراک کی  )PS Center( یعامتجا یناور تیامح یارب ھعجارم یللملا نیب زکرم
 ار عماوج و دارفا یعامتجا یناور یاھ یدنمزاین ات دیامنیم تیلاعف رمحا لالھ و خرس بیلص تامدخ رگید اب تکراشم رد زکرم نیا

 تیامح تاراشتنا گرزب ھعومجم ای سیباتید کی )PS Center( یعامتجا یناور تیامح یارب ھعجارم یللملا نیب زکرم .دیامن عفر
  .دشابیم تفایرد لباق ocialwww.ifrc.org/psychos  یتینرتنا ھحفص رد ھک هدوب اراد ار یعامتجا یناور
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 یعامتجا یناور تیامح و ینارحب تاثداح
 

 یشزومآ تاکن
  ینارحب تاثداح •
  یعامتجا یناور تیامح •
 IASC یاھ دومنھر •
 یعامتجا یناور تیامح رد اھ تیفرظ و اھ تراھم •

 
 .دننکیم تیلاعف دوخ ناراکاضر و نادنمراک ھعیرذ ریذپ بیسآ دارفا یگدنز دوبھب و دربشیپ یارب رمحا لالھ و خرس بیلص یاھ تیعمج
 ار اھنآ یناور و یعامتجا تایرورض ھکلب دزاسیم مھارف هدید بیسآ دارفا یارب ار یبط یاھ کمک و هانپرس ،بآ ،اذغ اھنت ھن اھنآ ینعی
  .دنھدیم خساپ ،دیایم دوجوب نآ زا دعب و ینارحب تاعقاو نایرج رد ھک زین
 و ضارما عویش ،اھ گنج طسوت دایز دادعت و دننیب یم بیسآ اھ ھعجاف ثعاب زا رفن نویلیم 268 دودح رد لاس رھ ،ھتشذگ ھھد رد
 ظفح ار یداع تلاح ات میشوکب دیاب ،دوشیم ھجاوم رطخ ھب ام نایفارطا و ام یگدنز ھکیطیارش رد .دنوشیم رثأتم تانارحب عاونا رگید
  .میئامن
 
  :دوشیم ھیارا فلتخم یاھ هویش ھب هدید بیسآ دارفا ھب یعامتجا یناور تیامح
 

  .تسا هدومن رثأتم ار هداوناخ  هدننک ناشیرپ ھعقاو کی  ھنوگچ  ھک تیاکح ھب ندنیش و ندوب دوجوم اب •
 هدید بیسآ دارفا براقا اب نتفرگ سامت طسوت •
 یلمع تاعوضوم ندومن بیترت و میظنت طسوت •
 یاھ تراھم شزومآ ،بتکم حطس ھب تیامح ،هداوناخ حطس ھب تیامح دننام یعامتجا تاراکتبا زا تیامح و قیوشت طسوت •

  .یعامتجا زکارم داجیا ،یوفرح
 یتیامح یاھ پورگ داجیا طسوت •

 
 

 

  :یعامتجا یناور تیامح یاھ تیلاعف زا یاھلاثم
 زکرم کی ھیسور خرس بیلص و یللملا نیب نویساردف ،2004 لاس رد نالسب بتکم یریگ ناگورگ زا دعب•

  .دندومن داجیا هدید بیسآ لافطا یارب ار یناتسبات یاھ پمک و اھ سرن تدایع ھمانرب ،یعامتجا
 

 زا دعب ،دندوب ھتفرگ رارق یسنج ضرعت دروم و هدش هدوبر حلسم یاھ هورگ طسوت ھکینارتخد ،نویل اریس رد•
 کرد ار نارتخد نیا مدرم ات دومن کمک یعامتجا یاھ وگتفگ .دندشیم تیذا و نیھوت تاقوا یرثکا اھنآ تشگرب
 یودرھ .دندومن عضو نارتخد نیا لباقم رد یراتفردب ربارب رد ار اھ ھمیرج نارتخد یتمالس یاھ ھتیمک و دنیامن
  .درک تیامح ناش ھعماج رد ار نارتخد نیا هرابود مازعا و هداد شھاک ار یراتفردب تامادقا نیا

 
 عمج نآ  رد مدرم ھک دیدرگ داجیا  ھناخ ھحتاف کی ،دوب هدش رثأتم دنھ رحب یمانوس طسوت ھکیقطانم زا یکی رد•

 زکرم کی ھب ادعب ھناخ  نیا .دندومنیم یرپس یشوماخ رد ناش ناگ هداد تسدزا دایب ار یا ھظحل دنچ و  هدش
  .دش لیدبت یعامتجا
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  .میراگن یم ینارحب تاعقاو زا دعب دارفا یعامتجا یناور تایرورض ھب ام لصف نیرد

  : میرگیم رظن رد ار لیذ تالاوس صوصخب 

  ؟تسیچ ینارحب ھثداح ای ھعقاو .1
  ؟تسیچ یعامتجا یناور تیامح .2
  ؟میناوتیم هداد خساپ اھ ترورض ای تاجایتحا فلتخم تاجرد ھب ھنوگچ ام .3
  ؟میناوتیم هدومن تیوقت ار ناراکاضر و نادنمراک یمومع تیفرظ و دوخ یاھ تراھم ھنوگچ ام .4

  ؟تسیچ ینارحب ھعقاو

 اتیاھن نآ رد ریگرد صاخشا یارب و هدوب هرمزور یداع براجت دودح زا جراخ ھک هدوب گرزب ھثداح  کی زا ترابع ینارحب ھعقاو
  .دشابیم اجکی تشحو و سرت ،یناوتان ساسحا اب ارمھ ھک ،هدوب هدننک دیدھت

 ای ضارما عویش ،یریگ ناگورگ هدنریگربرد و هدوب توافتم مھ زا گرزب ھعجاف کی ات یدارفنا ھثداح کی زا ینارحب تاعقاو تدش
 .دوشیم ھعماج مامت  بیرخت ببس ھک دیدش نافوط

 

 دادما

 

 نارحب
 کی .دھدیم ریغت ار اھنآ یداع شنکاو یاھ هویش و راکفا ھک ھعماج کی ای صخش کی ھنازور لمران یگدنز نایرج رد ینآ لالتخا کی
 رد ینآ تروصب ھک دنکیم ھبرجت ار نارحب ینامز صخش کی ،لاثم روطب ھنازور یداع یاھ تیلاعف نایرج ندروخ مھرب ساسحا
 .ضرم کی ھب ندش التبم ای ھفیظو نداد تسد زا ای ناتسود زا یکی گرم الثم دیایب تاریغت وا یگدنز لمران تاروما

 رمحا لالح و خرس بیلص یلم تیعمج کی رد یوگخساپ و یگدامآ ھسورپ رصانع :1 لکش
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  تمواقم و ھعقاو دوخ .تشاذگ دھاوخ اجب ھعماج ای صخش کی یالاب ار تاریثات عون مادک ھثداح  کی ھجیتن ثعاب زا فلتخم لماوع
  .دراد ینارحب ھعقاو کی یعامتجا یناور ھجیتن یالاب ریثات ود رھ هرثاتم دارفا

 ھعقاو تاصخشم

     .دراد رثا ھعقاو کی یعامتجا یناور جیاتن یالاب نآ ماود و هدودحم ،ھعقاو أشنم لیبق زا تاصخشم دادعت کی

 هدش رثاتم صخش ات دوشیم ببس الومعم دیایم دوجوب هریغ و اھ نافوط ،اھ ھلزلز ،ضارما دننام یعیبط یاھ ھعجاف ثعاب زا ھکیتانارحب
 لماع صخش یالاب هرثاتم صخش ات دوشیم ببس دیایم دوجوب اھناسنا طسوت ھکیتاعقاو .دوش رھق یفوتم صخش ای نآ رگ داجیا یالاب
 ھعقاو تاریثات یالاب رتشیب دناوتیم ھعقاو زا یریگولج و دصق  تدش .دھدیم شیازفا ار یفطاع تاریثات دوخ نیا ھک دشاب رھق ھعقاو
 ھیضق رد الثم دوب دھاوخ رتلکشم تشاد ار ندناسر ررض دصق ھکیصخش طسوت ناتسود زا یکی گرم نتفریذپ ھکیمسق -دشاب راذگرثا

  .دھد شیازفا ار هانگ ساسحا نکمم دوب یریگولج لباق ھعیاض کی ھک نیا نتسناد .زواجت ای ھجنکش

 دزن یفطاع تاریثات نتفر دنلب ببس گرم زا لبق جنر ندیشک نتسناد ورنیازا .دراد تیلست ای یرادلد  ھب رتمک زاین ینا گرم ارثکا
 اب ندومن ھلباقم .دشاب مک نآ یفطاع تاریثات نکمم دشاب هدش ینیب شیپ ای دشاب عقوتم ھعیاض کی ھکیتروص رد .دوشیم ناگدنامزاب

  .دوب دھاوخ رتلکشم دشاب هدمآ دوجوب یفداصت یاھ دادیور ای تامداصت ھجیتن رد ھکیتاعیاض

 

 

 ینارحب تاعقاو یاھلاثم 
 ضارما عویش و ،زاگ ذوفن و تاراجفنا ،گنج دننام اھناسنا طسوت هدش داجیا یاھ ھعجاف ،یعیبط یاھ ھعجاف ،یشکدوخ ،زیمآ تنوشخ لامعا ،اھ ھثداح

  ماب رھش رد ھلزلز

 

 ناج نآ یط رفن 32000 ،داد ناکت 2003 لاس رد ناریا رد ارنآ فارطا تاج ھیرق و مب رھش ھلزلز کی ھکینامز
 ھناخافش ود و تخاس ھناخ یب ار رفن 100000 ھک دوب هدش بیرخت رھش %90 زا شیب .دنداد تسد زا ار ناش یاھ
 تاجن تایلمع ندش لتخم ببس ھک تفر نیبزا رھش نیا یحص نادنمراک فصن .درک بیرخت ارنآ هاگشرورپ و
 ھناخ یاھ ھبارخ کیدزن اھ ھمیخ رد ،تشاد ھمادا ھلزلز یدعب یاھ ناکت ھکیلاح رد ناگ هدنامزاب زا یضعب .دیدرگ
 و اھ ھکیرباف نوچ تفای شیازفا یراکیب حطس .دنداد تسدزا ار ناش نیدلاو لفط نارازھ .دندیباوخیم ناش یاھ
  .دش مب مدرم یاھ جنر و تامحز زاغآ هزرل نیمز نیا .دوب هدش بیرخت راک تالحم

 

 

  

F 
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 رگید کی ھک دنام یقاب ناگ هدنامزاب مک رایسب دادعت نکمم ،دنشاب هدش ررضتم نآ رد مدرم دایز دادعت و ھتشاد رتشیب تعسو ھکیتانارحب
 خساپ نآ ھب کرتشم تروصب یللملا نیب عماوج اب روشک نآ رد دوجوم عماوج ات دوشیم ببس تانارحب ھنوگنیا ،دنچرھ .دننکب کمک ار
 رتمک تاریثات نکمم تدم هاتوک ینارحب ھعقاو کی .دنیامن یکیرش مغ مھاب کرتشم تروصب ات دش دنھاوخ رداق مدرم نآ رد ھک دنیوگب
  .دشاب ھتشاد رتشیب تاریثات نکمم رتشیب تدش اب ررکتم تاعقاو اما .دشاب ھتشاد لابق رد ار

  تمواقم لماوع

 فلتخم لماوع .دشابیم راوشد طیارش رد دارفا بوخ اتبسن ھلداجم تیلباق زا ترابع نا ھک دنھدیم ناشن تمواقم دوخ زا مدرم رثکا"
 بیاصم اب ندش ھجاوم تروص رد اھنآ ایآ ھکنیا مدرم لمعلا سکعو یھدخساپ زرط یالاب ھک دراد دوجو یکیژولویب و یناور ،یعامتجا
 .)3 ھحفص ،IASC، 2007 یاھدومنھر( ".دنکیم ریثات ،دنھدیم ناشن تمواقم دوخ زا ای دنوشیم یناور تالکشم راچد تالکشم و

 ار یناور دیدش تاریثات الامتحا ھک دنوشیم دای یوظفاحم لماوع مانب درادیمھگن مواقم ار مدرم ھک یکیژولویب و یناور ،یعامتجا لماوع
 ،موسر تشادھگن و ظفح ، دشابیم مواقم ھعماج ای هداوناخ کی ھب یگتسباو ھک .دزاسیم مک ،اھ یتخس و تالکشم اب ندش لباقم نیح
 یفطاع طباور ،لافطا یارب .دنشابیم یوظفاحم لماوع یاھلاثم امامت یسایس یاھ هروکفم ای یبھذم یوق دیاقع نتشاد و تانعنع و روتلک
 تایئزج اب ار عوضوم نیا 4 لصف .دریم رامشب یوظفاحم یوق لماوع نآ زا نوریب ای هداوناخ لخاد یعامتجا تیامح و ناگرزب اب رادیاپ
  .دیامنیم حیرشت نآ رتشیب

 

 

 ھکیدارفا ،نسم دارفا ،لافطا .دنشاب یعامتجا ای و یناور تالکشم نوزفا زور تارطخ ھبرجت ضورعم آیوق نکمم دارفا صخشم پورگ
 یگدنز تبرغ رد ھکیدارفا دننام رتشیب نکمم یناور ای یحص یلبق تالکشم اب ھکیدارفا و دنشاب ھتشاد یکیزف ای یناور یاھ تیروذعم
 و یعامتجا یناور یتمالس صخشم تارطخ اھ یدنمزاین یبایزرا ھک ،دشابیم نارحب تعیبط ھب طوبرم .دنشاب ھجاوم رطخ ھب دننکیم
  .دزاسیم حضاو اھ پورگ رد ارنآ عبانم

  ؟تسیچ یعامتجا یناور تیامح

 دوخ ریثات تحت ار شرگید نآ یکی ھک دشابیم صخش کی یعامتجا و یناور دعب نایم ھطبار زا ترابع "یعامتجا یناور" حالطصا
 ،طباور لماش یعامتجا دعب .دشابیم اھ لمعلا سکع و تاساسحا ،یرکف و یفطاع ،یلخاد یاھ ھسورپ لماش یناور دعب .دروایمرد
 تامادقا طوبرم یعامتجا یناور تیامح .دشابیم یگنھرف یاھ جاور و مسر و یعامتجا یاھ شزرا ،یعامتجا یاھ ھکبش و هداوناخ
  .دزاسیم عوفرم ار اھ هداوناخ ،دارفا یعامتجا و یناور -یدنمزاین ود رھ ھک دوشیم

 ھتفر راکب تاحالطصا فلتخم عاونا و هدیدرگ هدایپ لمع رد "یعامتجا یناور تیامح" ناونع ریز اھ تیلاعف و اھ درکیور عیسو دادعت
 رارق هدافتسا دروم فلتخم طیارش اب فلتخم تارادا رد تافیرعت و تاملک ھکینامز صوصخب دشابیم هدننک مگردرس اضعب ھک تسا
  .دنامیم زاب هدافتسا زا ادعب اما ددرگیم هدافتسا دراوم یضعب رد تاملک زا یضعب ھکنیا ای ددریگیم

 

 تمواقم
 
 هدش بیرخت ای دشاب ھتفرگ رارق شلاچ رد نآ یلبق نزاوت ھکیتروصرد دیدج نزاوت کی ظفح روظنمب و تالکشم و اھ شلاچ اب ھلداجم رد صخش کی ییاناوت
  .دوشیم فیصوت "یلوا تلاح ھب تشگرب" تیلباق موھفم ھب رثکا .دشاب

F 

 ھلمح زا دعب
 دیشگ دنلب ادص دیرف یالاب اھنآ زا یکی ھک  دنروخیمرب ناناوج زا یپورگ کی اب اھنآ هار نایرج رد .دنتشگیمرب ھناخ فرطب لفحم کی زا دیرف شتسود و دمحا
 دیرف ھب تساوخ دمحا .تخادنا نیمز ھب ار دیرف هدز دگل اب ار دیرف مکش اھنآ زا یکی و دندش کیدزن دیرفو دمحا  ھب اھ درم پورگ .دز غیچ  لباقملب زین دیرف و
 اھنآ ھکیدارفا یالاب وا .درکن کمک ار شتسود ارچ ھک دش نیگمغ دیرف ً،ادعب .دیدرگ شوھیب ھک دندیبوک نانچ دوخ یاھ دگل اب زین ار دمحا اھنآ اما دیامن کمک
  .دوب رفنتم اھنآ زا هدوب نیگمشخ دندوب هداد رارق بوک و تل دروم ار

X 



 ھحفص | 22
 

Translated by: Dr.Obaidullah Raufi – oraufi@gmail.com 

 یعامتجا یناور تیامح و ینارحب تاعقاو | 1 لصف

 شھاک یعامتجا یناور و یناور تحص یاھ یگدیسر و اھ درکیور نایم کرتشم مھافت کی داجیا اب ار اھ توافت نیا IASC یاھ دومنھر
 یتمالس" حالطصا ھکیتاحاس رگید و ناور تحص ھحاس رد صوصخب مدرم فیاظو یارجا اب نیعم و صخشم تافیرعت .تسا هداد
  .دننکیم هدافتسا ار "یعامتجا یناور

 نایرج رد یوگخساپ  ،لجاع ثداوح عوقو زا لبق تامادقا لحارم هدنھدناشن ھک تسا هدومن داجیا ار یبوچراچ کی IASC یاھ دومنھر
  .دشابیم لجاع ھعقاو زا تشگرب ییادتبا ھلحرم رد یلک یوگخساپ هدننک داھنشیپ و داح ھلحرم

 

 

 یعامتجا یناور تیامح
 
  .دشاب دارفا یناور و یعامتجا تایرورض ودرھ  یوگ خساپ ، ھک دوشیم تامادقا ھب طوبرم یعامتجا یناور تیامح

F 

 اھ هرطاخ اب ھلداجم نتخومآ

 ار وا رھش یاھ تمسق تیرثکا هزرل نیمز نیا .تخاس نوگژاو ار وا یگدنز ھلزلز ھک دراد رطاخب ار یزور ،دشابیم ناریا مب رھش ناوج مناخ کی ھک ابیرف
  .درب نیبزا ار وا ھعماج و درک کالھ ار ابیرف هدازردارب و هدازرھاوخ ،ردارب ،رھاوخ لومشب ار رفن نارازھ هدومن بیرخت

 یتاظحل نم" .دوب هدنام دنب شا ھناخ یاھ ھبورخم ریز رد شرھاوخ اب اجکی ابیرف ھکیتاعاس .داد تسد زا ار دوخ ناتسود و براقا و یگدنز لیاسو ،ھناخ ابیرف
 ".دھد تاجن ار وا یگدنز ھک دوبن یا سک چیھ .مدرک هدھاشم ار مرھاوخ گرم اھ ھبورخم تحت ھک مراد رطاخب ار

 درد و مغ ندومن کیرش و شزرو ،یزپشآ ،یزود نزوس ،یماسر ،یقیسوم نوچ یاھ تیلاعف ھعیرذ ار ناریارمحا لالھ تیامح ھک دوب یدارفا زا یکی ابیرف
 زا یضعب یتیامح ھمانرب ناگ هدننک کارتشا و تفر نیب زا اھ یشوماخ و دیدرگ داجیا هرابود یعامتجا یاھ ھکبش قیرط نیدب ھک دروآ تسدب رگیدکی اب

  ."درک کمک اھ هرطاخ نیا اب ھلداجم رد ار نم هدننک تیامح فنص "،دیوگیم ابیرف .دندروآ تسدب ار ناش ھتفر تسدزا یاھ یتمالس

 

X 
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 رگید یللملا نیب تارادا اب تیلاعف نیح ،رتعیسو تانارحب ھب یتح IASC یاھ دومنھر ھک تسا ینعم نیدب رمحا لالھ خرس بیلص یارب 
 ،اھ دومنھر نیا یور رتشیب تایئزج یارب .دشابیم بسانم ،دنوشیم لورتنک یلم عماوج طسوت ھنازور تروصب ھکیموادتم عاضوا و
  .دینک هدھاشم A ھمیمض رد ار "یعامتجا یناور تیامح دومنھر" و لصف نیا "یعامتجا یناور تیامح یاھ ترورض" افطل

 .ددرگیم ھیارا دزادرپیم یعامتجا یناور لیاسم ھب ھک یاھ ھمانرب ھعیرذ تاقوا یضعب رمحا لالھ و خرس بیلص یعامتجا یناور تیامح
 یناسر کمک نایرج رد یحص یاھ ھمانرب رد الثم دشابیم مغدم رگید یاھ ھمانرب و اھ تیلاعف اب یعامتجا یناور تیامح الومعم دنچرھ
 ،دراوم رثکا رد .بتاکم تیامح یاھ ھمانرب رد ای دننکیم یگدنز زدیا و HIV اب ھکیدارفا ھب یناسر کمک یاھ ھمانرب ،لجاع تاعقاو رد
 تقفش اب یداینب یاھ ترورض و تاجایتحا ،دشاب هدشن لتخم اھ ھیاسمھ ای ناتسود ،هداوناخ یاضعا تیامح یعیبط ھسورپ ھکیتروص رد
  .دوب دھاوخن زاین گرزب ھلخادم عون چیھ ھب رگید ،ددرگ مھارف اھنآ ینابرھم و

 یعامتجا یناور تیامح یاھلاثم

 عون نیا .دندروآ تسدب مظنم یاھ تیلاعف ھعیرذ ار یعامتجا یناور تیامح مب رھش هزرل نیمز نیرثأتم رگید و ابیرف ،قوف لاثم رد
 یعامتجا یاھ پورگ اب ندرک راک .دنیامن هدنز دوخ رد ار راقو و دیما ظفح ،ندوب لمران ساسحا اھنآ ات دنکیم کمک مدرم یارب تیامح
  .دشابیم مدرم گرزب پورگ کی تیامح یارب هویش نیرتھب تاعقاو زا یرایسب رد یدارفنا دارفا ضوعب

 زا ار رگیدکی و دوخ ھنوگچ ھک دننادب ات دنکیم کمک ار مدرم ،هدومن تیوقت ار یعامتجا یاھ ھکبش یعامتجا یناور تیامح قیرط نیدب
 رد ار سفنب دامتعا اھ تیلاعف نیا .دیامن لیخد ناش تلاح هدننک دوبھب یاھ تیلاعفرد ار اھنآ و هدومن تظفاحم رتشیب یناور یاھ راشف
 .دنزاسب ون زارس ار دوخ یگدنز اھنآ ات دزاسیم رتشیب ناش تاعیاض دوجواب لمران یگدنز نداد ھمادا تھج نارگید ھب ندناسر کمک
 تیعضو یدوبھب رد تیلاعف و یریگمھس یارب ار لوا مدق اھنآ ،دنوش لوغشم شزرو و یزود نزوس دننام یاھ تیلاعف ھب مدرم ھکینامز
  .دننکیم ذاختا دوخ

 لجاع کمک :تسا رارق نیزا نآ اھ لاثم زا یضعب .تسا توافتم مھ زا و دایز دزاسیم مھارف ار یعامتجا یناور تیامح ھک یاھ تیلاعف
 ،یوثحابم یاھ پورگ ،هدننک تیامح نوفیلت یاھ هرامش ،)وا ھب نداد شوگ و ررضتم صخش نتخاس مارآ( نارحب کی زا دعب یناور
 ار دامتعا و هدومن یزاب نآ رد لافطا ھک بتکم یاھ تیلاعف ،هرثاتم دارفا یناور لمعلا سکع تایصوصخ دروم رد یلمع شزومآ
  .یوفرح یاھ شزومآ و دنروایم تسدب هرابود

 رد لاعف تروصب ار مدرم دیاب ، دوش ھیارا رتعیسو یاھ ھمانرب اب مغدم لکشب ای صاخ تیلاعف کی ثیحنم رگا یعامتجا یناور تیامح
 رثاتم دارفا ات تسا مزال ،دنوش هداد بیترت اھ تیلاعف ھک هویش رھ ھب .دنریگب مھس ھنالاعف نآ رد اھنآ ات دیامن لیخد یعامتجا یاھ ھکبش
 یدارفا ینارگن و دافم ات دوشیم ببس حطس نیا ھب اھنآ کارتشا .دنیامن افیا اھ تیلاعف یبایزرا و قیبطت ،حرط رد ار لاعف شقن نارحب زا

  .دیامن تظفاحم دنشاب هدیدرگ رثاتم امیقتسم ھک ار

 تظفاحم تنوشخ و هدافتساؤس رطخ زا ار نارگید و لافطا ،نانز ات دشابیم یعاسم هدنریگربرد یعامتجا یناور تیامح یاھ تیلاعف
 و هزانج مسارم دننام یبھذم موسر ندومن یلمع تصرف و بتکم ھب یسرتسد ندومن مھارف ،ظفحت داجیا ،اھ تیلاعف عون نیرد .دیامن
 طیارش ھب ھتسباو ھک تسا توافتم مھ زا رگید ھعقاو ات ھعقاو کی زا اھ ترورض .دناوتیم هدوب بسانم ھعماج رد امامت ھک یناوخ ھحتاف
  .دشابیم دوجوم عبانم و اھ جاور و موسر ،ھثداح ھعقاو
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 یعامتجا یناور تیامح تایرورض

  .درادیم ھیارا ار ممتم یاھ تیامح یی ھقبط متسیس  مرھرد

 تاظحل رد یچ  دنراد زاین نآ ھب مدرم ھک ار اھ تیامح فلتخم لاکشا تاقبط
 نیدنچ یط ھک یناشیرپ و هودنا موادتم تالاح ای یزاسزاب مدقم ھلحرم ،نارحب

  .دھدیم شیامن ،دنیامنیم ھبرجت ارنآ مدرم لاس

  :دنا لیذ رارق ددرگیم ھیارا ھلحرم ای حطس راھچ نیرد ھکیئاھ تیامح

 تینما و یداینب تامدخ .1
 یارب اھنآ قوقح و یساسا یداینب تایرورض ھب یھدخساپ ھعیرذ مدرم یتمالس
 یحص تبقارم ،یحص بآ ،اذغ دننام یساسا تامدخ و تراظن ،ظفحت و تینما
  .دوشیم تظفاحم هانپرس و
 
  ھک یرادفرطو دیکات لماش  نکمم اجنیرد یعامتجا یناور خساپ کی •
  دریگب رارق هدید بیسا دارفا یارب یلمع ضرعم رد یتظفاحم و یداینب تامدخ
  .دوشیم ارجا یعامتجا بسانم ھقیرطب و ھنادنموربآ تروصب و
 ھعماج و هداوناخ یاھ تیامح .2
 بناج زا یدیلک یاھ تیامح ندروآ تسدب یارب نکمم مدرم کدنا دادعت کی

 یعامتجا ھکبش و  یلیماف تاطابترا ینا نارحب ببس زا ھک  هداد ناشن براجت .دشاب ھتشاد زاین کمک ھب ھعماج و هداوناخ
 ندیشاپ مھزا
  

 تیامح و قیوشت هدنریگربرد ای دشاب یگ هداوناخ نتسویپ مھب و یبایدر هدنریگربرد نکمم یعامتجا یناور خساپ کی •
  .دشاب یعامتجا تیامح یاھ ھکبش
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 یصصخت ریغزکرمتم یاھ تیامح .3
 دشاب زکرمتم یعامتجا یناور یتمالس یالاب رتشیب ھک دنشاب ھتشاد زاین یاھ تیامح ھب نکمم هوالعرب مدرم کدنا دادعت کی
 ارجا هدنوش تراظن و هدید شزومآ نادنمراک طسوت صاخ تروص ھب ھک دشاب یھورگ تالخادم ای هداوناخ ،دارفا نکمم ھک
  .دوش
 

 یسنج یاھ تنوشخ یا هرثاتم د ارفا اب کمک ھک دشابیم یاھ تیلاعف هدنریگربرد اجنیرد یعامتجا یناور خساپ کی •
  .دننکیم یگدنز ،زدیا و HIV نایالتبم ای یسنج زواجت ناینابرق هدننک تیامح یاھ پورگ دننام

 یصصخت تامدخ .4
 لمحت لباق ریغ هدربمان یاھ تیامح دوجواب اھنآ تلاح ھکیدارفا کچوک یدصیف یارب یفاضا تیامح ،مرھ ییالاب تمسق رد
  .دنشاب ھتشاد یدایز تالکشم هرمزور ییادتبا فیاظو رد و هدوب

 دناوت یمن اھنا و دنراد یبصع تاشوشت ھکیدارفا یارب یکشزپ ناور و یناور تیامح دناوتیم ی راکمھ اجنیا رد •
 .دنشاب لماش دنوش کمک یحص یادتبا تامدخ طسوت
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 ناراکاضر و نادنمراک شزومآ

 یعامتجا یناور تیامح شزومآ ،دننکیم مھارف تیامح راوشد طیارش رد و هدوب نارگید تبقارم ھب رداق دارفا تیرثکا ھکیدوجواب
 اھ تراھم مادک ھک نیا نتشاد رطاخب .دیامنیم کمک دیفم یاھ هویش و یداینب نیناوق زا یضعب دروم رد ار ناراکاضر و نادنمراک

 تشادرظنرداب .دشابیم شزومآ فادھا زا یکی ،داد دیاب رارق هدافتسا دروم و هدیشخب دوبھب ار اھنآ  ھنوگچ ھک نیا نتخومآ و تسا ترورض
 فادھا زا یکی ھک رثؤم روطب ار یشزومآ یاھ ھمانرب دیاب ،دیشخب دوبھب دیاب ھنوگچ ار شزومآ و هدوب زاین اھ تراھم عون مادک ھک نیا
 دنمشزرا و دیفم دشاب ھک یتعسو رھ ھب ینارحب تالاح رد یعامتجا یناور تیامح .مینک یزادنا هار ھتفرگ تسد یور دشابیم ھمانرب نیا
 گنج ،بالیس ،ھلزلز دننام هدننک هابت گرزب ثداوح یلا ھتفرگ لافطا زا هدافتساؤس ھعقاو ای ھناخ قیرح زا ینارحب تالاح نیا ھک دشابیم
 رارق هدافتسا دروم ھتخومآ شناد دنناوتیم نآ رد ناراکاضر و نادنمراک ھک دراد دوجو یدایز تالاح .دناوتیم هدوب ضارما عویش و اھ
  .تشاد دھاوخ دوجو فلتخم طیارش رد یعامتجا یناور یاھ تراھم ندومن یلمع یار ارف یدایز یاھ شلاچ .دنریگ

 

 یعامتجا یناور تیامح هدننک ھیارا نادنمراک و ناراکاضر تایصوصخ

 ای تایصوصخ زا یضعب تیدوجوم ،دنوشیم مادختسا یعامتجا یناور تیامح تامدخ ھیارا روظنمب ناراکاضر و نادنمراک ھکینامز
 تراھم دیاب ناگ هدننک کمک .ندوب دھعتم و ینابرھم ،یرابدرب ،یسرتسد ،دامتعا لباق :دوشیم ھتشادنپ یرورض اھنآ دزن لیذ تافص
 یعامتجا یناور لیاسم دروم رد یفاک شناد نتشاد .دشاب ھتشاد هدننک تواضق ریغ یگدیسر کی و هدننک تبقارم ھیور ،ندینش بوخ یاھ
  .دوشیم ھتشادنپ یرورض تامدخ ھیارا نیح زین یناسر کمک یاھ تراھم و

 خرس بیلص یلم عماوج و هداد دامتعا ساسحا زاین دروم تامدخ ندومن مھارف رد ناراکاضر و نادنمراک یارب یعامتجا یناور شزومآ
 مزلتسم فلتخم یاھ تیلاعف .ددرگیم مھارف نادنمزاین ھب ھتسیاش تروصب اھ کمک ھک دوش نیئمطم ات دزاسیم رداق ار رمحا لالھ و
 رتصخشم تامولعم هزادنا نامھ ھب دشاب هدیچیپ تیامح ھسورپ ھک هزادنا رھ ھب .دشابیم فلتخم حوطس رد توافتم یشزومآ یاھ ھمانرب
  .دوب دھاوخ زاین رتشیب یاھ شزومآ و رظنم سپ دروم رد

 ھک یاھ تیلاعف یارب ار ناراکاضر و نادنمراک ات دشوکیم ددرگیم هدامآ یعامتجا یناور تیامح زکرم طسوت ھک یشزومآ ھمانرب نیا
 رظنم سپ ای دنشاب ھتشاد ار ھبرجت نینچ البق ھکیناراکاضر و نادنمراک یارب .دزاسب هدامآ تسا هدش رکذ مرھ مود و لوا ھلحرم رد
  .دش دھاوخ ھیارا مرھ موس ھلحرم ھب قباطم اھنآ یارب یشزومآ ھمانرب ،دنشاب ھتشاد ار ھطوبرم یکلسم
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 .دنوش هداد تعجر نیصصختم ھب اھنآ دیاب ،دشابن لورتنک لباق اھنآ تاشوشت نیا و دنشاب ھتشاد یناور دیدش تاشوشت مدرم ھکیطیارش رد
  .دنکیم ھیارا ،داد دیاب تعجر ار رثأتم ای دنمزاین دارفا دیاب تقوچ ھکنیا دروم رد ار یاھلاثم مود لصف

 

 دیامنیم شیازفا دھدیم خساپ اھنآ ھب ھکیدارفا یھدشزومآ ھب زاین ،هرثأتم دارفا تاجایتحا شیازفا اب
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 نآ اب ھلداجم و یناور راشف
 یشزومآ فادھا

 تسیچ یناور راشف •
  ینارحب تاعقاو و دیدش یناور راشف ،یناور راشف لباقم رد لومعم یاھ لمعلا سکع •
 دیدش یناور راشف یاھ لمعلا سکع تاریثأت اب ھلداجم •
 ھثداح زا دعب یناور تاشوشت و یگ هدرسفا ،بارطضا ،یفطاع تالکشم :تدم زارد جیاتن •

 یاھ هویش ھب ینارحب تاعقاو ھب خساپ رد مدرم .یدیماان و رھق ،لورتنک ینآ نداد تسدزا ،جنر و درد زا یشان یاھ ھیرگ ،یشوماخ
 ناراکاضر و نادنمراک و هدومن حیرشت ار یناور راشف رتدیدش و لومعم لاکشا لصف نیا .دنھدیم ناشن لمعلا سکع دوخ زا فلتخم
  .دنکیم ییامنھر دنیامن ھعجارم نیصصختم کمک ھب تقوچ و هدومن ذاختا اھنآ دوخ ھکیتامادقا دروم رد ار
 
  :دھدیم رارق ھعلاطم تحت ار لیذ دراوم لصف نیا

 ؟تسیچ یناور راشف •
  ؟تسیچ یناور راشف لومعم میالع •
  .دیدش یناور راشف •
 ھثداح زا دعب یناور تاشوشت و یگ هدرسفا ،بارطضا •
 یناور راشف و ھلداجم •
 هدش تدعاسم ھلداجم •
 نیصصختم کمک ھب ھعجارم •

 
 ؟تسیچ یناور راشف

 نزاوت زا رتشیب اھ اضاقت ھک دوشیم عقاو ینامز و دشابیم یفطاع ای یکیزف شلاچ کی لباقم رد لمران خساپ ای شنکاو کی یناور راشف
  :دراد دوجو یناور راشف توافتم عون راھچ .دشاب ھلداجم یارب  عبانم
 رثکا یارب یگدنز اھنآ نودب و درادیم ھگن شاب هدامآ تلاح رد ار ام ھک تسیگدنز یاھ شلاچ نآ رگنایب )انبم طخ( ھنازور یناور راشف
  .ددرگیم شزرا یب ناشیارب یگدنزً اتیاھن و هدش هدننک ھتسخ مدرم
 تایصوصخ رد ھلخادم ببس و ھتفای ھمادا نامز تشذگ اب یناور راشف عبانم  ھک دوشیم عقاو ینامز لاح رھب )شنت( یمکارت یناور راشف
  .ددرگ یگدنز مظنم
 تسکش زا و هدوبن دوخ یاھ ھتساوخ نتخاس هدروارب ھب رداق دارفا نآ رد ھک تسیتالاح رگنایامن )کاش( ینارحب یناور راشف
  .دنربیم جنر یعامتجا یناور ای یکیزف

 

 

 

 کاش
 تلاح نیرد دارفا  .دشاب هدیدرگ جلف ای دمجنم یھدخساپ ای لمعلا سکع ییاناوت ھکیئاج ،یجراخ تاعقاو طسوت ھک هدوب یکیژولویب لمعلا سکع ای شنکاو کی
  .دشاب ھتشادیمن دایب ار ینارحب ھعقاو یتح صخش کی تاقوا یضعب .دننک ھبرجت ار یدیماان ای یدرس نوخ ،یفطاع یتحاران نکمم

 کاش ھلحرم

 کرد رد هرثاتم صخش و هدش صخشم یکیناخیم یاھ درکلمع و یگفطاع یب ای یدرس نوخ طسوت ھک دشابیم ینارحب ھعقاو کی ھب خساپ رد لوا ھلحرم نیا
  .دشاب ھتشادیم تالکشم تامولعم ندیمھف و ندومن
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 تاعقاو نایرج رد ھکیدارفا .دشابیم نارگید زا رتشیب دادعتکی دزن اما دنوشیم ھجاوم یناور یاھ راشف ھب دوخ یگدنز رد صخش رھ
 تامدخ ای لجاع یناسر کمک تامدخ رد ھکیصاخشا .دنیامن ھبرجت ار یناور یاھ راشف دیدش لاکشا نکمم دننکیم یگدنز ینارحب
  .دنربب جنر یناور دیدش یاھ راشف زا نکمم زین دننکیم راک مدرم ھب یناسر کمک یارب یناور ای یعامتجا

 یناور راشف میالع

 رھ رد اما .دشاب توافتم مھ زا اھنآ یلبق براجت و یدرف تیصوصخ ھب رظن زین و عاضوا تدش ھب رظن اھ شنکاو ای لمعلا سکع
  .دراذگیم ریثأت دارفا یعامتجا و یناور ،یکیزف فیاظو یالاب یناور راشف ،تلاح

  زیرگ و گنج

 سکع مانب ار نیا ھک دنھدیم ناشن لمعلا سکع دوخ زا نآ اب یدارا ریغ روطب اھنآ ،دنوشیم ھجاوم گرزب تارطخ اب مدرم ھکینامز
 و گنج لمعلا سکع .دوشیم عقاو تاناویح و اھناسنا رد ھک هدوب هدنھد تاجن لمعلا سکع کی ھک دننکیم دای "زیرگ و گنج " لمعلا
 دننام ددرگیم یکیزف تاریغت ببس ھک دنکیم زارفا ار اھنومروھ رگید و نیلانردا هدام هدومن هدامآ یکیزف تیلاعف یارب ار تیوضع زیرگ
  .یزیر قرع و عیرس سفنت ،نوخ راشف و بلق نابرض شیازفا

 یناور راشف لومعم میالع

  :دھدیم زرابت فلتخم قرط ھب ار دوخ یناور راشف میالع •
 یگتسخ ،یدرد هدعم دننام یکیزف میالع •
 تقو بیقعت رد ییاناوت مدع ،زکرمت رد لکشم دننام یناور میالع •
 ینیگمغ ،بارطضا دننام یفطاع میالع •
  یگدنز ندش ینعم یب دننام یناحور میالع •
 ندومن یگ هراکیب ساسحا ،لوکلا زا هدافتساؤس دننام یراتفر میالع •
 نارگید اب داضت رد ،ندومن رظن فرص ای یرادزاب دننام یدرف نایم میالع •

 
 رت دیدش یناور راشف ھجرد ،دوش رت دیدش و دنک ماود میالع نیا رگا یلو .دوشیم دیدپان ھتفھ دنچ یط الومعم و هدوب یداع میالع نیا
  .درک میھاوخ ثحب دوشیم عقاو ھچ یناور دیدش یاھ راشف رثا زا ھک دوشیم هدید رگید شخب رد.دوشیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یناور راشف اب نتشاد راک و رس

 

 ار دوخ و هدروآ تسدب لوپ ھناخافش رد دوخ ھجلاعم یارب ات تسناوت دھاوخ ھنوگچ :تسا شیوشت رد دوخ هدنیآ دروم رد ھشیمھ و هدوب زدیا ضرم ھب التبم انا
 و دنکیم ییاھنت ساسحا یگدنز رد وا .دراد مرش دوخ تلاح زا وا لاح نیع رد  ؟دریمب انا رگا تشذگ دھاوخ ھچ وا لافطا یالاب ؟درخب اذغ و هدومن یوادت

 مسقب اھنآ اب ھک دنکیم یرپس ار دوخ تقو هدننک تیامح پورگ اب ھک دنکیم یتحار ساسحا ینامز طقف وا .دوب هدنز شرھوش ھک دروخیم ار یاھ زور ترسح
 شیاھ ھناش یالاب گنارگ راب ھک دنکیم ساسحا یو ،دنکیم کرد ار پورگ  ھکینامز .دننکیم تبحص زیچ ھمھ دروم رد و هدومن هدنخ ھتسشن مھب کیدزن ناتسود
  .دریگیم رارق
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 دیدش یناور راشف
  .دنکیم حیرشت دیدش یناور راشف ھب دنویپ رد ار یعامتجا و یکیزف ،یناور لومعم یاھ لمعلا سکع شخب نیا
 تسا هدش عقاو ناش یارب ھک ھثداح ندومن رواب رد .دنوشیم التبم یناور راشف ھب دنریگیم رارق لکشم کی رد ھکینامز مدرم رثکا
 ھکیدوجواب .دنیامن یسح یب ساسحا ای سرت ،بارطضا ،تیشوشغم ساسحا نکمم اھنآ زا یضعب یدعب یاھ زور .دنراد لکشم
 لباقم یداع یاھ لمعلا سکع و هدوب لمران اھ لمعلا سکع نیا مامت ھک مینادب دیاب اما دسریم رظنب بیجع اھ لمعلا سکع ھنوگنیا

  .دشابیم لمران ریغ یاھ دادیور
 ھتشادنپ یناور لمران تلاح ھب تشگرب یارب ھک یا ھنیعم تقو زا رتشیب اھ لمعلا سکع نکمم رگید لماوع و ھعقاو تدش ھب ھتسباو
 یلوا تلاح ھب هرابود ھک دنک ھبرجت ار یتلاح کی نکمم یدعب زور اما دیامن رتھب ساسحا نکمم زورکی صخش کی .دیامن ماود دوشیم
 دش اھ  انبریز و تشیعم ،یلام ،یناج گرزب تاعیاض ھکیاج 2004 لاس رد دنھ رحب یمانوس کی بیقعتب ،لاثم روطب .ددرگرب دوخ
 رد دریگیم تروص نامز تشذگ اب هرثاتم دارفا یدوبھب .  دوش ینیبشیپ ھنمکم دیدش یناورراشف یاھ لمعلا سکع  ھعقاو وچمھ رد ھک
   .تخاس عجار یناور صصختم ھب دیاب ار هرثاتم درف نآ ریغ

 داد تعجر دیاب یناور صصختم ھب ار هرثاتم دارفا تقوچ ھک ار یاھلاثم )یناور صصختم ھب رامیب نداد تعجر( لصف نیا ریخا شخب
  .دھدیم رارق ثحب دروم

 یناور لومعم یاھ لمعلا سکع

 صوصخب دننکیم ھبرجت ار یگ هدز تشحو ای تینابصع ،سرت ،بارطضا الومعم دنا هدیدرگ رثاتم یناور دیدش یاھ راشف طسوت ھکیدارفا
 ھتشادن ار ھلداجم ییاناوت ای و دنھد تسدزا ار دوخ لورتنک ھکنیا زا نارگن ،دنوشیم ھجاوم ھطوبرم دادیور یاھ یروآدای اب ھکینامز
 رد ار اھ دیدھت ای هدومن  هدھاشم  تارطخ رظن زا ار طیحم  ،قیقدً امیاد  نکمم اھنآ  .دوشن رارکت هرابود ھعقاو دراد سارھو، دنشاب
 .دنکیم هدھاشم دوشم تشادنپ ررض یب  البق ھکیئایشا

 

 یناور راشف لومعم میالع
   باوخ ندش لتخم    یدردرس

 یریذپ کیرحت ساسحا    یگتسخ

 تالکشم لح ییاناوت شھاک  یمسج یاھ یتحاران و اھ درد

 وکابنت و لوکلا دننام داوم دح زا شیب هدافتسا   یژرنا نیئاپ حطس
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 بآ زا سرت
 تئرج ویا هام راھچ یارب .تفر نیبزا زین تشاد رارق بآ یکیدزن رد ھک وا یلیماف ھناخ .داد تسد زا دنھ رحب یمانوس رد ار دوخ رھاوخ ھک دوب ھلاس 14 ویا

 .دندیسرتیم بآ زا زین ھحاس نامھ لافطا زا یدایز دادعت ھکلب دوبن اھنت وا .درکیمن ار لحاس ھب نتفر
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 رد و دشابیم دوخ کیدزن براقا رگید ای لافطا بظاوم دح زا شیب هرثاتم صخش ھک دنکیم زرابت زین لکش نیا ھب دیدش یناور راشف
 رایسب تروص نیرد اھنآ .دوشیم ناشیرپ یو ،دننکن نوفیلیت دندوب هدومن هدعو ھک ینیعم نامز رد ای دندرگرب تقوان یکدنا اھنآ ھکیتروص
  .دنھدیم زرابت دوخ زا ار هریغ و ینآ تاکرح ای دنشکیم ادصورس دنلب یادص اب یناسآ ھب و هدیدرگ ینابصع

