




؟ما هداتسیا اجک رد



 اب دونشخ هداوناخ کی 0یوصت
 دنمتیاضر و طاشن اب ییاضعا

 ؟تسا یلکش هچ



هدنلاب هداوناخ ربارب Hد هتفشآ هداوناخ

دوخ شزHا ؛دراد دوخ دروم رد درف هک یدیاقع و تاساسحا

طابترا ؛دنریگ یم راک هب نارگید اب دوخ روظنم لاق>نا یارب دارفا هک یشو7

 یگداوناخ ماظن ؛دنراد دوخ لامعا ماجنا و 7اکفا ناFب یارب دارفا هک یا هدعاق

 عامتجا اب دنوQپ ؛دننک یم رارقرب طابترا هناخ زا نوFKب نارگید اب دارفا هک یشو7



هتفشآ هداوناخ

 نFیاپ دوخ شز7ا

تسردان یتسار هب و مهبم ،میقتسم ریغ طابترا

تخاونکی و 7اگزاسان و حو7 یب و کشخ یاه هدعاق

شنزKس و مشخ ندرک مارآ و سرت ساسا رب عامتجا اب دنوFپ



هدنلاب هداوناخ

 الاب دوخ شز7ا

هنامیمص و حKfص و حضاو ،میقتسم طابترا

رFیغت شوختسد و یضتقم ،یناسنا ،فاطعنا لباق یاه هدعاق

شخب دیما و nاب عامتجا اب دنوFپ



؟تسیچ هTQش امش هداوناخ



 اه شسرپ نیا هب

:دیهد خساپ

؟دینک یم یشوخ ساسحا نات هداوناخ رد یگدنز \ا رضاح لاح رد ایآ

*

 هک یناسک اب ،ناتسود اب 0ضاح لاح رد هک دینک یم ساسحا ایآ
 الباقتم زین نانآ و دH\aو یم دامتعا نانآ هب و دHaاد ناشتسود

؟دینک یم یگدنز دنراد نانیمطا امش هب و دنراد ناeتسود

*

؟تسا زیگنا ناجیه و دنیاشوخ ندوب امش هداوناخ زا یوضع ایآ



تسا قلعت ساسحا و قشع هرا7oد یگدنز مامت

ار Kگید زیچ ای دننک یم باخ>نا اری7nوKهم و قشع ای مدرم همه

ام یگدنز تیفیک دوبهب Hد اه هطبار مهس



دنا هدرک باخ>نا تسرد

دننک یم باخ>نا اری\Hو0هم و قشع یتقو



 سپس

رگید ناسنا کی اب ندش کKfش

تسا نامدوخ هب قشع ،قشع نیلوا



دارفا طباو7 تیفیک هب دراد مات یگتسب

یدنملاس و یلاسنایم یاه لاس رد یگدنز تیفیک



یدنملاس و یلاسنایم نارود رد ام همه تالکشم

یعامتجا ییاهنت یفطاع ییاهنت



ییاهنت نیا یلصا لماع

کچوک یعامتجا و یگداوناخ هکبشکچوک یعامتجا و یگداوناخ هکبش



 و یفطاع ییاهنت
 یnیچ هچ اب یعامتجا

دراد یگتسبمه

ینهذ– یKکف درکلمع•

یناجیه میظنت و قلخ•

ییوشانز هطبار درکلمع•

ناو7 تمالس•



یا هفرح یاه تفرشQپیلامیاهدروآتسد

ق0ب و قH\ 0پیاه هناخترهش

 نیا رa\ لماوع هک دهد یم ناشن اه شهوsپ
دننک یمن مک ار ساسحا



:دراد دوخ نو7د رد رصنع هس )عامتجا و هداوناخ رد( بوخ هطبار عون ره

یناسنا طباوH هرتسگ و حطس لوnن

 راوشد طیارش رد رFیغت و ی7اگزاس یارب یفاک یKیذپ فاطعنا .۱

 )یمالک ریغ و یمالک( هحلاصم و هرכاذم ییاناوت .۲

)یتخانش ،یساسحا ،یمالک( یلدمه نداد ناشن ییاناوت .۳



یوضع ودیاه هطبار Hد تالکشم



تالکشم صیخشت

دایتعاعونرهوتنرeنیا،لکلاوداومهبیگدولآ.۱

رگیدایفلع،شیشح،لگ،داوم،بوKشمطبترمروطهبنیجوnnامادکره
.دنکهدافتساردخمداوم

موسرفنیگدولآ.۲

هطبارهتشذگردایونونכامههکدشابهطبار7دیسکابنیجوnnامادکره
.تساهتشادیسنجویفطاع

یندبتنوشخوهTQنتهبدیدهت.۳

ایودنا تنوشخلهاهکدنهدبناشندوخی7اتفرهقباسزانیجوnnامادکره
.دنکلباقمفرطیnاسدودحمایتنوشخهبدیدهت

یدارایHاکب0aف.۴

شبKfفایدیوگبغو7دیKگیدهباتدنکشالتیداراروطبنیجوnnامادکره
.دوKنولشا هنالوئسمریغراتفرهکدهد

ییوشانز طباو7 7د یمس هناشن راهچ



؛مینک یم لمح دوخ اب نامدوخ هیلوا هداوناخ و ی7دپ هناخ زا هک یتالکشم و لئاسم .۱

یکدوک نارود براجت تارثا .۲

)یبای تیوه( نایصع و یشکرس هدیچFپ و هدننک جیگ هرود .۳

تردقهعزانم زا یشان یدیماان و یگدروخرس .۴

 هطبار نتفای نایاپ Hد میقتسم روطب هک یلماوع
دنراد تکراشم و 0یثات هیلوا یقشع و یفطاع



 مهم یاهو0ملق
هنادهعتم هطبار

لغش هب طوKoم تاعوضوم•

تغارف تاقوا•

یلام لئاسم•

ل�نم یاهراک و فیاظو•

یفنم تاساسحا و 7اکفا هرا7oد وگتفگ•

یسنج تالماعت•

فطاوع و تاساسحا زاربا•

رگیدکی هداوناخ اب هطبار•

بهذم•

ی7وKپدنزKف•



کرتشم یگدنز یساسا یاهو0ملق رد مهم یاه ی�ژیو

اه ز0م و دح

لe0نک- تردق

یHاذگ هیامرس



صخشمیاه ز0م و دح

 ،دنک لمع راتخمدوخ و لقتسم روطب دناوت یم نیجوn nا کی Kه دح هچ ات
رگیدکی یگدنز یاه هبنج مامت رد تلاخد و تכارش = ربارب 7د



تردق رد تכارش

nذوفن رفن کی :ای دنریگ یم مه اب ار تامیمصت یا هجرد هچ ات نیجو 
دراد ییاهن میمصت رب یKتشFب



یHازبا یHاذگ هیامرس

لیماف و ناتسود اب هطبار ،ل�نم یاهراک ماجنا ،لوپ



یفطاع یHاذگ هیامرس

اه هدیا و تاساسحا ناFب ،یفنم عیاقو هرا7oد ندز فرح ،رکف و Kظن لدابت



ینعی باخeنا یHو�ت هاگن زا قشع

دهعت



ینعی دهعت

ی7ادافو•

قیوشت•

یمرگلد•

تیامح•

نداد شوگ•

ندرک تبحم•

وگتفگ و هرכاذم•

ندمآ رانک•



متقشاع

مدهعتم وت هب