 دادیور دروم رد اھباوخ نیا ادتبا رد .دننیبیم ار کانتشحو ای هدننک تحاران یاھباوخ و هدومن ھبرجت ار باوخ تاشوشت دارفا زا یرایسب
 ھعقاو ریواصت و راکفا ،هدننک تحاران یاھ هرطاخ .دشابیم هدننک تحاران مھزونھ یلو هدومن ریغت ادعب اما هدوب صخش دوخ دید مشچ ای
 یقیسوم ھچراپ ،اھ ادص ،ییایوب اب نکمم تاساسحا ای ریواصت ،رگید راکفا .دوشیم سکعنم هرثاتم صخش نھذ رد بجوم مادک نودب
 هدیدرگ عقاو هرابود ھکیمسق دنکیم ھبرجت یروط هرابود ار ھعقاو نکمم هرثاتم صخش .دیایب دوجوب  صخش دزن ینویزیولت ھمانرب کی ای
  .دشابیم نآ لومعم تاریثات ھلمج زا زین دراوم نتشاد رطاخب رد ییاناوت مدع و فیعض زکرمت .تسا

 ای دنتشاد ارنآ ندومن یلمع یوزرآ ای هدومنن یلمع ارنآ ھکیلیاسم دروم رد ار تلاجخ ای مرش ،ینامیشپ ،هانگ ،مغ ساسحا دارفا نیا
 عقاو ھکیزیچ دروم رد اھ یضعب .دنیامن ھبرجت نکمم ،دنرادنپب لؤسم ار دوخ یقیرط کی ھب ای دنھد ماجنا ارنآ ات دنتشاذگن ار نارگید
 دنشابیم تاعقاو ندمآ دوجوب لؤسم ھک دننکیم رکف ھکیناسک یالاب اھنآ ."؟نم ارچ" دنیوگیم دنا هدش رثاتم ھکیئاھنآ .دنوشیم ینابصع دش
 یرادزاب .دنشاب ھتشاد ار مشخ و تبحم تاساسحا ات دنناوتن ای و دنیامن ھبرجت ار یفطاع یسح یب نکمم نارگید .دنشابیم نیگمشخ و رھق
  .دشابیم لومعم یاھ لمعلا سکع ھلمج زا ،دنادیمن سکچیھ ھکنیا نتشادنپ و ییاھنت ،اوزنا ،یدیماان ،کرت ای

 دیدش یناور راشف لباقم رد لومعم یاھ لمعلا سکع
 
 فیعض ینھذ زکرمت هدز تشحو یاھ خساپ   میاد ینارگن   بارطضا
 مشخ   ینیگمغ   هانگ ساسحا  ھعقاو ددجم ھبرجت
 ینھذ یریگ هرانک   یدیماان    نتفگ کرت  یفطاع یسح یب
 یراتفر یریگ هرانک
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 لفط کی تافو یپ رد
 شردپ  .ددرگیم اھنآ ریگ نماد دایز گوس صوصخب یناور یاھ لمعلا سکع .دیشاپ مھ زا وا لیماف ،دومن توف لجاع ھعقاو کی رد ھلاس شش دمحا ھکینامز
 دروم رد ھلصافالب و امیاد وا .دھد زرابت ار دوخ یدیماان و گوس ،مغ تساوخیم دمحا ردام اما،دزاسب نایامن ار شا تاساسحا و فطاوع دیابن ھک دادیم عیجرت

 سای زا اھنآ یگدنز جیردتب .دزاسب کیرش ار دوخ تاساسحا شرھوش اب تسناوتیمن ھکنیزا درکیم یدیماان ساسحا شیب زا رتشیب و درکیم تبحص دوخ ھعیاض
  .دندوب سویام و دندومنیم یدیماان ساسحا اھنآ یودرھ .نیگمغ شاردام و ینابصع دمحا ردپ .دیدرگ ولمم یدیماان و
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 یراتفر یریذپ بانتجا .ھعقاو ھب طوبرم یاھ هرطاخ و راکفا یریذپ بانتجا الثم دناوتیم هدمآ دوجوب زین یبانتجا یاھ لمعلا سکع
 یریذپ بانتجا .دوب هدش هدید ھعقاو نامز رد ھکیئایشا ندید ای بآ یکیدزن ھب نتشاد رارق الثم دشابیم لومعم زین عاضوا و اھ تیلاعف
 ھقالع الثم یریذپ بانتجا ھجرد نیدنچ .تسا لومعم دایز یناور دیدش راشف ھب ندش ضورعم زا دعب ییادتبا لحارم رد یراتفر و یناور
 اب ات دنکیم کمک اھنآ ھب ،یدوبھب ییادتبا لحارم رد ھعقاو زا وا یاھ دیدمشچ دروم رد یو ندومن تبحص رد هرثاتم صخش نتشادن
 شش رد ھکیتروصرد .ددرگیم رگید لیاسم داجیا ثعاب دنک ادیپ ھمادا رتینالوط تدم ھب یریذپ بانتجا رگا اما .دننک ھلداجم یناور راشف
  .تسا زاین صصختم دارفا کمک ھب تقو نیرد ھک هدش ھتشادنپ نمزم صخش نیا عاضوا ،دباین دوبھب لوا هام

 یکیزف لومعم یاھ لمعلا سکع

 ھک تسا نیرد نآ یا هدمع قرف .دشابیم یناور راشف لومعم یاھ لمعلا سکع ھیبش دیدش یناور راشف لومعم یاھ لمعلا سکع تیرثکا
 هدمآ دوجوب لوا تعاس 48 یلا 24 رد ینعی دیامنیم روھظ یناھگان رتشیب اھ لمعلا سکع نیا ،یناور دیدش راشف ھب ندش ھجاوم زا دعب
 نیدنچ ھکیتروصرد .تفای دھاوخ شھاک ھتفھ تشھ ات شش تشذگ اب نآ ماود و تدش دراوم تیرثکا رد ھک دنکیم ماود تدم کی ات و

 و روتلک ھب رظن دایز یاھ توافت یناور یاھ راشف ھب شنکاو رد .دشابیم دایز ھظحالم لباق روطب نآ ماود دشاب ھتشاد دوجو ھعیاض
  .دنیامن نیرمت نآ یاھ توافت تشادرظنرد اب ار یروتلک یاھ تیساسح ات تشاد دنھاوخ زاین ناراکاضر و نادنمراک .دراد دوجو عماوج

 یعامتجا لومعم یاھ لمعلا سکع

 تیوقت ار طباور هدیدرگ دیدج طباور داجیا ببس و ھتخاس کیدزن مھاب ار دارفا کرتشم یاھ ھعیاض و یتخبدب دراوم زا یرایسب رد
 مک رادقم ھک درک دنھاوخ ساسحا مدرم .دنکیم دراو راشف طباور یالاب دیدش یناور یاھ راشف براجت تاقوا یضعب دنچرھ .دیامنیم
 وا زا و دننکیمن کرد دنا هدومن هدھاشم اھنآ ھک ار یبراجت نارگید ھک درک دنھاوخ رکف اھنآ .تسا هدیدرگ مھارف تسردان کمک ای کمک
  .دننکیم عقوت رتشیب

 اب ندش کیدزن اب اھ لیماف زا یضعب .دنھدیم ناشن شنکاو توافتم لکشب یرگید زا یکی دنراد رارق یناور راشف تحت ھکیئاھ لیماف
 یضعب .دنوشیم تنوشخ ھب لسوتم و هدش لاعف ریغ نارگید .دنھدیم ناشن شنکاو دوخ زا رگیدکی ھب تیامح ندومن ھیارا و رگیدمھ
 اضعب ھک دراد لیماف کی تاطابترا و شور یالاب صاخ لمعلا سکع وریثات لیماف یاضعا نیب رد فلتخم ی اھ تیلوسم نتشاد  تاقوا
  .لیماف یاضعا زا یکی نداد تسد زا ھجیتن رد الثم  دروخیم ریغت اھ ر اتفر نیا

 

 

 

 

 دیدش یناور راشف ربارب رد یکیزف لومعم یاھ لمعلا سکع
 
 باوخ تاشوشت
 فعض ای شزرل
 اھ درد ،یلضع ششک
 یکیزف شنت

 بلق دیدش نابرض
 لاھسا ای غارفتسا ،یدبلد
 یسنج یاھ تیلاعف رد ھقالع نداد تسد زا ای راوھام لکیس رد شوشت
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 .دنشاب ھتشاد زاین تیامح توافتم لاکشا ھب اھنآ نکمم و دنھد ناشن لمعلا سکع دوخ زا هویش نیع ھب لیماف یاضعا  ات تسین یرورض
 ار ارشیوخ یژرنا یامت لیماف یاضعا و هدیدرگ یرابجا طباور ھب رجنم   دریگن رارق لیماف یاضعا نیب شریذپ و لوبق دروم  نیارگا
 کچوک لافطا یتح ارثکا اما ،دنا ناراگن اھنآ تالکشم و ناش لافطا دروم رد الومعم نیدلاو .دناسریم فرصم ھب  رگیدکی ھب یتمالم ھب
 داجیا رد و هداد تسدزا تیعضو ندومن لورتنک رد ناگرزب یالاب ار دوخ دامتعا لافطا ،نارحب کی زا دعب .دننادیم ار زار نیا زین
  .دنشاب ھتشادیم تالکشم ناگرزب و نیدلاو یالاب دامتعا هرابود

 ھثداح زا دعب یناور تاشوشت و یگ هدرسفا ،بارطضا

 اھ لمعلا سکع نیا الومعم .دننکیم ھبرجت هرابود دوخ نھذ رد ار ھعقاو ھکنیا ای دنوشیم برطضم ینارحب ھعقاو کی زا دعب مدرم رثکا
 داجیا ببس ھک دوشیم رتدب هدومن ماود ینالوط تدم یارب اھ لمعلا سکع نیا مدرم زا یضعب دزن .دوشیم دیدپان تیاھن رد و هدیدرگ مک
  .دنشاب ھتشادیم زاین یناور صصختم کمک ھب ھک هدیدرگ یناور یدج تالکشم

 ضارعا نیع ابیرقت تاشوشت نیا .دشابیم ھثداح زا دعب یناور تاشوشت و ،یگ هدرسفا تاشوشت ،بارطضا زا ترابع لومعم شوشت ھس
 مرھ 4 حطس رد تایرورض هدننک سکعنم ھک( هدربمان تاشوشت یشزومآ ھمانرب نیا .تسا توافتم مھ زا نآ یوادت هویش اما دنراد ار

 ندومن مھارف یارب موادتم تراظن اب تدم زارد یشزومآ یاھ ھمانرب .دریگیمن دوخ ششوپ تحت ار )دینک هدھاشم ار 1 لصف – دشابیم
 ھطوبرم روشک یارب یلحم یحص تامدخ یراکمھ و تیامح یارب رمحا لالھ خرس بیلص یلم تیعمج .تسا زاین یصصخت تامدخ
 اب و ناراکاضر و نادنمراک طسوت ھک یعامتجا یناور تیامح ھجیتن رد .تسا ھناراکاضر و هدوب ھعماج داینبرب ام راک .دنکیم راک شا
 ددرگیم یمان دب و اوزنا شھاک ببس ھلیسو نیدب دریگیم تروص نیصصختم یراکمھ ھب تسد ھب تسد اجکی  ھعماج عبانم زا هدافتسا
   . دنتسین رادروخرب یناور بسانمان تحص زا  اھنا ھک دننکیم ساسحا مدرم اضعب ھک

 تشاد دای ھب ار ھتکن کی دیاب ،مینکیم یبایزرا ینارحب تلاح عوقو زا دعب ار ھقطنم کی دارفا یعامتجا یناور تایرورض ھکینامز
 یکیزف یاھ ییاناوتان یاراد ھکیدارفا و نالھاک ،ناناوجون ،لافطا دننام ارثکا ( دنتسھ رطخ تحتُ ایوق ھثداح عوقو لبق ھکیناسک ھکنیا
 ھجاوم تسکش رد رتشیب دارفا زا یضعب .دنربیم جنر یوق یاھ شنکاو زا ھک دنشابیم تارطخ ھب ضورعم رتشیب اھنا )دنتسھ یناور و
 ھک گنج قطانم رد ندومن یگدنز ای تشیعم ،هانپرس نداد تسد زا الثم دنک ماود ینالوط تدم یارب هدننک ناشیرپ عاضوا رگا دنوشیم
  .دوشیم رت هدیچیب هرثاتم دارفا یدوبھب تالاح ھنوگنیرد

 

 

 هدننک تحاران تاعقاو رباربرد دیدش موادتم یاھ لمعلا سکع
 
  Anxietyبارطضا

 زا رت توافتمً ابلاغ .دوشیم صخشم یبصع یمارآان و یتحاران ،یناشیرپ  طسوت ھک دشابیم دنیآ شوخان یفطاع تلاح کی زا ترابع
  .دیایم دوجوب کانسرت لماع کی زا سرت نوچ دشابیم سرت
 
  Depressionیگ هدرسفا

 تلاح نیا .دشابیم نآ ھطوبرم ضارعا و نمزم ینیگمغ ،ینیبدب ،یگدارا یب یگ هراچیب ،یدیماان ،هدیدنسپان ساسحا کی زا ترابع
 فاشکنا لالتخا ھب ین رگا و  ددرگ مک جردتب دیاب اما  ،دشابیم تدم هاتوک لمران لمعلا سکع کی و هدوب دیدش ھعیاض ھب ھتسباوً ابلاغ
  دنکیم
 
  Post- traumatic disorderھعقاو زا دعب یناور شوشت
 ای ،هدافتساؤس و یکیزف مجاھت ،ھناحلسم تاعزانم ،یعیبط یاھ ھعجاف دننام یناور هدننک ناشیرپ تاعقاو زا دعب شوشت عون نیا
 ندومن ھبرجت )1 :دوشیم صخشم ضارعا پورگ ھس طسوت تلاح نیا .دیایم دوجوب تایح هدننک دیدھت میقتسم ریغ ای میقتسم  تامداصت
 تالکشم و باوخ تالکشم ،یبصع یمارآان دننام جیھت رتشیب ضارعا )3 و ھعقاو یاھ هدنروآ دای زا ندومن زیھرپ )2 ،ھعقاو هرابود
  .دشابیم طیحم ھب یپسچلد شھاک و یناور یسح یب ،ھعقاو زا هدننک تشگرب ریواصت و راکفا هدنریگربرد تلاح نیا .هدعم تاشوشت و
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  یناور راشف اب ھلداجم

 نیا تاریثات ھیلع ھلداجم فلتخم قرط ھنوگ نامھ ھب ،دراد دوجو ینارحب تاعقاو رباربرد شنکاو یارب فلتخم یاھ هویش ھکیروط
 تامدص و نارحب نایرج رد یناور و یعامتجا ،یکیزف ندوب لاعف – تسا ندنام هدنز زا ترابع ھلداجم فدھ .تسا دوجوم تاعقاو
  .دنکیم ریغت نامز تشذگ اب ھک هدوب )کیمانیاد( کرحم  ھسورپ کی ھلداجم .دشابیم نآ زا دعب

 

 ھلداجم یاھ یژیتارتسا

 کمک تساوخرد یاھ هار ای و )یرود(یریگ هرانک اب قباطت :دننکیم ھلداجم هویش ود ھب مدرم  ھک هدش هدید ،یناور هاگن زا
(approach strategies). ندش وربور اب .دندشاب لاعف رتھب ات هدوب بظاوم اعقاو دننکیم کمک تساوخ رد یاھ  هار ھکینامز مدرم 

 شیب ھب یگ هداس ھب یگدنز و هدرک شھاک یناور راشف تاجرد ھجتن رد ھک  دنیامن لح دوخ ار اھنا ھک دننکیم ششوک تالکشم ھب
  یناور یاھ شنت و اھ راشف و یگ هدرسفا ندمآ دوجوب ثعاب هدیدرگ یفنم فطاوع و راکفا زورب ببس  )یرود( یریگ هرانک .دنوریم
  .دناوتیم هدش یکیزف
 
 زیھرپ  ندش ھجاوم زا ھک ینعم نیدب دشابیم ییادج ای یگتسسگ و  )ندرک در  ینادرگ ور( شریذپ مدع لماش ییریگ هرانک یاھ هار
  .درادن یا هراچ شا لکشم ھک دیرگیم میمصت صخش ھک نیا ای هدیدرگ

 

 

 

 ھلداجم
 
 تروص ششوک نآ لح هار رد ،هدیدرگ میظنت راوشد طیارش نآ رد ھک دشابیم ون یگدنز تلاح کی ھب ندومن قباطت ھسورپ کی ھلداجم
 یگ هدیسر لماش ھلداجم ملاس راتفر .دوش لمحت ای ددرگ مک ،دوش هدناسر لقا دح ھب تاعزانم ای یناور راشف ات دوشیم شالت ،دریگیم
 لماش ملاس ریغ ھلداجم راتفر .دشابیم یناور راشف عبنم ندرب نیب زا ای اھ لح هار تفایرد تھج ندومن راک ،نارگید ھب کمک یارب
 ،نارگید ھب یدیماان نداد شرسگ ،دیرجت ،یناور راشف عبنم زا ندومن یرود ،نآ تاریثات ندرکن لوبق ای رطخ کی نتفرگ هدیدان
   .دشابیم لمران لکشب ندومن تیلاعف تھج یحص و یتینما تارطخ رگید نتفرگ و ،ھنارسدوخ یوادت
 
 

 

 
  Denialشریذپ مدع ای راکنا
 
  .بارطضا زا یریگولج روظنمب راکفا ای تاجایتحا ،اھ وزرآ ،شریذپ مدع تاساسحا ،یعافد مزیناکیم کی
 
 

 

 
  Dissociationھیزجت ای یگتسسگ
 
 دسریم رظنب یروط هرثأتم صاخشا .دوشیم ادج تیصخش یازجا ھیقب زا فطاوع و اھ لمعلا سکع ،راکفا نآ رد ھکیا ھسورپ کی
  .دننکیمن کرد دوشیم عقاو اھنآ فارطا رد ای اھنآ ھب ھک ار یاھ زیچ اھنآ ھک
 
 

 

F 

F 



 ھحفص | 35
 

Translated by: Dr.Obaidullah Raufi – oraufi@gmail.com 

 نآ اب ھلداجم و یناور راشف | 2 لصف

 یوجتسج ،تیعضو ینعم ندروآ تسدب یارب ندومن ششوک لماش قرط رھ ھب )برقت یژیتارتسا( کمک تساوخرد یاھ هار
 ندومن راک ھعیرذ ار دوخ تالکشم زا دادعتکی وا ،اینوس لاثم تشادرظنرد اب .دشابیم تالکشم لح تھج تامادقا و تیامح
 نیرمت ار برقت یژیتارتسا کی ،دنکیم راک راکاضر کی ثیحنم لافطا اب وا ھکینامز .دیامنیم لح راکاضر کی ثیحب
 ار دوخ وا .دنکیم لصاح تیامح ناراکاضر رگید اب ندومن راک ھعیرذ زین و دھدیم ماجنا ار راک کی ھنالاعف وا نوچ دنکیم
   .دروایم تسدب هرابود ار ندوب شزرا اب ساسحا و هدومن ساسحا یوزنم مک

 نایب تمواقم ندرب دنلب و یریذپ بیسا شھاک ھعیرذ ار نزاوت دیدرگ رکذ الاب تاکوچ رد ھک ھلداجم دیفم یاھ یژیتارتسا
  .دعاسمان عاضوا کی رد یگ هراچیب ساسحا  نتخاس رثا یبو یدازآ تیوقت الثم هرمزور یداع یاھ راک  ھمادا .دنکیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 یگ هدرسفا و ھعیاض اب ھلداجم

 2004 لاس رد دنھ رحب یمانوس رثا رد وا .دنکیم یگدنز دنلیات روشک تیکوھپ رھش ،کال واھک رد رحب یکیدزن رد اینوس
 درادن تیمرحم و ھتشاد قاطا ود ھک یی ھناخرابنا کی رد الاح وا .دوب هداد تسدزا ار شیاھ دیما لومشب شزیچ ھمھ
 و دنراد کدنا رایسب لوپ اھنآ .تسا هدرسفا وا .تسا ھفیظو یب شدوخ اما ھتفرگ دیدج ھفیظو شرھوش .دنکیم یگدنز
 ات درادن ار یا سک چیھ و درادن هدنیآ یارب یا وزرآ چیھ ،دنکیمن راک وا .درادن یا ینعم شا یگدنز ھک دنکیم ساسحا
 راک لافطا اب یو ھکینامز .دنک راک ریذپ بیسآ لافطا اب ھناراکاضر روطب دھاوخیم وا ببس نیمھ زا .دنک تبحص یو اب
 ھکیرگید ناراکاضر اب ات دنکیم کمک زین ار وا راک نیا .دنکیم شومارف یی ھظحل کی یارب ار دوخ یتح زیچ ھمھ دنکیم
  .دنک تبحص دراد رارق تلاح نیع رد
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 هدش کمک ھلداجم

 ھب ھثداح عوقو زا دعب لجاع تروصب مدرم زا یضعب
 کی ھک یی هزادنا رھ ھب .تشاد دنھاوخ زاین کمک
 دشاب ھتشاد رارق یمھرد و یناشیرپ تلاح رد صخش
 شنکاو دوخ زا تلاح نامھ ھب خساپ رطاخب دناوتن ھک
 یداع تلاح ھب یو تشگرب هزادنا نامھ ھب ،دھد ناشن
 لجاع ھچرھ ات تسا مزال ًءانب .دش دھاوخ رتلکشم شا
 ھقیرط شخب نیا رد .درک تیامح ار هدید بیسآ دارفا
 و کمک دروم مدقم لحارم رد ناوتیم ار دارفا ھک یاھ
  .دھدیم رارق ثحب دروم ،داد رارق تیامح

  : تظفاحم و یکیزف تبقارم یالاب صاخ ھجوت

 بوخ .دنشابیمن هاگا نکمم لجاع کوش ای ناکت ربانب شیوخ یتمالس تادیدھت زا مدرم لجاع نارحب ای ھثداح کی ھجتن رد
 جراخ راشف زا ولمم تیعضو زا ار اھنآ ،ناکما تروصرد .دینک کمک داھنشیپ اھنآ ھب و دینک میاق سامت  دارفا اب ات تسا
 رود نارگاشامت زا ار هدید  بیسا دارفا .دینک دودحم ھثداح ھحاس یوب و ادص ،رظانم ھب ندش ضورعم زا ار اھنا و هدومن
 .دینک مرگ ار اھنآ و هدومن یوادت ار اھنآ یاھ مخز و هدومن مھارف شمارآ ،سابل ،اذغ اھنآ یارب ،ناکما تروصرد .دیرادھگن
  .دنکیم داجیا ار یدعب یاھ یراکمھ ساسا و هدومن تظفاحم رتشیب تامدص زا ار هدید بیسآ دارفا  درکلمع ھنوگنیا

  :دیریگب رارق اھنآ کیدزن

 یکیدزن رد  ھک دوب دھاوخ هدننک کمک ًءانب .دنھد تسد زا تسدزا ایند رد دیاش ار دوخ دامتعا و تینما  ساسحاً اتقؤم  مدرم
 ھیارا اب .دنیامن دامتعا امش یالاب ھک دیزاس نیئمطم ار اھنآ .دینک دوخ زا ار هدنھد دامتعا ھیور و دیشاب مارآ ،ھتفرگ رارق اھنآ
 بناج زا هدننک تبقارم تمالع کی ررضتم صخش ھب ندوب کیدزن .دیزاسن برطضم ار اھنآ دیدش فطاوع ای بارطضا
  .دشابیم هدننک کمک

  :دیشخبب نانیمطا و شمارآ

 تاساسحا و اھ ینارگن ،براجت دروم رد اھنآ ات دیھد هزاجا و دنراد ساسحا یچ اھنآ ،تسا هدش عقاو ھچ ھک دیسرپب مدرم زا
 لمعلا سکع ھک دیھد نانیمطا اھنآ یارب  .دنک تبحص امتح ھک دیرواین راشف یربج یسک  یالاب رگم .دننک تبحص دوخ
 هدرب عقوت دوشیم امنور ینارحب ھعقاو یدعب ھجتن رد اھنآ هریغ و یکیزف ،یطابترا تالکشم وچمھو  ،هدوب لمران ناشیاھ
 دھدیم نانیمطا هرثاتم دارفا یارب تیامح عون نیا .دیشاب ارگ تیعقاو و راگتسار ھکلب دیھدن طلغ نانیمطا اھنآ یارب .دوشیم
 تیعضو ات دنکیم کمک دارفا ھب ھنوگنیا ھب راک نیا .دنتسین اھنت ھک دیوش روآدای اھنآ ھب و دراد بوخ تین ناسر کمک ھک
   .دشابیم ھلداجم یوسب اھنآ مدق نیلوا نیا و دنیامن کرد ار دوخ

 

 ھلداجم یارب ملاس یاھ هار
 
 ھنازور یداع یاھ راک ظفح
 کمک یوجتسج
 نارگید ھب کمک داھنشیپ

 ساسحا ندومن ششوک و صخش کی براجت دروم رد ندومن تبحص
 تسا هدش عقاو ھکیدادیو
 کیدزن براقا شیاسآ دروم رد تامولعم یوجتسج
 ھعماج یاھ راتخاس و اھ ھناخ میمرت زاغآ
 یبھذم مسارم رد ندش لوغشم
  تالکشم لح یارب  اھنا ندومن قیبطت و نالپ نتخاس و فادھا حرط
 و یندب یاھ شزرو  ماجنا  ، ) یبھذم دارفا ( ندرک تدابع
 یاھ تیلاعف رد ندش لوغشم یارب رگید یاھ قرط و ،کیتسانمیژ
 یرنھ و یگنھرف
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 نتفرگ رارق کیدزن

 ،درکیم هاگن شنامشچ ھب ھکیلاح رد ار دمحا ناتسد خرس بیلص راکاضر .دیزرل یم شناتسد .دوب هدش هدز تشحو دمـحا
 ارم ،دیوگب یزیچ میارب ھکنیا نودب راکاضر نآ ایوگ دوب نانچ" :درک دھاوخن شومارف ار هاگن نآ هاگچیھ دمحا .تفرگ
 ".درک کرد ارم تاساسحا وا ھک منادب ات دش ببس یو هاگن" .دوب مرگ رایسب اما فیعض یو یاھ هاگن .درک کرد
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 براقا ھب" ،نوچ یتالاوس ارثکا .دنراد تامولعم ھلسلس کی ھب لجاع ترورض نارحب کی رد مدرم :دیئامن ھیارا تامولعم
 عقاو ھچ ھک نیا قیقد نتسناد .دوشیم هدیسرپ اھنآ فرط زا "؟منک ادیپ اجک زا ار اھنآ نم" و "؟تسا هداد خر ھچ مناتسود و
 تروص رگید صخش ھب صخش کی زا راک نیا .تسا هدننک کمک رایسب ،دش دھاوخ عقاو ھچ ادعب الامتحو ارچ و تسا هدش
 .دنھد بیترت رتشیب کیتامتسیس هویش کی ھب ار تامولعم راشتنا دنناوتیم زین ناراکاضر و نادنمراک اما دناوتیم ھتفرگ
 تامولعم ناسآ یسرتسد ھمھ زا رتمھم و یبتک تامولعم راشتنا و عیزوت ،ھعماج حطس رد سلاجم ندومن میظنت ،لاثمروطب
  .دنشاب ھتشاد حضاو تامولعم ،قباطت و تیامح یوجتسج ،ھعقاو ای نارحب کی ھب شنکاو رطاخب ات دنراد زاین مدرم .هزات
   .دشابیم تامولعم تاحضوت و رارکت ھب ترورض سپ ،دنروایم تسدب ار دودحم تامولعم ینارحب تالاح رد مدرم

  :دننک ارجا ار اھ تیلاعف ات دینک کمک مدرم ھب

 یقیسوم نتخاون نکمم اھ تیلاعف نیا ھک دننک ارجا دشاب دنیآ شوخ اھنآ یارب ھک ار یلمع تیلاعف کی ات دینک کمک مدرم ھب
 و ھتفای تاجن هدنھد جنر راکفا زا ات دنکیم کمک مدرم ھب اھ تیلاعف نیا .ملیف کی یاشامت ای راوید میمرت ،یزاب فرب ای دشاب
  .دنشکب تحار سفن دشابیم اھنآ یار ارف ھک یاھ یتخس و تالکشم زا یی ھظحل دنچ یارب

 

 

 

 

 

  :دننیبب ار توافتم یاھ دید ات دینک کمک مدرم ھب

 emotional’یفطاع قباطت‘ یالاب ات دنکیم کمک مدرم ھب اضعب ،دشاب ھتشادن دوجو لیاسم لجاع لح یاھ هار ھکیئاج رد
adaptation’ ھتخومآ کاندرد طیارش زا ھک یا تبثم  براجت یالاب زکرمت اب لاثم روطب ار راک نیا مدرم .دننک زکرمت 

 یگدنز وا ات دنک لوبق ار دوخ یاھ هداد تسدزا و تاعیاض ھک دوش کمک صخش کی ھب ات تسنیا فدھ .دنھدیم ماجنا ،دنا
  .دھد ھمادا نآ لمران و لومعم روطب ار دوخ

 

 

 دینکیم تبقارم امش ھکنیا ندومن رھاظت

 کی رد ھک شرھوش تافو زا لبق ھک دراد رمع لاس 48 و ھیزوف شا مان ھک دناوخیم ارف ار دوخ ضیرم   ھیرون سرن
 رد  ھیزوف " :دیوگیم ھیرون .درکیم راک سانشناور ثیحب ناتسکدوک کی رد تسا ھتفر نیب زا هدش یزاساج نیام مداصت
 .دنک ھلداجم شلکشم اب ھک دناوتیم شدوخ ھک تفگ وا هاتوک تبحص کی زا دعب .درکن لوبق ارم یراکمھ تاقالم نیلوا
 ات تساوخ نم زا  ھیزوف ،هام کی زا دعب .دراد ساسحا ھچ ھک منادب ات مدرکیم نوفیلیت ھبترم کی ھتفھ وا ھب نم مھزونھ
 ریخا رد .درک تیاکح میارب دوخ هدنھد جنر یاھ باوخ ای اھ سوباک و اھدالوا ،رھوش دروم رد وا .میامن تاقالم وا اب
 ."دنوشیم تحاران میاھدالوا منکیم ھیرگ ھکینامز" تفگ وا .دراد زاین وگتفگ نینوچ نیا ھب وا ھک تفگ  ھیزوف سلجم
 دناوتیم  وا ھک متسھ نقیتم نم منکیم تاقالم ار وا ھتفھ رھ الاح ."منک ناھنپ ار دوخ تاساسحا دیاب مشابیم اھنآ اب ھکینامز

  ."دیوگیم ھیرون "مینادیم ارم شقن ام یودرھ ھلحرم نیرد و دوش بای تحص
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  یبھذم مسارم
 
 دروم ھعماج رھ رد مھم تاعقاو نداد ناشن روظنمب یبھذم مسارم
 و پورگ کی ای صخش کی دامن اھنیا .دریگیم رارق هدافتسا
 نآ ھب ادعب ھک دنکیم داجیا ار کرتشم براجت و هدوب اھنآ تاساسحا

  .دوشیم عوجر
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 صصختم کمک ھب نداد تعجر

 کمک کی ھب دیاب دراد رارق دیدش یناور راشف رد ھکیصخش ھک دیامن داھنشیپ ات تسا ینعم نیدب شخب نیرد نداد تعجر
 دوجو ھحاس رد یناور تحص یفاک تامدخ نوچ دوب دھاوخن نکمم ھشیمھ راک نیا ھناتخبدب .دنک تبحص صصختم ناسر
  .تشاد دھاوخن

 داد تعجر دیاب تقوچ

 ھنوگنیرد دارفا .داد تعجر صصختم کمک ھب ار وا دیاب دربیم جنر دیدش یناور راشف زا صخش کی ھک دش حضاو ھکینامز
  .دزاسراچد یناور ای یکیزف رطخ ھب ار دوخ لیماف یاضعا ای دوخ نکمم تالاح

 کمک لوصح یارب لصا دنچ

 دشاب یوزنم ای ھتفر ورف دوخرد ای مجاھتم ،هدومن یلاحدب ساسحا ،دباوخب دناوتن ھتفھ راھچ یلا ھس زا دعب صخش کی رگا
  .دراد زاین رتشیب کمک ھب

 نیا نارگن اھنآ و ،تسا تسردانً ادیدش زیچ کی ھک دیوگب امش یارب و هدومن کمک ھبلاطم نارگید و هداوناخ یاضعا رگا
 کمک ھب روکذم صخش دیاب تروصنیرد سپ ،دننک یشکدوخ نکمم و هداد تسد زا ار دوخ یناور یتمالس صخش ھک دنشاب
  .دوش هداد تعجر صصختم

 ،دشابن مھ حضاو یناور راشف رد رگا یتح دھدن ناشن دوخ زا ار یدوبھب میالع دوخ زا هام شش یلا تدم ھب صخش کی رگا
  .دینک هروشم نات رزیاورپوس ھب دیاب سپ دیدوب کش رد رگا .دوش هداد تعجر دیاب

 یفطاع قباطت

 کمک نآ زیھجت و ھناخ یزاسزاب یارب وا .داد تسد زا دنھ رحب یمانوس رد ار دوخ لیماف یاضعا مامت و مناخ درم کی
 یوگتفگ و ھملاکم کی یط وا ی ھلئسم .دربب شیپ ھب نآ لمران لکش اب ار دوخ یگدنز ات دوبن رداق درم اما .دروآ تسدب

 یرفن کی رتسب ھب وا رتسب ھکینامز .دومنیم روآدای شندوب اھنت زا ار وا شا ھناخ رد یرفنود رتسب :دش نایامن ینالوط
  .دید یم رگید دید کی ھب ار یگدنز وا و درک ریغت زین وا قلخ و یناور تلاح ،دش لیدبت
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 داد تعجر دیاب روطچ   

 تامادقا مامت دیاب ،نوناق و لصا کی روط ھب .دوش ھیارا ھمانرب یامرفراک ای رزیاورپوس اب ترواشم رد ھشیمھ دیاب تعجر
 تبقارم ھک دننادب دیاب اھنآ .دوش هداد عالطا یو ھب دیاب صصختم کمک ھب هرثاتم صخش نداد تعجر یارب اھ حرط ای
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .دنوش هاگا ھب شا نداد تعجر تلع دروم رد دیاب زین و دنوشیم
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 .هریغ و یسرتسد ،تیعقوم ،سیف دننام دوش حیرشت دیاب نآ کیرھ ،دشاب ھتشاد دوجو نداد تعجر یارب ھنیزگ نیدنچ رگا
 رفن کی ،ناکما تروصرد .دنریگیم رارق تیامح تحت ھسورپ نایرج رد اھنآ ھک دنشاب ھتشاد نانیمطا ساسحا دیاب دارفا
  .دنک یھارمھ ناش یوعجارم تاقالم نیلوا رد ار اھنآ )دشاب ھک یا ھمانرب رھ ھب قلعتم(

 نکممان  دنلب رایسب یاھ تمیق ای یھد تعجر تیدوجوم مدع ربانب نداد تعجر اجنآ رد ھک دینکیم راک یتاحاس رد امش ھکیتقو
 ھک دوب دھاوخ نکمم .دیارب هدننک کمک  یتلود ریغ تارادا اب رگید یاھ ھنیزگ یوجتسج ھب ھک دوب دھاوخ رتھب سپ دشاب

 دشاب ریذپ ناکما دناوتیم زین ھعماج تیامح اب یتسدمھ .درک ییاسانش ار صصختم تیامح ھب ندیسر قرط

 ھثداح زا دعب تاشوشت و یگ هدرسفا ،بارطضا ھب التبم دارفا .)6.4 درکلمع ھحفص ،دینک هدھاشم ار IASC یاھ دومنھر(
 اھنآ اما ،دوشیمن ضیرم لماک یدوبھب ببس و هدشن یوادت نیزگاج راک نیا دنچرھ .دنربیم دوس یعامتجا یناور تیامح زا
  .دیامن شھاک اھنآ یناور راشف ات دنا ھتفرگ رارق تیامح و تبقارم دروم ھک دننکیم ساسحا یعامتجا یناور ھیامح طسوت

 

 .دیامن شھاک اھنآ یناور راشف ات دنا ھتفرگ رارق تیامح و تبقارم دروم ھک دن

 

 

 

 

 

 

 داد تعجر ار یناور راشف ھب التبم دارفا دیاب تقوچ
 
 رادیب ای باوخ رتسب رد ندنام رادیب اھ تعاس ،یباوخ مک ای مات یباوخیب الثم دوش داجیا صخش کی رد باوخ دیدش تالکشم رگا

  .حبص تقو رایسب تاعاس رد باوخ زا ندش
 
 یرگشاخرپ ،رھق ای مشخ الثم دشاب لکشم ناشیارب نآ ندومن لورتنک ھک دوش رھاظ صخش کی زا دیدش و یوق رایسب فطاوع رگا
  .دیدش ینارگن ای سرت ،ندش روآ ھلمح ای
 
  .دنکیم تبحص یشکدوخ دروم رد حضاو تروصب صخش کی رگا
 
  .دوش داجیا یکیزف رادیاپ ضارعا صخش کی دزن رگا
 
  .دھد ناشن دوخ زا ار اھ اود ای لوکلا ھب دایتعا میالع صخش کی رگا
 
  .دزادنا یم رطخ رد ار نارگید ای دوخ ھک دنکیم راتفر یروط صخش کی رگا
 
  .دشاب ھتشاد تاماسرب ای تانایزھ دننام یناور تاشوشت ای موادم یگ هدرسفا صخش کی رگا
 
  .دشاب لکشم صخش کی اب ندش سامت رد رگا
 
  .دشاب نایامن ییانج تیلاعف ای زواجت نآ رد ھکیعاضوا
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 گوس و ھعیاض
 

 یشزومآ تاکن
 اھ ھعیاض فلتخم عاونا •
 کیدزن براقا زا یکی نداد تسدزا رثا رد لومعم یاھ لمعلا سکع •
 ینآ و عقوتم ھعیاض •
 گوس هدیچیپ و لمران یاھ ھسورپ •
 درک کمک دراد رارق گوس رد ھک ار یصخش کی ھنوگچ •

 زا ھک یا ھعیاض و گوس اب ھلداجم رد مدرم ھک نیا یالاب لصف نیا .دنکیم ھبرجت ار گوس و ھعیاض شا یگدنز نایرج رد سکرھ
 ۀدیچیپ و لمران یاھ ھسورپ .دنکیم زکرمت ،دنھدیم ناشن لمعلا سکع ھنوگچ تسا هدش عقاو اھنآ لیماف یاضعا زا یکی گرم ثعاب

 دیاب دنتسھ گوس رد ھکیدارفا اب ھنوگچ ھک هدش حیرشت لصف نیا .دش دھاوخ دیکات یعامتجا تیامح تیمھا و دش دھاوخ  حیرشت گوس
  .درک کمک

  ؟تسیچ ھعیاض

 بیرخت ،کیدزن براقا زا یکی ای رسمھ گرم :دراد دوجو ھعیاض فلتخم عاونا .دشابیم لومعم نارحب طیارش رد صوصخب ھعیاض
 نداد تسدزا ،نتشادرب مخز ای یکیزف ضیضرت ،یگدنز مھم دنویپ کی نتفای نایاپ ،تشیعم ای یناگدنز نداد تسدزا ،دادیاج ندش
  .یعامتجا یاھ ھکبش و تینما

 ھعیاض عون نیرت هدننک تحاران زا ھعیاض عون نیا ،دوریم تسدزا یگدنز کی ھکینامز اما ،تسا دنیآ شوخان اھ ھعیاض عاونا مامت
  :نآ رد ھک مینکیم عوجر یتالاح ھب ام ،مینکیم تبحص یگدنز نداد تسدزا دروم رد ھکینامز لصف نیرد .دشابیم

 دشاب هدومن توف کیدزن براقا زا یکی ای رسمھ •
  ای دشاب هدیدرگ هدھاشم یتوف ھعقاو •
 تسا ھتفرگ تروص صخش کی یگدنز ظفح یارب قفؤمان ششوک کی •

 کمک دیاب ھنوگچ ھک دنکیم حیرشت 5 لصف :دریگیم ربرد دشاب ناونع نیا ھب طوبرم ھک ار رگید فلتخم بناوج رگید یاھ لصف
 دنا هدیدرگ رثاتم گوس و ھعیاض رثا رد ھک ناسر کمک صاخشا ھک درادیم نایب 7 لصف و تخاس مھارف ار یناور لجاع یاھ
  .دنناوتیم ھتفرگ رارق تیامح دروم ھنوگچ

 ساسحا .دشابیم تشادرب لباق ریغ ای اسرف تقاط نآ درد ھک دناوتیم هدوب روآ جنر و کاندرد رایسب صخش کی نداد تسدزا
 کی اب ندش ھجاوم .تسا لکشم دوش  یگدنز رد نیزگیاج ۀرابود یسک ندرک ادیپ و ددرگیم عطق صخش نآ اب سامت ای دنویپ

 صخش نآ گرم .تسا ھتفر تسدزا نآ وضع کی ،هداوناخ کی یارب .دناوخیم ارف صخش کی رد ار ندرم سرت هدرم دسج
 ار نامز تدم کی هداوناخ نیا یارب طیارش ھنوگنیرد .ددرگ یعامتجا تیعضو ای ھناخ ،دیاوع نداد تسدزا ببس نکمم
  .دنک میظنت هرابود ار دوخ ات تفرگ دھاوخربرد

 راکب تقو دشاب ضیرم دایز تدم یارب صخش کی ھکینامز الثم .دوشیم لابقتسا تاجن ھلیسو کی ثیح ھب گرم تاقوا یضعب
   ساسحا ندش تحار ھنوگ ھب ضیرم صخش کی گرم تاقوا یرایسب .دیایب وا براقا نھذ رد ضیرم صخش گرم رکف ات تسا

 

 کیدزن براقا ای رسمھ
  .دشاب ھتشاد دایز تیمھا ام یگدنز رد ھک دشاب یسک ایراکمھ ،تسود ،لیماف وضع هاوخ دشاب کیدزن ام ھب ھکیصخش
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 ھعجاف کی گرم تروصنیرد ھک دشابیمن تشادرب لباق ریغ ھعیاض کی ھنوگب یو گرم ،دریمب ریپ صخش کی ھکینامز .دوشیم
  .دشاب ھتشادیمن دوخاب ار گوس ساسحا و هدشن ھتشادنپ

 

 
  لومعم یاھ لمعلا سکع و ینآ ھعیاض

 سکع نیا .دشاب ھتشادیم لابق رد ار کاش یاھ لمعلا سکع الومعم ،دوش عقاو ھعقوتم ریغ ای ینآ لکشب ناتسود زا یکی گرم رگا
 دشوکب صخش دنچرھ ،دنک ماود یا ھظحالم لباق تدم یارب اھ لمعلا سکع نیا رگا .درک دھاوخ زرابت رتیوق یفطاع نایغط ھب اھ لمعلا
  .).دینک ھظحالم ار دیدش یناور راشف" 2 لصف رد افطل( دوب دھاوخ زاین وا یارب کمک ،دزاسب هدامآ ار دوخ دیدج یگدنز کی ھب ات
 چیھ رگید ھک دننکیم ساسحا و هدرک مگ ار دوخ تھج مدرم .تخادنا دھاوخ ھتفای ریغت ناھج کی رد ار هرثأتم صاخشا نازیزع گرم
  .درادن تیمھا ناشیارب زیچ
 شزرا و دیاقع گرم .تسا هدرک ریغت اھ تیولوا .دسریم رظنب شزرا یبً اتعفد الاح دوب مھم رایسب لبق ھتفھ ھکیئاھ تیلاعف و اھ نالپ
  .دیایم نایمب ناھج رد روضح ینعم دروم رد هدوجوم تالاوس نتساخرب ببس و ھتخادنا شلاچ رد ار یبھذم یاھ
 یا تصرف چیھ .دشابیم دیدش ارثکا نآ ربارب رد خساپ ،ھلزلز ای نشخ ھلمح کی ای رتوم مداصت رثا رد الثم دشاب ینآ گرم ھکینامز
 .تفرگ یگ هدامآ یرادازع یارب و درک لیمکت ار لمکمان ھلماعم کی ات دنامیمن یقاب یظفاحادخ روظنمب ھعیاض یارب ندش هدامآ یارب

  .دشابیم گرم ینآ ھعقاو کی ربارب رد لومعم یاھ لمعلا سکع یدیماان و سأی ،یگ هدرسفا ،هانگ ساسحا ،رھق ،شریذپ مدع ،کاش
 
 
 
 
 
 

 زیزع کی نداد تسدزا

 .دراد بارطضا مھزونھ و هدرب جنر دایز انیل .درک تافو ناطرس ثعاب زا لبق تقو دنچ شردام .دراد رمع لاس 16 انیل
 روطخ میارب اھراب تالاوس دادعت کی .منک لوبق ار وا گرم مناوتیمن و دوب مھم رایسب میارب یگدنز رد مردام :دیوگیم انیل
  ؟دشیم ضیرم دیاب وا ارچ و ؟تسین اجنیا وا رگید ارچ :دنکیم

 

X 

 یرادازع
 کی ھکیتالاح رد یرادازع ھب ھتسباو یگ هدرسفا .دشابیم کیدزن براقا ای رسمھ نداد تسدزا ربارب رد یفطاع لمعلا سکع کی

  .داد ار یشزرا یب سح و یباوخیب ،اھتشا یبارخ لماش ھک دشابیم لمران دھدیم تسد زا ار دوخ کیدزن براقا صخش
 

 

F 
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 کی ھکنیا ندینش .دروایم دوجوب ار قلغم یاھ شلاچ دادعت کی ندرم و گرم ۀدنھد کاش و یناھگان ثداوح ھنوگنیا اب ندش وربور
 هدننک قلغم یاھ شلاچ ھلمج زا دناوتیم ،دنا هدرم نآ رثا رد نارگید ھک تسا ھتفای تاجن یا ھعجاف کی زا ای ،هدومن یشکدوخ صخش
  .دھدیم حرش ینآ ای داح ھعیاض ھب ندش ھجاومرد ار فلتخم یاھ شنکاو یدعب شخب .دشاب هدنامزاب صخش تیعضو
 
 هدنامزاب صخش دزن هانگ ساسحا
 زا دارفا ھنوگنیا .دنیامن یم زرابتم دوخ نھذ رد ار ھعقاو تارطاخ ،ینآ ھعیاض تروص رد صوصخب ھعقاو کی ناگ ھتفای تاجن
 کی دنتسناوتیم ھک دنتسھ نقیتم اھنآ .دنربیم جنر ،دندرم نارگید تقو یچ و دنتفای تاجن ارچ ھک نیا دروم رد ندوب ناریح ،هانگ ساسحا
 ھعجاف زا ار ناش لافطا دنتسناوتن ھک درمش دنھاوخ مھتم ار دوخ نیدلاو .دوش یریگولج ھعجاف زا ھک دندرکیم یراک دیاب ای دننک یراک
  .دزاسیم لعتشم هدنامزاب صخش رد ار یشکدوخ رکف ریخا رد هانگ ساسحا .دنیامن تظفاحم
 ھک تشاد دنھاوخ رواب اھنآ .دنتفای تاجن نارگید ناج تمیق ھب ھک دندوب تمسق شوخ اھنآ ھک دنا دقتعم دنراد ساسحا نینچ نیا ھکیدارفا
 و اھدص ھب وا ھک تفرگ هدھعب ارنیا تیلؤسم دلاخ ،لاثم نیرد .دندیناسر بیسآ رگید صخش کی ھب ،ناشدوخ یگدنز تاجن ھب شالت رد
 ارچ ھک درک تمالم ار دوخ سکعرب ،دنک تمالم ار ناتسیرورت ای نانگفا سارھ وا ھکنیا ضوعب .درکن کمک رگید نت نارازھ دیاش
 وا رگا ھک تفرگ ار لوقعمان هدیقع وا .درک تظفاحم نارگید تاجن یارب لعتشم یاھ ریمعت ھب تشگرب ضوع ھب ار شدوخ یگدنز
  .دھد تاجن ار رگید دارفا یگدنز و هدرک لمع نامرھق کی ھنوگ ھب تسناوتیم "،دوبیمن لدزب ردقنآ"

 هدنامزاب صخش دزن ینامیشپ و هانگ ساسحا ھبرجت

 ساسحا کی دلاخ دزن .دوب هدرب تمالسب ناج یتسیرورت ھعجاف کی زا لیاوا نیمھ رد وا .دوب هدیباوخ چوک یالاب دلاخ
 زا یرایسب ھکیلاح رد ما هدنام یقاب هدنز نم ارچ" :دیسرپیم دوخ زاً امیاد وا .دوب شیازفا لاح رد ھک دوب هدش داجیا هانگ
 دزن ."؟مدرکن یزیچ و مدوب هداتسیا ،دندشیم هابت هدرک طوقس مفارطا رد اھ ریمعت ھکینامز طقف نم ارچ" ؟دندرم مدرم
 درکیم مرش ساسحا وا .درکیم تیذا ار وا ھعجاف تارطاخ و دوب هدش ریگ ھشوگ وا ،دوب هدش داجیا باوخ تالکشم دلاخ
 اناوت و یوق درم کی ار دوخ دلاخ .تشادن ،دشاب هداد تاجن ار صخش کی یگدنز ھکنیا دروم رد یتیاکح وا نوچ
 ساسحا دلاخ .درک لمع دنتشاد زاین ھعجاف رد وا کمک ھب نارگید ھکیلاحرد وسرت و لدزب صخش کی ثیحنم ھک تسنادیم
  .درکیم ھبرجت ار هدنامزاب صخش ینامیشپ و هانگ

X 

 اھ ھعیاض ددجم شرامش

 رخاوا نیرد وا ھک ار یاھ ھعیاض و ھتسشن  ناگ هدنھانپ پمک کی رد دوخ رتسب یالاب رد دراد رمع لاس 28 ھک ھشولپ
 ھناخ ھک وا ھیرق رد حلسم دارفا موجھ رثا رد ،وا ناگ ھیاسمھ و براقا زا نت نیدنچ .دیرامشیم اددجم تسا هدش لمحتم
 ناشنادنزرف راھچ اب هارمھ ھک دنتسناوت شرھوش و ھشولپ .دندوب ھتفر نیبزا ،دنتشکیم ار اھ ھناخ نآ دارفا و دنتفریم ھناخ ھب
  .دنراذگب بقع ار ناش ناتسود و لیماف یاضعا دولآ نوخ و هدرم داسجا و دننک رارف

 

X 
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 ساسحا دروم رد ندرک تبحص مدرم رثکا یارب ،دنزادنا یم نایرج رد فلتخم قرط ھب ھعیاض ربارب رد ار دوخ یاھ لمعلا سکع مدرم
 تسا نیا مھم هدید بیسآ دارفا یارب .دنوش عنام نآ ندش لمحت لباق ریغ و رتشیب تفرشیپ زا ار تاساسحا نیا ات دشابیم مھم مرش ای هانگ
 ھب یگدنز ھب  ھمادا ،دوش راد دیدپ اھنا نھذ رد مرش ای هانگ ساسحا رگا اما دنھد ھمادا ھعجاف کی ندومن ھبرجت زا دعب ار ناش یگدنز ات

  .دوش یم نکممان شیارب نآ لمران لکش
 
 یشکدوخ
 صخش ھک دشابیم یجنر نیرتراوشد و دیامن لمحت ارنآ هداوناخ کی ھک دشابیم ینآ ھعیاض عاونا نیرت روآ جنر و نیرتکاندرد یشکدوخ
 مود .دیایم دوجوب ناسنا دوخ طسوت ھک دشابیم یدصق لمع کی یشکدوخ ھکنیا الوا .دراد دوجو نآ یارب لیلد نیدنچ .دیامن ھلداجم نآ اب
 ھکیصخش یالاب ،فسأت و ھصغ ضوعب وا براقا و ناگ هدنامزاب ،یشکدوخ ۀجیتنرد .دشابیم ناھنپ ارثکا یشکدوخ باکترا لیالد ھکنیا

 زا ار وا ات دندرکن یمادقا ارچ ھکنیا و دنتسنادن ار تیعضو تیدج ارچ ھکنیا دروم رد اھنآ .دنشابیم نیگمشخ تسا هدرک یشکدوخ
 نارگید طسوت ای دننادب رصقم ار دوخ یفوتم لیماف یاضعا رگا گرم عون نیا .تشاد دنھاوخ زین ینامیشیپ ساسحا ،دنراد زاب یشکدوخ
 تامداصت زا دعب ای ھعجاف نامز رد .دناوتیم هدش ینامیشپ و رھق ،مرش ندمآ دوجوب ببس ،دنوش هدرمش رصقم درف نیا یشکدوخ ھب
   .دنوشیم یشکدوخ بکترم ،یداع و نما تالاح ھب رظن مدرم زا یدایز دادعت ،گرزب
 
 یراپس کاخب مسارم
 ھلحرم کی زا روبع رگنایامن مسارم نیا و دنیامن یریگ گوس اھنآ ات دھدیم تصرف مدرم ھب ھک دنشابیم یمسارم یراپس کاخب تامدخ
 گوس هدومن لوبق ار ناش زیزع گرم ناگ هدنامزاب نآ رد ھک دشابیم رگید ھلحرم ھب ،دشاب هدمآ دوجوب درف کی گرم رثا رد ھک یگتفشآ
 ببس ھک  درک دنھاوخ ینامیشپ و هانگ ساسحا تیم هداوناخ دریگن تروص بسانم تروصب یراپس کاخب مسارم ھکیتروصرد .دنریگیم
 و شمارآ ساسحا تیم ناگدنامزاب یارب و هدوب یناحور و یبھذم ھلیسو کی مسارم ھنوگنیا .ددرگیم گوس ندش موادتم و ندیتفا ریخأتب

 لیماف شیمارا وراختفا ببس ناش ھعماج یارب مھم عوضوم کی ثیحنم  هزانج مسارم رد ھعماج مدرم کارتشا .دزاسیم مھارف نوکس
 راطق ای لیر گرزب مداصت زا هرثاتم دارفا یراپس کاخب ای یرادازع مسارم رد ھقطنم نامھ رادرھش لاثم روطب رگا . ددرگیم راد ازعا
 ات دوشیم ببس دارفا نینچ نیا کارتشا زین و دیامن یتحار ساسحا هزادنا کی یفوتم براقا ات دوشیم ببس راک نیا ،دیامن کارتشا نھآ
 و دھدیم ار کرتشم ھبرجت یفوتم ناتسود و هداوناخ یارب مسارم ھنوگنیا .دنا هدشن شومارف اھنآ ھک دنیامن ساسحا یفوتم لیماف یاضعا
  .دشاب یفوتم دروم رد یدعب یاھوگتفگ یارب زاغآ ھتکن کی دناوتیم
 
 ود صخش نآ ایوگ ھکنیا یوزرآ ھب اھنآ .تفریذپ دنھاوخن ار صخش نآ گرم وا لیماف ،ددرگن تفایرد هدش دوقفم صخش کی دسج رگا
 دنھاوخ ھمادا ار دوخ کردال نازیزع یوجتسج ،نینوخ یاھ گنج و اھ ھعجاف رد ناگ هدنامزاب .درک دنھاوخ رارصا دما دھاوخ هراب
 ھکنیا ای و دوشن دیئات اھنآ زیزع گرم ھکیتروصرد  ،تسا ھتفر نیبزا اھنآ زیزع ھک دوب دنھاوخن تقیقح نیا لوبق ھب رداق اھ هداوناخ .داد
 .دنک یمن زاغآ ار ناش یریگ گوس ھسورپ اھنآ ،دشابن نآ ندید ھب رداق نآ لیماف یلو دشاب دوجوم دسج ھکنیا ای و ددرگن تفایرد وا دسج
  یلم یاھ تیعمج طسوت  خرس بیلص  یللملا نیب ھتیمک  طسوت اھنآ براقا اب طباور تشادھگن و هدش دوقفم صاخشا یبایدر یاھ تیلاعف
  .دھد تحاضو هرثأتم دارفا یارب ات دشابیم مھم
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 ھعیاض لباقم رد لمعلا سکع ای شنکاو کی – گوس
 یزاس رایع ھسورپ کی نیا .دشابیم وا یاھ ھعیاض زا هرثأتم صخش ییاھر نآ فدھ ھک دشابیم کاندرد اما یعیبط ھسورپ کی گوس
 ھک یسک ھب هدیدغاد صخش ینالوط قشع و تبحم ساسحا کی گوس ھک دوش ھتفگ نینچ.دشابیم بانتجا لباق ریغ و مھم یراگزاس ای
  .دشابیم تسا هدرم
 ھک ار یمھم تاظحل و تالاح ،هدومن رکف دوخ براقا ای تسود نداد تسدزا دروم رد ھشیمھ گوس ھسورپ زاغآ رد هدنامزاب صخش
  .دش دھاوخ عقاو زین شجنر و رھق ساسحا ،هودنا و مغ ساسحا هوالعرب هرود نیا نایرجرد .دروایم دایب دوب هدومن یرپس وا اب
 

 
 

 

 

 نانیمطا مدع یدیماان

 ھساون :دنوش وربور تقیقح اب ات دندوب روبجم انیل وا رتخد و ھلاس 62 ردنزگلا ،اھنآ ندوب هدنز زا ینالوط راظتنا زا دعب
 نالسب رھش رد بتکم یریگ ناگورگ بیقعتب ھک یگنج نایرج رد ار شا هدازردارب ھلاھ و انیلا رتخد انیا ،ردنزگا یاھ
 اھنآ .دنبایرد ھناخ هدرم رد ار رتخد ودرھ داسجا اھنآ ات تفرگربرد ار یدایز تقو .دندوب هدیسر لتقب ،دوب هدیدرگ زاغآ
 شیاھ توب یور زا ار انیا ام" ،دیوگیم انیل .دوب هدش ھتشاذگ شیامن ھب تخانش لباق ریغ داسجا زا یرابنا کی لکش ھب

 رتخد ودرھ ."تسا هدنز وا ھک مدوب هدننک دیمون هدیقع کی رد اما تسا شدوخ زا دسج نیا ھک متسنادیم نم" ".میتخانش
 ،نالسب رگید نامناخ زا رایسب هدننام انیل .دندش هدرپس کاخب نالسب رھش زا جراخ یا ناتسربق رد ربق کی رد اکرتشم
  .دنکیم ندید ناتسربق نآ زا هزور ھمھ

X دیدرت ثعابزا یدیماان 

 :دنوش وربور تقیقح اب ات دندوب روبجم هدجاس وارتخد و ھلاس 62 نیسح دمحم ،اھنآ ندوب هدنز زا ینالوط راظتنا زا دعب
 ترایز میقم البرک یادھش یراو گوس مسارم یراحتنا ھلمح نایرج رد  ھک اضرو  سابع ،نیسح دمحم یاھ ھساون
 ار  ناوجون ودرھ داسجا اھنآ ات تفرگربرد ار یدایز تقو .دندوب هدیسر لتقب ،دوب هدیتفا قافتا لباک رھش رد لضفلاوبا
 ام" ،دیوگیم هدجاس .دوب هدش ھتشاذگ شیامن ھب تخانش لباق ریغ داسجا زا یرابنا کی لکش ھب اھنآ .دنبایرد ھناخ هدرم رد
 مدوب هدننک دیما ان هدیقع کی رد اما تسا ناشدوخ زا داسجا نیا ھک متسنادیم نم" ".میتخانش شیاھ توب یور زا ار اھنا
 نامناخ زا رایسب هدننام هدجاس .دندش هدرپس کاخب ناتسربق رد ربق کی رد اکرتشم ھچب ودرھ ."دنتسھ هدنز اھنا ھک
  .دنکیم ندید ناتسربق نآ زا هزور ھمھ ،هدید ھمدصرگید
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 اھ یراگزاس
  .دنھد ھمادا دوخ یداع یگدنز ھب اھنآ ات دوش ارجا ناگ هدنامزاب یارب دیاب یراگزاس ھحاس راھچ گوس ھسورپ رد

  :دنا لیذ رارق ھحاس راھچ نیا

 "ددرگ یمنرب هاگچیھ رگید مرتخد" – ھعیاض یفطاع نتشاد رطاخب •
 یدیمون و رھق ،ھیرگ – گوس تاساسحا اب یگدنز نداد ھمادا •
 لحم کی یوجتسج موزل تروصرد ،اھ ھیاسمھ زا ھبترم نیلوا یارب کمک تساوخرد دننام یلمع یاھ یراگزاس داجیا •

 شابودوب یارب دیدج
 درک یگدنز ھتفر تسدزا صخش یاھ هرطاخ اب دیاب ھنوگچ ھکنیا نتخومآ و هدنیآ یوسب تشگرب •

 نکمم یتدم کی یارب راک نیا .دنیامن ناھنپ ار دوخ اھنآ زا و هدومن دیرجت نارگید زا ار دوخ ات دزاس روبجم ار مدرم نکمم گوس
 رد و هداد ھمادا ار دوخ یگدنز و هدرب دای زا ار یفوتم صخش یاھ دای ات تسا مھم هدنامزاب کی یارب .دنک ماود رتشیب دیابن اما دشابیم
 وا یارب ندیدنخ و ندوب شوخ ھک دنادب ات تسا مھم زین نیا هدنریگ گوس و هدنامزاب صخش یارب .دھد هاج نارگید یارب دوخ یگدنز
  .دشابیم یفطاع لکشم و ینالوط ھسورپ کی گوس .تسا بوخ

 یراگزاس ھحاس راھچ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رفن کی زا رتشیب یارب یریگ گوس
 هاگچیھ فلتخم دارفا یارب تاساسحا .دوشیم رت هدیچیپ گوس ھسورپ ،دھد تسد زا ار رفن کی زا شیب هداوناخ کی ای صخش کی رگا
 اب ھسیاقم رد و هدوب مگردرس نکمم هدنامزاب دارفا .دوب دھاوخ توافتم صخش رھ نداد تسدزا دروم رد تاساسحا ًءانب ،دشابیمن ناسکی
 ھک دنادب ات دوشیم کمک هدنامزاب صخش یارب اجنیرد .تشاد دنھاوخ هانگ ساسحا دنریگیمن گوس یفاک ردقب ھکنیا دروم رد نارگید
 دسریم رظنب بیجع راک نیا .درک رکف ھناگادج تروصب صخش رھ دروم رد ات تسنیا رتھب هار .دشابیم لمران توافتم تاساسحا نتشاد
 گوس ھسورپ رفن ود دروم رد نامز نیعرد ات دوب دھاوخ نکممان راک نیا اما ،تفرگ ھناگادج تروصب صخش رھ یارب ار گوس ھک
  .درک بیقعت ار

 دنشاب مھبم تاساسحا رگا
 ای ندرک فسات ،ینارگن عفر طلتخم تاساسحا .دش دھاوخ لتخم یریگ گوس سپ ،دشاب مھبم یفوتم صخش کی دروم رد تاساسحا رگا
 رگا دوشیم عقاو تلاح نیع .دزاسیم لکشم یریگ گوس یارب ار وا زکرمت و هدومن ھمیسارس و چیگ ار هرثأتم صخش  -هانگ ساسحا
 یارب یریگ گوس اجنیرد .تسا ھتشاد دوجو هدشان لح ھعزانم کی اھنآ نایم ای هدوبن حضاو یفوتم صخش اب ھطبار ھک ددرگ ساسحا

 و توافتم ساسحا نتشاد ھک میزاس نقیتم ار هرثأتم صخش ات – دیامن لوبق ار صیقنو دض تاساسحا ات درک دھاوخ کمک هرثأتم صخش
  .دشابیم لامرون و یداع یفوتم صخش لابق رد فلتخم

 رطاخب
 نتشاد
 یفطاع

 داجیا ھعیاض
 یراگزاس

 یلمع

 یگدنز
 اب ندومن
  تاساسحا

 گوس
 

 تشگرب
 هدنیآ یوسب
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 ینآ گرم کی زا دعب یریگ گوس

 لوبق لباق ریغ ساسحا .دشابیم هدش ینیبشیپ گرم زا رت توافتم رایسب ارثکا ھعقوتم ریغ ای ینآ گرم کی زا دعب یریگ گوس ھسورپ
 ھک ددرگ دنیآ شوخان و راوگان اھنآ یارب یگدنز طیارش ھکینامز صوصخب دنام دھاوخ یقاب ناگدنامزاب دزن گرم ندوب ھنافصنم ریغ و
 لقتنم دننام دنوش وربور یفاضا تالکشم و اھ ھعیاض اب هدنامزاب لیماف ای صخش رگا .دنکیم قدص نامیتی و اھ هویب رد ارثکا دراوم نیا

 ،دشاب ھتشاد دوجو هانپرس و اذغ دوبمک نآ رد ھکی طیارش ھب ندش ھجاوم ای یماظن یاھ تیلاعف زا رارف ،نیرجاھم پمک کی ھب ندش
 لتخم یگ هراچیب و یریذپ بیسآ ،سرت نوچ یا هدش ھچاپو تسد تاساسحا طسوت ای دتفا یم قیوعتب یریگ گوس ھسورپ تروصنیرد
  .دش دھاوخ

  امرفمکح وا ناگ هدنامزاب رد یفوتم صخش تامحز و جنر راکفا ،دنکیم توف هدننک تحاران دیدش طیارش تحت صخش کی ھکینامز
 نآ راب تنوشخ دیدش تاساسحا و اھ دروخرب ات دندوبیمن رداق اھنآ ،دندوبیم دوجوم ھنحص رد ناگ هدنبای تاجن رگا اتقیقح.دش دھاوخ
 نانچ ببس گرم یاھ هرطاخ و ریواصت .تخاس دھاوخ لتخم ار یریگ گوس ھسورپ از بیسآ ھعقاو ھنوگنیا .دننک لمحت ار ھظحل
 یاورپ صخش ھک دشاب ینعم نیدب دیابن  نارگید  یارب راک نیا .دیزرو بانتجا رگید هدرم صخش یروآدای زا ھک دش دھاوخ یتحاران
     .درادـن ار یفوتم

 
 )جنرغب( هدیچیپ گوس

 و یداع فیاظو .تسا هدومن جلف الماک ار هدنامزاب صخش و هدیدرگ فقوتم الماک یریگ گوس ھسورپ ھک تسا ینعم نیدب هدیچیپ گوس
 ناھاوخ و هدومن یدیماان ساسحا هدید هدننک دیماان ھنوگ ھب ار زیچ ھمھ هرثأتم صخش .دنوشیم لتخم هدید بیسآ یعامتجا و یناور لمران
 صخش .دشابیم یگ هدرسفا ھب ھباشم رایسب تلاح نیا ھک دنک یرپس رتسب رد ار زور مامت ھکنیا زجب دوب دھاوخن یراک چیھ یارجا
 بناج زا تیلاعف میالع نودب ینالوط تدم کی یارب ضارعا نیا تیرثکا ھکیتروصرد .دونشیم زین ار یفوتم صخش یادص هدنامزاب
  .دیشیدنا دیاب صصختم زا نتفرگ  کمک دروم رد سپ ،دبای ھمادا یو

 یبایافش ھسورپ هدمع تمسق کی – یعامتجا تیامح

 درذگیم شا یگدنز لکشم تاظحل زا ھکیصخش کی اب یراکمھ و تیامح ، درم ریپ کی و ناوج رسپ کی دروم رد یدعب لاثم دننام
 نوفیلیت ،صخش کی یارب ھیرگ نداد تصرف دننام کچوک یاھ راک تاقوا رثکا .دشاب هدیچیپ ای لکشم دیاب وا گوس ھک تسین مزال
 رد ار مھم شقن کی ناتسود و هداوناخ بناج زا یعامتجا تیامح .دروآ دھاوخ ار یگرزب رایسب ریغت کی یدردمھ راھظا ای ندومن

 ریغ ھعیاض کی زا دعب اھنآ یداع یگدنز نداد ھمادا رد ار مدرم تسا مزال .دنکیم افیا گوس ندش جنرغب ای ندش هدیچیپ زا یریگولج
 یلوا تلاح ھب تشگرب تیلباق هرابود ندروآ تسدب یارب یوق لماع ای روتکف کی یعامتجا تیامح .درک کمک اھنآ تشادرب لباق
 ھکیدارفا ھب تبسن دنشاب رادروخرب یعامتجا تیامح زا دنلب دح ھب و هداد تسدزا ار دوخ نازیزع ھکیدارفا .دشابیم یبایافش و )یگدنھج(
 یتظفاحم مزیناکیم کی ثیحنم یعامتجا تیامح تیمھا .دنوشیم التبم یگ هدرسفا ھب رتمک ،دنتسھ رادروخرب یعامتجا رتمک تیامح زا

  .دبایم شیازفا ھعیاض دایدزا اب یگ هدرسفا ھیلع

 .دشخبیم دوبھب گوس و ھعیاض اب ھلداجم رد ار هرثأتم یاھ هداوناخ و دارفا تیلباق اھنآ تیامح و نارگید یکیرش مغ و یدردمھ تاراھظا
 کارتشا ،رادازع هداوناخ ھب اذغ ندروآ اب لاثم روط دنیامن مھارف اھ هداوناخ ای دارفا ھنوگنیا یارب ار ھمزال یلمع تیامح دنناوتیم مدرم
  .رگید راوشد طیارش رد رادازع هداوناخ یولھپ رد نتفرگ رارق و یبھذم و یرادازع مسارم رگید و یناوخ ھحتاف و هزانج مسارم رد

 دوشیم یگ هدرسفا ھب رجنم هدشان لحارم یط ھعیاض
 گوس اضعب .دشابیم یداع تروصنیرد یریگ گوس ،دیراد یفطاع قیمع تاقلعت وا اب ھک دیھدیم تسد زا ار یصخش کی ھکینامز
 یط اھ ھعیاض ھک دوب دھاوخ نیا نآ  جیاتن زا یکی .دوب دھاوخ نکممان نآ اب ھلداجم هرثأتم صخش یارب ھک هدوشیم ریگنماد نانچ
 یفوتم صخش اب نانچ عقاو رد و هدنام یقاب نیگھودنا رایسب صخش .دشابیمن یگدنز نداد ھمادا ھب رداق هرثأتم صخش و هدشن لحارم
  .دوب وآ اب تایح نامز رد ھک دنام دھاوخ یقاب ھتسویپ
 تعجر صصختم کمک ھب دیاب صخش نیا سپ ،دوشن عقاو یریغت چیھ صخش نیا تیعضو رد لوا هام شش رد و دشاب روطنیا رگا
  .دراد دوجو یو دزن یگ هدرسفا ندمآ دوجوب یارب گرزب رطخ هدشان لحارم یط گوس ربانب نوچ دوش هداد
 

 

F 
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 ،دشاب ھتشاد یریگ گوس یارب یفاک تقو هدنامزاب صخش رگا و هدوب یویامح یعامتجا ھکبش رگا ،ددرگ عقاو بسانم روطب مسارم رگا
   .دنکیم لوبق تقیقح کی ثیحنم ار دوخ زیزع گرم تیاھنرد هدنامزاب صخش ارثکا سپ

 قباطت و یراگزاس ھسورپ ھک نیا .دنھد ھمادا هرابود دوخ ھفیظو و یعامتجا طباور ،یگداوناخ یگدنز رد ات دنوشیم رداق جیردتب اھنآ
 یفوتم صخش ھب طابترا عون ،دشاب هداد تسد زا ار دوخ زیزع هدنامزاب صخش ھکیطیارش ھب دوشیم طوبرم دریگیم ربرد ار نامز ردقچ
  تسا هدروا تسدب صخش نآ ھک تیامح عون و رادقم و

 

 

X  

 تسین لکشم ھشیمھ ندومن کمک

 یدرمریپ کی وا یولھپ ھیاسمھ ھک ۀلاس راھچ لفط کی
 ھیام ،دوب هداد تسدزا ار شمناخ رخاوا نیرد ھک دوب
 رسپ .دش هداس هویش کی ھب  شا یمیدق تسود کی یلست

 رد کلفط ،دید ھیرگ ماگنھ رد ار درمریپ لاسدرخ
 زیخ درمریپ اھوناز یالاب هدیود و دش لخاد شا یلیوح
 ھب وا ھک تساوخ وا زا شردام ھکینامز .تسشن و دز
 ،مدرکن یزیچ نم" ،داد باوج کرسپ ،تفگ ھچ ھیاسمھ
  ."دنک ھیرگ رتشیب وا ات مدرک کمک یو اب طقف

 
 دنتسھ گوس رد ھکیدارفا ھب کمک نیح اھ یندرکن و اھ یندرک
 اھ یندرک

  .دیھد نانیمطا وا ندش عیاض زا و دینک دای ار یفوتم صخش •
  .دیھد شوگ دراد رارق گوس رد ھکیصخش نانخس ھب •
 تیامح ھب دشاب ھتشذگ دایز تقو ھثداح زا ھکنیزا دعب یتح صخش نیا و هدوب ھسورپ کی گوس ھک دیشاب ھتشاد دیاب رطاخب •

  .دراد زاین موادتم
 اھ یندرکن

  .هریغ و "دزاسیم بایافش ار اھ مخز مامت تقو" ھلوقعم زا هدافتسا •
 نارگید اب صخش کی یریگ گوس ھقیرط ھسیاقم •
 یگدنز هدمع تاریغت داجیا یارب ریگ گوس صخش ندومن قیوشت •
  .ریگ گوس صخش ھب نداد رچکل ای هروشم •
  هریغ و "دیشاب ھتشاد رگید لفط دیناوتیم امش" دننام دشاب لیدبت لباق ھکیتروصرد صخش کی ھعیاض یلیدبت ندومن داھنشیپ •

F 
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  ؟درک کمک دیاب ھنوگچ

 صخش ھب .مینک مارتحا ار صخش تاساسحا و هدومن دیئات و لوبق ھعقاو دروم رد ار هدنامزاب صخش ریبعت ات تسا مھم دیونشب تقد ھب
 رارکت راب راب ار دوخ تیاکح ات دراد زاین صخش کی ارثکا .دنک تبحص دوخ ھعیاض دروم رد ات دیھد تصرف دھاوخب رگا هدنامزاب
 زا یرایسب دروم رد ندومن تبحص ساسحا نکمم هدنامزاب صخش .دنک لحارم یط یا هویش کی ھب ار دوخ تشذگرس و ھبرجت ات دنک
 اروف ھک یو گرزب میماصت رد هدنامزاب صخش ھب .دشاب ھتشاد ار هریغ و یداصتقا تالکشم ،شابودوب ریغت ،هزانج نوچ یلمع لیاسم
  .دیشاب رظتنم یی ھظحل دنچ گرزب میمصت ھنوگرھ زا لبق ناکما تروصرد اما دینک کمک دنکیم ذاختا ھعقاو زا دعب

 یلمع کمک و یمومع تبقارم ندومن مھارف

 ھنوگچ ھک دندوب دنھاوخن رداق ھک دوب دھاوخ دوخ ھعیاض ثعاب زا دوخ تاساسحا قرغ نانچ ریگ گوس ای نیگمغ هداوناخ ای صخش کی
 تبقارم ،ناگ هدنامزاب یارب اذغ ندومن هدامآ دننام دوش مھارف فلتخم لاکشا ھب دناوتیم کمک .دنسرپب دیاب ار یچ  ای دننک کمک بلط دیاب
 زا نتساوخ کمک ای یفوتم زا دوبدای مسارم یھد بیترت رد ندومن کمک ،اھراک هریغ نداد ماجنا ،نوفیلیت ھب نداد باوج ،اھنآ لافطا زا

  .دناوتب هدومن یرپس تقو هدنامزاب اب ھکیصخش

 راک نیا نامز تشذگ اب .تسا بسانم راک نیا دینکیم ساسحا ھکیتروصرد یتیامح پورگ کی ھب هدیدغاد صخش ندرک یھارمھ ھبلاطم
 گرم خیرات ای دلوت زور ،یتصخر مایا ،ھنالاس دوبدای سلاجم دننام دشاب راوشد اھنآ یارب دیاش ھک دندرگ یاھ زور ھجوتم ات دنکیم کمک
 مھارف ار یلمع یاھ یراکمھ و کمک ھکینامز .دنراد دایب ار ناش نازیزع زونھ نارگید ھک دننادب ات دندنسپ یم مدرم .هریغ و یفوتم
  .دیزیھرپب دشاب هرثاتم دارفا ترورض زا شیب ھکیدایز یاھ تیلؤسم نتفرگ زا و دینک لابند ار هرثأتم صخش یاھ تساوخ ،دینکیم

 و حرط ار یفوتم صخش زا دوبدای مسارم ات دینک کمک ھعماج ای هورگ کی ھب – دینک یمدقشیپ یفوتم یارب مسارم یھد بیترت رد
 یارب یتیامح و یدردمھ یاھ ھمان .دینک بصن اھ ھحول رد و هدومن داجیا ار یفوتم زا دوبدای ریواصت و راعشا ،اھ ھمان ای  ،دننک میظنت
  .دیزادنیب  هار ھب ار نارق متخ سلجم ،یفوتم صخش زا دوبدای رطاخب .دینک ھتشون یفوتم ناگ هدنامزاب ای نیرثأتم

 حیرشت ار هدیدغاد لافطا ھب ندومن تیامح زرط 6 لصف و دھدیم درک مھارف کمک دیاب ھنوگچ ھکنیا دروم رد رتشیب تامولعم 5 لصف
  .دنکیم

 

 

 

X یمومع تیامح 

 نیشام کی نآ نیب زا دارفا .دیسر ھک مدید ار رتوم کی اتعفد .مشوپب سابل هزانج مسارم رد ات درک کمک ارم مرھاوخ
  اھنآ مامت دروم رد مردارب .دوب نآ رد زیچ ھمھ – دندروآ نوریب ار یزیمرس یاھ ھکت و اھ زیم ،ھچلکو ینریش ،یفاک
 50 یلا 40 ھک مدرکیمن روصت چیھ اما دمآ دنھاوخ یفاک ھلایپ کی رطاخب ادعب مدرم ھک دوب هداتفا قافتا نیا .درکیم رکف
  .دمآ دنھاوخ رفن

X یتیامح هورگ 

 کارتشا یارب .دنداد بیترت اھنآ براقا یارب ار یمانوس نافوط ناینابرق زا دوبدای مسارم کی دنلنف روشک خرس بیلص
 باقشب کی ناش ھتفر تسدزا براقا زا دوبدای رطاخب لیماف رھ ھک دوب هداد عمش و فرصم راب کی یاھ باقشب ناگ هدننک
 اب اھ باقشب نیا ادعب ھک دننک بترم هریغ و ینازخ یاھ گرب ،اھ لگ ،یشاقن یاھ گنر ،عمش زا هدافتسا اب ار یندنامدای

 ناش براقا گرم ات دھدیم تصرف ناگ هدننک کارتشا یارب راک نیا .دش ھتشاذگ بآ یور رحب رد نآ لعتشم یاھ عمش
  .دنورب ناھج نیزا رگید ھک دنراذگیم ار دوخ ناگتشذگرد وگلا لکشب و دنروایب دایب ار
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  یعامتجا یناور تیامح
 ھــــــــــــعماج حطس رد

 

 یشزومآ تاکن
 دزاسیم صخشم یچ ار ریذپ بیسآ یاھ پورگ و یعامتجا یاھ پورگ •
 عماوج رد یعامتجا یناور یتسردنت جیورت •
 ھعماج حطس رد تیامح •
 ھعماج ندوب هدامآ •

 تاثداح تاریثأت .دوشیم رثأتم اھنآ دوخ عامتجا یاھ جاور و مسر و یعامتجا و یگنھرف تارایعم طسوت مدرم یگدنز بناوج مامت
 ات دشوکیم لصف نیا .تسا توافتم مھ زا گنھرف رھ ھب رظن ھلداجم یاھ هویش و گوس و اھ ھعیاض اب ندومن ھلماعم قرط ،ینارحب
 یزادنا هار ھعماج حطس رد ار یعامتجا یناور یاھ تیلاعف ھنوگچ ھکنیا دروم رد و دیامن حیرشت ار یگنھرف و یعامتجا لماوع تیمھا
 درومرد و هدیدرگ عضو و داجیا  یعامتجا یناور تیامح یاھ تیلاعف نآ یط ھک دشابیم ھقیرط درومرد نیا .دنکیم ھیارا تامولعم درک
  .تسا ھتسباو یعامتجا یگدنز اب اھنآ ھنوگچ ھکنیا

 شدوخ یارب ھعماج یراکمھ .دنکیم راک ظاحل نیدنچ زا   عماوج اب هارمھ یعامتجا یناور یتمالس ھعسوت روظنمب خرس بیلص تضھن
 دارفا تالکشم یوگباوج ات دندرگیم تیامح ای هدیدرگ زھجم عماوج .دزاسیم رثا یب و یثنخ ار ینارحب ھعفاف ای ھعجاف کی یفنم جیاتن
 ناراکاضر ھکبش زا یواح ھعماج کی رد ھکیتضھن .دنشابیم یناور تحص متسیس دقاف عماوج زا یرایسب .دنشاب ھعماج نآ یاھ پورگ و
  .دنتسھ دنم هرھب یلاع دافم زا دنکیم راک یلحم

 

 ھعماج کی رد یعامتجا یناور یتمالس یاقترا

 یفنم تاریثات ،تامحز و تالکشم اب ندش لباقم نیح بیترتنیدب ھک دھدیم یناور ششوپ کی مدرم یارب تایح هدننک تظفاحم لماوع
  :دنا لیذ رارق هدننک تظفاحم لماوع زا یضعب .دھدیم شھاک ار یناور یلامتحا

  بظاوم ھعماج ای هداوناخ کی ھب یگتسباو •
 تانعنع و روتلک تشادھگن •
  .دھدیم ار صخش دوخ زا رتگرزب زیچ کی ھب یگتسباو ساسحا ھک یسایس رکف زرط ای یبھذم یوق دیاقع نتشاد •

  .دشابیم نآ زا نوریب ای هداوناخ رد یھعماج تیامح و نالھاک اب یفطاع مکحتسم طباور لماش لافطا یارب مھم ۀدننک تظفاحم یاھ روتکف

 

 ھعماج
 روطنیا ار ھعماج اما .دننکیم یگدنز رتکچوک دحاو کی رد ای ھیرق ،رھش کی رد مھ اب اجکی ھک دشابیم دارفا زا یپورگ کی ھعماج
 – دنیامنیم کیرش مھ اب ار لیاسم زا یضعب و هدوب طابترا رد مھاب ھک تسھ دارفا زا یپورگ کی ھعماج :درک فیرعت ناوتیم زین
 ثیحب هرادا نیع رد ھکیدارفا و ،نیقاھد ،دنوریم دجسم نیع رد ھکیدارفا ،دنوشیم یداژن پورگ نیع ھب طوبرم ھکیدارفا لاثمروطب
  .دننکیم راک ناراکاضر
 

 

F 
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 ار ناشیا ،اھنآ یگدنز یالاب لورتنک سح نداد زین و رایتخا و تردق نداد اب ار مدرم هدننک تظفاحم لماوع تیوقت یارب میناوتیم ام
 ارجا ،دھد لماک کارتشا هزاجا یعامتجا یاھ تیلاعف رد ار مدرم دناوتب ھک یاھ راتخاس ندومن میظنت اب ناوتیم ار راک نیا .مینک کمک
 دادعت کی مدرم .دشاب اھنآ عامتجا ای هداوناخ هورگ نیا هاوخ دنشاب رتگرزب یعامتجا هورگ کی ھب قلعتم ات دنھاوخیم اتعیبط مدرم .مینک
 ثیحنم ،رابخا ھلدابت ای اھ یزاب ،یشون یاچ سلاجم ،)ھگرج( یعامتجا یاھ ییامھدرگ و یبھذم مسارم رد روضح لیبق زا ار اھ تیلاعف
 یتمالس تفرشیپ ببس یمیلعت ای یحیرفت یاھ تیلاعف ،ھنازور یاھ تیلاعف رد تیلوغشم .دننکیم ارجا نارحب اب ھلداجم یاھ هار نیرتمھم
 هرابود ار دوب دنمدوس و نتشاد قلعت ساسحا و یگدنز بناوج زا یضعب یالاب لورتنک ساسحا هویش نیدب مدرم .دوشیم یعامتجا یناور
  .دنروایم تسدب ندوب لاعف اب ار دوخ زاین دروم رتشیب یژرنا و هدیدرگ دازآ راشف و شنت زا اھنآ .دنروایم تسدب

 دھدیم لکش ار دارفا عامتجا

 رد عماوج .تشاد یھاگآ نآ یاھ شزرا و دیاقع دروم رد ات تسا مھم ،ھعماج کی رد یولداجم یاھ یژیتارتسا زا تیامح روظنمب
 زا مدرم ،لاثمروطب .درک یراددوخ اھ ھیضرف زا ات تسا مھم یعامتجا یناور تیامح لیھست نیح و دنا توافتم مھ زا دراوم یرایسب
 و اھنآ تاساسحا راھظا زرط رد توافت اھنآ نایمرد .دنا توافتم رگیدمھ زا گرم و یگدنز دروم رد دوخ هروکفم و دیاقع رد رگیدمھ
  .تشاد دھاوخ دوجو زین دناوتیمن هدش راھظا امیقتسم ھک یتاساسحا اب دروخرب یگنوگچ رد

 کرد لباق فلتخم لکشب نکمم رگید ھعماج رد دشابیم تفایرد لباق صاخ ھعماج کی رد ھکیئاھ جاور و مسر و یگنھرف یاھ یھاگآ
   .دشاب

 یاھسابل .تسا هودنا و گوس لوبمس هایس گنر یوران رد فالخرب .تسا هودنا و گوس لوبمس ناتسودنھ رد دیفس گنر ،لاثمروطب
 ھلئسم مادک عوضوم نیا .دشابیم یسورع سابل گنر الومعم دیفس سابل ،ھکیلاحرد دوشیم هدیشوپ هزانج مسارم رد یونعنع هاگن زا هایس
  .دوب دھاوخ یچ دشاب ھتشاد نت رد یوران رد هایس سابل ھک یا سورع کی لباقم رد لمعلا سکع ھک دوش روصت ھکنیا ات تسین یدج

 توافتم گنھرف رھ ھب رظن زین یناور یاھ لمعلا سکع و یناور تحص نوماریپ مومع رد نآ یاھ هاگدید و ھعماج دعاوق و اھ مرون
 یارب یزکرم ھتسھ ،دننکیم یدنب میسقت ھنوگچ ارنآ و دننکیم ھبرجت روطچ ار یعامتجا یناور تالکشم مدرم  ھک نیا کرد .تسا
   .دشابیم اھنآ یراکمھ
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 یبھذم نییآ و دیاقع

 دناوتیم عماوج رد یناحور و یبھذم دیاقع
 ثداوح ربارب رد مدرم دروخرب یگنوگچ یالاب
 یبھذم دارفا .دشاب ھتشاد تبثم تاریثأت ینارحب
 رد و تفریذپ دنھاوخ ار اھ دادیور یناسآ ھب
 ھب ارنآ و دنشیدنا یم رتمک نارحب تلع دروم
 ھلصوح اب اھنآ .دننیبیم "دنوادخ تساوخ" ثیح
 یوس زا .دنھدیم خساپ ھعقاو ھب یراوتسا و
 زا باذع کی ثیحنم ھعقاو ای ھثداح رگا رگید
 ھنوگنیا یدوبھب ،دوش ھتشادنپ دنوادخ بناج
 ھنوگنیا ھجیتنرد .دوب دھاوخ رتلکشم دارفا

 زرط دروم رد و هدومن هانگ ساسحا مدرم دیاقع
 داقتعا یتح ای هدوبن نیئمطم هدنیآ رد ناش راتفر
  .داد دنھاوخ تسدزا ار دوخ

 ھحتاف ،هزانج مسارم دننام یبھذم موسر و نییآ
 ھعمج بش مسارم ،نآرق متخ مسارم ،یناوخ
 شھاک رد مھم لور کی هریغ و ملھچ ،یگ
 یعامتجا یناور یتمالس دوبھب و تفرشیپ رد مھم یاھ مزیناکیم اھنیا .دراد هرثأتم صاخشا یناور تیعضو یدوبھب و یناور راشف
 تاناکما ظفح ءانب .عماوج ندش اجکی یارب تاعامتجا یراوا مھارف روظنم ھب ھحاس کی نتخاس صخشم ددجم یایحا لحارم رد ،دنشابیم
  .دشابیم یعامتجا یناور تیامح رد مھم رصنع کی یبھذم مسارم یارجا یارب

 دنشاب ھتشاد رارق یناور راشف تحت عماوج ھکینامز

 ،کالما و اھ ھناخ بیرخت ،نآ ھب طوبرم دارفا نداد تسدزا رثا رد ھعماج نیا ،دوش امنور یا ھعقاو مادک لحم کی رد ھکینامز
 بیرخت بآ عبانم و اھ ھکیرباف ،اھرازتشک ،اھ ترامع .دش دھاوخ رثأتم ادیدش تینما نداد تسدزا رثا رد و ،لمران یگدنز لالتخا

 ،ھجنکش هدنریگربرد زین یموق تابصعت ،ماع لتق ،یلخاد گنج دننام یعمج یاھ تنوشخ ای ھتفای نامزاس یاھ تنوشخ .دش دھاوخ
 .دشابیم ماع لتق ای یسنج و یکیزف تازواجت

 

 ضارعا ییاسانش

  .هدعم درد ای یدردرمک ،یدردرس دننام دنرادنپیم یمسج درد ھنوگ ھب ار یناور تالکشم یداژن و یموق یاھپورگ تیرثکا

 گنج رادماود تاریثأت

 نایاپب 1996 لاس رد ھک الامیتاوگ رد یلخاد گنج
 دیدرگ روشک نآ رد یرساترس سرت داجیا ببس ،دیسر
 یاھ ھکبش و یعامتجا یاھ شزرا زا یرایسب ھک
 .دیشاپ مھزا ار اھ هداوناخ و دومن بیرخت ار یعامتجا
 یاھ تیانج هزادنا مھزونھ لاس 10 زا شیب تشذگ اب

 رد نانیمطا مدع و سرت هدوب الاب مھ زونھ راب تنوشخ
  .دوشیم سوسحم موب و زرم نآ عماوج زا یرایسب

X 

X 
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 عقاو روطنیا ھشیمھ ھناتخبدب اما .دنشابیم رگیدمھ نایم طباور لمران حوطس ظفح ھب رداق الومعم نآ زا دعب و نارحب نایرجرد مدرم
 عماوج ،ھمھ لوبق لباق یربھر کی تیدوجوم مدع و نماان طیارشرد .دنشاپ یم مھ زا یعامتجا لمران تارایعم تاقوا یضعب .دوشیمن
 اھ ھیاسمھ نایم و اھ هداوناخ رد یداع یتیامح طباور .دیایم دوجوب یگچاپ و تسد و ریگ ھمھ سرت کی اھنآ نایمرد و هدیدرگ نامگدب
 ار دیدش یناور یاھ راشف )رامثتسا ،یرابجا ندش اجیب ،یسنج تنوشخ ،لافطا زا هدافتساؤس دننام( یتظفاحم تادیدھت .دشاپ یم مھ زا
  .ددرگیم لتخم ھعماج هرابود داجیا سح و ھتشاذگ اجب ناگ هدنامزاب یالاب

 ھشیمھ ،هدش هداد میظنت یاھ تنوشخ لاکشا رگید و یموق تابصعت و دیرجت ،گنج صوصخب دیایم دوجوب ناسنا طسوت ھک یاھ ھثداح
  .دربیم جنر نایانشآ و لیماف یاضعا ،ناتسود لتق زا امیقتسم ھعماج .دوشیم عامتجا مظن و ھعماج بیرخت ببس ادصق

 یناور تیامح سپ . دبایم دوبھب هدننک تظفاحم طیحم کی تیوقت رد یداع یبھذم مسارم هرابود داجیا ھعیرذ ھعماج ،طیارش وچمھرد
  ددرگیم نیماترفن کی ھب تبسن ھعماج یاضعا یمامت اب ندومن راک طسوت نیا ھک هدوب ھعماج دجم یایحا تسرد شخب کی یعامتجا

 ریذپ بیسآ یاھ پورگ ھب ندومن ھجوت

 )دینک هدھاشم زین ار 1 لصف( اھ پورگ زا یضعب .دنشابیم یعامتجا و یناور تالکشم گرزب رطخ ھب ھجاوم دارفا صخشم یاھپورگ
 رگید اب ھکیدارفا و دنشاب ھتشاد یناور و یمسج یاھ ییاناوتان ھکیدارفا ،نسم دارفا ،ناناوجون و لافطا دننام دنشابیم ریذپ بیسآ رتشیب

  .یناسل ای یموق صاخ یاھ تیلقا و اھ مناخ ،دنتسھ ھفیظو یب ھکیئاھنآ ،دننکیم یگدنز رقف رد ھکیدارفا ،دننکیم یگدنز یحص یاھ شلاچ

 روطب دشاب باصم زدیا و یو یآ چیا ھب ھک ھفیظو یب مناخ کی ،لاثم روطب .دنشاب ھلئسم کی زا رتشیب رطخ رد نکمم اھپورگ ضعب
 نارحب کی یعامتجا یناور جیاتن هزادنا نامھ ھب ،دشاب ریذپ بیسآ رتشیب صخش کی ھک ی هزادنا رھ ھب .دوب دھاوخ ریذپ بیسآ صاخ
 رتھب نارحب کی رد اتبسن نمکمرطخ  ھب ضورعم پورگ کی رد ھکیدارفا زا یضعب .دوش ھتشادنپ تایضرف دیابن اما .دشابیم رتشیب
 جنر یناور بارخ تحص زا ھکیدارفا و اھ هویب ،ریپ یاھ مناخ دننام دوب دھاوخ لکشم اھنآ ھب یگدیسر و هدش یوزنم نارگید .دشاب
  .دنربیم

 

 ھعماج رد اھ زرد ندروآ  دوجوب

 نایم یبھذم یاھ زرد داجیا اب هرخالاب ،دندوب اجکی مھاب ھلاس نیدنچ یاھ گنج دوجواب ھک نیپیلف رد کچوک ھعماج کی
  ندمآ دوجوب اب نایوسیع .دمآ نایمب ،دوب هدش هدیدزد بھذم یوسیع یاھ هداوناخ زا ھک واگ 9 ندش دوقفم رثا رد ھک اھنآ
 و ھبناجود یراکمھ متسیس و دنداد تسدزا اھنآ رباربرد ار دوخ دامتعا ناملسم ھعماج دارفا ربارب رد تنایخ ساسحا

  .دنتسیرگن یم یوسیع ای ناملسم ثیحنم دعب ھب نیزا ار رگیدکی ناگدنشاب .دش فقوتم اھنآ نایم یدنواشیوخ

 
 ریذپ بیسآ یاھ پورگ
 نیباصم ،دنشاب زدیا و و یآ چیا دننام یحص یاھ شلاچ ھب باصم ھکیدارفا رب دنا لماش دنشابیم ریذپ بیسآ ارثکا ھکیئاھپورگ
 ،ناناوجون و لافطا ،دنربیم جنر یناور ضارما زا ای یمسج یاھ یناوتان زا ھکیدارفا ،ناطرس و ایرالم ،رکش ضرم ،سزولکربوت
  .اھ تیلقا و دننکیم یگدنز رقف رد ھکیدارفا ،راکیب دارفا
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 یسرتسد رد ھک یبھذم و یداصتقا ،یعامتجا عبانم و رطخ لماوع تشادرظنرد اب ات تسا مزال یوگخساپ کی یزیر حرط تقو رد
 یعامتجا یناور یتمالس تیامح رد ھک ار عبانم عاونا )5 ھحفص( IASC یاھ دومنھر .دریگ تروص یبایزرا کی ،دراد رارق مدرم
  :لاثمروطب تسا هدومن رکذ دشابیم هدننک کمک

 یرگیجنایم و تالکشم لح دننام یدرف یاھ تراھم •
 یونعنع نابیبط ،یلحم یتلود نادنمراک ،ھعماج ناربھر نتشاد •
 تشیعم و تاناویح و یتعارز تالوصحم ،زادنا سپ ،نیمز نتشاد •
 نآ نادنمراک و یحص یاھ کینیلک ،ناداتسا و بتاکم نتشاد •
 نیفدت موسر ،تدابع و یناوخ زامن ،یبھذم ناربھر نتشاد •

 .دوب اجکی اھنآ اب و ھتشاد یسرتسد دیاب ھطوبرم یاھ پورگ مامت ات تسا مزال ،دوشیم حرط یعامتجا یناور یاھ تیلاعف ھکیئاج رد
  تسا تیامح و کمک ھب  قحتسم ھک صاخ پورگ زا ھعماج دارفا ات میوش نیقیتم ات ھک دشابیم یتامادقا ھلسلس کی دنمزاین راک نیا
  .دنشاب  هاگآ

 ھعماج حطس رد تیامح

 یعامتجا یدامتعا یب و سرت ،اھ هداوناخ یشاپ مھزا ،ندش اجیب ،ھعیاض کی ربانب یعامتجا یاھ ھکبش و اھ هداوناخ نیب رد ھکینامز
 یتمالس و هدومن کمک ار ھعماج ھنوگنیا دارفا یدوبھب راک نیا ھک دش سامت رد عماوج نیا اب ات تسا مھم دوشیم عقاو یگتفشآ و
  .دشخبیم دوبھب ار اھنآ یعامتجا یناور

 زاغآ دوش هداد تصرف یراذگنالپ یارب ھکنیا نودب یروف تروصب ارثکا ینارحب ھثداح کی عوقو زا دعب یعامتجا یاھ تیلاعف
 هدش هراشا یتاکن دادعتکی ھب اجنیرد .دوش یزیر حرط ھنابظاوم تروصب رتشیب دناوتیم تدم زارد یعامتجا یاھ تیلاعف اما ،دوشیم
  :دوش ھتفرگ رظنرد دیاب یراذگنالپ ھلحرم رد ھک تسا

 تیروذعم تاناکما ،لیماف یاضعا نداد تسدزا .دشابیم توافتم مھ زا اھنآ یگنھرف و یبھذم راکفا ھب رظن مدرم یوگخساپ هویش
 رظنرد ار تارایعم نینچنیا ھکیا ھلخادم ھنوگرھ .دنوش ریبعت فلتخم قرط ھب دنناوتیم یناور کاش اب ندش ھجاوم لاثم ھنوگب ای یمیاد
  .دوب ساسح دیاب اھنآ ھب نداد ترواشم و مدرم ھب برقت نامزرد .دوشیم ھجاوم یماکان ھب دریگن

 یگنھرف تاقفاوت تشادرظنرد اب ندناسر تیامح

 نایرج رد دوب هدناسر لتقب ھک ار یدرم کی حور نوچ درکیم یناور راشف و سرت ساسحا الوگنا رد ھچب زابرس کی
 یاھداھن رد نادنمراک .دندیسرتیم حور زا ھعماج دارفا مامت دوب هدومن رثاتم ار ھعماج مامت وا لکشم نیا .دمایم شدزن بش
 عفذ هژیو مسارم کی ھعیرذ ار نیگمشخ حور اھنا دشیم ھتفگ ھک لحم یونعنع نابیبط ھب دندرکیم راک ھنناتسودرشب
 هژیو مسارم یونعنع نابیبط و دومنیم مھارف ینابرق یارب ار تاناویح و اذغ یتلود ریغ داھن کی .دندرک ھعجارم ،درکیم
  .دندش دنمتحص ھمھ و تفای یدوبھب ھعماج نیا مدرم و رسپ نیا یتمالس ،نیزا سپ .دنتخادنا یم هارب ار

 یرادفرط/ینابیتشپ
  .پورگ کی ای صخش کی زا تیامح رد لاعف ندرک تبحص المعو ،ھنیمز نیرد صوصخب هزیگنا ای هروکفم کی زا لاعف تیامح
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 رد دوجوم یاھ دادیور دروم رد ھعماج یدیلک یاضعا اب تبحص نآ نیزاغآ ھتکن ،ددرگیم نالپ و  حرط دیدج یاھ ھلخادم ھکینامز
 عبانم الومعم ھعماج نادنمراک و یموق ناربھر ،نیملعم .دشابیم ھعماج رد یعامتجا یاھ ھکبش و اھ راتخاس کرد یوجتسج و ھعماج
 تالاوس ھب خساپ تفایرد .دنوشیم بوسحم یتامولعم بوخ
 ار ھسورپ دینکم راک یروتلک دنچ طیحم کی رد رگا لیذ
  :تخاس دھاوخ ناسآ نات یارب

 ندناسر کمک یارب یگنھرف بسانم یاھ ھقیرط •
 اھ مادک دنراد رارق یناور راشف رد ھکیدارفا ھب
  ؟تسا

 یراکمھ و کمک ھب ھکینامز یتنس تروصب مدرم •
  ؟دننکیم عوجر یک ھب دنشاب ھتشاد زاین

 هدش تیامح ھنوگچ اھ راتخاس و دارفا ھنوگ نیا •
  ؟دنناوتیم

 ھعماج یاضعا کارتشا هدنریگربرد یعامتجا دروخرب قرط
 یارب ناسر کمک دارفا اب اھ هورگ رد مھاب ھکیدارفا .دشابیم
 ،دننکیم راک اھ قایتشا ھب و اھ یدنمزاین ،اھ شزرا تیامح
 دوب دھاوخ یلاع راک نیا .دنوشیم مارتحا و هدش هدشاد تردق
 رد ثحب ،تالکشم ییاسانش رد ادتبا زا ھعماج ھکیتروصرد
 تیلاعف یارجا دروم رد میمصت و نآ یاھ لح هار دروم
 یناور یاھ لمعلا سکع و خساپ .دشاب لیخد یقیقح یاھ
 یاھ درکیور و اھ شزرا ،شناد زا هدافتسا اب یعامتجا

 رتدنلب حطس کی .دوب دھاوخ رترثؤم و رت ینعمرپ ،ھعماج
 مدرم ھب تیکلام .دیایب تسدب دناوتیم زین تیکلام و یھدباسح
  .دھدیم ار ذوفن و تیمھا ،دوخ ھب شرزا  ساسحا کی ھعماج

 

 

 

 تشاد یعامتجا یناور تاریثأت یشورف یفاک کچوک ناکود کی ھنوگچ

 ناراکاضر .دندرکیم یگدنز تقؤم پمک کی رد ،2004 لاس رد دنھ رحب یمانوس نافوط زا دعب ییایزینودنا جوز کی ،ھمیلح و انامیراھوج
 یشورف یفاک ناکود کی و هدرک هدافتسا ار لوپ نآ تمسق کی ات دنتفرگ میمصت اھنآ .داد کدنا لوپ رادقمکی ناش یارب ھقطنم نامھ یلم تیعمج
 ناکود کی و تسا مھم رایسب ایزینودنا مدرم یارب یفاک ندنیشون .تفای دوبھب ناش یگدنز نآ داجیا اب یدوزب ھک دننک زاب ناش ھناخ لباقم رد ار
 روکذم ناکود .دننک تبحص مھ اب و هدیشون یاچ ات دندمایم مھ درگ اجنآرد مدرم دایز دادعت نوچ دش لیدبت یعامتجا زکرم کی ھب یدوزب کچوک
 اددجم یعامتجا و ینھذ ،یفطاع هاگن زا ار دوخ یاھ یگدنز ات درک کمک اھنآ ھب بیترت نیدب ھک دروایم مھاب ار مدرم ھک درک داجیا ار یراتخاس
 یور زین رگید پمک ھس رد اھنآ ار هروکفم نیا ھک دش زیگنارثا نانچ ناکود نیا یبایماک و یگ هداس زا ایزینودنا روشک یلم تیعمج .دننک ایحا
  .دنتفرگ راک
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 عامتجا و اھ هداوناخ تیامح یارب رتشیب ھیوق ھک دیھد تیولوا اھ تیلاعف یارب ،دینکیم باختنا قیبطت یارب ار یاھ تیلاعف ھکینامز
 رارق فدھ دروم ار ریگ ھشوگ و یوزنم دارفا ھک دشابیم یاھ تیلاعف لماش نیا .دھدیم شیازفا مدرم نایم ار یعامتجا طباور و ھتشاد
 یاھ تیلاعف ،دورس و ھمارد ،اھ ھبحاصم طسوت ار زیمآ تنوشخ ریغ تاعزانم لح ھکیئاھ تیلاعف ;اھ هویب ،اھ میتی دننام دھدیم
  .ناش لافطا ھیبرت رد نیدلاو تیامح ;دھد ھعسوت فلاخم بناوج یاضعا طسوت کرتشم

 و ھعماج یعیبط یاھ ھکبش و هدومن دحتم اھنآ عماوج اب هرابود ار اھ هداوناخ و دارفا ات دشوکیم ھعماج حطس رد تیامح شور کی
  .دیامن یرادھگن و تیامح ار ھلداجم یاھ یژیتارتسا

 

 ھعماج تیامح یاھپورگ

 پورگ رھ رد مناخ رفن 70 یلا 60 دودح رد .دننکشب ،دوب هدمآ دوجوب گنج ثعاب زا ھکیاھ یشوماخ ات دش میظنت یلحم یاھ پورگ الامیتاوک رد
 یارب یپورگ سلاجم .دنراد رتمک دامتعا رگیدمھ یالاب و دننادیم رتمک رگیدکی دروم رد اما ،دنتسھ ھیاسمھ مھاب اھنآ ھکیدوجواب .دومن کارتشا

  تالکشم  ناش درف رھ  ھک  دننادیم اھنا .ددرگیم مھ نیب دامتعا و تقادص ،تیمرحم داجیا ببس و ، ھتخاس دعاسم ار راکفا لدابت تصرف اھ مناخ
  دنا هدش وربور ھنا ھب فلتخم یاھ قرط زا ھکی تالکشم ماع لح هار و دنزومایب رگیدکیزا دزاسیم دعاسم اھنآ  یارب ار تصرف راک نیا . دراد
  .دنامنادیپ

 

 

 عماوج ندومن تیوقت
 ریغ داھن کی ھب دندوب هدیدرگ رثأتم نیپیلف وانادنیم رھش رد ھناحلسم یاھ گنج و ناش ینوکسم تالحم زا ندش اجیب رثا رد ھکیعماوج یاضعا
 و یداژن فلتخم یاھ رظنم سپ اب فلتخم دارفا اھ تیلاعف نیرد .دنداد بیترت ار یعامتجا یاھ تیلاعف اھنآ اب اجکی ھک دندش سامت رد یتلود
 .دش داجیا زین حلص بتاکم .دندومن راک مھاب مدرم نایم یراکمھ تیوقت و ھعماج رثؤم عبانم شیازفا تھج مھاب یبھذم
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 ھعماج حطس رد یعامتجا یناور یاھ تیلاعف

 کیرش ار شناد پورگ یاضعا نایم ات دشوکیم و هدومن زکرمت کرتشم براجت داجیا یالاب ھعماج حطس رد یعامتجا یناور تیامح
 ولھپرد ایو ھتشاد تیلاعف ھب طابترا میقتسم روطب ای هدوب تیلاعف نیزا ۀصح کی نکمم یصخش یاھ تیاکح نتخاس کیرش .دیامن
 .دشاب پورگ کی یمھ اب تاقالم یتاذ ھجیتن  تاعوضوم رگید

 ھعماج حطس رد یویامح یاھ پورگ

 ھکی یاھ تیلاعفرد اھنآ .دنوشیم ینادردق و یسانش ھعماج یویامح یاھ پورگ قیرطزا دنتسھ ھجاوم دیدش یناور راشف ھب ھکیدرفا
 نتخاس کیرش اب ناگ هدننک کارتشا . دزاسیم شزرا رپار یگدنز ینعم تقشم طیارشرد  ھک دومن کارتشا تسا ناش یدنمناوت زا رتشیب

 لمران راوشد براجت نیا رباربرد ناش یاھ لمعلا سکع و هدومن یرپس ار براجت نیع اھنآ ھک دنبایمرد ناش یصخش یاھ تیاکح
 پورگ یاضعا .درک دھاوخ تیامح رفس نیرد ار پورگ  هدننک لیھست کی و دشابیم کاندرد ھسورپ کی نیا تاقوا یضعب .دشابیم
  .دنکیم یزاب هرثاتم دارفا سفن ھب شزراو دامتعا تیوقترد ار دوخ لور یویامح

 یحور تامیلعت

 صخشم ار عبانم و اھ تراھم ،ھلداجم یاھ هار ،دیرگیمربرد لکشم طیارش ربارب رد ار ماع یاھ لمعلا سکع الومعم یحور تامیلعت
  .  دنیامن ادیپ دنوشیم ھجاوم ھکی تالکشم  یاسانش تردق اھنآ هزادنا نامھ ھب دنوش هاگآ دوخ دروم رد مدرم ھک ۀزادنا رھ ھب .دزاسیم

  یکیزف و یقالخ یاھ تیلاعف

 تعنص ،ھمارد ،صقر ،یقیسوم لماش اھ تیلاعف نیا ھک دناوتیم هدوب رثؤم یعامتجا یناور یتمالس دوبھب رد اھ تیلاعف زا یدایز دادعت
 رثأتم ار صخش  دناوتیم یکیزف ) تامدص( تاضیضرت .دنوشیم اھ یمرگرس و اھ یزاب و شزرو ،یکیزف تانیرمت ،تحارتسا ،یتسد
 هدننک کارتشا یھاگآ اھنت ھن یکیزف یاھ تیلاعف .دیامن زرابت طیرفت ای تیلاعف طرف ،یمارآان ،هدشان فیصوت درد کی تروصب و ھتخاس
 ریغ یاھ تیلاعف .دبای یاھر یکیزف  یاھ راشف زا ات دنکیم کمک ار اھنآ ھکلب دنریم دنلب نا لمعلا سکع و تیوضع لابق رد ار ناگ
 یگدنز زا تیلاعف نیا ماجنا اب .دنبای ییاھر ناش یگدنز کاندرد قیاقح زا ات د دزاسیم مھارف ار ی ھظحل  ناگ هدننک کارتشا یارب یافش
 ھک دنورب باوخب هدومن تحارتسا بوخ ات دنکیم کمک هدننک کارتشا ھب یکیزف یاھ تیلاعف ماجنا رگید فرط زاو .درب تذل ناوتیم

 یمدرم ھکبش
 رظانم و اھ هاگدید رد ار دوخ تاساسحا ات دنکیم کمک ناش کیدزن براقا نداد تسدزا تروصرد ار لافطا ھک تسا یتیلاعف کی یمدرم تفاب
 مان ای هداوناخ وضع کی ،دنتسھ ھتسباو وا ھب ھک ار یصخش مان تبون ھب اھنآ کی رھ و هدمآ مھ درگ ھقلح کی رد لافطا تیلاعف نیرد .دننیبب
 .دزادنا یم رگید لفط ھب و ھتفرگ ار پوت لفط ،صخش مان ندز ادص نیح .دننزیم ادص ،دراد دوجو هدننک تیامح ھکبش رد ھک ار رگید صاخشا
   .دننیب یم نارگید و دوخ نایم ار طباور مامت لافطا و دوشیم داجیا تفاب ای ھکبش کی بیترتنیدب
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 یعامتجا یناور یاھ ھمانرب  مات ءزج کی دیاب اھ تیلاعف وچمھ ندیناجنگ .دنکیم داجیا اھنآ یدوبھب ھسورپ یارب ار هار کی تروصنیدب
  .دشاب

 لافطا یارب هدننک مرگرس یاھ تیلاعف

 لومعم یاھراک و اھ راتخاس داجیا ،دنوشیم ھجاوم تسکش ھب ینارحب ثداوح زا دعب ھنازور لومعم یاھ راک و یداع فیاظو ھکیروط
 هدافتسا دروم اھنآ یتمالس و یحص لیاسم زا یھاگآ ، تینما ساسحا دوبھب یارب دناوتیم لافطا اب یعامتجا یاھ راک .ددرگیم مھم ھنازور
  .ددرگیم یعمج تراھم رامعا و یعامتجا یگدنز رد اھنآ کارتشا قیوشت ببس راک نیا .دریگب رارق

 

 ھعماج حطس رد یعامتجا یناور تیامح | 4 لصف

 ساسحا دنشاب دنمتحص ناش لافطا ھکیتروصرد الومعم نیدلاو و دنشابیم لاعف ناش هرمزور یگدنز نداد ریغت رد نالاسگرزب دننام لافطا
  .دنکیم یزاب لافطا دامتعا و تینما ظفح رد نارحب زا دعب ار هدمع شقن کی نآ زا لبق و بتکم طیحم .دننکیم رتبوخ

 اھ یدوگ شیامن نوچ یاھ تیلاعف .دننک راھظا تاملک رد ار دوخ تاساسحا یناسآ ھب دنناوتیمن ناوج دارفا زا رتشیب یتح ارثکا لافطا
 .دننک راھظا تاملک رد یناسآ ھب ار دوخ تاساسحا و راکفا ات دھدیم تصرف لافطا ھب اھ یزاب و دنوشیم هداد تکرح تسد طسوت ھک
  .درادیم ھیارا تامولعم اھنآ صاخ یاھ ترورض دروم رد و هدومن زکرمت لافطا یالاب 6 لصف

 ھعماج نتخاس جیسب

 راک دشابیم اھنآ هدوجوم تیعضو طوبرم ھک یلیاسم دروم رد ات دنکیم کمک مدرم ھب صاخ روطب ھعماج یعامتجا یناور یاھ تیلاعف
 ھعماج رد یعامتجا تیامح تیوقت یلصا فدھ اب ھعماج یاھ تیلاعف .دشابیم رتعیسو ھنامیپ کی ھب الومعم ھعماج نتخاس جیسب .دننک
 یدوگ شیامن ،یقیسوم ھقباسم ،لابتوف ھقباسم کی نداد میظنت ،ھناخافش ھطوحم یراک کاپ ،ھناخ رامعا نوچ یاھ هژورپ .دوشیم میظنت
  دنوشیم رداق نآ طسوت مدرم .دنزرو کارتشا اھ تیلاعف نیرد ات دھدیم تصرف ھعماج عیسو تمسق یارب هریغ و یتنس یاھ صقر ،اھ

  .دنیامن ینادردق ار نارگید شزرا و عبانم ات دنبایم تصرف و هدومن ادا ھعماج رد ار دوخ مھس ات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ھلزلز یارب یگ هدامآ

 راھچ فنص لافطا ،ناتسکاپ رد 2005 لاس ھلزلز زا لبق یدوزب
 دیاب ھچ هزرل نیمز عوقو تروصرد ھکنیا دروم رد بتکم کی
 دنتفای تاجن یناسآ ھب لافطا نیا تیرثکا .دندوب هدید شزومآ ،درک
 دنھد ماجنا ھچ هزرل نیمز عوقو تروصرد ھک دنتسنادیم اھنآ نوچ
 .اھراوید کیدزن رد نتفرگ رارق و زیم ریز رد نتفرگ رارق دننام
 نیا دندومن سرت ساسحا رتمک ھلزلز عوقو زا دعب اھنآ ھکنیا تلع
 ھچ هزرل نیمز عوقو تروصرد ھکنیا دروم رد لبق زا اھنآ ھک دوب
  .دندوب ھتخومآ ،درک یلمع دیاب ارنآ ھنوگچ و درک دیاب
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 ھعماج حطس رد یعامتجا یناور تیامح | 4 لصف

 دنناوتیم هدش هدامآ ھنوگچ عماوج

 ار عاضوا یالاب لورتنک یوق سح و تینما اھنآ ،دنورب اجک و دننک یچ دیاب ھثداح کی عوقو نامز رد ھک دننادب ھعماج یاضعا رگا
 یمارآ ھب دوخ زا ات دوب دنھاوخ رداق رتشیب ھثداح عوقو نیح اھنآ ،دنوش لیخد ھثداح یگ هدامآ نالپ رد مدرم ھکینامز .تشاد دنھاوخ
 جیاتن ھنوگنیا دشاب هدش ھتفرگ یفاک یگ هدامآ نآ یارب ھکیتروصرد اھ نافوط دننام یعیبط یاھ ھثداح زا یضعب .دنھد ناشن لمعلا سکع
  .تشاد دھاوخن لابق رد ار برخم

 دادعت ھک دسریم رظنب شیازفا نیا اب .میا هدوب اوھ و بآ ھب طوبرم یاھ ھثداح زا یدایز دادعت عوقو دھاش ام ،کیدزن یاھ لاس یط
 رد لافطا و نانز ریم و گرم دادعت :دنشابیم ریذپ بیسآ رتشیب تسا رتمک اھنآ یلام دیاوع ھکینامدرم .دنا هدش رثاتم زین دارفا زا یدایز
 تروص رد نارگید لومشب روکذم ریذپ بیسآ یاھ پورگ ھک دھد نانیمطا دیاب ھثداح یارب یگ هدامآ حرط .دشابیم رتدنلب یاھ ھعجاف
  .دوب دنھاوخ نما رد ھثداح عوقو

 یارب هدمع لماوع ھلمج زا عاضوا یالاب لورتنک ساسحا نتشاد و اھ ھثداح یارب ندوب هدامآ رد تبثم یناور تحص و یعامتجا جیاتن
 لبوم و اھ ھثاثا ھک دنزومآ یم دننکیم ھبرجت ار اھ بالیس راھب رھ رد ھک یا ھعماج کی .دشابیم ددجم یایحا یارب تلوھس یروا مھارف
 ار ھلداجم یاھ ھقیرط اھنآ .دنوش هداد لاقتنا الاب لزنم ھب اھ بالیس ندش یراج زا لبق دیاب اھنآ مزاول رگید و ناشیاھ ھناخ رچینرف و
 هداما و هدیدرگ تیوقت و دنمناوت ھعماج یناور یعامتجا تیامح  قیرط زا .دنام دنھاوخ هدنز بالیس زا دعب ھک دننکیم کرد و ھتخومآ
  .دشابیم ینارحب عیاقو هرادا  یارب
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 یناور لجاع یاھ کمک
 یویامح تاطابترا و

 

 یشزومآ تاکن
 یناور لجاع یاھ کمک یازجا •
 یویامح تاطابترا لوصا •
 یملکت ریغ و یملکت تاطابترا •
 تبثم یاھ باتزاب ھیارا و ندینش •
 نوفیلیت هار زا تیامح ندومن مھارف •
 یتیامح یاھ پورگ •

 وگتفگ رگید دارفا اب یبوخب دیاب ھنوگچ ھکنیا دروم رد شمارآ ساسحا نآ رد ھک دنبایم یطیارش رد ار دوخ ارثکا ناراکاضر و نادنمراک
 ساسحا نیحورجم براقا ھب یھد عالطا دروم رد ات دنراد زاین لجاع یاھ کمک ناراکاضر ،لاثمروطب .دشابیم مھمً اتیاھن ،دنیامن
 زاً ادیدج ھکیدارفا اب هدننک تیامح هویش ھب دیاب ،دننکیم راک زدیا و یو یآ چیا ھب التبم دارفا اب ھکیناراکاضر لاثم روطب .دنیامن نانیمطا
  .دنیامن وگتفگ دنا هدش هاگآ ناشا یو یآ چیا زا ندوب تبثم

 دنکیم ییامنھر ،درک وگتفگ هدننک تیامح هویش ھب دیاب ھنوگچ و درک کمک ھنوگچ ھکنیا دروم رد لیذ دراوم تشادرظنرداب لصف نیا

 یناور لجاع یاھ کمک •
 یویامح یاھ وگتفگ •
  و نوفیلیت هار زا تیامح •
 هدننک تیامح یاھ پورگ •

/ 

 

 

 

 یویامح تاطابترا و یناور لجاع یاھ کمک | 5 لصف

 یناور لجاع یاھ کمک ندومن مھارف

 لالھ تیعمج طسوت ھک دشابیم یاھ تیامح ساسا یناور ھیلوا یاھ کمک
 رگید لاکشا زا رایسب یارب زاغآ ھتکن دنناوتیم اھنیا .ددرگیم ھضرع رمحا

 ھنحص رد نتشاد رارق زا ترابع یناور ھیلوا یاھ کمک .دشاب تیامح
 هدومن یدردمھ اھنآ ھب و مھارف یلمع تامولعم اھنآ یارب ، ھیارا ار ییادتبا یناسنا تیامح هرثأتم صاخشا یارب ھک هدوب یکیزف تروصب
  .دنھد دامتعا ناش یاھ ییاناوت رد ار اھنآ و هدش لیاق مارتحا و تیمھا ،
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 هدوب ریذپ بیسآ رایسب دارفا ھنوگنیا ،دیامن یناشیرپ ساسحا دایز تدم یارب ای دشاب ھتشاد رارق نارحب ای کاش رد صخش کی ھکینامز
 هدش لتخم دارفا ھنوگنیا یسانش تقو سح .دھدیم خر مھافتؤس ،دوشیم ارجا ای ھتفگ اھنآ یارب ھکیئاھ زیچ دروم رد ،اھنآ دزن یناسآ ھب و
 یدیماان ساسحا ای یگفطاع یب ،دنت فطاوع طسوت نکمم دارفا ھنوگنیا .دوشیم ھجاوم تالکشم ھب اھنآ لمران راتفر هویش و رکف زرط و
  .دنوش رثأتم

 تالکشم و یلمع تایرورض ھک مینک ششوک لاح نیع رد و میھد شوگ اھنآ راتفگ ھب و هداد ناشن یپسچلد اھنآ یارب دوخ زا ات تسا مزال
 درکلمع نیا نیا .دنروایم تسدب هرابود ار اھنآ یدوخ تبقارم و ندرک رکف تیلباق و هدش رتدنمورین جیردتب دارفا نیا مینک یگدیسر اھنآ
 نوفیلت ھعیرذ تیامح ،ھیلوا یاھ کمک ندومن مھارف نایرج رد ،اھ هداوناخ یاھ تاقالم ،ثداوح دننام فلتخم یاھ طیحم رد تاطابترا
  .اھ طیحم رگید و یویامح یاھ پورگ رد هرخالاب و تنرتنا ای

 

 یناور یاھ لمعلا سکع

 تقو

 

 

 

 

  

 

 

 

  :یناور یاھ لمعلا سکع
 :قباطت ھسورپ   :ینارحب یاھ لمعلا سکع     کاش
 تفر تسدزا ھکیزیچ ندرک شومارف  یدامتعا یب ،یناشیرپ ،رھق ،مغ ،سرت           

 فلتخم طیارش رد یگدنز دربشیپ نتخومآ

 ھلداجم    یناور راشف
      :بسانم تیامح
  ،ھعماج و بتکم حطس رد اھ تیلاعف   ،شریذپ زکارم ،یناور ھیلوا یاھ کمک
 یگدنز یاھ تراھم  ،یزاس لاعف ،تظفاحم ،تامولعم ،یناور تیامح اھ یدنمزاین

 تیامح اب کرتشم یوفرح یاھ شزومآ
 یعامتجا یناور   تانعنع و موسر ،یناور شزومآ

 

 ناراکمھ تیامح/شزومآ/ناگ هدننک تبقارم یارب تبقارم
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 یویامح تاطابترا و یناور لجاع یاھ کمک | 5 لصف

 

 یناور ھیلوا یاھ کمک مھم رصانع راھچ

 ایند ناھگان .دھدیم تسدزا رد ار دوخ دامتعا و تینما ساسحاً اتقؤم دشاب نارحب رد ھکیصخش .دیشاب کیدزن سامت رد )1
 دنیامن کمک وا ھب دنناوتیم نادنمراک و ناراکاضر .دسریم رظنب ظوفحمان و مظن یب ،کانرطخ ندرک یگدنز یارب شرظنرد
 فطاوع ھیارا و بارطضا طسوت ھکنیا ھب ھن ،دننک هداعا اھنآ ھب نتفرگ رارق کیدزن اب هرابود ار وا تینما ساسحا و دامتعا ات

  .دنوش سارھ رد اھنآ دیدش
 

 ھتفگ ھب تقد ھب ات تسا مھم ،دراد رارق شا یگدنز راوشد تاظحل رد ھکیصخش ھب ندناسر کمک روظنمب .دیھد شوگ ھنالاعف )2
 ھتفگ ھب .دنریذپب ارنآ تیاھن رد و هدومن کرد ار ھعقاو اھنآ ات دنکیم کمک ناشیارب تشذگرس زا ندرک ھصق .میھد شوگ شیاھ
 ھکنیا تحاضو تھج وا زا و دیھد شوگ وا یاھ ھتفگ ھب دینک ھلجع ھکنیا نودب .دینک تقد هرثاتم صخش یاھ ھصق و اھ
 نقیتم هرثاتم صخش ھک دوشیم ببس مادنا تاکرح و مشچ ھب مشچ سامت .دینک لاوس دنکیم تبحص ھچ دروم رد هرثأتم صخش
 اجنآرد یتح ات تسا مھم رایسب اما تشاد دھاوخن یفاضا تقو ھثداح کی ھنحص رد .دیھدیم شوگ شیاھ ھتفگ ھب امش ھک دوش
 ًءانب دننک ھلخادم ناش یاھ تبحص رد دنھاوخیمن مدرم زا یرایسب .میونشب سنالوبما ندیسر یلا ار هرثأتم صخش یاھ ھتفگ
  .میونشب ار ناشیاھ ھتفگ طایتحا ھب و هدومن ظفح ار نزاوت دیاب

 
 وا تاساسحا و دیئونشب دیاب دشاب هدرکن مھ تسرد ریبعت ھثداح زا رگا یتح ار هرثأتم صخش یاھ ھتفگ .دیریذپب ار تاساسحا )3

 زورب ھب ندش ھجاوم هدامآ .دینکن تسرد دشاب هدرک ریبعت طلغ ھثداح زا وا ھک ار یاھ زیچ ای طلغ تامولعم .دینک مارتحا ار
  .دریگب ار امش کمک دھاوخن ای دنزب غیچ نکمم یتح هرثأتم صخش .دیشاب نشخ تاساسحا

 
 دھاوخ رتبوخ ،دشاب ھتشاد رارق ینارحب تیعضو کی رد صخش کی ھکینامز .دیئامن مھارف ار اجب کمک و یمومع تبقارم )4

 .دشابیم یلوا صخش ھب گرزب کمک کی تقیقح رد نیا ھک دریگب راک ھب تسد ار رگید تاعوضوم رگید صخش ھک دوب
 ندناسر ،ھناخ ھب بتکم ای ناتسکدوک زا لافطا لاقتنا میظنت ،دریگب رارق هرثأتم صخش رانک رد دناوتب ھکیصخش اب سامتً الثم
 تقفش و یراوخمغ و تبقارم نداد ناشن یارب ھلیسو کی ،یلمع یاھ کمک ھنوگنیا :لجاع قاطا ھب ای ھناخ ھب هرثأتم صخش
 دنشابیم ناکما دح زا شیب ھک ار دایز یاھ تیلؤسم .دینک یریگ یپ ار هرثأتم صخش یوزرآ .دشابیم هرثأتم صخش یارب
  .دیریگن هدھعب

 یراکمھ یارب ھلحرم ھب ھلحرم لجاع دومنھر
  :ینارحب ھعقاو کی زا دعب

  .نات یراکمھ و دوخ یفرعم اب صخش اب سامت نتخاس رارقرب •
 ار وا سامت و هداد لاقتنا ظوفحم لحم کی ھب و هدیشک هدننک تحاران تیعضو زا ار صخش ات دینک ششوک ناکما دح ات •

  .دینک دودحم یوبو اھ ادص ،رظانم اب
  .دینک تظفاحم اھ ھناسر و نارگاشامت زا ار اھنآ •
  .دیھد لبمک شیارب موزل تروص رد و هدوب مرگ یفاک روطب روکذم صخش ھک دیبای نانیمطا •
  .دیزرو بانتجا یلوکلا تابورشم نداد زا اما دھد تاعیام و اذغ یفاک ردقب روکذم صخش یارب •
  .دنامب یقاب وا اب رگید رفن کی ھک دیوش نیئمطم ،دیتفریم شدزن زا ھکینامز •
  .دورب ییاج ھب دھاوخب ای دشاب ھتشاد زاین تحارتسا ھب و دشاب ھتسخ رگا ھک دیسرپب یو زا •
 ،دننک تبحص دنھاوخن رگا .دیسرپب اھنآ تاساسحا و اھ ینارگن ،براجت دروم رد و تسا هداد خر ھچ ھک دیسرپب وا زا •

  .دیریگب رارق اھنآ یولھپ رد سپ
 ریغ دنھدن ناشن لمعلا سکع دوخ زا اھنآ ھکیتروص رد و هدوب لمران ناش یاھ لمعلا سکع ھک دیھد نانیمطا اھنآ ھب •

  .داد دھاوخ ناشن ار ناش ندوب لمران
 ھب سپ دوبن تروص رد ،دنک تبحص وا اب و دنک تبظاوم اھنآ زا ھک دنشاب ھتشاد ھناخ رد ار یسک رگا ھک دیسرپب وا زا •

  .دیریگب طابترا شا کیدزن براقا
 .دوش هداد دیاب ،دیایب تسدب روطیچ و اجک زا ھک عبانم جیسب ھب ھطبار رد یعقاو تامولعم •
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 یویامح تاطابترا

 دناوتیم زین یویامح تاطابترا زا هدافتسا .درک هدافتسا یناور لجاع یاھ کمک ندیناسر تھج ھثداح عوقو رد ناوتیم یویامح طابترا
 دنشاب ھتشاد زاین تیامح ھب ھکیدارفا یاربً ادعب

 ات دنراد زاین صاخشا زا یضعب .دشاب دنمدوس
 دوخ براجت زا ھثداح عوقو زا دعب دایز تدم یارب

 ساسحا کی نیا هرثاتم صخش یارب .دننک تبحص
 ھعقاو ادتبا رد ھکیصخش اب ھک دوب دھاوخ یعیبط
 .دنک عوجر وا ھب مھزاب دوب هدناسر کمک وا ھب
 دیھدیم ماجنا یبیقعت تاقالم صخش کی اب ھکینامز
 یاھ کینخت یریگ یپ ار اھنآ تیعضو ات
 صاخشآ ھکنیا کرد رد دناوتیم یویامح تاطابترا
 کمک ،دنراد ساسحا یچ و دنیوگیم یچ هرثأتم
  .درک دھاوخ

 ھیارا یمومع لوصا زا یضعب لیذ شخب رد
 کمک یتیامح تاطابترا نیمات رد ھک هدیدرگ
 زا تبثم یاھ خساپ نداد و لاعف ندینش .دنکیم
 یویامح تاطابترا یارب یدیلک رصانع ھلمج
 تدم زارد تیامح تروص رد هویش نیا .دشابیم
  .دیامن کمک یریگ میمصت ھسورپ رد دناوتیم زین

 یویامح تاطابترا یارب هدننک ییامنھر لوصا

 ،تبثم تاظحالم ،تقادص ،مارتحا ،یلدمھرب لماش ھک دوش تعارم دیاب لوصا زا یضعب هدید بیسا صاخشا دارفا ھب ھمھافم نایرج رد
  .دشابیم یقالخا راتفر و یرادزار ،یلمع زکرمت  ،رایتخا ،ھنادنم تواضق ریغ یریگ فقوم

 نودب ھک دشابیم رگید صخش رظن ندومن ساسحا و دید تیلباق زا ترابع یلدمھ .دینک ھملاکم تقادص و مارتحا ،یلدمھ اب رثأتم دارفا اب
 ھب ات دھدیم هزاجا ناگ هدننک کمک ھب هرثأتم دارفا ھب نداد شزرا و تزع ،ندومن مارتحا .دوشیم هداد ماجنا تشاد ھفاسم یو زا ھکنیا

 راک یدارفا اب ھکینامز صوصخب دشابیم مھم رایسب ندوب تسرد و یقیقح .دننک یراددوخ تایضرف زا و هداد ارف شوگ اھنآ نانخس
 ببس ناوتیم نآ زا رتمک زیچرھ ،دنزاسیم دامتعا لباق امش ندوب راکتسار و قداص .دننکیم دامتعا نارگید یالاب لکشم ھب ھک دننکیم
  .ددرگ اھنآ دزن تنایخ ساسحا کی

 دوخ یھدشزرا سح اب صخش کی رگا .دیھد ناشن هرثأتم صخش یھدشزرا و کمک یارب تبثم و یدج یانتعا و ھجوت کی دوخ زا
 ار ھنادنمتواضق ریغ فقوم کی ،هوالعرب .ددرگ اھنآ دزن سفنب دامتعا شیازفا ببس دناوتیم تبثم تاظحالم و ھجوت ،دنکیم دھجودج
 ھک دنوشیم ھتشادنپ یثداوح عوقو لؤسم و دنوشیم تواضق نارگید طسوت اھنآ ایوگ ھک دنشابیم شیوشت ردً ارثکا مدرم .دینک رایتخا دوخب
  .تسا هدیدرگ امنور اھنآ ھب
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 طقف هدننک کمک دارفا .دناوتب هداد تردق ار هرثأتم صخش ھک دیشاب ھتشاد رظن رد ،دیدرکیم تبحص و ھمھافم هرثأتم دارفا اب ھکینامز
  تروصب

 ماجنا یچ ھکنیا یالاب زکرمت .دیامن راکتبا و یگدنھج ساسحا رتشیب ھک میراذگب ار هرثأتم صخش ات تسا مزال ءانب .دنشابیم لیخد تقؤم
  .دشابیم هدننک کمک زین دناوتیمن یچ و دناوتیم هدش

 اب ھتشاذگ مرحم دوخ دزن ارنآ دیاب دنکیم ھصق هرثأتم صخش ھک ار یصخش تاعوضوم مامت ینعی ددرگ ظفح تیمرحم ات تسا مزال
 ھجاوم رطخ ھب صخش یک تالاح رد اھنت .دوشیم هدننک کمک یالاب هرثأتم صخش دامتعا دایدزا ببس تیمرحم .میئامنن کیرش نارگید
 .دومن اشفا ار تامولعم ناوتیم دشاب

 ھب یقالخا لوصا دوب دھاوخ توافتم مھ زا رگید دروم ات دروم کی زا ھک دشاب یلحم لوصا قباطم دیاب امش شور و راتفر هرخالاب
 هرثأتم صخش تبحص زا هاگچیھ ،دینک تبحص بسانم تاکرح اب و دیشاب دامتعا لباق .دشابیم ھباشم تلاح یمامت رد یمومع لکش
 زیمآ ھغلابم ار اھ یگ ھتسیاش و اھ تراھم هاگچیھ ،دنریگب میمصت دنناوتب اھنآ ات دینک مارتحا ار صخش کی قوقح ،دینکن ییوج هدافتسا
  .دیشاب ساسح صخش کی تاجایتحا و تالاوس دروم رد هرخالاب و ،دیشاب علطم دارفا تابصعت زا ،دینکن نایب

 ییافش ریغ تاملاکم

 و طلسم لکش کی ارثکا اھ هرواحم
 تمسقٌ ارثکا ،دشابیم تاطابترا یامرفمکح
 ادص طسوت ییافش ریغ تروصب مایپ کی
 سفن ای ندیشک هآ دننام ییافش ریغ یاھ
 ھب هرھچ تلاح و تاکرح ،تسژ ،ندیشک
  .دبایم لاقتنا لباقم صخش

 و دامتعا شیازفا ماع لکش ھب لیذ شور
 رد دیاب اما دھدیم دوبھب ار تاطابترا
 .دوش هداد قباطت دیاب فلتخم یاھروتلک
 لکشب ار اھ تسد ،زاب تیعضو کی رھاظت
 اما ،دیرادھگن لوصا ھب قباطم دیاب زاب
 ھملاکم نایرج رد .دیشاب فرط یب ھشیمھ
 سامت و دیری� رظن رد ار بسانم ھفاسم
 و ھشوگ ،ھتشادھگن اھ راب لکشب ار یمشچ
  .دیسرب رظنب مارآ و هدوسآ

 رارق هرثأتم صخش اب بسانم ھلصاف کی رد
 دشابیم یپسچلد ۀدننک سکعنم برقت .دیریگب
 صخش اب ررکتم تروصب نات یاھ مشچ اب .دنک ھملاکم زین ار هدراو راشف تیعضو و ندوب یمسر ریغ ،تیمیمص تسا نکمم اما
  .دیھد زرابت هدوسآ و مارآ ار دوخ ،ھتشاد سامت هرثأتم
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 لاعف یھدشوگ

 دیدومن کرد ھک ار یاھ زیچ ات تسا مھم زین نیا .دشابیم صخش کی یاھ ھتفگ ھب نتشاد ھجوت زا رتشیب لاعف ندینش ای یھدشوگ
  .دینک تبحص شیالاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاعف ندینش و یویامح ھمھافم
 زا نوریب رتوم مداصت کی دھاش روکذم مناخ .دنکیم تبحص تسا برطضم مناخ کی ھک "ب" اب تسا راکاضر کی ھک "فلا" ،وگتفگ نیرد
  .دوب ھتشادرب مخزْ ادیدش رتوم هدننار طقف دادیور نیرد ھک هدوب شا ینوکسم ھناخ

  .دوب کانتشحو رایسب ؟دش عقاو ھثداح نیا ارچ ،هآ :ب
  ؟میوگیم تسرد نم ایآ .تسا هدوب کانسرت رایسب ایوگ ھک دسریم رظنب یروط نم ھب ھثداح نیا تدوخ یاھ ھتفگ ھب رظن :فلا

 ....)دنکیم زاغآ ھیرگ ھب لورتنک لباق ریغ تروصب(....دوب کانسرت رایسب ،یلب :ب
  ؟دش عقاو ھچ ھک ییوگب میارب یھاوخیم ایآ )دوشیم کیدزن یمک  ک (.... !مدیمھف :فلا

 کانسرت رایسب ھکْ انیقی ،هآ .دوب هدش عقاو ھچ ھک مدید هدیود هزاورد فرطب اروف ،مدینش نوریب رد ار رتوم کی زاوآ نم :ب
 .....دشیم هدید نوخ فرطرھ .....)دنکیم ھیرگ رتمارآ الاح(...دوب

  .مونشب یدرک یچ تدوخ ھکنیا دروم رد رتشیب مھاوخیم :ج
 ندیسر یلا نم .منزب گنز سنالوبما ھب ات مدرک ھلجع تسا شوھب هدننار ھک مدش نیئمطم ھکنیزا دعب ،مدیود رتوم فرطب نم :فلا
  .مدرک تبحص هدننار اب سنالوبما

 هدننار کیدزن ریخا رد و دیدز گنز کمک ندیسر رطاخب سپس ،تسا بوخ هدننار ھک دیتخاس نیئمطم ار دوخ امش لوا سپ :ج
  ؟دیداد رارق ار دوخ
  .مدرک روطنیمھ نم ،یلب :فلا

 کمک ناکما دح نیرتھب ات هدننار ھب هدومن بوخ تواضق ،دیداد ناشن لمعلا سکع دوخ زا لجاع رایسب امش ھک دسریم رظنب :ج
  .دیدرک
  .دوب هدنھد ناکت اما دراد تیعقاو یلب )....دشکیم سوسفا( :فلا

  .دوب هدنھد ناکت ھثداح کی نیا امش یارب ھک منکیم کرد :ج
  ؟دیراد ساسحا یچ الاح :ج
  .تفای تاجن هدننار ھک متسھ شوخ اما ،تسین تیعقاو ھک منکیم رکف مھزونھ .امش زا رکشت ،رتھب یمک :فلا
  ؟مورب ھناخافش ھب هدننار ندید رطاخب ایآ ھک ینکیم رکف یچ تدوخ :فلا

 ات دیورب ھناخافش ھب شدزن یھاوخیم ارچ ھک دیئوگب رتشیب میارب دراد ناکما ایآ .مھد باوج ار امش لاوس نیا ھک متسین نیئمطم :ج
 ؟منک تبحص دروم نیرد مناوتب ادعب
 
 
 
 

X 
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 ،دیوش کرد ھکنیزا لبق دیشوکب الوا .دشاب ھتشاد روضح هرثأتم دارفا یاھ درد ندینش یارب دیاب هدننک کمک ھک دیشاب ھتشاد رطاخب
 یملکت ریغ لکشب مھ نداد خساپ لماش ھک دیشاب لاعف ۀدنونش کی و دینک زکرمت نآ یالاب دوشیم ھتفگ ناتیارب ھکیزیچ .دینک کرد دوخ
 ،"تسرد" ،"مدیمھف" دننام تاملک زا یضعب ھیارا اب یملکت لکشب دناوتیم زین و دشاب ندرک دیئات و رس نداد ناکت ،نتشادروضح الثم
 دارفا اب یداع تروصب دیاب ھنوگچ ھکنیا یارب ار رتھب ھقیرط .دشاب "دیئوگب میارب رتشیب نآ دروم رد مھاوخیم" و "دیھد ھمادا افطل"
 ار اھنآ تاساسحا نتسناد مایپ زین دنکیم تبحص صخش ھکینیح تاملک و تاحالطصا نیازا هدافتسا .دینک وجتسج دینک ھملاکم هرثأتم
  .درادیم ھیارا

 دھاوخ لتخم ،دوشیم ھتفگ امش یارب ھکیئاھزیچ دروم رد ار امش کرد زین اھنیا نوچ دیشاب زین دوخ یاھ شزرا و تابصعت ھجوتم
  و هداد شوگ اھنآ یاھ ھتفگ ھب ات دینک یعس .تخاس

  .دشابیم ناھنپ اھنآ تاظحالم بقع رد ھک دیشاب یتایضرف و تاساسحا ھجوتم اھ

 ندرک تسرد رد و دیشاب دوخ تاباوج یوجتسج رد دینکن یعس دنکیم تبحص هرثاتم صخش ھکینامز .دیشاب صخش نآ ھجوتم الماک
 ھکیصخش ضوعب دیشوکن و دینکن رارصا ریخا ھتکن تفایرد یارب .دینکن عطق ار وا یاھ تبحص تاکن ھب ندرک هراشا و تاھابتشا

  .دیروایب تسدب ار ھجیتن دنکیم تبحص

 نداد )کیبدیف( باتزاب
 رد مھم رصنع کی نداد باتزاب ءانب .دنھدیم شزرا ،دنروایم تسدب دنیامنیم کیرش اھنآ ھک یلیاسم لباقم رد ھکیئاھ باتزاب ھب مدرم
 دینک ششوک .دیزاسب نیگمشخ ار لباقم صخش ھکنیا ھن دینک تبحص نیئاپ و مارآ یادص ھب ات دیشوکب .دوشیم هدرمش یویامح ھمھافم
  .دینک حیرشت دمآ دوجوب راتفر نیا ثعاب زا ھک ار لمعلا سکع و ،دیدومن هدھاشم ھک ار یراتفر ات

 تروص رد ات دیشوکب ھلداجم ندومن تیامح تھج .دینک زکرمت دشاب ریغت لباق ھک هزات اھ درکلمع و تاعقاو یالاب و دیشاب دنمدوس
 دوخ یشم طخ و قیالع یپ رد .دیئامن نیسحت یدج تروصب ارنآ هدومن زکرمت دسرپیم ای دیوگیم صخش ھکیئاھ زیچ یالاب ناکما
  .دنکیم کمک ھک صخش دروم رد ھن دوش کمک دیاب ھک تسا یصخش دروم رد وگتفگ نیا نوچ دیشابن

 خساپ اھنآ یارب نداد هروشم اب ایو  یو زا تالاوس ندومن حرط اب دراد رارق نارحب رد ھکیصخش کی ھب مدرم ھک تسا یعیبط نیا
 نآ ضوع ھب .تسین ھمھافم تسرد ھقیرط کی نیا ارثکا اما درادن دوجو درکیور عون نیا اب یلکشم مادک لک رد ھکنیا دوجواب .دنیوگ
  .دیھد تاراھظا اھنآ یارب دوخ زا ات دیشوکب

 رد ار یومھافم توافتم یاھ ھقیرط ھک دوش ششوک ات تسا بوخ اما ،دسرپن لاوس یھاگچیھ صخش کی ھک تسین ینعم نیدب نیا
  .درک میسقت ھتسب و زاب تالاوس ھب ناوتیم ار اھنآ ،دوشیم هدافتسا لاوس زا ھکینامز .مینک داجیا مدرم ندومن کمک

 

 

 ریبعت ھن دینک حیرشت

 ".....نوچ متسھ نارگن تدوخ دروم رد نم"
 "....یتفگ ھک مدینش نم"
 ".......ھک دسریم رظنب یروط نم ھب"
 

 دیھد تاراھظا

 ".منکیم کرد رتشیب ار امش نم هزادنا نامھ ھب ،دیئوگب رتشیب میارب ھک یی هزادنا رھ ھب"
 ".منادب رتشیب نآ دروم رد مھاوخیم"
 

X 

X 
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 ریخن/یلب تاملک ھب نداد باوج مزلتسم ھتسب تالاوس .میھد لیصفت هداد خساپ فلتخم حوطس و اھ ھقیرط ھب ناوتیم ار ھتسب تالاوس

 هویش .دنک تبحص رتشیب ات دھدیم تصرف هرثأتم صخش یارب زاب تالاوس .تشاد دھاوخ لابق رد ار هاتوک رایسب یاھ خساپ ای دشابیم
  .دشابیم هرثأتم صخش تاساسحا و راکفا دروم رد ندرک تبحص یھدخساپ رگید

  .دینک قیدصت دیا ھتسناد ھک ار یلیاسم اما دیامنزیھرپ ندومنن قیدصت و ندومن قیدصت تاراھظا زا .دینکن تواضق

 صخش یاھ ھتفگ ھب هدننک کمک ھک تسنیا هدنھد ناشن راک نیا – دینک رارکت شیارب رگید هویش ھب ار صخش یاھ ھتفگ ھبترم ناگی
 ھب رایسب دیاب ،ددرگیم کیرش هرثأتم صخش اب ھلئسم کی دروم رد هدننک کمک تاساسحا ای اھ لمعلا سکع رگا .دنکیم تقد رثأتم
 طایتحا اب ھکیتروصرد .دنکیم ساسحا ھچ رگید صخش ھک دنادیم هدننک کمک ھک ددرگن تشادرب یروط ات دریگب تروص طایتحا

 و هدومن ساسحا ار ھثداح ھک دوشیم ببس و هدومن تیامح ھعقاو دروم رد وا ھبرجت ییوگزاب رد ار هرثأتم صخش سپ ،تفرگ تروص
  .دھد ریغت ار تیعضو

 یریگ میمصت رد تیامح

 نیا تقو نیرد .دریگب میمصت و هدومن رکف تسرد ات دوشیم رتلکشم شیارب دشاب ھتشاد رارق نارحب کی طسو رد صخش کی ھکینامز
 یتدم یارب دیاب و دنزیھرپب لحم کرت ای رسمھ نداد قالط ای ھفیظو کرت نوچ یمیماصت نتفرگ زا ات مینک ییامنھر دیاب ار صخش

  .دنک ربص

 ماگ دوخ هدنیآ دروم رد یریگ میمصت یارب ھک دناوتیم وا اما ،دشاب ھتشاد رارق نارحب رد مھزونھ نکمم نامز تشذگ اب صخش نیا
 رد ھک ار لفط کی دیاب ھنوگچ ،تفرگ اود دیاب ھنوگچ الثم دشاب فلتخم حوطس و دراوم زا یرایسب دروم رد دناوتیم میمصت .درادرب
 ار مدرم دنناوتیم ناگ هدننک کمک .درک لح ار شابودوب لحم ای نکسم ھب طوبرم لکشم کی ھنوگچ ای  درک کمک دراد رارق لکشم
  .دنھد ھمادا دوخ یاھ راک ھب ،ھفلتخم حوطس ھب راوشد طیارش تیدوجوم دوجو اب ات دننک تیامح

 رت ھناھاگآ میماصت ات دننک کمک دننکیم تیامح ھک ار یصخش دنناوتبو دنشاب ھتشاد یلمع تامولعم و شناد نکمم ناگ هدننک کمک
  .دنریگب

 یاھ هروشم دھد ریغت ار یگدنز ھک یگرزب میماصت دروم رد اما دینک کیرش ای وجتسج ار بسانم تامولعم ات دینک کمک ناکما دح ات
 رد صخش کی ییاناوت ھب مارتحا زا ترابع هدننک کمک شقن .دیریگب راک یور یدعب ھلحرم کی رد ار ھلئسم نیا .دیھدن تسردان یب
 ھب ھطبار رد ،نشور ساسحا کی دناوتیم ھسورپ نیا ھعیرذ صخش .دشابیم هدننک رثأتم تیعضو زا نتفای دوبھب و ھلداجم ھب ھطبار
  .دھدیم ،دروایب تسدب ار عبانم روطچ و اجک زا نآ لح یارب ھکنیاو شا اھ یدنمزاین

 یچ تدوخ لکشم یا هراچ ھک متسین نقیتم زونھ نم" :دوب دھاوخ نیا وا یارب خساپ ،دنک دیاب یچ وا ھک دسرپب صخش رگا ،لاثمروطب
 نیا امش تسا نکمم ھقیرط نیدب ".دیئوگب رتشیب میارب ناتدوخ دزن دوجوم یاھ ھنیزگ و ینارگن دروم رد دیناوتب امش دیاش .دشاب دیاب

  .دینک ییامنھر شدوخ دروم رد یریگ میمصت رد ار صخش

 

 

 تالاوس فلتخم عاونا

 "؟دیراد ساسحا ھچ زورما" :زاب لاوس
 "؟دینکیم ساسحا رتھب زورما ایآ" :ھتسب لاوس
 

 صخش کی تاساسحا دروم رد ندرک تبحص

 راوشد رایسب تیعضو کی رگنایامن نیا .دھدیم جنر ار امش ھمھ زا رتشیب نیا و دیتسھ رھق رایسب ھک دیئوگیم امش"
 ".مونشب رتشیب دیا هدرک ھبرجت ھک ھچنآ دروم رد امش زا مھاوخیم .تسا
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 دزن لورتنک داجیا تھج هرثأتم صخش کی اب ندومن کمک
 وا ھک دشابیم  ور رد ور تیامح زا ی هدمع ءزج کی یو
 طسوت مدرم رگا .درک دھاوخ ییامنھر یریگ میمصت رد ار
 نامھ دروم رد اھنآ رکف ،دنوش ریگارف تیعضو کی
 تسدزا نآ یالاب زا ار لورتنک و دوشیم لفق تیعضو
 تیعضو ندید تیلباق یالاب نتشاد لورتنک سح کی .دنھدیم
 لحارم یط بسانم تروصب ارنآ ھنوگچ و تسا یچ ھک
 رظندم رد مدرم ندومن راداو .دشابیم مھم رایسب ،درک
 تاحاس ندومن نیعت ای یریگ میمصت و اھ ھنیزگ نتفرگ
 قیرط کی دنراد لورتنک هزادنا کی نآ یالاب ھک اھنآ یگدنز
  .دشابیم اھنآ ھب ندومن کمک

 

 

 

 

 

 

 

 
 یریگ میمصت رد تیامح یارب دومنھر ھلحرم ھب ھلحرم

 حیرشت ار هدننک کمک شقن و فقوم .دینک میظنت دشاب نؤسم ندرک تبحص یارب یکیزف هاگن زا ھک ار ظوفحم لحم کی .1
 یارب و دراد لاح یچ ھک دیسرپب صخش زا ."ما هدمآ ندناسر کمک یارب اجنیرد نم و تسا میھاربا دمحم نم مان" :دینک
  .دراد زاین یچ ھب ،ھنادازآ تبحص تینؤسم ساسحا

 ساسا نیا .دینکیم کمک نآ یارب و دینکیم کرد ار وا امش ھک دیوگب صخش ھبو دینک داجیا ار هدننک تیامح ھطبار کی .2
  .دشابیم مھافت و دامتعا

  .دیریگب تامولعم زاب تالاوس ندیسرپ اب صخش تیعضو دروم رد .دیھد شوگ تالکشم ھب .3
  .دیئامن کیرش ار بسانم تامولعم .4
 رتمک ار اھ ھنیزگ واٌ ارثکا دشاب ھتشاد رارق نارحب رد ھکیصخش کی .دینک تبحص تبثم تاریغت یارب اھ ھنیزگ دروم رد .5

  .دروایب تسدب هرابود ھنکمم لح یاھ هار ھب ھطبار رد ار شا ییاناوت ات دینک کمک وا ھب .دنیب یم شا یداع تلاح زا
 یالاب ار لورتنک سح کی هدومن رکف شا دادعتسا دروم رد ات دینک قیوشت ار صخش .دینک ثحب ھنکمم لح یاھار یور .6

  .دروایب تسدب هرابود دوخ
 صخش ھقیرط نیدب – تشاد دھاوخ دیترت  و تمیق کی دوخ زا لح هار رھ ھک دنامھفب ات دینک تیامح ار هرثأتم صخش .7

  .دشاب هاگآ دوخ دودح زا و دھد قباطت تیعضو اب دناوتیم
 نیرد نوچ دشابیم رثآتم صخش کی یارب ھلحرم نیرتلکشم نیمھ ارثکا .دیھد رارق ثحب دروم ار اھ درکیور ھلسلس کی .8

  .دشابیم ریذپ بیسآ دایز دیدج یاھ یدیماان یارب وا تقو
 تیمھا زا مھ زونھ وا ھک دھدیم مایپ صخش ھب راک نیا .دیامن بیقعت ار صخش و دینک رادماود تبقارم ،ناکما تروصرد .9

  .تسا رادروخرب
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 نوفیلت قیرط زا تیامح

 .دشابیم یتامولعم لجاع هرامش کی رد ندومن راک ای و نوفیلیت هار زا تیامح ندومن مھارف نآ فدھ دوشیم هداد اجنیرد ھک یا هروشم
 توافتم رگید صخش ات صخش کی زا راک نیا ھک دیزاسب رایع هرثأتم صخش یعقاو تیعضو اب ار دوخ دیاب ھک دیشاب ھتشاد رطاخب

  .دوب دھاوخ

 نیح رس نداد ناکت دننام ییافش ریغ ناگ هدننک قیوشت .تسین یریوصت سامت چیھ اجنآ رد و دنکیم لاقتنا ادص اب مایپ مامت نوفیلت ھعیرذ
 صخش یاھ تبحص .درک لیدبت هدیچیپ ریغ و حضاو تاملک زا هدافتسا و مارآ و نیئاپ زاوآ کی ھب ناوتیم ار ،ور رد ور ندرک تبحص

  .دینکن زاغآ ار ثحبورج وا اب ھک دیشاب ھتشاد رطاخب و دینکن عطق ار هدننک نوفیلت

 رارق فطاوع نیا موجھ دروم امش و دوشیم نیگمشخ ای دیماان دنکیم وجتسج کمک و تیامح ھب ھکیصخش ھک دیایم دوجوب یتاظحل
  :تسا هدش ھیارا لکشم نوفیلت کی اب دروخرب زرط دروم رد داھنشیپ دنچ ریز رد .دیریگیم

  .دیریگب قیمع و ھتسھآ سفن کی و دیروایب ھفقو •
  .دزاسیم رثأتم یچ ار هدننک نوفیلتً الصا ھک دیونشب •
  .دیسرتن ھنامصخ دروخرب و رھق زا – دینک دیئات دیونشیم ھک ار یفطاوع •
  .دینک تبحص حضاو و ھتسھآ ،هدومن نیئاپ ارنات زاوآ •
  .دیزاسب حضاو هدننک تیامح کی ثیحنم ارنات شقن •
  .دینک زکرمت هدومن داھنشیپ ھکیا کمک یالاب و دیزیھرپب یصخش یاھ ھیرظن زا •
  .دیرادھگن تبثم و هداس ،حضاو ارنات تایرظن •
  .دنھدیم خساپ هدننک مسجم دوخب ھثداح یتیعضو خساپ رد اھنآ نوچ دیزیھرپب هدننک نوفیلت یاھ ھتفگ دروم رد ندومن تواضق زا •
  .دیشاب ھتشادن ار الاب قطنم عقوت هدننک نوفیلت صخش زا •
  .دیزاسب کیرش وا اب ار تاعوضوم و هدش سامت رد میت یاضعا زا یکی اب ،دش متخ و لیمکت سامت ھکینامز •

 

 

 

 
 ینوفیلت تیامح یارب دومنھر ھلحرم ھب ھلحرم
 ثیحنم نات شقن ندناسر رد ،دیریگیم یشیپ ینوفیلیت سامت رد ھکینامز صوصخب .دینک نایب ارنات شقن و فقوم .1

  .دیشاب حضاو رایسب نوفیلیت فدھ ندناسر رد و هدننک کمک
 زکرمت یفنم دراوم یالاب طقف ات دینک قیوشت ار وا .دشاب ھتشاد لورتنک دوخ یالاب ات دینک کمک هدننک نوفیلیت ھب .2
  .دنکن
  .دینکن داھنشیپ هدننک نوفیلیت یارب دناوتیمن هدش مھارف ھک ار یاھ کمک ھک دیشاب ھتشاد رطاخب .3
 ،دیتشاد شیوشت هدننک نوفیلیت تحص و یتمالس دروم رد ای و ،دینک کمک ار صخش ھک ھک دیتسناوتیمن امش رگا .4

  .دینک یفرعم رگید ناسر کمک ھب ار صخش
 رابراب ار تاعوضوم هدننک نوفیلیت ھکنیا ای دیسریم رظنب ھجیتن یب وگتفگ رگا .دینک عضو دودح نوفیلیت ماود یالاب .5
  :ات دنکیم کمک نیا .دینک عطق ار نوفیلیت سپ ،دومنیم رارکت
 .دیناوتب هدرک ھصالخ دش هدینادرگ کیرش ھک ار یتامولعم .فلا

  .دیریگب رظنرد ار رگید صخش تیعضو   .ب
 ھب ار وا و هدومن داھنشیپ ار اھ ھنیزگ .دیسرب مھافت ھب دش دھاوخ عقاو ھچً ادعب ھکنیا دروم رد ات دینک ششوک   .ج
  .دینک قیوشت یریگ میمصت
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 یتیامح یاھ پورگ

 یو یآ چیا ھب ھکیدارفا الثم – درب دنھاوخ عفن یمھاب تاقالم زا دنراد ار تالکشم و یگدنز تیعضو نیع ھکیدارفا یاھ پورگً اضعب
 هویش کی یتیامح پورگ داجیا ،عاضوا وچمھرد .دنا هداد تسدزا ھلزلز کی رد ارناش لیماف یاضعا ھکیدارفا ای ،دننکیم یگدنز زدیا و
 کی دنناوتیم اھنآ ھک دنزومایب و هدومن تیامح ار رگیدکی ات دنک کمک ار اھنآ ات دوب دھاوخ ناگ هدننک کارتشا نتخاس دنمورین یارب رثؤم
 پورگ زا نآ ضوع ھب دیابن دنشاب ھتشاد زاین نیصصختم کمک ھب دارفا ھکیتروص رد اما .دنروایب دوجوب پورگ یاضعا رد ار یریغت
  .درک هدافتسا یتیامح یاھ

 ار یتیامح یاھ پورگ دناوتیم تسا هدروآ تسدب یعامتجا یناور تیامح دروم رد ار ییادتبا شزومآ ھک یا ھبرجت اب راکاضر کی
 شقن دننکیم زاغآ ار پورگ کی ھکینامز دنناوتیم اھنآ ،دنا ھتخومآ ار تالکشم زا یضعب اب ندومن ھلداجم ھکیدارفاً ارثکا .دنک داجیا
  .دنک تیامح ار دوخ شدوخ دیاب پورگ ،نامز تشذگ اب ھک تسنیا فدھ .دنشاب بوخ ناگ هدننک لیھست و هدوب بوخ نانیرفآ

 لیھست ناشدوخ ار پورگ ات دوب دنھاوخن رداق اھنآ دوخ ھک درک دنھاوخ ھبرجت ار درد و دیدش یلیاسم نانچ پورگ یاضعا تاقوا یضعب
 رگا .دنوش لیھست دنا هدید شزومآ رتشیب ھکیناراکاضر طسوت ای هدننک کمک صصختم کی طسوت دیاب پورگ نیا تروص نیرد .دنیامن
 یارب امش ایآ ھک دنادب دیاب امش لؤسم ای ریدم ،دینک لیھست ار یتیامح پورگ کی ھک دوش ھتساوخ راکاضر ای دنمراک کی ثیحنم امش زا
  .ریخ ای دیراد زاین رتشیب شزومآ ھب شقن نیا یارب ندش هدامآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درک اھر ارم مرھوش ھکینامز

 یگدنز اھنت مروذعم ردارب کی و لفط ھس اب نمً الاح .درک اھر ارم وا ،ما هدش التبم یو یآ چیا ھب نم ھک دیمھف مرھوش ھکینامز
 دیاب نم .میراد ندروخ ھب یفاک یاذغ تردن ھب ام و تسا لکشم رایسب یگدنز .مینکیم یگدنز مردارب یدعاقت لوپ اب ام .منکیم
 تبحص رگیدکی تالکشم و یحص تیعضو ،اھ اود دروم رد ام ،موشیم اجکی دوخ پورگ ھب نم ھکینامز .مشاب شالت رد ھشیمھ
 یربھر "دننکیم یگدنز زدیا و یو یآ چیا اب ھکیدارفا" داھن زا صخش کی ار پورگ عورش رد .مینکیم ھیرگ و میدنخیم .مینکیم
 ،مدرگیمزاب ھناخ ھب پورگ رد تاقالم زا دعب ھکینامز .میتفرگ هدھعب دوخ ار پورگ یربھر ،تاقالم ھبترم شش زا دعب اما درکیم
  .تسا هدش ھتشادرب میاھ ھناش زا نیگنس راب کی ھک منکیم ساسحا

 یمانوس نافوط زا دعب

 .دندومن زاغآ ندرک تاقالم ھب مظنم روطب رگیدکی اب اھنآ ،دنداد تسدزا ار ناش براقا ھکینامدرم ،دنھ رحب یمانوس نافوط زا دعب
 پورگ یاضعا .دنا هدش کیدزن ناتسود مھاب و دننیبیم رگیدمھ اب مھ زونھ اھنآ زا یضعب و دندومن تاقالم مھاب لاس ود یارب اھنآ

 ،دیسر نایاپ ھب اھپورگ ماجنارس ھکینامز .دنا هدروآ تسدب نیصصختم زا ار یفاضا کمک اھنآ زا یرایسب و دندربیم جنرً ادیدش
   .دندومنیم یربھر ار اھ پورگ نیا نادنمراک .دوب ھناور یدوبھب فرطب کی رھ

X 
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 لافطا
 
 

 یشزومآ تاکن
 لافطا یتمالس و تینؤسم •
 لافطا ھیلع تنوشخ و هدافتساؤس •
 شنت زارپ یثداوح لباقم رد لافطا لمعلا سکع •
 دننکیم ھلداجم ھنوگچ لافطا •
 درک کمک دیاب ار لفط کی ھنوگچ •

 ھجاوم ینآ گرم ای ،تامداصت ،یحص لجاع تاعوقو ،ھناحلسم یاھ گنج ،یعیبط یاھ ھعجاف دننام ینارحب ثداوح ھب ھکینامز لافطا
 ثعاب زا ھک تدم زارد یعامتجا یناور یاھ راشف زا ات دنراد زاین ھلداجم یوق یاھ مزیناکیم ھب لافطا .دنشابیم ریذپ بیسآ ادیدش ،دنوش
  .دنراد ترورض ،دنیایم دوجوب ثداوح نینچ

 ینارحب طیارش رد .دیامن کیرحت ناش دزن ار یوق یاھ لمعلا سکع دناوتیم ناش تایح نداد تسدزا رطخ ھب لافطا ندش ضورعم
 شیازفا ھظحالم لباق تروصب لافطا فاطتخا و یسنج هدافتساؤس ،تنوشخ تاعوقو دادعت ،دنشاپیم مھ زا اھ هداوناخ و عماوج ھکینامز
  .دش دھاوخ ھتفرگ رارق ثحب دروم رگید نیوانع اب لصف نیرد ھک تسا یناونع نیا .دبایم

 لافطا یتمالس و تینؤسم

 ،دوشیم رجفنم اھ مب ای دنریمیم اھنآ براقا ای دنوشیم ھجاوم اذغ دوبمک ھب ای دنھدیم تسدزا ار دوخ تشیعم و دادیاج اھ هداوناخ ھکینامز
 ھک دوشیم هرمزور یاھ تیلاعف ریغت و تسکش ببس نیا .ارچ و تسا هدیدرگ عقاو یچ ھک دننادب ات دنوشیم ھجاوم لکشم نیا ھب لافطا
  .دنھدیم لیکشت ناناوج و لافطا ارنآ نیرثأتم رتشیب

 .دراد تیمھا رایسب لافطا یتمالس رد هداوناخ طیحم .دشابیم لافطا تینؤسم و دامتعا ساسحا ھب قلعتم لافطا یعامتجا یناور یتمالس
  و )هریغ و ردخم داوم ،یکیزف ای یبصع( اھ یرامیب ایو تنوشخ ھب وا ھک دوشیم ھجاوم دیدھت ھب ینامز لفط کی یتمالس و تینؤسم
  هدافتساؤس دروم وا ھک دروخیم مھرب نامز لفط کی تینؤسم و دامتعا ساسحا .دشاب ھجاوم )نیدلاو( یگ هداوناخ دیدش یناور راشف و
 الثم دشاب رطخ زا ولمم شا نیدلاو طسوت وا یرادھگن هویش ای دریگن رارق ھجوت دروم ای دریگب رارق )یفطاع ای یظفل ،یسنج ،یکیزف(
  .دنیامن راب ھفاضا دح زا شیب یاھ تیلؤسم اب ار لفط ای دنشاب ریگ تخس ای میالم دح زا شیب ای ،ندوب بذاوم دح زا شیب

 ریذپ بیسآ رتشیب دودحم شناد و ھبرجت مدع ،غولب مدع ،هزادنا ،نس ندوب مک ربانب ناگرزب ھب رظن تردق زا هدافتساؤس ھب تبسن لافطا
 ریغ نتشامگ راکب ،ینوناق ریغ تراجت ،یفطاع و یسنج ،یکیزف هدافتساؤس و تنوشخ لیبق زا دراوم نیدنچ رد لافطا ًءانب .دنشابیم
  .دنراد زاین ظفحت ھب ،تشادزاب و فاطتخا ،هداوناخ ییادج ،یگنج یاھ ورین طسوت اھنآ هدافتسا و ینوناق

 

 لفط
 هدیسرن غولب نس ھب نآ زا لبق روشک نامھ نوناق تحت رگا دشاب ھتشاد رارق لاس 18 نس ریز ھک دوشیم یدرف ھب قلعتم "لفط" ھملک
  .دنراد ار ظفحت و تینما ،تینؤسم قح لافطا ھک درادیم راھظا لافطا قوقح نویسناونک .دشاب

F 
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 یاھ پمک و ھناخافش ،هاگ فیقوت ،یبھذم یاھ داھن ،ھناخ میتی ،بتکم ،ھناخ :دناوتیم هدش عقاو تالحم زا رایسب رد لافطا ھیلع تنوشخ
 دروم اھ ھناگیب و ھعماج یاضعا ،هداوناخ یوس زا رتشیب لافطا ،دوشیم عقاو ھعجاف کی ای ھناحلسم یاھ گنج ھکینامز .نیرجاھم
  .مینک کرد دزاسیم ھجاوم رطخب ار اھنآ یعامتجا یناور یتمالس ھک ار لافطا صوصخم تارطخ ات تسا مھم .دنریگیم رارق تنوشخ

 ینارحب طیارش رد لافطا تینؤسم

 کی زا ،دنوشیم ادج و کردال ھثداح زا دعب جرم و جرھ رد لافطا .دنشابیم ریذپ بیسآ ینارحب تیعضو کی لحارم مامت رد لافطا
 ھفلتخم یاھ هدافتساؤس رتگرزب تارطخ رد ار اھنآ ھک دنوشیم هداد لاقتنا رگید ھناخافش ھب ھناخافش کی زا ای ،رگید هداوناخ ھب هداوناخ
  :دریگیم دوخب ار دایز لاکشا و هدوب توافتم مھ زا اھ تنوشخ طسوت ھفلتخم لحارم یط رد رطخ لماوع .دھدیم رارق

 تنوشخ عاونا رطخ لماوع ھلحرم
 دوشیم هدید توافتم لفط نارحب زا لبق

 هداوناخ رد یناور راشف
 ھعماج رد یتظفاحم متسیس تیدوجوم مدع
 دوشیم لمحت تنوشخ

 یفطاع هدافتساؤس
 یمسج تازاجم و یکیزف هدافتساؤس
 یلیماف تنوشخ
 یسنج زواجت لومشب یسنج هدافتساؤس

 جرم و جرھ زا رپ طیحم نارحب نایرج رد
 یعامتجا تیامح و هداوناخ نتسکش
 هداوناخ رد یناور راشف شیازفا
 گرم و ییادج شیازفا

 تردق لداعت مدع

 یپورگ زواجت لومشب یسنج زواجت
 زیارغ روظنمب ای و راک روظنمب ندوبر
 یسنج
 یگ هداوناخ تنوشخ
 یسنج عافتنا

 لومشب اھ ھناگیب تیدوجوم شیازفا یناسر کمک نایرج رد
 ناسر کمک نانکراک
 ھعماج و هداوناخ رد دنلب یناور راشف
 یتظفاحم یاھ متسیس تیدوجوم مدع
 عبانم ھب دودحم یسرتسد
 تردق نزاوت مدع

 پمک ،یرذگ تالیھست رد یسنج تنوشخ
 تاعامتجا ،ناگ هدش اجیب یاھ
 یروآ عمج نایرج رد یسنج هدافتساؤس
 بآ و بوچ
 ،عبانم ،اذغ اب ھلدابت رد یسنج هدافتساؤس
 تینؤسم و تیزنارت
 اوزنا و دیدھت

 ندنازوس ،مجاھت :یکیزف هدافتساؤس
 یگ هداوناخ تنوشخ

 تردق یاھ توافت یدوبھب نایرجرد
 عبانم یالاب تباقر
 شاعم ھلیسو دوبمک
 یدیماان و سأی
 

 ھنوگب ناگ ھتشگزاب ھیلع یسنج هدافتساؤس
 تازاجم
 ،یقوقح تیعضو یارب یسنج هدافتساؤس
 عبانم ھب یسرتسد ،ییاراد تشگرب

 شاعم ھلیسو یارب یسنج هدافتساؤس
 یکیزف هدافتساؤس
 یریگ هرانک و دیدھت ،ریقحت ،شریذپ مدع

   ییاداناک خرس بیلص رظن ھطقن زا
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 صوصخم یاھ یریذپ بیسآ اب لافطا

 رد لافطا زا یضعب ،دننکیم یگدنز ،تارطخ رگید و تنونشخ ھب ندش وربور نوچ ،یتارطخ زا یضعب اب لافطا مامت ھکیدوجواب
 ،سک یب لافطا هدنریگربرد اھنیا ھک دنشابیم صاخ تیامح و ظفحت ھب زاین و ھتشاد رارق رگید لافطا ھب تبسن رتدنلب تارطخ ضرعم
 دیاب ریذپ بیسآ لافطا .)دینک ھعجارم تاکوچ ھب رتشیب یاھلاثم یارب( دننکیم یگدنز اھ ھناخ میتی ای اھ داھن رد ھکیلافطا ،بویعم لافطا
 داجیا اھنآ نایم توافت و ریقحت ھک دوش تقد دیاب اما دشاب ریذپ بیسآ لافطا یور یفاشکنا یاھ ھمانرب صاخ ھجوت تدم کی یارب
  .ددرگن

 

 لافطا ھیلع تنوشخ و هدافتساؤس

 کی ھب ندیسر بیسآ ببس ھک هدوب لافطا زا تبقارم مدع ای یفطاع ای یسنج ،یکیزف تسردان دروخرب زا یلکش کی لافطا هدافتساؤس
 و تلفغ و یسنج و یکیزف ،یفطاع هدافتساؤس ،یگ هداوناخ تنوشخ :لماش ھک دراد دوجو لافطا هدافتساؤس فلتخم عاونا .دوشیم لفط
 .دننکیم ھبرجت ار تنوشخ و هدافتساؤس فلتخم لاکشا زا یبیکرتً ارثکا دنا ھتفرگ رارق هدافتساؤس دروم ھکیلافطا .لافطا یرازگورف
 و تنوشخ تاعوقو .دراد دوجو عماوج و یموق یاھ هورگ یمامت نایم رد و هدوب هدرتسگ لکشم کی نارسپ و نارتخد ھیلع تنوشخ
  .دبایم شیازفا ھناحلسم یاھ گنج و اھ ھعجاف زا دعب هدافتساؤس

 ددرگیم هداوناخ رد رگید صخش یفطاع و یسنج ،یکیزف یاھ بیسآ و اھ ھمدص ببس ھک تسا یا لمع زا ترابع یلیماف تنوشخ
 ھک نیا ھب نتشاد هدیقع و راب تنوشخ راتفر ،ردخم داوم ،لوکلا ھب دایتعا .صخش کی نتشاذگ اھنت ای ریقحت ،ندومن بوک و تل دننام
 رد ار تنوشخ ھکیلافطا .دنک شیازفا یلیماف یاھ تنوشخ رطخ ات دوشیم ببس ،تسا یناور راشف ندرب نیب زا قیرط کی تنوشخ
 ھب رتفیعض ای رتکچوک صخش کی ندومن بوک و تل و هدوب لوبق لباق تنوشخ ھک دنزومایم ارنیا ،دننکیم هدھاشم ناشیاھ هداوناخ
  .دوشیم لافطا نایم اھ یریگرد ندمآ دوجوب ببس راک نیا ھک دشابیم لمحت لباق نارگید

 ،دنمتردق صخش کی طسوت یناور هدننک بیرخت راتفر کی نیا .دشابیم لافطا سفن تزع یالاب موادتم تالمح لماش یفطاع هدافتساؤس
 تروصب نکمم یفطاع ھمدص ،دش بایافش بوک و تل ثعاب زا یکیزف یاھ ھبدن ای غاد ھکینامز .دشابیم دامتعا لباق و رایتخا بحاص
 زا ندرک یشوپ مشچ ای نتفریذپن لکشب نکمم یفطاع تنوشخ ای هدافتساؤس .تشاد دھاوخ ھمادا تنوشخ ای هدافتساؤس زا دعب ینالوط
 ھمزال یاھ زاین زا لفط نتخاس مورحم ای دشاب لفط کی ندومن تیامح ای ندینش ،ندومن ینادردق زا ندیزرو عانتما – دشاب صخش
 باطخ ای ندرک هراوق ای دیلقت ،ندومن رخسمت ،داقتنا ،ریقھت ھعیرذ لفط ندومن لیلذ اب دناوتیم زین هدافتساؤس ای تنوشخ .دشاب یو یفطاع
 یفطاع تنوشخ زین یعامتجا براجت زا یو نتخاس عطقنم و نارگید زا لفط کی نتخاس یوزنم .دشاب زین رگید یاھ مان ھب وا ندرک
 راتفر رد ندومن قیوشت ای نداد ناشن اب وا ندرک دساف ای )لفط دیدش ندناسرت ای ندرک راداو روزب( دیدھت نآ رگید لکش .دوشیم ھتشادنپ
  .دشابیم موادتم لکشب ینوناقریغ ای رضم ،یعامتجا دض یاھ

 صوصخم ریذپ بیسآ لافطا
 میتی لافطا و هدش ادج ،اھنت ای سک یب لافطا
 دننکیم یگدنز اھداھن رد ای اھ ھناخ میتی رد ھکیلافطا
 بویعم لافطا
 دریگیم تروص رتمک ھجوت اھنآ ھب ھکیلافطا
 دنراد رارق لجاع طیارش رد ھکیلافطا
 )ندش ردام ھکیلافطا(  لفط ناردام
 ناناوجون
 دنراد هدھعب ار ناشیاھ ھناخ تیلؤسم ھکیلافطا

F 
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 یمخز زا ای دزاسیم یمخز فدھ کی ربانب ار لفط کی دامتعا لباق ای و تردقاب صخش کی ھک دوشیم عقاو ینامز یکیزف تنوشخ
 ازس ھب طوبرم الومعم یکیزف تنوشخ .ندز دگل ای ندز یلیس ،ندناتخوس ،نداد ناکت ،بوک و تل طسوت الثم دھد راطخا ار اھنآ ندش
  .ددرگیم هابتشا یکیزف تازاجم اب و هدوب یکیزف یاھ

 دننکیم ھبرجت هرمزور یاھ تیلاعف رد ار یداع تامداصت ھکیلافطا
 ناش تسد جنرآ و وناز ،یناشیپ دننام ناش یحاون یضعب رد ارثکا

 یکیزف تنوشخ دروم ھکیلافطا .دوشیم عقاو یدوبک و یگ هدیشارخ
 تحارج و یدوبک راثآ ناش لومعم ریغ یحاون رد ارثکا دنریگیم رارق
 ییالاب تمسق ،نیرس ،رس فرط کی ،یور ،تشپ دننام دوشیم هدید
 neglect .مکش نیئاپ تمسق و اھ هاپ ،نار

 خساپ یارب ییاناوت مدع زا ترابع نتشاذگ یشومارف ھب ای یراذگورف
 ،هانپرس زا تسا ترابع ھک دشابیم لافطا یساسا یاھ یدنمزاین ھب
 ،شمارآ ،یبط تبقارم ،ھیبرت و میلعت ،بسانم سابل ،ییاذغ داوم
 ھب زاین .تقفش ای ینابرھم و تراظن ،یکیزف تانیرمت ،ظوفحم طیحم
 ندش ناوج یلا و هدش زاغآ دلوت زا لبق ھنازوسلد و یحص تبظاوم
 و یکیزف یداینب تاجایتحا ھب خساپ مدع .تشاد دھاوخ ھمادا لفط
 یفنمً ادیدش تاریثأت ببس اھنآ تیلوفط ھلحرمرھ رد لافطا یفطاع
  .ددرگیم گرم یتح و بارخ تحص ،فیعض یامنوشن دننام

 کی ای و لاسگرزب صخش کی ھک دوشیم عقاو ینامز یسنج تنوشخ
 دوخ زا رتناوج ای رتفیعض صخش کی غلاب ای ناوج ،رتدنمورین لفط
 .دھد رارق هدافتسا دروم شا یسنج فادھا نتخاس هدروارب روظنمب ار
 صخش کی اب یسنج لمع کی تقفاوم ھب رداق ناناوجون و لافطا
 .دنرادن ھباشم و یواسم یھاگآ و ییاناوت اھنآ اب نوچ دنتسین غلاب

 لافطا تیلوفط و هدرب نیب زا ار دامتعا یسنج هدافتساؤس و تنوشخ
 یسنج هدافتساؤس لمعزا صخش کی ھکینامز .دربیم نیبزا ار
 دای یسنج یرادرب هرھب مانب دوش عفنم یداصتقا و یعامتجا تروصب
 یسامت :دوشیم میسقت یروگتک ود رد لافطا یسنج هدافتساؤس .دوشیم
  .یسامت ریغ و
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 هدافتساؤس و تنوشخ تاریثأت

 ششوک هدومن تظفاحم ار دوخ لافطاً الومعم و دسانشیم ار وا و هدومن دامتعا وا یالاب لفط ھک دشابیم یصخشً ارثکا تنوشخ نیبکترم
 ھب لفط ھجیتنرد ھک هدومنن ھلخادم سکچیھ دراوم زا یرایسب رد .دنرادھگن هدیشوپ دوخ دزن زار کی لکشب ار هدافتساؤس ات دنکیم
  .دنامیم ھتسباو دناجنر یم ار وا ھکیصخش

 اھنآ زا ایوگ ھک دنیامن دومناو یروط دننکیم ششوک اھنآ ای و دنوشیم هدیناسرت اھنآ نوچ درک دنھاوخن تبحص هدافتساؤس دروم رد لافطا
 تیذا ار وا ھک ار یصخش مھزونھ لفط رگا .دشابیم لمران هدافتساؤس ھک دوش هدنامھف نکمم اھنآ یارب .دریگیمن تروص هدافتساؤس
 دھاوخیمن ءانب تسا شدوخ روصق نیا ھک درک دھاوخ رکف وا .دزاسیم رتلکشم لفط یارب ار تیعقاو نتفگ ،دشاب ھتشاد تسود دنکیم
 ھجاوم لکشم ھب ای دوشیم ھچراپ ناشیا هداوناخ اھ تیعقاو نتفگ اب ھک دوب دنھاوخ سارھ رد زین لافطا .دشکب تلاجخ ای دمرشب ای ،دیوگب

  .دنیوگب دیاب یک یارب ھک دننادیمن ھکنیا ای تسا طلغ دوشیم عقاو اھنآ ھب ھکیئاھزیچ ھک دننادن نکمم اھنآ .دش دنھاوخ

 ببس زین اما ،دوشیم یگ هدوسآ – یوق فطاوع زورب ببس الومعم دوش اشفا یدصق ای یفداصت تروصب هاوخ هدافتساؤس زار رگا
 رایسب تروصب دیاب وا لمعلا سکع .تسا هدیدرگ ربخاب زار نیا دروم رد رگید صخش نوچ درک دھاوخ یگتفشآ و سرت ،هانگ ساسحا

  .دوش هرادا طایتحا اب و ساسح

  هدننک ناشیرپ یاھ دادیور لباقم رد لافطا یاھ لمعلا سکع

 اھ دادیور نینچ ربارب رد ناگرزب دروخرب زرط ھب تبسنً ارثکا هدننک ناشیرپ ای هد ناصقن یاھ دادیور ربارب رد لافطا دروخرب زرط
  .تشاد رظندم ارنآ دیاب لفط ھب تیامح و یراکمھ ندومن مھارف نیح و هدش صخشم دیاب اھ توافت نیا .تسا توافتم مھ زا

 یفاشکنا لحارم ھب قلعتم اھنآ یاھ لمعلا سکع .دنھدیم زرابت دوخ زا توافتم ھنوگب ارنآ اما دنراد ار فطاوع نیع نالھاک دننام لافطا
 ھنحص ھکنیا ای دنھد ناشن دوخ زا ار ررکتم یاھ راتفر هدومن ھبرجت ھعقاو زا ار یریوصت دیدش یاھ هرطاخ نکمم لافطا .دشابیم اھنآ

 یاھ راتفر و شور یگدنز و مدرم ھب تبسن و ھتشاد ھعقاو زا دعب یاھ سرت ای دننک رارکت یزاب کی مسق ھب دوخ دزن ناشدوخ ار
  .تشاد دنھاوخ توافتم

 یالاب دامتعا هرابود ندروآ تسدب ینعم ھب یدوبھب .تسا لومعم رایسب لافطا نایم رد هدنھد جنر دادیور کی زا دعب یفنم یاھ سرت
 یعامتجا شور توافتم یاھ تراھم ناش یگدنز یفاشکنا یاھ هرود و نینس رد لافطا نوچ .تسا ریگ تقو ھک دشابیم نارگید و دوخ
 .دنھدیم ناشن دوخ زا ناش یگدنز ھفلتخم لحارم رد ار یناور یاھ راشف و اھ یناشیرپ توافتم میالع و ضارعا اھنآ ،دنراد یرکف و
 .دیامن سکع روطچ ات دنکیم بیقعت دوخ ناگ هدننک تبقارم یناشیرپ زا رپ تیعضو کی رد لافطا

 یسنج هدافتساؤس
  :سامت ھعیرذ یسنج هدافتساؤس
 لفط یسنج یحاون ندرک سمل
 رگید صخش کی یسنج یحاون ندرک سمل رد لفط نتخاس روبجم
 یسنج ھظیرغ هویش ھب لفط ندیشک شوغآ رد و نتفرگ مکحم
 نھد ای دعقم ،لبھم هار زا یسنج ھلماعم
 لفط یسنج ندرک تیذا
  .دوشیم لخاد یسنج لمع روظنمب لفط تیوضع رد ھکیلیاسو زا هدافتسا

  :سامت نودب یسنج هدافتساؤس
 لفط ھب یقالخا ریغ یاھ ملف نداد ناشن
 .صخش یسنج یاضعا ندید ای یسنج یاھ وگتفگ ندینش ،یسنج یاھ تیلاعف ندید یارب لفط نتخاس روبجم
 یسنج یقالخا ریغ یاھ ملف و اھ سکع یارب یریگ ھفایق تھج لفط نتخاس روبجم
 یو یسنج یاضعا  ندرک تیذا اب لفط نداد رازآ

 نداد رارق نارگید یارب یقالخا ریغ و بولطمان یاشامت دروم ار لفط
 دنیاشوخان تایرظن ای تالاوس تحت لفط نداد رارق
 اداناک خرس بیلص رظن          
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 فلتخم ینس یاھ پورگ ھب طوبرم یناور یاھ راشف یفصو یاھ لمعلا سکع
 :یگلاس 2 یلا دلوت زا
 یاھ ییایوب و اھ زاوآ ،رظانم تارطاخ اھنآ ،دننک نایب ظافلا رد ار ناش تاساسحا و ھعقاو دنناوتیمن لاسدروخ لافطا ھکیفصواب

 ،هدنام یقاب دوخ تبقارم یولھپ رد ھک دشابیم نیا ناھاوخ ھشیمھ ،هدومن ھیرگ لومعم زا رتشیب اھنآ .دنراپسیم رطاخب ار صاخ
  .دنشابیم یناجیھ و لاعف ریغ ،ریذپ کیرحت
  :یگلاس 6 یلا 2 زا
 سرت یفصو تروصب اھنآ .دننکیم یگ هراچیب و یناوتان ساسحا ھعقاو کی زا دعب ارثکا ،دنراد رارق بتکم زا لبق نینس رد ھکیلافطا

 )ھنابش راردا( رتسب ندرک رت ،تسد تصش ندیشوچ دننام دندرگیمرب ناش یلبق یاھ راتفر ھب و ھتشاد ار دوخ نیدلاو زا ندش ادج
 لفط تقو نیرد ھک دشاب هدومن ھبرجت لفط ارنآ ھک دوب دھاوخ ھعقاو بناوج لماش هدننک مرگرس یاھ تیلاعف .یکیرات زا سرت ای

 .دنزادرپیم یریگ ھشوگ و شریذپ مدع ھب ناوج لافطا ،دییارگ یماکان ھب اھ شور نیا ھکینامز .دنریگیم شیامن ھب اررکم ار ھنحص
 وجتسج ار شمارآ یرامیب و یگتسخ ھعیرذ هدیزرو بانتجا ناگرزب و ناتسود اب ندرک یزاب زا ای دندرگیم )تکاس( شوماخ اھنآ
  .دننکیم
  :یگلاس 10 یلا 6 زا
 دوشیم اھ لمعلا شکع و اھ شنکاو زا یدایز دادعت ندمآ دوجوب ببس ھک دنشابیم رت هدیچیپ لیاسم کرد ھب رداق میلعتلا بجاو لافطا
 یارجا رد ییاناوت مدع ساسحا ،ناش دزن هانگ ساسحا ندمآ دوجوب ببس ھک دنوشم رھق ای ییاناوت مدع ساسحا ،هانگ ساسحا دننام
 دھاوخ رظنب قلخدب ،لورتنک داجیا ھب زاین و یتیافکان ینوزفا تاساسحا اب ات دنشوکیم اھنآ ھکیروط اھنآ راتفر .دوش یم راک کی
  .دننک تبحص ھعقاو دروم رد موادتم تروصب ات دنھاوخیم لافطا زا یضعب .دیسر
 :دنراد رارق بتکم نس رد ھکیلافطا
  .دننک رظن فرص ار یلبق جیاتن ات دننکیم ششوک تخس تاروما رگید و بتکم ھنازور یاھ راک رد دنشوکیم الومعم لافطا

 یگلاس 178 یلا 11
 راتفر و نوناق شریذپ مدع ،یریذپ کیرحت ،اوزنا .دنھد ناشن ار اھ لمعلا سکع نیع دوخ زا نکمم ناگرزب دننام ناناوجون
 دننام دش دنھاوخ کانرطخ یاھ راک و اھ راتفر ریگرد ناناوجون زا یضعب .دشابیم لومعم ناناوجون نایم ھنارگشاخرپ ای ھنامجاھم
 هدع .دوش عقاو ندروخ اذغ رد تالالتخا اھنآ رد نکمم و  یرازآ دوخ ،روآ ھشن داوم ای لوکلا زا هدافتساؤس ،توافت یب یگ هدننار
    .دش دنھاوخ وسرت ناناوجون زا رگید
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 لافطا تینؤسم یلصا عبنم ،ناگ هدننک تبظاوم .دنشابیم ناش لیماف یاضعا و نیدلاو ھجوتمً ارثکا تامولعم تفایرد یارب رتناوج لافطا
 یکی تیعضو نیرد .دنریگب رارق ییامنھر و ھجوت دروم ناش بظاوم دارفا یوس زا ات دنراد زاین نارحب کی بیقعتب لافطا ءانب دنشابیم
  .تسا نیدلاو کمک قیرط زا لفط کی ھب کمک یارب اھ ھقیرط نیرتھب زا

 هدافتساؤس و تنوشخ ربارب رد لافطا لمعلا سکع

 عون رھ و دراد دوخ صاخ تیصاخ لفط رھ .دنھد ناشن توافتم یاھ لمعلا سکع دوخ زا تنوشخ و هدافتساؤس ربارب رد نکمم لافطا
 لافطا ربارب رد ییانتعا یب و هدافتساؤس لومعم یکیزف یاھ صخاش زا یضعب اما ،دنکیم ریثأت لفط یالاب صاخ قیرطب تنوشخ
 فیعض فاشکنا ،نابز تنکل لثم ملکت رد تالکشم ،یرازآ دوخ ای دوخ ھب ندناسر ھمدص ،رتسب ندرک رت ای ھنابش راردا زا دنا ترابع
  .یکیزف تامدص ای اذغ ندروخ رد لالتخا ،فیعض یحص تلاح ،یکیزف

 تیاھن الثم زیگنارب لاجنج راتفر ،باوخ تاشوشت ،نیئاپ سفن تزع :رب دوشیم لماش ھک دناوتیم هدش هدید زین شور میالع اھنآ دزن
  .یسنج راتفر ای دامتعا مدع ،یگ هدرسفا ،یریگ ھشوگ رب دوشیم لماش شور میالع رگید .هدننک بلط ادیدش ای لوعفم ،هدننک تیاکش

 ماندب ای ینارگن ،رھق ،دیرجت ،مرش ،ینیگمغ ،یدیماان ،زار یاشفا ،یگ هراچیب دننام ار یفطاع میالع ارثکا دوخ زا نکمم لفط کی
 صخش نآ رباربرد دریگب رارق تنوشخ ای هدافتساؤس دروم دوخ هدننک تبقارم صخش کی زا ھکیلافطا ،هوالعرب .دھد زرابت یزاس
 تبحم ساسحا زین و یریگ ماقتنا و رھق ساسحا کی تقو نیع رد وا ھب ھک ینعم نیدب .دنکیم رایتخا ار یا ھبنجود تاساسحا و فطاوع
 ھب رتشیب لفط رھق تاساسحا راھظا دشاب ھناگیب صخش کی بکترم ھکیتروصرد .دوشیم عقاو بکترم صخش رباربرد یرادافو و
  .دش دھاوخ ھجاوم لکشم

 .دید دھاوخ بیسآ ادیدش ،دریگ رارق تنوشخ دروم شبراقا زا یکی طسوت ھکنیا زا دعب دنویپ کی ھب نتسب دامتعا رد لفط کی ییاناوت
 لؤسم صخش یالاب هرابود ار لفط دامتعا ات تفرگ راک دایز ربص زا و هدوب ساسح تیاھنیب دیاب لافطا نینچ اب ندرک کمک نایرج رد
  .تخاس رارقرب یو

 لافطا گوس ای جنر یاھ لمعلا سکع

 گوس حضاو میالع اما تسا ریذپان بانتجا و ریگ ھمھ ،تشگرب لباق ریغ گرم ھک دننادیمن و دنراد دودحم کرد گرم دروم رد لافطا
 نداد ناشن ھب اھنآ دنوشیم هاگآ نارگید ییادج زا یگھام 8 یلا 6 نس رد لافطا ھکینامز .دنزاسیم راکشآ دوخ زا تیلوفط لیاوا رد ار
 یدیما ان ،دنوشیم یصخش نآ یوجتسج رد الثم دنوش ادج دوخ بظاوم صخش زا ینالوط تدم یارب ھکینامز ،دننکیم زاغآ گوس میالع
 رگید اھنآ اما دنھدیمن ناشن ار گوس دوخ زا طیارش نینچرد یگھام 8 یلا 6 زا رتناوج ناکدوک .دھدیم ناشن دوخ زا ار یریگ هرانک ای

 صاخ تروصب اھنآ .دنکیم زرابت اھنآ دزن باوخ تاشوشت و ندروخ رد تاشوشت ،یریذپ کیرحت ای تیشیرخت دننام ار یناشیرپ میالع
 ھکیصخش ھک داد دنھاوخ زرابت دوخ زا ینامز ار یناور راشف یاھ لمعلا سکع اما هدوبن تسا هدومن توف ھکیصخش یوجتسج رد
  .دیدرگ ادج یو زاً اتعفد درکیم تبظاوم یو زا الومعم

 ،مشخ ،کاش دننام دنھدیم زرابت دوخ زا ناش ناگرزب نداد تسدزا ھجیتن رد ار یفطاع یاھ لمعلا سکع نیع نالھاک دننام لافطا
 یضعب لافطا یریگ گوس یاھ لمعلا سکع ،لھاک صخش کی هروکفم ھب رظن اما .هریغ و سرت ،بارطضا ،هانگ ساسحا ،ینوخرگج
 لافطا .دشابیمن موادتم اما هدوب ینآ تروصب ناناوج و نالھاک یریگ گوس اب ھسیاقمرد لافطا یریگ گوس .دسریم رظنب بیجع تاقوا
 ظافلا رد ار دوخ یریگ گوس الومعم ناوج لافطا .دنزادرپیم ینارذگ شوخ و یزاب ھب گوس دیدش یاھ لمعلا سکع زا ینآ تروصب
  .دنھدیم زرابت اھ یزاب و ناشیاھ راتفر رد ار دوخ تاساسحا رتشیب اھنآ الومعم .دنناوتیمن هدرک نایب

 و دننکیم راتفر ھنارگشاخرپ لکشب رگید لافطا اب و ناش بقارم دارفا اب ارثکا لافطا ،هدننک ناشیرپ ھثداح کی ندرک ھبرجت زا دعب
 دننام ارثکا اھنآ .دنھدیم ناشن دوخ زا ار ییادج بارطضا میالع و دنریگیم لغب رد ار اھنآ هدش کیدزن ناش بظاوم دارفا ھب لاح نیعرد
 شدامتعا لفط ھک دھدیم ناشن راتفر نیا .ندرکن باوخ اھنت ،ناتسد تصش ندیشوچ ،رتسب ندرکرت لثم دننکیم راتفر رتکچوک لفط کی
 ظوفحم و رادیاپ طباور .دنک ادیپ دامتعا نارگید یالاب هرابود ات دراد زاین و دنکیمن دامتعا اھنآ یالاب و هداد تسدزا نارگید یالاب زا ار
  .دشابیم لفط یارب عبنم نیرتمھم
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 بجاو لافطا .دننک نیکست ساسحا دنناوتیمن لھاک دارفا و ناناوج ھب تبسن شا ھعیاض دروم رد رگید لفط اب ندرک تبحص رد لافطا
 نیملعم ھک دنھاوخیمن اھنآ .تسا هدیدرگن عقاو یدادیور چیھ ایوگ ھک دننکیم ھیور نانچ و دشاب رتتوافتم نارگید زا ھک دنھاوخیمن میلعتلا
 .دننک تبحص ناش نایفنصمھ و ناتسود لباقم رد تسا هدش عقاو وا ھب ھک یاھ دادیور دروم رد راکشآ تروصب ناش بظاوم دارفا و
  .دنوش سامت رد دنشاب هدرک ھبرجت ار هدننک ناشیرپ ھعقاو نیع ھکیرگید لافطا اب دنھاوخیمن اھنآ تاقوا یضعب

 جیھ ایوگ ھک دنھدیم زرابت نانچ و دننکیمن رواب نآ ھب ای دنریذپیمن ار ھعقاو ای دننک تبحص ھعقاو دروم رد دنناوتیمن لافطا زا یضعب
 تبحص ھب نآ دروم رد و دنیامن فقوتم ار ھعقاو دروم رد ندرک تبحص دنناوتیمن لافطا زا رگید یا هدع .تسا هدادن خر یی ھعقاو
 قیاقح دروم رد ارثکا لافطا .دننکیم لیثمت دوخ لومعم یاھ یزاب رد اھ راب ار خلت ھبرجت زا یشخب کی ھک نیا ای دنھدیم ھمادا ندرک
 جنر تاعقاو .تشاد دنھاوخ زاین کمک ھب ھثداح یاھ تیعقاو ندرک کرد رطاخب و دنشابیم مگردرس و ھمیسارس رد ناش تاساسحا و
 تسدب هرابود ار دوخ هداد تسدزا دامتعا ات دنراد زاین تقو ھب لافطا و دربیم نیب زا دامتعا لباق طیحم کی یالاب ار اھنآ دامتعا هدنھد
 و تبثم قیرط کی رد ار ناش یگدنز ات دوب دنھاوخ رداق دنریگب رارق تیامح دروم یفاک ردقب ھکیتروصرد لافطا تیرثکا اما .دنروایب
  .دنھد ھمادا رمثم

 دننکیم ھلداجم ھنوگچ لافطا

 تیامح یگنوگچ ،سنج ،نس دننام یلماوع تعسو ھب ھتسباو ،دنتسھ ریذپ فاطعنا اھنآ هزادنا یچ ھب و دننکیم ھلداجم ھنوگچ لافطا ھکنیا
  .دشابیم نآ ماود و تدش ،نارحب تیعضو یگنوگچ ھب طوبرم زین و اھنآ یگدنز طیارش و یعامتجا

 هدننک تظفاحم لماوع

 راوشد طیارش طسوت لافطا ھک ینعم نیدب .دھد ریغت ار دادیور کی یفنم جیاتن ات دنکیم کمک لافطا یگدنز رد هدننک تظفاحم لماوع
  .دنوشیمن ررضتم یگدنز

 لماوع یمامت بقارم ،ناگرزب اب تبثم طباور نتشاد و یدرفلا نیب تسرد یورواحم یاھ تراھم ،سفن تزع دننام یدارفنا تایصوصخ
 ،تبثم یاھ دروخرب ،تیامح ،تبقارم ،تبحم ،تمحرم و فطل هدننک مھارف یگ هداوناخ طیحم رگا .دنشابیم لافطا یارب هدننک تظفاحم
  .دنوشیم بوسحم لافطا هدننک تظفاحم لماوع ھلمج رد زین نیا ،دشاب تبثم یاھ شقن و یبوخ ،مظن

 ار تباجیا و تذل ،شقن ،تیامح اھنآ زا لافطا ھک دوشیم بوسحم لفط کی یارب ار رگید یتظفاحم روتکف کی زین اھ قیفر و ناتسود
  .دننکیم لصاح

 رگید و دامتعا ،تیقفوم ساسحا ،هدنھد تیامح و راکمھ نیملعم .دشابیم هدننک تظفاحم لافطا یارب زین بتکم زا تبثم ھبرجت کی
 یاھ تیلاعف یارب تصرف و تغارف تاقوا .دنشابیم هدنزرا و یتایح لافطا یتسردنت یالاب زین دنزومایم بتکم زا لافطا ھکیئاھ تراھم
  .دشابیم مھم زین ینعمرپ

 لفط کی گوس

 .تسا هدرک کارتشا ،تسا هدرک توف رتوم مداصت کی رثا رد ھک شردام هزانج مسارم رد دشابیم ھلاس 8 لفط کی ھک مساق دمحم
 ھب و هدرک شومارف ار ھیرگ لجاع وا .دیایم وا یورشیپ رد دروخ کشپ کیً اتعفد ھک تسیرگیم و هداتسیا شردام ربق یولھپ رد وا
 یولھپ رد مساق دمحم ،دنتفر دارفا ھمھ ھکنیزا دعب .دراد نایرج زونھ هزانج مسارم ھکیلاح رد دنکیم عورش کشپ اب ندرک یزاب
 زا ھک تساوخیمن وا .تفرگ شناوخ ھب شردام ھب ،درکیم تیاکح شیارب بشرھ شردام ھک ار باوخ تقو ھصق و ھتسشن ربق
  .دنراذگب ربق یالاب و هدروآ لگ ھناخ ھچغاب زا و دنورب ھناخ ھب اجکی ھک درک داھنشیپ وا ھب شیاکاک ھکنیا ات دورب ھناخ ھب ناتسربق

 ییادج بارطضا
  .دنھدیم زرابت دوخ زا بارطضا دح زا شیب لمعلا سکع دوخ زا دنوش ادج ناش مھم بظاوم کی ای نیدلاو زا لفط کی ھکینامز

F 

X 
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 یارب تظفاحم ندومن مھارف و ھعیاض کی شریذپ سح ندومن مھارف رد ار مھم و هدنزرا شقن دناوتیم دنمتحص عامتجا کی ،تیاھنرد
  .دنک افیا ،دیفم و دنمشزرا دارفا ثیحنم عامتجا رد لافطا کارتشا ھعیرذ اھنآ فاشکنا و ومن ،دشر ھعسوت رد و ،هدید بیسآ لافطا

 درک کمک ار لافطا دیاب ھنوگچ

 و ییادتبا فدھ ھک ینعم نیدب .دوش ھتفرگ رظنرد دیاب لافطا ھب طوبرم تامدخ و اھ ھمانرب مامت رد دیاب "لافطا یارب اھ نیرتھب" هدعاق
  .دشاب تیلاعف نآ لیخد لفط یتسردنت و تحص یالاب نآ تاریثات یور دیاب تیلاعف رھ یلصا

 

 لافطا تظفاحم یمومع یاھ شجنس

 هورگ نیا ھب صاخ ھجوت دیاب ،دنشاب ریذپ بیسآ لافطا یمامت نآ رد ھکیرگید زیگنارب لاجنج طیارش زا یرایسب رد و ینارحب طیارش رد
  .دریگب تروص

  :دنک تظفاحم ،دینکیم راک نآ رد امش ھک ینارحب طیارش رد ار لافطا ات درک دھاوخ کمک تامادقا زا یخرب

  .دینک مان تبث ار لاس 18 نس یلا لافطا مامت •
 لفط یلو ای نیدلاو سامت تایئزج ،هداوناخ دروم رد تایئزج الثم دیروآرد دنس رد ار لافطا ھب طوبرم یدیلک تامولعم •

 ار دنس نیا و ،لفط دروم رد صاخ بلاطم رگید رد بتکم رد یرضاح ،لافطا یحص تیعضو ،دنشاب دوجوم ھکیتروصرد
  .دیرادھگن ظوفحم یاج کی رد

  .دننکن یھارمھ ار وا شناگرزب ھکیلافطا زا هدعنآ صوصخب دنراد رارق لافطا اب سامت رد ھک دیشاب یناناوج ھجوتم •
  .دنا هدش دیئات امسر نادنمراک مامت ھک دیوش نیئمطم •
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  .دیھد عالطا ار وا و دیوش سامت رد لؤسم صخش اب ،دیتشاد نامگ ای دیدرت لافطا هافر دروم رد ھکیتروصرد •
 و دینک رواب نانآ یاھ ھتفگ ھب دنراد ینارگن صاخ دارفا دروم رد ای دننکیم تینؤسم مدع ساسحا اھنآ ھک دنیوگیم ھکیلافطا •

  .دراد رارق تیولوا رد و هدوب راک لوا طرش لافطا تینؤسم ھک دیشاب ھتشاد رطاخب
  .دینک تدعاسم و تیامح دنربیم جنر تیمورحم و ھعیاض زا اھنآ ھکینامز ار لفط رھ •
 داھن طسوت ای رمحا لالھ خرس بیلص ھعماج طسوت ھک یا هداوناخ اب اھنآ ندومن اجکی اب دنا هدنام یقاب اھنت ھکیلافطا یارب •

  .دیھد لاقتنا ھناخ میتی ھب ار اھنآ ای دینک مھارف ظوفحم هانپرس ،دشاب هدش دیئات رگید
  .دیھد رارق نات یراک تیولوا رد دن ا هدیدرگ ادج اھنآ زا ھک ناشیاھ هداوناخ اب ار لافطا هرابود ندومن اجکی •

 دینک مھارف تامولعم لافطا یارب

 ار دوخ کرد ات ،ارچ و تسا هدش عقاو یچ ھک دننادب ات دنراد زاین اھنآ .دنراد زاین تامولعم ھب دنتسھ ینارحب تاعوقو ریگرد ھکیلافطا
 و ھجاوم .دننک تبحص اھ یتخس و گرم دروم رد لافطا اب دنناوتیمن لیماف یاضعاً ارثکا .دنزاسب رس زا ناشدوخ و ناھج دروم رد
 رارق یسنج تنوشخ و هدافتساؤس دروم لفط ھکینامز اصوصخم .دوب دھاوخ زیگنارب لکشم دایز قیاقح اب لفط کی اب ندش وربور
 دوشن هداد خساپ حضاو تروصب تالاوس ھب ھکیتروصرد اما .دوب دھاوخن نایز زا یلاخ لفط اب ندش لباقم تروصنیرد ھک دشاب ھتفرگ
 تسدزا لھاک صخش نآ یالاب ار شدامتعا لفط سپ ،دوشن هداد تحاضو و دوش ھتشاذگ مھبم لیاسم رگا .دش دھاوخ داجیا رگید تالکشم
  .دش دھاوخ ریگ هرانک و شوماخ ،هداد

 

 تسا هدش عقاو یچ ھکنیا دروم رد اھنآ اب ،دنشاب تامولعم یوجتسج رد ھنالاعف لافطا ھکیتروصرد ات دینک قیوشت ار هدننک تبقارم
 ھفاضا تامولعم تسا ھتساوخن وا زا لافطا ھک یاھ زیچ دروم رد ار لافطا ھک دنشاب بظاوم رایسب دیاب اھنآ تقو نیع رد .دینک تبحص

 داجیا ار یطیحم کی و دینک زکرمت لفط تالاوس یالاب طقف و دنسرپب لاوس ات دننک قیوشت ار لافطا ھک دیھد هروشم اھنآ ھب .دنکن راب
  .دنک شمارآ ساسحا شا تاساسحا ندرک نایب رد لفط نآ رد ھک دینک

 میھد نانیمطا ناکما دح ات دیاب لفط یارب .داد شا ھعیاض دروم رد نانیمطا و ھناقداص تاحیضوت وا ھب لفط نس ھب قباطم ات تسا مھم
  .درک دنھاوخ کمک ھعیاض یالاب ندمآ قیاف یارب ار رگیدمھ و ھتشاد رارق مھاب ھعماج یاضعا/پورگ/هداوناخ ھک

 

 هدش ادج و اھنت لافطا
 تیلؤسم روتلک و نوناق هاگن زا ھکیلھاک صخش کی طسوت هدیدرگ ادج ناش براقا رگید و اھ هداوناخ زا ھک دنتسھ اھنآ اھنت لافطا
  .دریگیمن رارق تبظاوم دروم دشاب ھتشاد ار وا زا تبقارم
  .شبراقا رگید زا ھن اما دشاب هدش ادج شا ینوناق ھیلوا بظاوم صخش ای هداوناخ زا ھک دنا یلافطا هدش ادج لافطا

F 

 دنشاب یمن هدننک کمک لافطا یارب ھشیمھ تاحیضوت
  .دوب بظاوم دایز دیاب ،تسا هداد تسدزا ار شا کیدزن صخش کی ھکیلفط اب هرواحم نایرج رد
  :دیشاب بظاوم لیذ تاحیضوت اب
 ".دوب دھاوخ باوخ شمارآ رد شیمھ یارب نالکردام"
  .دنک ادیپ سارھ و سرت ندرک باوخ زا ای رتسب ھب نتفر زا لفط ات دش دھاوخ ببس حیضوت ھنوگنیا
 ھک ددرگیمنرب هرابود شردپ ھک درک دھاوخ کرد لفط ماجنارس ".تشگ دھاوخرب یدوزب و تسا ھتفر ییاج یتدم کی یارب تردپ"
  .ددرگیمنرب شردپ ارچ ھک دننادب ات دش دھاوخ بظاوم رتشیب و نارگن لفط ات دش دھاوخ ببس
 ھتفرگ زین رگید بوخ صاخشا ھک دش دھاوخ نارگن رد لفط ".دوب بوخ رایسب صخش کی وا نوچ تفرگ ار تا ھمع دنوادخ"
  .دش دنھاوخ
  .دوش عقاو بارخ یاھ دادیور دھاوخیم دنوادخ ارچ ھک دش دھاوخ ناریح لفط ".دوب دنوادخ یاضر نوچ دش عقاو دادیور نیا"
 دھد ماجنا ار هابتشا راک ھکینامزرھ و برطضم و درک دھاوخ ادیپ سرت دنوادخ زا لفط ".دوب دنوادخ بناج زا ازس کی نیا"
  .دش دھاوخ برطضم
 دش دھاوخ ناشیرپ و برطضم دوش ضیرم صخش کی ھکیرابرھ لفط ".دوب ھتفر ھناخافش ھب و دوب ضیرم وا نوچ درم رھاوخ"
  .دوش هداد لاقتنا ھناخافش ھب صخش کی رگا صوصخب

 

F 
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 دینک هدھاشم ار لفط

  .مینک هدھاشم ار اھنآ راتفر و هداد شوگ اھنآ ھب دیاب ام ،لافطا رد هودنا و یناشیرپ ییاسانش روظنمب

  :دینک ھسیاقم دنراد رارق تیعضو نیع رد ھکیرگید لافطا اب ار لفط راتفر

 ؟تسا رگید لافطا دننام اھنآ راتفر ایآ •

  :دینک هدھاشم یزاب نیح ار لفط

 ؟دشاب شرمع ھتسیاش ھک دنکیم یزاب یقیرطب لفط ایآ •
 ؟دھدیم ناشن ار سرت و یدیماان ،مشخ دوخ زا دایز لفط ایآ •
 ؟تسا هدرک بش تقو رد شرتسب ندرکرت ھب زاغآ لفط ایآ •
 ؟دریگیم مکحم نارگید لغب رد ار دوخ و هدرک ھیرگ دایز لفط ایآ •
 ؟تسا هدش زواجتم ای یوزنم لفط ایآ •

 :دھدیم خساپ یچ وا ھک دینیبب و دینک تبحص ھنازور دراوم اب ھطبار رد لفط اب

 ؟دنکیم کرد و دونشیم لفط ایآ •
 ؟تسا شخب تعانق شلاس و نس یارب لفط کرد ایآ •
 ؟دسریم رظنب ریحتم و رھق لفط ایآ •
 ؟دسریم رظنب ریحتم و ھتفشآ لفط ایآ •
 ؟تسا تالاوس ھب نداد خساپ ای ندرک ھجوت ھب رداق وا ایآ •

  :دنسانشیم ار لفط ھک دینک تبحص یناگرزب و نیدلاو اب

 ؟تسا هدرک ریغت لفط راتفر ایآ •
 ؟تسا هدرک ریغت دایز یگدنز دروم رد لفط دید ای راتفر ،تیصخش ایآ •
  ؟دراد زاین کمک ھب لفط نیا ھک دننکیم رکف شناگرزب ایآ •

 یویامح تاطابترا/ھمھافم

 دایز دیاش و دوشیم لیامتم یریذپ بیسآ فرط دایز اھنآ ،دننکیم ھبرجت یقیرط کی ھب ار یناشیرپ ای یناور راشف لافطا ھکینامز
 ھنایارگ یفنم و نشخ یاھ زاوآ ھب ناش لافطا ھب ناگرزب تالاح وچمھ رد .دنیوجب برقت ناش نیدلاو ھب رتشیب ای دننک راتفر ھنارگشاخرپ
 داد خساپ هویش ھب لافطا اب ھکنیا ضوع ھب .دزاس رارقرب )ناگرزب و لافطا نیب( ھبناج ود تاطابترا  دناوتیمن هویش نیا ھک دننکیم وگتفگ
 تقد و زکرمت دیاب اھنآ سفن تزع ندومن تیوقت رد و هدرک تیامح ار اھنآ ات تسا مھم ،دنتسھ هدننک تحاران ای خوش رایسب اھنآ ایوگ ھک
  .درک

X دنمشزرا تایئزج 

 اھنت دنھاوخیمن اھنآ دعب ھب نیزا خلت ھبرجت نیزا دعب .دندوب هدش یریگ ناگورگ ینابرق ،دنراد رمع لاس تفھ ھک شتسود و هللا بیقن
 لافطا و هدرک تبون مھ اب اھنآ شیپ و رود یاھ ھیاسمھ نیدلاو .دنورب بتکمب اھنت رگید دنھاوخیمن اھنآ ھبرجت نیزا دعب .دنورب بتکمب
 .دناسریم بتکمب ار
 
 دروم رد ھکیلافطا ھب نداد شوگ زا دعب ناراکاضر .ناردپ زا یکی زا زجب دنشابیم لوبق لباق اھ رتخد فرط زا هدننک تبقارم رھ
 ھتشذگ یاھ هرطاخ ھب ار لافطا نیا وا راک نیا ھک دزیم مدق شنارتخد بقع زا ردپ نیا ھک دندرک کرد ،دننکیم تیاکح دوخ سرت
  .دش عفر لکشم ،دنزب مدق شلافطا یورشیپ رد ات دش داھنشیپ  وا ھب ھکنیزا دعب .تخادنا یریگ ناگورگ
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 ندرک زاب یارب یدیلک یویامح تاطابترا
 تیوقت ببس و هدوب لافطا یورب اھ هزاورد
 ھکیلفط .دوشیم اھنآ یاھ دنویپ و تبارق
 تیامح دروم و هدش کرد ھک دنکیم ساسحا
 و تینؤسم ساسحا رتشیب تسا ھتفرگ رارق
 تزع یارب یوق ساسحا و هدومن دامتعا
 دنا یتافصً امامت ھک دشاب ھتشادیم دوخ سفن
 کمک شا یگدنز رسارس رد ار وا ھک
  .درک دھاوخ

 یارب ھکیروطنامھ یویامح تاطابترا
 یارب ،تسا مھم و رثؤم ناناوج و ناگرزب
 اب و دیفم ردق نامھ زین ناناوجون و لافطا
 نانخس ھب ناوج کی رگا .دشابیم تیمھا
 ریغ تروصب و تقداب لفط کی
 لفط تیامح ببس ،دھد شوگ ھنادنمتواضق
 کمک لفط یامنوشن و یدوبھب رد ھک هدش
 لافطا اب یویامح تاطابترا .درک دھاوخ
 کی دروم رد وا تاساسحا ینادردق لماش
 کی تقو ندش عیاض ،هدیدرگ تیعضو
 ندینش عقاو رد و نداد خساپ رد صخش
 شدوخ شناد حطس و ھیوس ھب قباطم لفط اب .دیھدیمن رارق قیقحت و ییوجزاب دروم ار وا ھک تسا ینعم نیدب لفط یاھ تیاکح یمامت
  .دنک تبحص شیاھ یناشیرپ دروم رد ات دینک قیوشت ار وا یمارآاب و دینک ھملاکم

 لافطا اب یویامح تاطابترا و تاملاکم
 دیشاب ارگ تبثم
  :الثم دینکن هدافتسا اھنآ یارب ار یفنم تاحالطصا و اھ ترابع
 "یتسین بوخ راک نآ ای راک نیا یارجا رد وت"
 "یتسھ ماکان راک نالف رد ھشیمھ وت"
  :الثم .دینک هدافتسا ار تبثم تاحالطصا و اھ ترابع
 ".یتسھ بوخ اھ راک زا یرایسب یارجا رد وت"
 ".یا هدیشک تمحز تیاھن ھک منیبیم نم"
 
 دیھد تبثم و حضاو یاھ دومنھر
  .دینکن هدافتسا ار "نکن" ھملک هاگچیھ
  .دننادب ناشدوخ ار اھ راک یارجا ھک دیشاب ھتشادن عقوت لفط زا
 و لفط تبثم تاعقوت ات دینک حیرشت ھناطاتحم و هداس تروصب ار دراوم و دینکن هدافتسا دایز ار "نک ارجا ای نکب" ھملک هاگچیھ
  .دیزاسب رتاناوت ار ناتدوخ
 
 دیھد ناشن مارتحا دوخ زا

  .دینکن نیھوت ار وا نابزاب ای دینزن غیچ وا یالاب ،هدومنن ریقحت ار لفط
  .دینادیم ار لفط هروکفم امش ھک دینکن نامگ
  .دیریگن مک تسد ھتشادنپن زیچان ار لفط تقایل
 "رکشت" و "افطل" نوچ یتاملک زا – دینک تبحص مارتحا اب نارگید دننام وا اب ،دینک تیامح و قیوشت ار لفط کی یاھ ششوک
  .دینک هدافتسا
  .دینک ھجوت شیاھفرح ھب هدرک هاگن شفرطب دنکیم تبحص لفط ھکینامز و دیھد شوگ لفط ھب ھجوت اب
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 .مینادب ار لفط هاگدید و رظنً الوا ات تسا مزال ًءانب .دنتسھ توافتم مھ زا ناشیاھ تشحو و سرت اب ھلداجم هویش رد ناگرزب زا لافطا
 طیارش تحت اھنآ یاھ لمعلا سکع ھک دینک حضاو اھنآ یارب .دننک راھظا و حرطم ار دوخ اھنآ ات دینک دعاسم ار اھ ھنیمز لافطا یارب
 دروم رد ای دننک شومارف ار اھدادیور ات دیھاوخن لافطا زا .دینکن نیغورد یاھ هدعو لافطا اب .دشابیم کرد لباق و لمران هدش هداد
 ارنآ دنھاوخیم ھک دنراد یدایز تالاوسً ارثکا لافطا .دننک لاوس امش زا ات دینک قیوشت ار اھنآ اما دننکن تبحص دادیور نآ زا ناش ھبرجت
  .دشابیم ناگرزب بناج زا موادتم قیوشت و ھلصوح مزلتسم اھنآ راک نیا ھک دنسرپب اھ راب

 اھنآ ھکینامز .دنشابیم ،دنوشیم سامت رد ناشیاب اھنآ ھکیلافطا یارب مھم رایسب دارفا ناگرزب رگید و ناگ هدننک تبقارم ،ناگ هدننک کمک
  .دوشیم رتاناوت لفط دامتعا و سفن تزع ،دنھد ناشن مارتحا و ینابرھم دوخ زا

 دینادرگب لومعم ارنآ و هدومن مھارف رتشیب تبقارم

 ھب دیاب ناگ هدننک تبقارم .دنروایب تسدب ار ناش دامتعا هرابود ات دنراد زاین رتشیب تبقارم ھب ینارحب ھعقاو کی یدعب بقاوع رد لافطا
 اھنت نوچ لومعم زا رتشیب یکیزف سامت لماش راک نیا ناکما تروصرد .دنشاب ھتسباو اھنآ ھب تدم کی یارب ات دنھد هزاجا لافطا

 گوس ات میھد تصرف و تقو لافطا یارب ات تسا مزال .دشابیم هریغ و بش فرط زا باوخ نیح غارچ ندوب نشور ،ندرکن باوخ
  .دننک لصاح دوبھب و دنریگب

 تینؤسم ساسحا لفط ھب راک نیا نوچ دنرادھگن ھناخ زا نوریب و ھناخ رد ار ھنازور یاھ راک نیع ات دنوش قیوشت دیاب ناگ هدننک تبقارم
 ندرک یزاب و بتکم رد ندوب رضاح .دنتسرفب بتکمب ار ناش لافطا ات دینک قیوشت ار اھ هداوناخ .داد دھاوخ ار عاضوا یالاب لورتنک و
  .دنھد ھمادا ناش یگدنز لومعم یاھ راک ھب ات دنکیم کمک لافطا ھنوگ نیا ھب رگید لافطا اب اھنآ

 دینک تیامح یریگ گوس رد ار لفط

 تبحص یفوتم صخش دروم رد یو اب ات دوب دھاوخ مھم ،دشاب نیگمغ ھتفرگ گوس تسا هدومن توف ھکیصخش کی یارب لفط کی رگا
 و یراکمھ ندرک مھارف و قیقد روطب لفط یاھ لمعلا سکع ندرک هدھاشم .دشاب ھتشاد رطاخب ار صخش نآ ات مینک کمک وا ھب و درک
  .دشیدنایب دوخ راکفا دروم رد ات تشاد دھاوخ تولخ ھب زاین لفط تاقوا زا یضعب .دشابیم مھم رایسب وا یارب بسانم تیامح

 دروم رد ار اھ هداوناخ یاھ رواب و دیاقع ات تسا مزال ،دنتسھ توافتم دایز مھ زا فلتخم یاھ گنھرف رد یریگ گوس ھقیرط نوچ
 یضعب و دننکیم ریبعت و بذج ار ناشیاھ هداوناخ یاھ رواب و دیاقع لافطا .دینادب ارنآ ھب طوبرم مسارم و یتوف ھعقاو یگنوگچ و تیعون
  .دنبایمرد دشاب لکشم نآ کرد ھکیدراوم دروم رد ار دوخ یاھ خساپ تاقوا
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 یفوتم صخش ات دھدیم تصرف ناگ هدنامزاب یارب مسارم نیا .دشابیم مغ و گوس مھم رایسب شخب کی گنھرف و روتلک رھ رد مسارم
 هداس مسارم یزادنا هار .داد ھمادا یگدنز ھب ھک تسا هدیسر یتقو لاح ھک دننکیم هراشا زین نیا ھب اھنآ .دنیوگ عادو اھنآ اب هدرپس ادخب ار
 کارتشا .دننکیم عارتخا ناشدوخ ار صوصخم مسارم ارثکا لافطا و دننک ھلداجم تاعقاو اب ات دوب دھاوخ لافطا یارب گرزب کمک کی
  .دشابیم مھم لافطا یارب زین ناگرزب مسارم رد

 نیا ھب ارثکا لافطا .دشابیم یریگ گوس ھسورپ رد مھم رما کی یفوتم صخش نتشاد دایب ھک دھدیم ناشن تافو درگلاس و دوبدای مسارم
 دنکیم تافو صخش کی ھکینامز ھک دیئوگب اھنآ یارب .دننک یناشن ار ینتشاد رطاخب زور ات دینک کمک اھنآ ھب .دنراد زاین کمک ھب راک
 ھتشاد دوخ اب یفوتم صخش دروم رد ار دوخ یاھ هرطاخ ات دینک قیوشت ار اھنآ .تشاد رطاخب رگید دارفا اب ار صخش نیا ات تسا مھم
  .دنشاب

 

 

 دینک قیوشت ندرک یزاب ھب ار لافطا

 براجت ھکیلافطا اب ای هدید غاد لافطا اب نتشاد راکورس
 یضعب غلاب دارفا ای ناناوج ،دنشاب هدرک یرپس ار از بیسآ
 هدرک یزاب ات دنراد زاین لافطا ھک دننکیم شومارف تاقوا
 تقو ھب نتفای دوبھب روظنمب لافطا .دنشاب شوخ و

 اھنآ .دننک ارجا ار رگید یاھ تیلاعف ات دنراد ترورض
 دنوش هداد نانیمطا و دندنخب و دنشاب شوخ ات دنراد زاین
 اھ تصرف .دننک یشوخ ساسحا اھنآ رگا درادن یکاب ھک
 ات دنکیم کمک لفط ھب اھ یمرگرس اب ندرک یزاب یارب

 .دندرگرب یداع تلاح ھب و هدومن ھبرجت ار تبثم فطاوع
 دح ات و دنربب تذل یگدنز زا اھنآ ات دینک کمک اھنآ ھب
 میمصت اھنآ دوخ ات دیراذگب اما دننک بوخ ساسحا ناکما
 ات دنھد ماجنا ار اھ راک نیا تقو یچ و ھیوگچ ھک دنریگب

 اھنآ ھب هداد ناشن ینابرھم دوخ زا اھنآ ھب .دنشاب شوخ
  .دنتسھ ینتشاد تسود زونھ اھنآ ھک دیھد نانیمطا

 

 

 یریگ گوس یاھ ھقیرط

 یم ھمان کی شردپ ھب وا دعب زور دنچ .درکن کارتشا هزانج مسارم رد ،دوب هدومن یشکدوخ شردپ ھک ھلاس 10 رتخد کی ،نیسریب
  .دنک نفد شردپ ربق رد ار ھمان نیا ات دوریم ناتسربق ھب و دسیون
 لبق شتسود نوچ دزادنا یب دوب هدرک تافو ھک شتسود یارب ار شناھد باعل نیمزب دنلب رایسب لپ کی زا ،ھلاس 16 لفط کی ،لگ هام
 ھلداجم هانگ تاساسحا اب و هدوب سامت رد یفوتم صخش روصت اب ات دنکیم کمک مسارم .دھد ماجنا ار راک نیا تشاد وزرآ شتافو زا
  .دنک ارجا ارنآ شا یگدنز رد تسناوتن یفوتم ھک یراک ندومن هدروآرب دننام دناوتب هدش ارجا یراک یفوتم صخش یارب نآ یط و درک

 یراگدای قودنص
 قلعتم البق ھکیئایشا .دنشاب ھتشاد رطاخب ،دشاب هدرک تافو تبثم قیرطب ھک ار یصخش ات درک دھاوخ کمک لافطا ھب ھظفاح قودنص

 اھ راگدای و اھ هرطاخ ھک دیئوگب لفط ھب .دوشیم ھتشاذگ یراگدای قودنص نیب رد ار اھ سکع و اھ ھمان دننام دوب یفوتم صخش ھب
 دیاب دوش ترورض نآ ھب ھکیتروصرد اما ،تشاذگ رانک دناوتیم یتدم دنچ زا دعب ار قودنص نیا .دوب دھاوخ کاندرد تاقوا یضعب
  .دندنسپ یم ار یفوتم صخش یراگدای و ینتشاد دای لیاسو رگید و یراگدای قودنص زا هدافتسا زین ناناوجون .دشاب سرتسد رد

 

F 

X 



 ھحفص | 90
 

Translated by: Dr.Obaidullah Raufi – oraufi@gmail.com 

 لافطا | 6 لصف 

 دنک کارتشا و هدوب لاعف لفط ھک دیراذگب

 یایحا ھسورپ رد ھنالاعف مھس نتشاد هزاجا یی ھبرجت .دننک یریذپ بیسآ و یگ هراچیب ساسحا نکمم هدننک ناشیرپ تاعقاو زا دعب لافطا
 ناگرزب ًءانب .دنروایب تسدب هرابود ار شا نتشاد لورتنک ساسحا و سفنب دامتعا ات دشابیم مھم رایسب لفط یارب یریگ میمصت و ددجم
 ناکما تروص رد و هدومن نایب ار دوخ تاساسحا ،هداد مظن ار ناش طیحم دنناوتب اھنآ ات دنزاسب رسیم لافطا یارب ار اھ ھنیمز دیاب
  .دنریگب ناشدوخ ار دوخ میماصت

 دینک لیمکت ار راک ھقیرط :یماسر و اھ یزاب رد هدننک ناشیرپ ھبرجت هرابود ندش لاعف

 رت توافتم رگید یاھ یزاب تیعون ھب رظن یزاب تیعون .دنوشیم ھبرجت اھ یزاب نایرج رد هرابود تاقوا یضعب هدنھد جنر براجت
 کرد رتھب هویشب ار ناشدوخ و ناھج ات دنکیم کمک لفط ھب و ھتشاد حضاو زاغآ ،هداد بوخ ساسحا ار لفط لمران یاھ یزاب .تسا
  .دننک

 ساسحا لفط ات دوشیم ببس ھجیتن رد ھک دزاسیم لتخم ار لمران یزاب یناھگان تروصب ارثکا هدننک ناشیرپ ھثداح هرابود ندش عقاو
 هرانک نآ زا یزاب نداد ریغت اب ات دوش کمک لفط ھب ھکلب ،درک عنم ارنآ ھکنیا ھن دومن قیوشت ار یزاب عون نیا ات تسا مھم .دنکن بوخ
  .رگید ماتتخا هویش کی تفایرد طسوت ای دریگب تروص تیلاعف شور ندومن لیمکت اب ھناطاتحم لفط اب اکرتشم دیاب راک نیا .دریگب

 دننکیم ار شروصت اھنآ ھکیزیچنآرھ – اھ ھناخ یزاسزاب ،تاجن میسرت ای ندرک یزاب یارب لاثمروطب درک قیوشت ار لافطا ات تسا مھم
 ات دوشیم ببس و ددرگیم رازبا کی ندرک یزاب ای یماسر ھقیرط نیدب .دننامن یقاب اھنت ناش هدننک تحاران تاساسحا اب اھنآ ھکنیا ات –
 ناھج هرظنم ،دھد ھجیتن راک نیا ھکنیامز .دزاسب مغدم شدوخ و ایند زا دیدج ریوصت اب ار شا خلت براجت وا ھک دنک کمک لفط ھب
  .دنوریم نیبزا هدش بولغم نارگید کمک اب دب و خلت براجت بیترتنیدب و ھتفرگ هولج دامتعا لباق و رتنؤسم شیارب

 

 

 

 

 

 رگید یاھ مشچ اب

 هار ناریا ماب رھش رد ھک "رگید یاھمشچ اب" یا هژورپ
 سفنب دامتعا ھکیلافطا بوخ لاثم کی ،دوب هدیدرگ یزادنا
 ،دندوب هدروآ تسدب ھلزلز زا دعب ار لورتنک ساسحا و
  .دشابیم

 اھنآ ھک دندوب هدومن کارتشا یساکع پاشکرو رد لفط 55
 دوخ تاساسحا و دید زرط ات دنتشاد تصرف پاشکرو نیرد
 کی رد اھنآ ظافلا و ریواصت .دننک نایب ھعجاف دروم رد ار
  .دوب هدیسر رشنب باتک
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 دینک عجار زاین تروصرد

 ثداوح رگید و گرم ربارب رد لافطا یاھ لمعلا سکع
 مھ زا لفط تیصخش و رمع ،تیعضو ھب رظن ینارحب
 لفط یارب ات دوب دھاوخ مزال تاقوا یضعب .تسا توافتم
 زا زین ھثداح زا لبق ھکیلافطا .میبایرد ار صصختم کمک
 هدش تیذا بتکم رد ھکیلفط دننام دنشاب تحاران ھفطاع هاگن
 ای دمجنم ھکیلافطا ای ،دشاب هدیتفا راک زا اھنآ دشر ای دنشاب
 رد ینارحب ھثداح کی زا دعب یدوزب ای دنسرب رظنب هدرسفا

  .دنشابیم رطخ رد ،دنشاب ھتشاد رارق کاش

 میالع زا یضعب ینارحب ھثداح زا سپ هام کی دیاب لفط کی
 هام 6 تشذگ زا دعب لفط .دنھد ناشن دوخ رد ار فاشکنا
 اما .دندرگرب یداع لکشب شا هرمزور یاھ تیلاعف ھب دیاب
 تیلاعف و راتفر ھب لافطا ،ینارحب موادتم یاھ تیعضو رد
 ،طیارش نیرد .دنناوتیمن ھتشگرب ناش یگدنز لمران یاھ
 رد رگا .دینک ھسیاقم عاضوا نیع رد نارگید اب ار لفط
 نات لؤسم صخش اب ،دیتشاد کش لفط کی یدوبھب دروم

 ھک دنک تبحص راک ندومن لیمکت دروم رد ات دینک تبحص
 ندومن کیرش و رتشیب هروشم ندروآ تسدب لماش راک نیا
  .دوب دھاوخ ھطوبرم یاھ داھن ای درفا اب تامولعم

 ھنوگچیھ و هدومن ریغت ھجوت لباق تروصب لفط کی رگا
 ار صصختم کمک سپ ،دشن نایامن وا رد یدوبھب میالع
 رارق هدمع تاریغت میالع زا یضعب .دینک وجتسج وا یارب
  :دنا لیذ

 یشکدوخ راکفا ،موادتم ینیگمغ :یفطاع •
 یدبلد ،یردرس ،نزو شھاک ای شیازفا :یکیزف •
 لوکلا زا هدافتسا ،کانرطخ یاھ راتفر :یناور •

 ھشوگ ،تیلاعف طیرفت ای طرف ،ردخم داوم ای
 یعامتجا یاھ تیلاعف ای اھ یزاب زا یریگ

 

 

 

 راک ندومن لیمکت

 رد وا .دنکیم مسر دنا هدش قرغ تاناویح و اھناسنا ھنوگچ ھک ار یا ھنحص و لیس ،تسا ھلاس 4 لفط کی ھک ریصبلادبع دیس
 وا ،دنک میسرت ار اھ ھناخ یزاسزاب و تاجن ھنحص ات دیدرگ قیوشت وا ھکنیزا دعب .دسریم رظنب ناشیرپ رایسب یماسر نایرج
  .دنکیم میسرت ،دنتسھ دیدج ھناخ کی رامعا لوغشم ھک ار مدرم و نامسآ رد هدننک مسبت هرھچ اب ار باتفآ و هدومن شمارآ ساسحا
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 دینک تاارجا تنوشخ ای هدافتساؤس رب نامگ تروصرد

 مامت" زا دیاب لافطا ھک دنکیم نایب ما 19 هدام رد لفط قوقح نویسناونک .دشابیم نوناق فالخ کلامم زا یرایسب رد لافطا زا هدافتساؤس
 تنوشخ لومشب رامستسا ای تسردان دروخرب ،یھجوت یب دروخرب ای تلفغ ،هدافتساؤس ای تحارج ،یناور ای یکیزف یاھ تنوشخ لاکشا
 .دشاب ظوفحم ".دشاب یرگید صخش تبقارم تحت ای ینوناق یایلوا ای یلو ،نیدلاو تبقارم تحت ھکینیح یسنج هدافتساؤس ای

 یللملا نیب ھعماج دشرا یربھر ای یرشب عبانم ،نات لؤسم صخش ھب دیاب ارنآ ،دیدرگ نامگ ای دش ییاسانش لفط هدافتساؤس دروم کی رگا
  .تشاذگ نایرج رد ناوتیم زین ار سیلوپ ای یعامتجا تامدخ .دیھد شرازگ رگید یاھ داھن ھب ای رمحا لالھ خرس بیلص

 

 دروم ھکیلافطا مامت اما تسا توافتم مھ زا اھنآ روتلک و سنج ،نس ھب رظن هدافتساؤس و تنوشخ ربارب رد لافطا یاھ لمعلا سکع
 ھک دنوش هدنامھف دیاب لافطا .دننامیم یقاب ناشدوخ نتسناد رصقم و مرش ،یفطاع یاھ جنر اب اھنآ .دنربیم جنر دنا ھتفرگ رارق هدافتساؤس
  .تسین اھنا دوخ ریصقت یھاگچیھ هدافتساؤس

 

 

 

 

 

 

 مینک تاارجا دیاب ام ،دش المرب ای کوکشم هدافتساؤس دروم کی ھکینامز
A:  مینک دیئات ار لفط تاساسحا و تیعضو 
 داد دیاب شرازگ :کمک و تیامح ھب یسرتسد 

C:  دیونشب تقدب ار لفط یاھ ھتفگ 
 تسا ظوفحم لفط ھک دیبای نانیمطا ،دینک مارآ ار لفط 
T:  دیروآرد دنس رد دینکیم هدھاشم وا رد امش ھک ار یدراوم و دیوگیم لفط ھک اریئاھزیچ :دینک تشاددای 
 اداناک خرس بیلص           

 

F 

 دنا ھتفرگ رارق هدافتساؤس دروم ھک یلافطا اب کمک نیح اھ یندرکن و اھ یندرک
 
 اھ یندرک

 "؟دیئوگب میارب نآ دروم رد دیھاوخیم ایآ" :دیسرپب زاب و یمومع تالاوس •
 ".منیب یم ار یدوبک نات یاھاپ رد نم" :دینک نایب ارنات یاھ هدھاشم •
 ".دیتسھ نوخرگج امش ھک منیب یم" :دینک دیئات اھنآ طسوت ارنات تاساسحا •
 ".مینک بلط کمک ھک ایب ،دیتسھ ظوفحم امش ھک منادب مھاوخیم" :دینک نایب ارنات ینارگن •

 اھ یندرکن
 ماجنا تدوخ اب یک ار نیا ؟دش عقاو دادیور نیا ھنوگچ ،اجک رد ،ارچ ،تقوچ" دننام ،دیسرپب هدننک ییامنھر تالاوس وا زا •

 "؟داد
 "؟دیدوب هدش بوک و تل امش ایآ" ،دینک میسرت روطنیا ار جیاتن •
 "!یرادن شوخ ار تردپ راک نیزا دعبً امتح" ،دینک لیلحت لیذ یتاظحالم ھعیرذ •
     .دش دھاوخ بوخ زیچ ھمھ دیھد شرازگ رگا" دننام دیھد هدعو •

 اداناک خرس بیلص          
 

F 



 ھحفص | 93
 

Translated by: Dr.Obaidullah Raufi – oraufi@gmail.com 

 7 لصف
 

 



 ھحفص | 94
 

Translated by: Dr.Obaidullah Raufi – oraufi@gmail.com 

  تیامح
 ناراکاضر و نادنمراک

 یشزومآ تاکن

 ھناتسودرشب تامدخ ناراکاضر و نادنمراک رد یناور راشف حضاو للع •
 یگتسخ ای یگ هدوسرف میالع •
 ناراکاضر و نادنمراک زا تبقارم •
 راطقمھ تیامح •
 درک تبقارم دوخ زا دیاب ھنوگچ •

 یناور راشف ھب ،دننکیم ھفیظو یارجا نآ رد ھکیطیحم و ھفیظو تیصاخ طسوت نادنمراک و ناراکاضر ھک تسا هدیسر تابثا ھبً اعیسو
  .دنتسھ ھجاوم

  :دنکیم ثحب ار لیذ دراوم یور لصف نیا

 دننکیم راک راوشد طیارش رد ھکیناراکاضر و نادنمراک رد یناور یاھ راشف تلع •
 درک ییاسانش دیاب ار یناور راشف میالع ھنوگچ •
 دننک ادا ار دوخ مھس ناراکاضر و نادنمراک یعامتجا یناور یتمالس رد دنناوتب هرادا و ناراکمھ نآ ھعیرذ ھکیئاھ ھقیرط •
 .دنرادھگن ار دوخ یگ هدوسرف زا و هدوب دوخ بقارم دناوتیم سکرھ روطچ •

 نادنمراک و ناراکاضر رد یناور راشف

 ھتسخ ،هدوب دوخ زا غراف اھنآ ھک تسا یتاعقوت هدنریگربرد رمحا لالھ خرس بیلص ناراکاضر و نادنمراک یتنس و ھنانامرھق شقن
 اھنآ ایوگ ھک دنیوگیم کرت یساسحا اب ار دوخ راکً ارثکا ظاحل نیدب ناراکاضر و نادنمراک .دنتسھ ناسنا زا رترب یا ھنوگ ھب و ریذپان
 ھک دشابیم اھنآ ناوت زا جراخ و اسرف تقاط یدح ات دنوشیم ھجاوم نآ ھب ھک ار یتاجایتحا .دنتسناوتن هدرک ارجا ار ناشیاھ راک ھنارثؤم
 ادتبا رد .دناوتیم هدش نیگمغ و برطضم ھعجاف ناگ هدنامزاب هدنھد باذع یاھ ھصق طسوت دنمراک کی .دننامیم زجاع ندناسر کمک زا

 رد ھکیناراکاضر .درک دنھاوخ ینامیشپ و هانگ ساسحا ،دندومنیم تبقارم ار وا ھکیصخش گرم رد ھناتسودرشب تامدخ ناراکاضر
 نادنمراک .درک دنھاوخ یدیماان ساسحا ،دنوش ھجاوم یتوف تاعقاو اب رتاوتم لکشب ھکینامز ،دننکیم راک زدیا و یو یآ چآ یاھ ھمانرب
 یتیعضو کی نیا .دننک ھلداجم ،دننکیم یراکمھ نارگید اب ھکینامز اھ باذع و گرم دروم رد ناشدوخ یاھ میب اب دیاب ناراکاضر و
  .دنراذگیم کیرش هریغ و تاجن نادنمراک ،یعامتجا نادنمراک ،اھسرن ،ناروتکد دننام رگید ناناسر کمک اب اھنآ ھک تسا

 ھب کمک و تبقارم ندومن مھارف نیح ناش براجت تاریثات رباربرد ناش یفطاع یاھ لمعلا سکع یارب ارثکا ناراکاضر و نادنمراک
 زین اھنآ یاھ لمعلا سکع و تاجایتحا ھب اما دنامیم بقع رد ناش دوخ تالکشم و تیعضو .دنشابیم هدامآ یفاک ریغ روطب نارگید
 تیلباقً اتبسن مدرم رثکا .دنربیم دوس زین دھد شھاک ار یناور راشف ھب طوبرم تالکشم داجیا لامتحا ھکیتیامح زا اھنآ .دوش یگ هدیسر
 ریگارف مدرم ضعب .دنھد ھمادا ناش لمران یگدنز ھب ات دشابیم هدننک ناشیرپ تاعقاو اب ندومن ھلداجم ھب رداق و دنراد ار یریذپ فاطعنا
 رد ھک یاھ ھتساوخ مکارت ای دح زا شیب یاھ تساوخ ربانب تلاح نیا .دنوشیم ھتسخ ناش ھتشاد تسد عبانم اب و هدیدرگ یناور راشف
  .دوشیم عقاو ،دراد دوجو یراک طیحم زا جراخ ای لخاد
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 ناراکاضر و نادنمراک دزن یناور راشف بابسا

 و نادنمراک دزن یناور راشف ندمآ دوجوب ثعاب یراک تخس و دیدش براجت زا یرایسب ،دننکیم رکف مدرم زا یرایسب ھک ھچنآ فالخرب
 ات دنوشیم رداق اھنآ نآ ھعیرذ و ھتسناد ار ناش فیاظو بلطم دننکیم راک ناگ هدننک کمک ثیح ھب ھکیئاھنآً ارثکا .دوش یمن ناراکاضر
 یراک طیارش ثعاب زاً ارثکا ناراکاضر و نادنمراک یناور راشف یاھ لمعلا سکع .دننک ھلداجم دنا هدیدرگ ھجاوم نآ ھب ھکیعاضوا اب
  .دیایم دوجوب یرادا تامیظنت و

 یفرعم و یگ هدامآ ،نآ ندوب حضاو ریغ ای فیاظو ھحیال تیدوجوم مدع لماش ددرگیم یناور راشف ندمآ دوجوب ثعاب ھک یراک طیارش
 طیحم یناور راشف رد زین یراک صقانتم ای یفاکان تراظن تیدوجوم .دشابیم حضاو یراک دودح تیدوجوم مدع ای فیاظو ھحیال فیعض
 ناراکاضر و نادنمراک .دریگیمن رارق تیامح دروم یراک طیحم رد ھک دنک ساسحا راکاضر ای دنمراک ھک تروصرد ای دیازفا یم راک
  .دنوشیم رثأتم یراک طیارش طسوت دراوم زا یرایسب رد زین

 .کانرطخ و هدننک ھتسخ ،لکشم فیاظو دننام دوش یناور راشف ندما دوجوب ببس دناوتیم زین ھعقاو تعیبط ھب طوبرم یراک تخس طیارش
 یناور راشف ببس ھمھ نیا ،دنوش ھجاوم یقالخا نارحب کی ھب اھنآ رگا ای دنشاب یعمج نارحب زا یی ھصح کی کی ناگ هدننک کمک رگا
 ھک دریگب رارق تبیصم ای ھعجاف کی ضرعم رد موادتم تروصب ناراکاضر ای نادنمراک و دنک ماود یراک تیعضو نیع رگا .دوشیم
 رد ناراکاضر ای نادنمراک .دش دھاوخ رتلکشم اھنآ یارب یناور راشف ندرک لورتنک ،دوش ناش ھناخ و لیماف زا اھنآ ندش ادج ببس
 یتمالص هدننک ناشیرپ لماوع نیا ،دوشن ھجوت اھنآ ھب ھکیتروصرد ھک درک دنھاوخ یدوبمک ساسحا ناشراک یارجا رد دراوم زا یضعب
  .تخاس دھاوخ رثأتم ار اھنآ یراک تیفیک و

 

 

 

 

 لکشم یراک طیارش

 کینیلک و بتاکم یزاسزاب راک نایرج رد هللا مسب
 ،دوب ھتفر نیبزا نافوط کی زا دعب ھک یحص یاھ
 یربھر ار ینامتخاس نارگراک زا یھورگ کی
 ریز اھنآ مامت .دوب کشخ و مرگ رایسب اوھ .درکیم
 تشادھگن رطاخب .دندیباوخ یم گرزب یاھ ھمیخ
 فرط زا ھک دوب تفرگ میمصت هللا مسب ،قرب یژرنا

 بآ ھب ھک هللا مسب .دشاب شوماخ دیاب نشیدنکریا بش
 یداع شدوخ طوبرم ھناگادج قاطا و درس یاوھ و
 ھک هللا مسب .دباوخیم دب رایسب تیعضو ردً الاح ،دوب
 یی ھتفھ دنچ زا دعب دوب مارآ و نیتم صخش کی
 کدنا تاھابتشا رد شنارگراک یالاب ھک دش ھجوتم
   .درکیم ادصورس و دزیم غیچ اھنآ
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 یگ هدوسرف میالع

 رد ارنآ میالع ات دنکیم کمک ناگ هدننک کمک ھب یگ هدوسرف نتسناد .دنشابیم یگ هدوسرف ھب ندش التبم هژیو رطخ رد ناگ هدننک کمک
  .دننک ییاسانش نارگید و دوخ رد ییادتبا لحارم

 ناشیاھراک رد دیاب ناگ هدننک کمک ھک دشابیم ھحاس رد ناگ هدننک کمک و ناگ هدنوش دیفتسم دارفا لومعم تاعقوت ھب ھتسباو یگ هدوسرف
 دنکیم نایب یگ هدوسرف اما .دوشیم یناور راشف ببس یناسآ ھب و هدوب یقیقحریغ تاعقوت نیا .دنشاب ریذپان یگتسخ هدوبن سفن زا وریپ
 .دنریگب ھلصاف ناش یلعف تیعضو زا دنناوتیمن رگید ھک دنوشیم ھتسخً الومعم دارفا :تسا هدرک ھبلغ اھنآ یالاب یناور راشف لماوع ھک
  .تفرگ دھاوخ ربرد ار رتینالوط تدم کی یدوبھب ھسورپ

 

 و موادتم یگتسخ لماش یکیزف میالع .دشابیم تیصخش ای راتفر رد تاریغت ای یکیزف تاریغت لماش یگ هدوسرف ۀدنھد رادشھ میالع
 تاریغت .دنشاب دوخ بقارم ات درک دنھاوخ شومارف ناگ هدننک کمک .دشابیم باوخ تالکشم ای هدعم درد ،ررکم یاھ یدردرس ،نمزم
 .دشابیم یصخش یتظفاحم و یکیزف تایرورض زا تلفغ و اورپ یب راتفر ،اھ اود ای وکابنت ،لوکلا زا هدافتسا شیازفا لماش راتفر رد
 توافتم دروخرب و نارگید یھارمھ زا یریگ ھشوگ ،یگ هدوسرف هدنھدناشن زین یگ ھلصوح یب و یدیماان ،رھق ندرک هرادا رد تالکشم
 .دسریم هدیسر رظنب لکشم دارفا زا یضعب یارب دودح ظفح رد تالکشم و ندرک راکنا .دناوتیم هدش نارزیاورپوس و ناراکمھ اب
  .دنشاب ھتشادیم لکشم ندوب رثؤم مک و ندومن زکرمت رد نارگید

 نم" یراک یفنم ھیور کی ندرک زاغآ ،"مناوتیمن هدرک کمک یفاک تروصب نم" ،دروم رد ندرک رکف ینعم ھب تیصخش رد تاریغت
 دروم رد ار دوخ ساسحا و ینارگن ھکنیا ای ،"دنکیمن قیوشت ارم سکچیھ مھدیم ماجنا ھک ار ییاھراک" ،"منک راک اجنیا مرادن شوخ
 هدوسرف هدنھد راطخا زین یگ هدرسفا ای ینیگمغ موادتم تاساسحا ."دنشاب ھنسرگ لافطا رگا درادن طبر نم ھب" دنھدیم تسدزا نارگید
  .دشابیم یگ

 یچ دنادیم ھک تسا یسک ھناگی" ای "دراد تسد رد ار هژورپ مامت" ھک تسا یدرف ھناگی یو ھک درک دھاوخ ساسحا رثأتم صخش کی
 شومارف ار دوخ حیرفت و تحارتسا تقو اھنآ .تسا هدرک راک یراک تقو زا شیب ھک دیتفا دھاوخ یفنم رکف نیا ھب و ،"دراد نایرج
  .دننک یراکمھ نارگید ھب تسناوت دنھاوخن رتشیب نیزا و ھتشادن یفاک یژرنا دراوم یضعب رد و درک دنھاوخ

 و یناور راشف لماوع ات تسا مھم میت مامت یارب ظوحلم نیدب .دراد نایرج یچ دنادب ھک دشابیم یصخش نیرخآ ارثکا هرثأتم صخش
  .دنناوتب هدرک ییاسانش ارنآ مدقم میالع و ھتسناد ار یگ هدوسرف

 

 

 

 

 

 

 

 یگ هدوسرف
 
 یارب بارخ هزیگنا و قایتشا ،یژرنا عایض ،یفطاع نمزم یگتسخ طسوت ھک دشابیم موادتم یناور راشف ربانب یفطاع تلاح کی
  .ینامگدب و ینیبدب ،راک یارجا ساسحا شھاک ،یراک تیافک شھاک ،راک یارجا
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 نادنمراک و ناراکاضر زا تبظاوم

 روظنمب دیاب کیرھ .دنرامشب مرتحم ارنآ و هدوب هاگآ یصخش و یراک دودح زا دیابً امامت ھطوبرم ھسسوم و ریدم ،نادنمراک ،ناراکاضر
  .دننک دروخرب مارتحا و محرت یور زا رگیدمھ اب ات دنریگب تیلؤسم ناراکاضر ای نادنمراک یگ هدوسرف زا یریگولج

 شھاک ار یناور راشف ھب طوبرم تالکشم داجیا ناکما ات دنریگب رارق تیامح دروم مھم ھتکن نیدنچ رد دیاب ناراکاضر و نادنمراک
 یاھ لمعلا سکع اب ھلداجم دروم رد و یناور راشف ،ھتشاد تسد یاھ راک دروم رد قثؤم و بوخ تامولعم لماش ییادتبا ھلخادم .دنھد
 و هدومن هدامآ ناش دوخ یاھ لمعلا سکع تخانش یارب ار هدننک کمک صاخشا تامولعم نینچ .دشابیم تخس طیارش ربارب رد یفطاع
 رارق نیسحت دروم ات دنراد زاین ناسر کمک صاخشا .دنکیم داھنشیپ ناشیارب ار اھ ھنیزگ ناراکمھ تیامح و دوخ زا تبقارم روظنمب
 تبظاوم زا تبظاوم" مانب نیا .تسا هدوب شزرا لباق نارگید یارب اھنآ یاھ راک ایوگ ھک دنروایب تسدب ار یمیالع نارگید زا و ھتفرگ
  .دوشیم دای "ناگ هدننک

 زا یکی هدننک تیامح طیحم .دنریگیم رارق اھنآ تیامح دروم ھک دنوشیم یصاخشا ھب ھباشمً ارثکا نادنمراک و ناراکاضر تایرورض
  :دناوتیم هدمآ تسدب لیذ یاھ ھقیرط طسوت ھک دشابیم یناور راشف شھاک رد مھم یاھ روتکف

 ناراکمھ و ناریدم ھب سرتسد لباق تیامح و ییامنھر ندومن مھارف •
 ھتشاد سرت نآ بقاوع زا ھکنیا نودب ارناش تالکشم و هدرک تبحص ھنادازآ دنناوتب مدرم نآ رد ھک ینامزاس روتلک کی داجیا •

  .دننک ھیارا دنشاب
 هورگ ای میت کی ھب نتشاد قلعت ساسحا و دروایب مھدرگ ار ناراکاضر ای و نادنمراک مامت دناوتب ھک مظنم سلاجم نداد بیترت •

  .دھد شرورپ اھنآ رد ار
 تساوخرد هدومن تینؤسم و شمارآ ساسحا ناش یناور راشف دروم رد ندرک تبحص رد مدرم ات تیمرحم لوصا ھب مارتحا •

  .دننک کمک

 راطقمھ تیامح متسیس کی لاثم دشاب نوناق ای لصا کی ینارحب ھعقاو کی زا دعب ندش اجکی ھکیئاج یراک گنھرف داجیا •
  .دوشیم ارجا یرفنود یاھ پورگ رد راک ھکنیزا نانیمطا •

 

 راطقمھ تیامح

 هرانک عامتجا زا درکیم راک رتفد رد تقوان ات دنمراک کی
 شیارب شناراکمھ ھکینامز .دوب هدش قلخدب ناھگان و ھتفرگ
 .دوشیم تحاران رایسب وا ،دنکیم راک دایز رایسب ھک دنیوگیم
 یامرفراک ھب صخش نیا دروم رد ارناش ینارگن شناراکمھ
 نیا یراک مکارت اھنآ یامرفراکً ادعب ھک دنیوگیم میت نیا
 راشف ندمآ دوجوب ببس نکمم ھک ار یرگید طیارش و دنمراک
 دنکیم قیقحت امرفراک .دنکیم نیسحت ددرگیم وا دزن یناور
 لبق هام ھس ار وا ھک میخو ھعقاو دروم رد دنمراک نیا ھک
 دنکیم یسرزاب و دنکیم ساسحا یچً الاح تخاسیم تحاران
 یاھ دای و ینارگن وا دزن مھزونھ عوضوم نیا رگا ھک
 ار رگید ناراکمھ امرفراک .ریخ ای دوشیم ببس ار کاندرد
 ار ناش یاھ هدھاشم ات دنکیم توعد زین دنراد ینارگن ھک
 و یدارفنا لکشب شدوخ اب امیقتسم ناشراکمھ دروم رد
  .دنیامن کیرش تبثم قیرطب

 ھکیساسحا کی اب وا ھک دنکیم کرد دنمراک نیا ماجنارس
 میمصت وا .دوب شکمشک رد دشیم یلبق ھعقاو کی ھب طوبرم
 دوب هدش عقاو ھچ ھکنیا دروم رد شراکمھ ھب ات دریگیم

 .دنک راک رتمک ماش تقو رد ات دنکیم ششوک و دنک تبحص
  .دوریم هدش رتبوخ وا ساسحا ھتفر ھتفر
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 یور ھکیئاھ لمعلا سکع .دنکیم کمک یناور تالکشم زا یریگولج رد هدومن ریثات میت کی داجیا یالاب یراک براجت ندومن کیرش
 کیرش .دش دھاوخ نارحب کی ھب رجنم هرخالاب ھک هدش یناور راشف شیازفا ھب رجنم دشاب هدشن لحارم یط و ھتفرگن تروص ھجوت نآ
 لمعلا سکع دروم رد ندرک تبحص نآ رد ھکیطیحم .دش دھاوخ طلغ یاھریبعت و تامھافتؤس شھاک ببس نارگید اب تالکشم ندومن
 ناراکاضر و نادنمراک یتمالس و اھ تیلاعف تیرثؤم و تیفیک ندش رتھب ببس دوشیم قیوشت و بیغرت ،اھ تیدودحم و یفطاع یاھ
  .دش دھاوخ

 یھد تعجر

 .دنھدیم ناشن دوخ زا ار یناور تحص تالکشم رگید و دیدش یناور راشف یاھ لمعلا سکع میالع ناراکاضر و نادنمراک تاقوا یضعب
 .دھدب تعجر صصختم تیامح تھج ار دنمزاین دارفا ات دشاب ھتشاد یھد تعجر مظنم متسیس کی دیاب یلم تیعمج مارگورپ رھ
 داھن و ھقطنم یحص تاسیسأت نایم ار تامھافت ھلسلس کی ات دوب دھاوخ نکمم ،دشابن دوجوم یلم تیعمج رد یفاک عبانم ھکیتروصرد
 اب امش یلم تیعمج صاخ تیعضو ھب عجار دناوتیم نات )رزیاورپوس( لؤسم صخش ای امرفراک .درک میظنت یوقطنم یتلود ریغ یاھ
 ).دینک هدھاشم 2 لصف رد ھعجارم یارب ار اھ دومنھر( .دزاسب کیرش ار تامولعم اھنآ

  یتیامح تراظن

 و دننکیم راک هدنسب و مھیپ یاھ ششوک اب ناراکاضر و نادنمراک ھک دننیبب ات تسنیا نیرمآ ای ناگ هدننک تراظن لومعم و یتنس شقن
 تیامح دوخ میت ناراکاضر و نادنمراک اب دیاب نیرمآ ای ناگ هدننک تراظن ،ھچنانچ .دننکیم ظفح یرادا تارایعم یانبمرب ار راک تیفیک
 ھعسوت ردقچ عبانم نیا ھکنیا یارب و هدومن تظفاحم یناسنا عبانم ثیحنم ار اھنآ ،دنھد شرورپ ار اھنآ ینعی دیامن مھارف زین یفطاع
  .دننک نیعت ار دودح ھلسلسکی ،دیامن

 کی ندومن مھارف رد ار مھم لور کی اھ رزیاورپوس .دشابیم تیمھااب یعامتجا یناور تیامح یاھ ھمانرب دروم رد اصوصخم راک نیا
 ھکیلیاسم دروم رد ای دنشاب ھتشاد ناشیاھراک رد یفاضا ییامنھر ھکیتروص رد اھنآ ات دننکیم افیا ناگ هدننک کمک یارب رگید صخش
 نیا رمحا لالھ خرس بیلص رظن ھطقن زا .دنوش سامت رد صخش نیا اب نوفیلیت طسوت ،دنوشیم ھجاوم راک نایرج رد نآ اب اصخش اھنآ
 ناراکاضر و نادنمراک نآ رد ھک دشابیم شخب دیما ھنیزگ کی یتیامح یاھ پورگ .تسا ارجا لباق یمسر ریغ هویش کی ھب لصف
  .دنیامن کیرش نارگید دوس ھب ار دوخ براجت و تایرظن ،شناد دننناوتیم

 راطقمھ تیامح

 تیامح لوصا .دشابیم ،دشاب ھتشاد رارق هدننک تیامح ھب حطس نیع ھب ھکیصخش ھب یراکمھ و کمک داھنشیپ ینعی راطقمھ تیامح
  .دشابیم یتیامح تاطابترا و یناور ھیلوا یاھ کمک دننام راطقمھ

 صخش کی ھب نداد تصرف .دشابیم یناور یاھراشف ربارب رد قفوم ھلداجم ببس هدننک تیامح و لاعف شور کی ھک دراد دوجو یکرادم
 یو دزن ار تاساسحا و اھ لمعلا سکع اب ھلداجم ھنیمز ات دوشیم ببس  ،شا تاساسحا و اھ لمعلا سکع دروم رد ندومن تبحص یارب
 طقف راکمھ هدننک تیامح ،تسادیپ شمان زا ھکیروط .دنک کمک هدننک ناشیرپ عاضوا اب ندومن ھلماعم رد ار صخش و هدومن داجیا

 کمک نیزگاج هاگچیھ اھنآ .دزاسیم مھارف ار تدم هاتوک یاھ کمک راکمھ ناگ هدننک تیامح .تسین رواشم اما دیامنیم مھارف تیامح
 . دنوشیمن صصختم
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 .دناوتیم هدومن یراکمھ یدوزب و ھتسناد ار عاضوا ھک دریگیم تروص یصخش بناج زا تیامح ھک تسنیرد راطقمھ تیامح دافم
 تیامح .دنک یریگولج رگید تالکشم زورب زا ات تشاد دنھاوخ زاین تدم هاتوک کمک ھب طقف دنراد رارق یناور راشف تحت ھکیدارفا
 یگدنز ینارحب طیارش رد ھکیئاھداھن زا یرایسب .دننک داجیا ار دوخ یولداجم یاھ تراھم اھنآ ات دنکیم کمک ار مدرم زین راطقمھ
  .دنا هدرک ارنآ ندومن داجیا ھب زاغآ ای دنا هدرک داجیا راطقمھ تیامح ساسارب ار ناراکاضر و نادنمراک تیامح یاھ ھمانرب دننکیم

 مینکیم راک یمسر ریغ حطس کی رد ای یعامتجا یناور تیامح ھحاس رد ھکینامز میشاب راطقمھ ناگ هدننک تیامح ات میراد زاین ام مامت
 یاھ تراھم و یناور ھیلوا یاھ کمک ھکنیا دننامً انیع ار راطقمھ یمسر ریغ تیامح یشزومآ ھمانرب نیا .تسین مھ لکشم راک نیا و
  .دھدیم شزومآ ،دنکیم سیردت ار لاعف ندینش

 نارحب کی رد راطقمھ یمسر ریغ تیامح ھیارا یارب دومنھر

 هدرک ھبرجت ار یناشیرپ زا رپ ھعقاو کی ھکیدارفا .دیشاب دوجوم ات دینک ششوک دایز ،دیدش ھتساوخ کمک یارب ھکینامز دیشاب دوجوم
 دھاوخیمن صخش کی رگا .تسا مزال ندرک تبحص یارب ندوب دوجوم طقف .ار زواجت ھن اما دننکیم ینادردق ار کمکً الومعم دنشاب

 .دوب دھاوخ دیفم ندوب وا اب دقف ،دنک تبحص

 دینک نیعت ار عبانم و هدومن لورتنک ار تیعضو

 ای اھ تسیلانروژ زا ار صخش و هدومن وجتسج ار شوماخ لحم کی ات دینک کمک ترورض تروص رد تسخن ماگ کی ثیحنم
 یاھ مخز یوادت یارب ار رتکاد کیً الثم دینک وجتسج ار بسانم کمک .دینک تظفاحم هدنھد جنر یاھزاوآ ای رظانم زا و نایچاشامت
  .دنیبایرد ار ناش ناتسود و هداوناخ ناکما تروص رد ای یکیزف

 تامولعم .دشابیم تیعضو دروم رد تامولعم نتشاد زا ترابع یدرف لورتنک ندروآ تسدب یاھ ھقیرط نیرتمھم زا یکی تامولعم ھیارا
 قیقد دیاب دوشیم ھیارا ھکیتامولعم ھنوگرھ .دنھد رارق رتریذپ لورتنک هرظنم ای دید کی رد ار ھعقاو ات دھدیم هزاجا هرثأتم صخش یارب
  .دشاب لوقعم و

 ھن دینک دمآ شیپ راکمھ کی ثیحنم صخش اب ،تامولعم ھیارا لومشب دنک داجیا ار دوخ یدرف لورتنک ات دینک کمک صخش ھب
 راھظا ار دوخ تاساسحا ات دیراذگب ار صخش و هدوب ھنادنمتواضق ریغ .دینک تیامح ار یریگ میمصت و دیونشب .ضیرم کی ثیحنم
  .دنک

 ریصقت و ناھانگ ات دنھاوخیم اھنآ .ددرگیم رثأتم زین اھنآ سفن تزع ،دشاب ھتشاد رارق یناور راشف تحت مدرم ھکینامز دیھد یمرگلد
 صوصخب دننک ھیارا ار رگید تبثم هرظنم کی و هداد رتشیب تاحیضوت ات مینک قیوشت ار اھنآ دیاب تقو نیرد ھک دنھد حیضوت ار دوخ
 ھکنیا ضوعب بوانتم راکفا و تاحیضوت ندرک قیوشت اب ناوتیم نآ رتھب تروصب ار راک نیا .دشاب ھتفرگ دوخب اھابتشا ار هانگ ھکینامز
  .درک ارجا ،دوش رارصا ھتکن کی یالاب

 کی .دوریم لاوس تحت میت ای هورگ لمکم تیمامت ،دنکشب لصا نیا رگا .دشابیم تیمرحم ظفح راطقمھ تیامح ساسا تیمرحم ظفح
 یارب و هدومن لورتنک طایتحا اب ار اھنآ ھک دروآ دنھاوخ تسدب ھطوبرم ناراکاضر و ناراکمھ زا ار یتالاوس راطقمھ هدننک تیامح
  .دننک تبحص هرثأتم صخش ابً امیقتسم ھک دینک داھنشیپ صخشنآ

 

 راطقمھ تیامح رد یدیلک رصانع
 
 دامتعا ،مارتحا ،یزوسلد ،ینارگن

 رثؤم ھمھافم و ندینش
 حضاو یاھ شقن
 لیاسم لح ،یراکمھ ،یھورگ راک
 یراک ھبرجت ثحب
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 دناوتیم یریگ یپ نیا .دنک یریگ یپ ار دراوم زا یضعب ات تسا مھم راطقمھ هدننک تیامح یارب ،طیارش زا یضعب رد دینک یریگ یپ
  .دشابن یرابجا و تدش مک لکشب دیاب نیعجارم یریگیپ .صخش نآ اب تاقالم طسوت ای دریگب تروص نوفیلیت سامت کی ھعیرذ

 اھ پورگ رد یمسر لکشب ناراطقمھ تیامح

 ارنآ پورگ یاضعا زا کیرھ ھک ار ریخا ھعقاو پورگ نیرد و دریگب تروص پورگ رد دیاب ناراکمھ ای ناتسود رت یمسر تیامح
 پورگ نیا دافم .دوش هداد رارق ثحب دروم دیاب ،دنشاب هدومن ھبرجت ارنآ ھمھ ھک یکرتشم تیعضو ای دنشاب هدومن ھبرجت رخاوا نیرد
 ناش ھطوبرم داھن ھک دھدیم ناشن و دنروایم تسدب ھعقاو ای تیعضو دروم رد ار کرتشم موھفم کی ناگ هدننک کارتشا ھک تسا نیرد
  .دنوش ییاسانش دنراد زاین رتشیب تیامح ھب ھکیدارفا و هدوب اھنآ بقارم

 دوخ زا تبقارم

 دوجو زین رگید دراوم اما .دشابیم ناراکاضر و نادنمراک یعامتجا یناور یتمالص دربشیپ رد مھم رصانع راطقمھ تیامح و بقارم
 .دننک هدافتسا دوخ یارب نآ زا ،دننکیم راک تخس طیارش رد ھکیناگ هدننک کمک ھک دراد

 کمک رثؤم تروصب نارگید ھب ات دزاسیم هدامآ ار ناراکاضر و نادنمراک یدوخ تبقارم .تسا تیمھا زیاح لکش ودب یدوخ تبقارم
 ییاسانش سفنب کمک یاھ کینخت و نونف دادعت کی .دنھد ھمادا ار دوخ راک تیفرظ نآ ھب ات دزاسیم رداق ار ناگ هدننک کمک و دننک
  :دنا ریذپان بانتجا و هدوب لمران اھ لمعلا سکع زا یضعب ھک تسا ینتشاد دای ھب مزال .تسا هدش

  .درک نایب ار کانسرت و بیجع تاساسحا یتح ات تسا مزال •
  .دیزاس مارآ ار تالضع و دیریگب سفن ھتسھآ .دیشاب تحار ات دیشوکب ھناھاگآ و هدوب ربخاب یمارآان و شنت زا •

 

 

 

 

 

 

 

 راکمھ تیامح پورگ کی میظنت
 تاناکما ارگید ھکیتاحاس رد اما .دننیبب شزومآ راطقمھ یمسر تیامح یزادنا هار دروم رد دیاب راطقمھ ای راکمھ ناگ هدننک تیامح
  :دوشیم داھنشیپ لیذ لمعلازرط ،دشابن سرتسدرد تیامح

 ندرک کارتشا ھک دینک دیکات و دنیامن کارتشا سلجم نیرد دیاب ناتسود ای ناراکمھ مامت ھک دینک دیکات .دینک ریاد سلجم •
 .تسا مھم بوخ راک کی یارجا دننام سلجم نیرد

 شمارآ ساسحا نآ اب ھک دشاب یصخش ای ،دشاب پورگ ای میت ربھر ھک دناوتیم صخش نیا  - دیرامگب ار هدننک لیھست کی •
  .دنک

 و "تیامح یارب تاجایتحا تفایرد و براجت نتشاذگ کرتشم روظنمب" – دینک یفرعم هدننک لیھست ھب ار سلجم فدھ  •
  .دننک داھنشیپ ناشدوخ ار ثحب عوضوم اضعا ات دیراذگب

 دروم رد ار دوخ یاھ هروکفم و دنیوگب دوخ براجت دروم رد ات دوش هداد تصرف دیاب سلجم نیا وضع زا کی رھ یارب •
  .دننک اضاقت صاخ لیاسم

  .دنک ماود تعاس کی یارب دیاب سلجم •
  .درک ریاد و میظنت هزور ھمھ ارنآ دیدش طیارش رد ای داد بیترت راو ھتفھ ناوتیم ار مظنم سلاجم •

F 
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  .دینک باوخ و تحارتسا یفاک ردقب ات دینک ششوک •
 ینارحب ھعقاو زا ھتساخرب تاساسحا ای راکفا هدومن تبحص یصخش اب هارمھ ات دوب دھاوخ بوخ ینارحب ھعقاو کی زا دعب •

  .دنکیم کمک ار راوگان براجت ھسورپ راک نیا .درک حیرشت وا یارب ار
 دھاوخ ببس ،هدومن ریثأت زین اھنآ یالاب راک نیا .دشابیم دیفم ،دننکیم رکف ای دنیوگیم یچ ھعقاو دروم رد نارگید ھکنیا ندینش •

  .دنیامن کیرش ار شا تبثم بناوج اھنآ ات دش

 تانیرمت و ھتخاس دودحم ار وکابنت و لوکلا ندیشون ،دنروخب بوخ .دننک تبقارم نارگید و دوخ زا یبوخب ات دنراد زاین ناگ هدننک کمک
 تبقارم رد زین یقیسوم نتخاون و نتشون ،یشاقن ،یماسر دننام یرنھ یاھ تیلاعف .دننک عفر ار ناش یاھ یناشیرپ ات دنیامن یکیزف
 تبحص ھب تبسن تاساسحا ندومن راھظا تاقوا یضعب .دیشاب یناشیرپ زا جورخ رتھب ھلیسو کی یوجتسج رد .دنکیم کمک یدوخ
  .دشابیم رتناسآ ندرک

 

 

 نتفرگ ھفقو

 ھب زاین ھکیعاضوا لباقم رد ھک مدرک ساسحا ،لاس 10 زا دعب" ،دیوگیم وا :درکیم راک لجاع یناسر کمک تایلمع رد عیفر دمحم
 تکرح ،ملف ھتسھآ تکرح دننام ھک مدرکیم ساسحا" ،"مدادیم ناشن لمعلا سکع دوخ زا ھتسھآ رایسب ،متشاد لجاع یریگ میمصت
 دوخ ًءانب ،مبایرد ارنآ ات متساوخیمن .تسا هداد خر نم ھب ھک تسا یگ هدوسرف ساسحا کی نیا ھک مدرکیم رکف ھک مراد رطاخب .منکیم
 ات تفرگیم ربرد ار لاس ود ای کی و ،دندناتخوس یم ار دوخ و دندزیم ار راوید اھنآ ھک مدوب هدید ار مناراکمھ نم .مداد ھفقو ار
 ".دنتفایم دوبھب هرابود
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 یالاب ھکیصخش کی اب ار عوضوم نیا ات تسا رتھب ،دنکیم بارطضا ساسحا ھکنیا ای دربیم جنر باوخ تالکشم زا صخش کی رگا
 تحارتسا لومعم تقو زا لبق رتسب ھب نتفر و دینک زیھرپ رتسب ھب نتفر زا لبق نییفاک ندیشون زا .دھد رارق ثحب دروم دراد دامتعا وا
  .دوب دھاوخ هدننک کمک زین ھعلاطم رطاخب

 ھمادا لومعم یاھ راک یارجا ھب تروصنیرد سپ ،دشاب لکشم فیاظو یالاب ندومن زکرمت راوشد تیعضو کی ندناتشذگ زا دعب رگا
 دادیو.ر ندومن سسورپ  ھک دیشاب ھتشاد رطاخب .دیھد عالطا نآ دروم رد ار نایراطقمھ/ناراکمھ و )نایامرفراک( نارزیاورپوس و دیھد
 نامرد ار دوخ ناتدوخ .دناشکیم ھعزانم و یدیماان فرطب طقف اھنیا نوچ دیزیھرپب دح زا شیب تاعقوت زا .تسا ریگ تقو هزادنا کی اھ
  .دینک وجتسج ار صصختم صخش تیامح تروصنیرد ،دماین لورتنک تحت اھ لمعلا سکع مھزونھ ھتفھ دنچ تشذگ زا دعب رگا .دینکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دوخ زا تبقارم
  .دیشاب دوخ رکف و مسج بظاوم
  .دینک باوخ و تحارتسا یفاک ردقب
 دینک نیرمت شمارآ ای ینھذ شزرو کی ثیحنم ار یناور راشف شھاک یاھ کینخت

 دیروخب میظنم و دیروخب بوخ
  .دینک ارجا دیربیم تذل نآ نداد ماجنا زا ھک ار یمسج تانیرمت رگید ای اگوی تانیرمت ،هدومن یکیزف تانیرمت
 دیشاب سامت رد دیراد تسود ار اھنآ ھکیصاخشا اب
 دینک تبحص نات تاساسحا و براجت دروم رد ناتناراکمھ اب
 دیھد ماجنا ار یحیرفت یراک کی – دینک یزاب
 
  

F 
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 تاغل تسرھف
 شخب رگید رد و هدوب یعامتجا یناور تیامح دروم رد و یشزومآ ھتسب نیا هدافتسا یارب طقف لیذ تافیرعت ھک دیشاب ھتشاد رطاخب افطل
  .تسین هدافتسا لباق اھ
 لاعف ندینش
 ھک دشابیم هدومن کرد ار وا بلاطم ھکنیا دروم رد وا اب طابترا ندومن رارقرب ھکلب هدوبن صخش کی راتفگ ھب ھجوت طقف لاعف ندینش
 تسرد" ،"مدیمھف" نتفگ ھعیرذ الثم( یافش یھدخساپ و )ندرک دیئات و رس نداد ناکت ،ندومن ھجوت ھعیرذ الثم( یِافشریغ یھدخساپ لماش
 صخش ھکینیح تاملک و تاحالطصا نیع زا هدافتسا .)"دیھد تامولعم رتشیب دروم نیرد میارب مھاوخیم" ،"دیھد ھمادا افطل" ،"تسا

  .دیونش یم ار وا یاھ ھتفگ و هدومن کرد ار وا مایپ امش ھک دھدیم ار مایپ کی ،دنکیم تبحص
 
 ندومن ینابیتشپ
  .دشابیم هورگ کی ای صخش کی ینابیتشپ رد لاعف ندومن تبحص زا ترابع تلع ای هروکفم کی زا لاعف تیامح
 بارطضا
 صوصخب .دیایم دوجوب )میب( یگدزتشحو تالمح ای یمومع یناشیرپ ،یتحاران ،هودنا  طسوت ھک مھبم و راوگان یفطاع تلاح کی
 ھثداح کی اب ھلداجم تھج ییاناوت مدع ای لورتنک نداد تسدزا دروم رد ینارگن ،ھثداح ھعقاو کی یاھ هرطاخ اب صخش کی ھکینامز
 یاھزاوآ طسوت یناسآ ھب و هدوب نارگن و بظاوم میاد تروصب الومعم برطضم دارفا .دوش وربور ،ھعقاو رارکت لامتحا دروم رد ای و
 .دنروخیم ناکت ناش یاج زا هریغ و ینآ تاکرح ،دنلب
  
 فدھوجتسج یاھ شور
 یوجتسج رد ،هدومن تفایرد ار هدمآ دوجوب تیعضو ینعم ات دشوکیم وا ،دوشیم رثأتم ینارحب ھعقاو کی طسوت صخش کی ھکینامز
 .دھد ماجنا ار مزال تامادقا تالکشم لح رطاخب و هدش تیامح
  
 بانتجا ای یریگ هرانک  یاھ شور
 زا راتفر و شور رد یریگ هرانک و ھعقاو ھب طابترا رد یاھ هرطاخ و راکفا یناور باتنجا ای زیھرپ ،دشاب ود رھ  دناوتیم شور نیا
 رایسب ینارحب ھعقاو ھب ندش ھجاوم زا دعب ییادتبا لحارم رد بانتجا .دشاب دنیاشوخان یاھ هرطاخ زا ھتساوخرب عاضوا و اھ تیلاعف
 .دیامن شزاس نآ اب جیردتب و هدومن ھلداجم ناش ھتشذگ براجت اب ات دنکیم کمک ار مدرم نیعم هزادنا کی ھب یریگ هرانک .دشابیم لومعم
 ھعقاو اب ندومن شزاس عنام و هدیدرگ رگید تالکشم ندمآ دوجوب ببس دیامن ھمادا هام نیدنچ یتح ای ھتفھ نیدنچ یریگ هرانک رگا اما

  .دوشن ینالوط و موادتم تیعضو ات دوش رارکت رتمک لوا هام 6 تشذگ اب جیردتب دیاب یریگ هرانک ای بانتجا یاھ یژیتارتسا .دش دھاوخ
  یرادازع
 نینچ تروصرد یرادازع اب مأوت یگ هدرسفا .دشابیم کیدزن براقا زا یکی ندش عیاض زا ھتساخرب یفطاع لمعلا سکع زا ترابع

  .دوب دھاوخ یشزرا یب ساسحا و یباوخیب ،اھتشا ندش بارخ اب مأوت ارثکا و هدش ھتشادنپ لمران ھعیاض
 
 نتشگزاب
 .یراک یلبق ملاس یاھ هار ھب تشگرب
  
 یگ هدوسرف
 ،ھفیظو ماجنا یارب ھقالع و قایتشا ندروخ مھرب  ،یژرنا شھاک ،یحور نمزم یگتسخ اب ھک تدم زارد یناور راشف ربانب یفطاع تلاح
 .ندوب کوکشم و ینیبدب ،یدرف یاھ درواتسد ساسحا شھاک ،یراک تیافک شھاک
 
 ھعماج
 ھب ھعماج اما .دننکیم یگدنز رتکچوک دحاو کی رد ای ھیرق کی ،رھش کی رد مھاب ھک دوشیم قالطا دارفا زا یپورگ ھب ھعماج الومعم
 قلعتم ھکیئاھنآ الثم دنزاسیم کیرش مھ اب ار دراوم زا یضعب و ھتشاد طابترا مھاب پورگ کی رد ھک دوشیم ھتفگ زین یدارفا زا یپورگ
  .دننکیم راک ناراکاضر ثیحنم داھن نیع رد ھکیئاھنآ ای ،نیقاھد ،دنوریم دجسم نیع ھب ھکیئاھنآ ،دنشاب یداژن پورگ نیع
 

 

  و تاغل تسرھف

 رتشیب تاعلاطم یارب تاداھنشیپ
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 ھعماج حطس رد اھ تیلاعف
 یاضعا کارتشا هدنریگربرد .دوشیم زاغا ھعماج زا نوریب یاھپورگ طسوت تاقوا یضعب دشاب یعامتجا یگدنز ھب ھتسباو ھک یاھ تیلاعف
  .دشابیم هدوجوم موسر و هار و اھ شزرا ،ھعماج شناد زا هدافتسا ،ھعماج
 
 ھلداجم
 شھاک ،نآ ندناسر لقا دح ھب ای لیاسم لح یارب ششوک ،تخس طیارش لورتنک و میظنت – یگدنز دیدج تیعضو کی ھب قباطت ھسورپ
 مک یارب لح هار تفایرد ،ندناسر کمک روظنمب نارگید ھب یگدیسر زا ترابع ھلداجم ملاس راتفر .ھعزانم ای یناور راشف لمحت ای
 .دشابیم یناور راشف عبنم ندرب نیبزا ای یناور راشف ندرک
 ای یوزنم ،یناور راشف عبنم زا ندرک یرود ،نآ تاریثأت ندرک )بیذکت( در ای دیدھت کی نتفرگ هدیدان لماش ھلداجم ملاس ریغ راتفر
 روظنمب یحص و یتینما رگید تارطخ نتفرگ و ،ینامرد دوخ ،ندرک یلاخ نارگید یالاب ار دوخ یاھ یماکان هدقع ،ندش ریگ ھشوگ
 .لمران و یداع تروصب ندرک راک
  
 ترواشم
  .دیامن لح ای کرد رتھب تروصب ار وا تالکشم ات دنکیم ییامنھر و کمک ار هرثأتم صخش کی هدننک کمک کی نآ رد ھکیدنویپ کی
 .دشابیم راوشد طیارش اب ھلداجم دیدج یاھ هار تفایرد و لیاسم لح ھب قلعتم طقف – درادن قلعت نامرد ای یوادت ھب ترواشم
  
 نارحب
 مھرب ساسحا کی .دھدیم ریغت ار اھنآ یداع شنکاو یاھ هویش و راکفا ھک ھعماج کی ای صخش کی ھنازور لمران یگدنز نایرج رد ینا لالتخا کی

 وا یگدنز لمران تاروما رد ینآ تروصب ھک دنکیم ھبرجت ار نارحب ینامز صخش کی ،لاثم روطب ھنازور یداع یاھ تیلاعف نایرج ندروخ
 .ضرم کی ھب ندش التبم ای ھفیظو نداد تسد زا ای ناتسود زا یکی گرم الثم دیایب تاریغت
 
 نارحب ھعقاو
 .ددرگیم پورگ ای درف یولداجم یلومعم یاھ تراھم  نتسکشمھرب  ببس ھک ناسنا براجت یداح دودح زا جراخ  ینا یوق ھعقاو کی
 ،عیسو یاھ گنج لاثم روطب(رشب هداز تاثداح ،یعیبط تاثداح ،یشکدوخ ،تنوشخ لمع ،دیدش ضارما ،مداصت کی لاثم روطب
 اھ یمیدپیا و )تاراجفنا
  
 راکنا
 .دوشیمن ھتفریذپ بارطضا زا یریگولج روظنمب راکفا ای تاجایتحا ،اھ وزرآ ،تاساسحا نآ رد ھک یعافد مزیناکیم کی
  
 یگدرسفا

 موادتم ینیگمغ ،ینیبدب ،یگدارا یب ،یگراچیب و یدیماان ساسحا ، یتیافک یب سح کی طسوت ھک تسا یناور تیعضو کی زا ترابع
 دوشیم ھتشادنپ یعیبط لمعلا سکع کی یگدرسفا .دشابیم طبترم دیدش ھعیاض اب ارثکا تلاح نیا .دشابیم مأوت ھطوبرم ضارعااب هارمھ
 .ددرگن لالتخا کی داجیا ببس ات دیامن شھاک هام ای ھتفھ دنچ یط جیردتب دیاب اما دنک ماود هاتوک تدم کی یارب رگا
  
 ھــثداح
 ار لحم تیفرظ ھثداح کی .دوشیم اھناسنا شجنر و یھابت ،هدرتسگ تابیرخت ندمآ دوجوب ثعاب ھک ینآ و هدشان ینیب شیپ ھعقاو کی
 دناوتیم اما ،دنشابیم یعیبط اھ ھثداح دنچرھ .دشابیم یللملا نیب و یلم حطس رد یجراخ یاھ کمک یاضاقت مزلتسم و ھتسکش مھرد
 ناش ینوکسم قطانم زا اھناسنا ندش اجیب ببس و هدومن بیرخت ار اھ ھناخ ھک یلخاد یاھ بوشآ و اھ گنج .دشاب ناسنا زا ھتساخرب
 ،یلاس کشخ ،نافوط ،اھ ترامع طوقس :لماش ھثداح هدنروآ دوجوب رگید لماوع .دوشیم ھتشادنپ ھثداح بابسا ھلمج زا زین ددرگیم
 ھتسھ تاثداح ،نافوط ،)یوایمیک داوم نتخیر دننام( نآ لقن و لمح تاعقاو ای کانرطخ داوم ،لیس ،شتآ ،راجفنا ،ھلزلز ،ضارما عویش
  .ناشف شتآ ای دابدرگ ،یی
 
 ییادج ای یگتسسگ
 ھک دنسریم رظنب یروط هرثأتم صاخشا :دوشیم ادج تیصخش رصانع یقابتم زا فطاوع و اھ لمعلا سکع ،راکفا ھک یی ھسورپ کی

 .دنکیمن کرد ،دوشیم ھعقاو شفارطا رد و وا ھب ھک ار یئاھزیچ
  
 لجاع ھعقاو ای رارطضا
  .دوشیم ببس نا تاریثات ندرک مک تھج ار یروف تامادقا تساوخ رد ھک هدشان ینیب شیپ الومعمو ینآ ھعقاو کی
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 یتاساسحا دروخرب 
 ،تردق فقوم رد صخش کی طسوت یناور هدننک بیرخت راتفر ;رگید صخش سفن تزع و راقو یالاب صخش کی موادتم ھلمح کی

 زین یتاساسحا دروخرب .رگید صخش ندومن تیامح ای ندینش ،ینادردق زا عانتما – نتفرگ هدیدان ای ندرک در ،دامتعا ای تیحالص
 زا صخش کی ندومن ادج ھعیرذ ای ندنام مان ای دیلقت ،رخسمت ،داقتنا ،ریقحت ھعیرذ رگید صخش کی  ندرک تسپ ای ندز مک هدنریگربرد
 .دناوتیم هدش نارگید
 
 یــلدمھ
  .رگید صخش کی  هزیگنا و تاساسحا ،  تیعضو کرد و ییاسانش ھب ندوب رداق
 
 نداد رایتخا
 میظنت ھعیرذ و مدرم ینادردق ھعیرذ راک نیا .دشاب راذگرثا یپورگ ای یدرف مسق ھب یسک یگدنز یالاب  ھک میمصت لورتنک ندروآ تسدب

 تیلاعف ای هرمزور یاھ تیلاعف رد یچ تیلوغشم .دھدیم یعامتجا یاھ تیلاعف رد کارتشا هزاجا ار مدرم ھک دیایم تسدب یاھ راتخاس
 یضعب یالاب ار لورتنک ساسحا کی ات دھدیم تردق ار مدرم و هدومن کمک یعامتجا یناور تمالس یاقترا رد ،یمیلعت ای یحیرفت یاھ
  .دنروایب تسدب هرابود ارناش یدنمدوس و قلعت ساسحا و یگدنز بناوج زا
 قالخا
 و حیحص تخانش موھفم ھب تبسن ھملک نیا .دشابیم یرایعم ھیحور عون کی و هدوب یگدنز بوخ و تسرد لوصا لماش حالطصا نیا

 .دشابیم هدننک یضار یگدنز ای  ندرک شزرا اب ندرک یگدنز  ،"بوخ یگدنز کی" قالخا یزکرم ھبنج .دشابیم رتعیسو طلغ
  
 دیدش یناور راشف
 زا یکی نداد تسدزا ،مداصت کی .دیدرگیم دیدش یناور راشف ھب التبم وا ،دوش ھجاوم ینآ ای دیدش راشف کی ھب صخش کی ھکینامز
 .دش دھاوخ یفطاع نارحب ندمآ دوجوب ببس دنمورین ھعقاو زا رگید عون کی ای ھلمح کی زا نتفای تاجن ،هداوناخ یاضعا

 گوس
 ساسحا کی گوس .دشابیم ناش هداد تسدزا یاھیزچ زا هرثأتم صخش کی ییاھر نآ فدھ ھک دشابیم یکاندرد اما یعیبط ھسورپ کی

 کی گوس ھک دوشیم ھتفگ .دشابیم صخش کی زا ندش ادج و صخش کی ندش کردال ای صخش کی نداد تسدزا دروم رد درد دیدش
  .دنکیم ساسحا ارنآ یفوتم صخش دروم رد هدنامزاب صخش ھک دشابیم یا ینالوط قشع
 
 هدننک کمک یگتسخ
 .دھدیم ناشن یفطاع یگتسخ  ساسحا اھنا ھکینامزراکاضر کی ای دنمراک کی ھک یمیالع
  

 ھجوت مدع ای تلفغ
 تانیرمت ،نؤسم طیحم ،تحارتسا ،یبط تبقارم ،ھیبرت و میلعت ،سابل ،اذغ ،هاگ هانپ دننام لافطا یداینب تایرورض ندومن هدروآرب مدع
  .تبظاوم و ینابرھم و ھفطاع ،تراظن ،یکیزف
 
 ییافش ریغ تاملاکم
 هآ دننام یظفل ریغ یاھ زاوآ و هرھچ نایب ای تاراھظا ،یمسج تاکرح دننام دریگیم تروص تاملک زا هدافتسا نودب ھکیتاملاکم مامت
  .تسا توافتم مھ زا گنھرف رھ ھب رظن تاملاکم نیا .ندز کسفن ای ندیشک
  
  راطقمھ تیامح
 تیامح ار وا ھکیصخش اب حطس نیع رد ھکیصخش یارب کمک ندومن مھارف
 ،مارتحا ،یلدمھ ،ینارگن :لماش یدیلک رصانع .دشاب ھتشاد رارق دنکیم
 ،یراکمھ ،یھورگ راک ،حضاو یاھ شقن ،رثؤم تاطابترا و ندینش ،دامتعا

 .یراک براجت ثحب ،تالکشم لح
  
 یکیزف یراتفر دب
 صخش دشاب ھتشاد رارق دامتعا لباق و  فقوم کی رد صخش کی ھکینامز
 و تل ھعیرذ الثم .دنک دیدھت ندرک یمخز ھب ای دنک یمخزً ادصق ار رگید
  .ندز دگل ای ندز یلیس ،ندناتخوس ،نداد ناکت ،ندرک بوک
 
 )PTSD( ھثداح زا دعب یناور تاشوشت
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 زواجت ،یکیزف یاھ زواجت ،یماظن یاھ گنج ،یعیبط ھعجاف دننام دوشیم عقاو یناور هدننک تحاران ھعقاو کی بیقعتب ھک یلمعلا سکع
 روصت و راکفا ،باوخ رد ھثداح هرابود ندومن ھبرجت دننام یضارعا لماش نیا .تایح هدننک دیدھت دب ھثداح ،هدافتساؤس و سومان ھب
  .دشابیم ناھج اب طباور ندش مک و یناور یسح یب ،ھعقاو ررکتم
 یتظفاحم لماوع
 .دھدیم شھاک تالکشم و جنر اب ندش ھجاوم نیح ار یناور دیدش جیاتن لامتحا نآ ھعیرذ و هداد یناور ششوپ کی ار مدرم ھکیلماوع
 ای یبھذم یوق دیاقع نداد و تانعنع و گنھرف ظفح ،بظاوم ھعماج ای هداوناخ کی ھب یگتسباو زا دنا ترابع هدننک تظفاحم لماوع
 یتظفاحم لماوع زا یضعب .دھد وا یارب ار صخش کی دوخ زا رت تردقرپ و رتگرزب زیچ کی ھب یگتسباو ساسحا ھک یسایس هروکفم
  .دشابیم هداوناخ زا نوریب و هداوناخ رد یعامتجا تیامح و ناگرزب اب یفطاع رادیاپ طباور زا ترابع لافطا یارب
 
 یرورپ ناور ای یناور شزومآ
 هدننک کارتشا ھب نآ فدھ .دیامن هرادا ار یگدنز هرمزور یاھ تیلاعف ات دنکیم زکرمت دارفا تیفرظ تیوقت یالاب ھک یشزومآ ھقیرط کی
 مزیناکیم ،هدنھد جنر عاضوا ربارب رد ناش هداوناخ یاضعا و دوخ یاھ لمعلا سکع کرد دروم رد مدرم یھاگآ تیوقت زا ترابع ناگ
 شلاچ زا ولمم یگدنز رد تالکشم اب ندش ھجاوم تھج رگید یاھ تصرف و عبانم ،اھ یگتسیاش ،اھ تراھم ،ھلداجم هدننک کمک یاھ
 .دشابیم اھ جنر و اھ
  
 یــناور 
 رد ھک دزاسیم صخشم ار یا هدیدپ ای ھسورپ ،ھعقاو کی حالطصا نیا .ناسنا غامد ھعلاطم – دشاب ھتشاد یغامد ءاشنم ھکیزیچنآرھ
  .دیایم دوجوب دارفا نھذ
 
 
  Psychological First Aidیناور لجاع یاھ کمک
 ،ینارگن ،یلدمھ اھنآ ھب هدومن مھارف ییادتبا تامولعم هرثأتم صخش یارب ھک دشابیم اھناسنا یداینب تیامح کی یناور لجاع کمک
  .دھدیم دامتعا و مارتحا
   Psychosocialیعامتجا یناور
 لماش یناور داعبا .دنکیم ریثآت نارگید یالاب ھک دشابیم صخش کی یعامتجا و یناور داعبا نایم هوقلاب طباور ھب قلعتم یعامتجا یناور
 ھکبش و هداوناخ ،طباور لماش یعامتجا داعبا .دشابیم صخش کی یاھ لمعلا سکع و تاساسحا ،راکفا و یفطاع ،یلخاد یاھ ھسورپ
 .دشابیم تانعنع و روتلک و یعامتجا یاھ شزرا ،یعامتجا یاھ
  
  Psychosocial Supportیعامتجا یناور تیامح
 یتیامح یاھ تیلاعف ساسا .دشابیم صخش کی یعامتجا و یناور تاجایتحا یوگخساپ ھک تسا مادقا زا ترابع یعامتجا یناور تیامح
 رد دیاب یعامتجا یناور تیامح ھک دراگن یم یسیلاپ نیا .دشایم نآ )2003 لاس( یناور تیامح یسیلاپ انامھ یللملا نیب نویساردف
 مھارف وجتسج رد دیاب یعامتجا یناور تیامح یاھ تیلاعف .دوش مغدم تدم زارد یفاشکنا یاھمارگورپ رد و لجاع یوگ خساپ تایلمع
 ھعقاو تاریثأت لباقم رد  ھنالاعف خساپ ات دنیامن ششوک مدرم و هدوب ھعماج رد یعامتجا یناور تیامح هرابود داجیا و تاطابترا یزاس
  . دنھدب ینارحب
 
 )PSP( یعامتجا یناور تیامح ھمانرب
 ھبرجت ناش ی�دنز ار ینارحب ھعقاو ھکینامدرم یارب تامدخ ندومن مھارف ھعیرذ یعامتجا یناور هافر دوبھبزا ترابع ھمانرب نیا فدھ
-یعامتجا( مدرم نایم طباور و )- یناور( یدارفنا یفطاع یاھ لمعلا سکع نایم ھک ار یا ھحاس ھمانرب نیا .دریگیم تروصدنا هدومن
 یاھ ھمانرب دننام ددرگیم ھیارا رگید یاھ ھمانرب و اھ تیلاعف زا یئزج کی ثیحنم تیامح ارثکا .دھدیم رارق فدھ دروم دراد دوجو )

 رد خساپ و یگدامآ دوبھب ،ینارحب تاعقاو ربانب یعامتجا یناور یاھ لمعلا سکع دروم رد یھاگآ داجیا هدنریگربرد نآ تامدخ .یحص
 دشابیم ناراکاضر و نادنمراک ھب کمک و یدوبھب .عماوج و دارفا تمواقم جیورت ،ھعجاف کی ربارب

 یعامتجا یناور یتمالس ای هافر .
 و یناور لماوع طسوت یتمالس نیا .دشابیم صخش کی تفرشیپ رگنایب ھک تسا یتبثم تیعضو کی یعامتجا یناور هافر ای یتمالس
  .دوشیم رثأتم یعامتجا
 
 Psychosomatic یمسج یناور
  .دوشیم نایب درد ای یکیزف تالکشم ھعیرذ یناور تالکشم ھکینامز
 
 ھثداح زا دعب یناور تاشوشت
 .دینک ھظحالم تسا هدیدرگ ھیارا ھثداح زا دعب یناور تاشوشت دروم رد ھکیتاحیضوت ھب افطل
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 یدوبھب
  .دشابیم یعامتجا یناور یتمالس ۀرابود ندروا تسدب اب شیپ ھب تکرح ھسورپ کی یدوبھب ،راوشد ھلحرم کی ندومن یرپس زا دعب
 
 ییارگ بقع ای تشگرب
  رتکچوک لفط کی راتفر ھب گرزب لفط کی راتفر ھک نیا حیرشت یارب حالطصا نیا .تسا تفرشیپ داضتم – نتفر بقع ھب ،تشگرب
 کی ھکیغلاب صخش .دنکیم عورش شتسد تصش ندیشوچ ھب ھلاس 12 لفط کی ھکینامز لاثمروطب دشابیم هدافتسا لباق زین ددرگیمرب
 و دروخرب و هداد تسدزا ار لھاک صخش کی ثیحنم دروخرب و ندرک رکف ییاناوت تقؤم تروصب زین دنکیم ھبرجت ار ینارحب ھعقاو
  .دوشیم دای ییارگ بقع مانب زین نیا – دنکیم زاغآ ار ھنالفط تاکرح
 
  Resilence تمواقم
 .دشاب هدش بیرخت ای دشاب ھتفرگ رارق شلاچ رد نآ یلبق نزاوت ھکیتروصرد دیدج نزاوت کی ظفح روظنمب و تالکشم و اھ شلاچ اب ھلداجم رد صخش کی ییاناوت
  .دوشیم فیصوت "یلوا تلاح ھب تشگرب" تیلباق موھفم ھب رثکا
  
 ینامرد دوخ
 .هریغ و یباوخیب ،درد ،بارطضا نوچ رگید تالکشم یاوادم روظنمب )تاج ھیودا ،لوکلا دننام( داوم زا هدافتسا
  
 ییادج بارطضا
 ناشن دوخ زا ،ناش زیزع رگید ای نیدلاو زا ندش ادج نیح ار ناوارف بارطضا نآ طسوت لفط کی ھک دشابیم یناور لمعلا سکع کی
 .دنھدیم
 

 یسنج هدافتساؤس
 و رتکچوک صخش کی ،لھاک صخش کی ای ناوجون صخش کی ،رتاناوت ای رتگرزب لفط کی ھک دوشیم عقاو ینامز یسنج هدافتساؤس
  لھاک صخش کی اب یسنج لمع ھب تیاضر  ناناوجون و لافطا .دھدیم رارق هدافتسا دروم یسنج دصاقم یارب ار دوخ زا رت تردق مک
 لافطا زا ار تیلوفط نیریش هرود و هدرب نیبزا ار دامتعا یسنج هدافتساؤس .دنتسین رادروخرب یفاک کرد ای تردق زا اھنآ نوچ ھتشادن
  .دوشیم دای یسنج رامثتسا مانب لمع نیا ،دنکیم دوخ یعامتجا ای یداصتقا عفن زا هدافتساؤس لھاک صخش کی ھکینامز .دنیچیمرب
 
 کیدزن براقا

 ای راکمھ کی ،تسود کی ای دشاب هداوناخ وضع نکمم صخش نیا .دشاب ھتشاد تیمھا ام یارب و هدوب مھم رایسب ام یارب ھکیصخش
  .دناوتب هدروآ ریغت هام یگدنز رد ھک دشاب یرگید صخش
 یعامتجا
  .مدرم نایم طباور

 شنت ای راشف
 مھ رب ھلداجم عبانم و اضاقت نایم نزاوت ھکینامزو هدوب یکیزف ای یفطاع شلاچ کی ربارب رد لمران لمعلا سکع ای خساپ کی راشف
 و شاب هدامآ تلاحب ار ام ھک دراذگیم شیامن ھب ار هدننک کیرحت یاھ شلاچ نازیم فرط کی رد یناور راشف .دیایم دوجوب  دروخب
 و هداد خساپ ار دوخ یاھ اضاقت دنناوتیمن دارفا نآ رد ھک دنکیم نایامن ار یطیارش نازیم فرط رگید رد و هداد رارق ناتشگنا الاب ارام
  .دنوشیم ھجاوم یمسج ای یناور تسکش ھب تیاھن رد
 
 از شنت کرحم
 دنناوتیم از شنت نیکرحم ای یناور راشف ناگ هدنروآ دوجوب .دوش شنت ای یناور راشف داجیا ھب رجنم ھک یفنم ای تبثم ریغت ھنوگرھ
 تلاح ،فیاظو ریغت ،تاعزانم زا دنا ترابع یناور راشف ناگ هدنروآ دوجوب ای شنت کرحم یجراخ لماوع .دنشاب یلخاد ای یجراخ

 دوجوب یلخاد لماوع .هریغ و تیمرحم ظفح مدع ،هدننک تحاران ترارح ھجرد ،ادصورس ،اذغ تیدوجوم مدع ،ھعیاض ،بارخ یحص
 .هریغ و یگنشت ،یگنسرگ ،درد ،اھ لمعلا سکع ،تاساسحا ،راکفا زا دنا ترابع یناور راشف هدنروآ
  
 یتیامح یاھ پورگ
 یوادت ضوع ھب دیابن اھ نمجنا نیا .دنھد رارق یلمع و یفطاع تیامح دروم ار رگیدمھ دنناوتب ناگ هدننک کارتشا نآ رد ھکیئاھ نمجنا
 شزومآ ییادتبا لکشب یعامتجا یناور تیامح شخب رد ھک دوش یربھر و لیھست یصخش طسوت دناوتیم یتیامح یاھ پورگ .دوش هدافتسا
  .دیامن یتحار ساسحا تیلؤسم وچمھ نتفریذپ یارب و ھتشاد ربص و یلدمھ ،هدید
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 یتیامح تاطابترا .
 خر تیعضو دروم رد ارشیوخ ینارگن ،ھتفرگ رظن رد ار مارتحا ،نانیمطا،یلدمھ دیاب هدید بیسآ صخش اب یتیامح طابترا نامز رد 
  دیرادب راھظا هداد

 هدنامزاب صخش رد هانگ ساسحا
 اھنآ .دنا هدرم نارگید ھکیلاح رد دنا هدرب تمالسب ناج ینارحب ھعقاو زا ارچ ھک دنشابیم ریحتم ھتفای تاجن ای هدنامزاب صاخشا ھکینامز
 ناشدوخ رگا ھک دننکیم رکف ای دوش یریگولج کانملا ھثداح نیزا ات دندرکیم یراک دیاب ای دننکب یراک کی دنتسناوتیم ھک دنراد رواب
 .دوبیم رتبوخ دندرکیم توف

 موادت ای اقـــب
 مدرم طسوت ھکیئاھ متسیس ھک درادیم نایب حالطصا نیا .دناوتب هدش ظفح نیعم دح کی رد ھک تسا یتلاح کی ای ھسورپ کی تیصوصخ
  .دشاب دوخ بقارم دناوتیم تدم یچ ات متسیس کی ھکنیا ای دناوتیم ھتفرگ رارق رثؤم هدافتسا دروم ھنوگچ تسا هدش داجیا
 
 ضیضرت ای بیسآ
 ھک نیا فیرعت .دشاب هدمآ دوجوب یفطاع دیدش ھلمح ثعاب زا ھک دوشیم هدافتسا یناور ای یکیزف بیسآ کی حیضوت یارب حالطصا نیا
 دروم زین "یعمج بیسآ" حالطصا تاقوا یضعب .دوشیم تانعنع و گنھرف ھب ھتسباو و ینیع ریغ دھدیم لیکشت یچ ار ضیضرت
  .دورب نیبزا اھنآ تاطابترا و هدرب جنر ینارحب ھعقاو ثعاب زا ھعماج یمامت رگا دریگیم رارق هدافتسا
 
 یریذپ بیسآ
 رد ندومن یگدنز دننام دھد شھاک هدننک ناشیرپ طیارش ھب ندش ھجاوم اب ھلداجم رد ار صخش کی ییاناوت ھک یلماوع زا ھلسلس کی
 دنناوتیم عماوج .یلبق یاھ بیسآ براجت و هداوناخ تیامح مدع ،یعامتجا یاھ ھکبش تیدوجوم مدع ،یکیزف و ینھذ یاھ ییاناوتان ،رقف
 و فیعض یعامتجا یراک یاھ ھکبش ،هدننک تیامح و یگدامآ یاھ متسیس تیدوجوم مدع الثم دنشاب ریذپ بیسآ زین لیذ دراوم ثعاب زا
  .تبرغ و ناوتان
 
 ریذپ بیسآ یاھ پورگ
 ،تیباید ای رکش یرامیب ،زولکربوت ،زدیا و یو یآ چیا دننام( یحص یاھ شلاچ اب ھک ددرگیم هدافتسا مدرم زا یھورگ نایب روظنمب ارثکا
 هدروخلاس دارفا ،ناناوجون و لافطا ،دنشاب ھتشاد یمسج یاھ ییاناوتان ای و ینھذ یاھ یرامیب ھکیدارفا ،دننکیم یگدنز )ناطرس و ایرالم
  .تیلقا یاھپورگ و دننکیم یگدنز رقف رد ھکیمدرم ،ھفیظو یب صاخشا ،نانز ،ریپ و
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 رتشیب تاعلاطم یارب داھنشیپ
 عامتجا حطس رد یعامتجا یناور تیامح زا یی ھصح کی ھک یشزومآ عبانم ید یس رد ھکیئامنھر باتک کی .یعامتجا یناور تالخادم
 یشزومآ ھتسب کی .دشابیم
 
 یعامتجا یناور تیامح و ینارحب تاعقاو 1 لصف

Advances in Disaster Mental Health and Psychosocial Support 
  .دشابیم ناتسودنھ و نیطسلف ،ناتسناغفا ،نیپیلف ،ناریا ،نانبل ،اکنالیرس زا تاقیقحت و یکیرویت بلاطم هدنریگربرد دلج نیا

Prewitt, J.et al (2006). Voluntary Health Association of India Press 
 

Handbook of International Disaster Psychology 
Volume 1 – 4, Edited by Reyes, G. and Jacobs, G.A. (2006), Praeger Publishers 

 
IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings 

 یاھنابز ھب .یرارطضا تالاح رد مدرم یعامتجا یناور یتمالس دوبھب و ظفحت یارب اھ لمعلا سکع داجیا و حرط یارب دومنھر
 .تسا دوجوم زین یویناپسھ و یبرع ،یوسنارف

Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007). Geneva 
 www.humanitarianinfo.org/iasc 

 
IASC Guidelines – Checklist for field use 

  .دشابن نکمم اھ دومنھر لمکم ندومن ھعلاطم ھکینامز یرارطضا تلاح کی ییادتبا ھلحرم رد ھحاس رد هدافتسا یارب IASC یاھدومنھر
Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2009)  

www.humanitarianinfo.org/iasc 
 

The Sphere Project 
  .تسا هدش ھمجرت یسور و یبرع ،یویناپسھ ،یوسنارف یاھ ناسل ھب ،یشزومآ داوم و امنھر باتک

Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, c/0 IFRC, Geneva (2004) 
www.sphereproject.org/content/view/27/84/lang,English 

 
Psychosocial Interventions: A handbook 

 )2009( یعامتجا یناور زکرم تاراشتنا .یعامتجا یناور یاھ ھمانرب قیبطت و حرط دروم رد امنھر باتک کی
 
 نآ اب ھلداجم و یناور راشف 2 لصف

Understanding Post-Traumatic Stress: A Psychosocial Perspective on PTSD and Treatmemt 
Edition stJoseph, S., Williams, R. and Yule, W.(1997) John Wiley and Sons, 1 

 
 گوس و ھعیاض – 3 لصف

Grieflink 
 اب دنویپ رد گرم الثم ،ھفلتخم نیوانع دروم رد تامولعم قاروا یواح .ھعماج و نیصصختم یارب گوس دروم رد یتینرتنا عبنم کی
 . هدش ھتخانشان گوس و رسمھ نداد تسدزا ،یرامیب
. www.grieflink.asn.au 

 
Journey of Hearts 

 ھکیئاھنآ تیامح و عبانم ندومن مھارف یارب ریواصت و اھرثن ،یرعاش ،ینامرد ناور ،یبط رصانع هدننک لصو یتینرتنا عبنم کی
  .دنا هدومن ھبرجت ار ھعیاض

www.journeyofhearts.org 
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Journey of Hearts 
 ھکیدارفا یارب تیامح و عبانم ندومن مھارف تھج ریواصت و اھرثن ،یرعاش ،ینامرد ناور ،یبطرصانع هدننک بیکرت یتینرتنا عبنم کی

  .دنشاب هدومن ھبرجت ار یا ھعیاض
www.journeyofhearts.org 

 
Living with Grief After Sudden Loss: SuicideT Homocide, Accident, Heart Attack, Stroke 

Doka, K.J. (ed) (1996). Washington D.C. Hospice Foundation of America 
 

Mourning in different cultures 
McGoldrick M, Almedia R, Hines PM, et al. (1991). In Walsh F., McGoldrick M., (Ed.), Living Beyong Loss:  

Death in the Family. (pp.176-206) New York: W.W. Norton & Company 
 
 ھعماج حطس رد یعامتجا یناور تیامح–4 لصف

Pschosocial Support in Emergencies WHO (2003) www.who.int/mental_health/emergencies/en/ 
 

Psychosocial Support to Large Numbers of Traumatised People in Post-Conflict Societies: An Approach 
to Community Development in Guatemala 

Anckermann, S., Dominguez, M., Soto, N., Kjaerulf, F., Berliner, P., Mikkelsen, E.N.; Journal of Community 
and Applied Social Psychology, 15, 136-152 

 
Rising from the Ashes: Development Strategies in Times of Disaster 

Anderson, M.B. and Woodrow P.J. (1998). Cologrado: Westview Press.  
 

Serving the Psychosocial Needs of Survivors of Torture and Organized Violence 
Berliner, P. & Mikkelsen, E.N. (2006), in Gil Reyes & Jerry Jacobs (eds.) Handbook of Disaster Management. 

Praeger Publishers. 
 

Sexual and gender-based violence against refugees, returnees and internally displaced persons: 
Guidelines for prevention and response 

UNHCR (2003). www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3f696bcc4.pdf 
 
 هدننک تیامح تاملاکم و اھ وگتفگ ،یتخانش ناور ھیلوا یاھ کمک –5 لصف

First Aid and Psychological Support: The Value of Human Support when Life is Painful 
Background paper. Simonsen, L. & Lo, G (2002). International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies 
 

Psychological First Aid and Other Human Support  A guide for non-professional support 
Knudsen, L., Hogsted, R. & Berliner, P. (1997). Danish Red Cross, Copenhagen 

 
 لافطا –6 لصف

Grief in Children – A Handbook for Adults 
2 Rev Ed edition.  تیمورحم ربارب رد ار لافطا یاھ لمعلا سکع طیارش رگید و یلبق براجت ،هداوناخ ھنوگچ ھک دنکیم نایب دلج نیا 

  .دزاسیم رثأتم یگدیدغاد و
Dyregrov, A. (2008). London: Jessica Kingsley Publishers 

 
Helping Children Affected by Natural Disasters 

Short instructions for parents, teachers, health workers, community workers and others 
child.org/resources/pdfs/ctcdisasters.pdf-to-www.child 
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Prevention in motion: An educational workshop on the prevention of abuse, bullying and harassment 
for adults who work with children and youth 

Fairholm, J. & Ferguson, P., (2005). Vancouver: Canadian Red Cross. 
REPSSI لافطا نایم تاعزانت و رقف ،زدیا و یو یآ چیا یعامتجا یناور تاریثأت شھاک روظنمب ھک هدوب یعافتنا ریغ یوقطنم داھن کی 

 .دنکیم راک اقیرفا بونج و قرش روشک 13 رد ناناوج و
 www.repssi.org/ 

 
Working with Children, Adolescents and Families after Trauma – A Handbook of Practical Interventions 

for Clinicians 
Dyregrov, A. & Regel, S. (2006). Oxford: Elsevier Health Sciences 

 
World Report on Violence against Children 

 Pinheiro, S. (2006). New York: United Nations .تسا دوجوم زین یبرع و یوسنارف ناسل ھب
www.violencestudy.org 

 
 ناراکاضر و نادنمراک تیامح –6 لصف

Antares Foundation 
  .دشابیم تسودرشب و یفاشکنا یاھ داھن رد تبقارم و نادنمراک تیامح و هرادا تیفیک دربشیپ نآ تیرومأم ھک یعافتنا ریغ داھن کی

www.antaresfoundation.org/ 
 

Emergency Support Network 
  راکمھ تیامح و ینارحب تاثداح ربارب رد شنکاو دروم رد یبلاطم اب یتینرتنا عبنم کی

www.emergencysupport.com.au 
 

Establishing and maintaining Peer Support Programs in the Workplace 
Robinson, R. & Murdoch, P.(2003). Ellicot City: Chevron Publishing 

 

Headington Institute – Care for Caregivers Worldwide 
 دادما نانکراک یارب یعامتجا یناور تیامح یارب اھ لوکوتورپ و تارایعم لومشب ناسر دادما نانکراک یارب یتینرتنا عبنم کی
 ناسل رد ھک ناسر دادما نارگراک یارب ینارحب ثداوح و ضیضرت دروم رد یشزومآ سروک کی و ییامزآ دوخ رازبا ،یناسر
  .تسا دوجوم یویناپسھ و یلاگترپ ،یوسنارف ،یبرع

www.headington-institute.org 

Stress and Anxiety Management Manual 
 ظفح و تقو هرادا ،ریغت یاھ شقن ،نآ اب ھلداجم یگنوگچ و یگدزتشحو و یناور راشف ،بارطضا دروم رد امنھر باتک
 نزاوت

Malley, G. (2003). Hampshire Fire and Rescure Service 
www.hantsfire.gov.uk/stressmanual.pdf 

 
 یعامتجا یناور تیامح دروم رد یشزومآ رگید یاھ دومنھر

CABAC: Psychosocial Rehabilitation of Children Affected by Armed Conflict and/or Violence. A 
Manual for Semi- and Non-Professional Helpers 

IFRC Rference Center for Psychosocial Support. 
http://psp.dk/  psp.drk.dk/ 

graphics/2003referencecenter/cabac.pdf 
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Community-Based Psychosocial Services in Humanitarian Assistance: A Facilitator’s Guide 
 تسا دوجوم زین یوسنارف ناسل ھب

Swedish Church Aid. Version 2 May 2005. Retrieved January 23, 2008 from: 
www.svenskakyrkan.se/psychosocialservices 

 
Helping to Heal – A Red Cross Methodology for Psychosocial Care 

 نارحب ،یناور راشف دروم رد یاھ لصف یواح .ناراکاضر یارب امنھر باتک کی و ناگ هدنھد شزومآ یارب دومنھر کی
 ھب کمک ،صاخ یاھ تیرورض اب مدرم یھورگ ،یناسر کمک ییادتبا یاھ تراھم ،گوس و ھعیاض ،بیسآ ای ضیضرت و
  .اھشسرپ و ییادز جنشت و ناگ هدننک کمک

  .)2006( رمحا لالھ و خرس بیلص تیعمج یللملا نیب نویساردف و اکیمج خرس بیلص
 

HIV Prevention, Treatment, Care and Support – A Training Package for Community Volunteers 
  .)WHO )2006 و SAFAIDS ،رمحا لالھ و خرس بیلص تیعمج یللملا نیب نویساردف
 

Post-Emergency Phase Psychosocial Support Training Manual 
 و اھ درم ،اھ مناخ ،ناناوجون ،لافطا اب اھ پاشکرو یارب اھ لصف یواح ھک هدیدرگ داجیا ھحاس نیلؤسم یارب دومنھر نیا
  .دشابیم نیدلاو

Pakistan Red Cressent, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 
Danish Red Cross, ECHO (2005). 

 
The Refugee Experience, Psychosocial Training Module 

 یعامتجا یناور تایرورض ھب خساپ رد ھناتسودرشب یاھ کمک نانکراک یارب یعامتجا یناور شزومآ تعاس 30
  .نیرجاھم

Loughry, M. and Ager, A. (Eds.) (2001). Refugee Studies Center, University of Oxford 
Earlybird.qeh.ox.ac.uk/rfgexp/rsp_tre/particip/part_01.htm 

 
The IASC Guidelines for Gender based Violence Interventions in Humanitarian Emergencies 

 یسنج تنوشخ رب شنکاو و یریگولج یالاب زکرمتم
www.humanitarianinfo.org/iasc 

 

 

 


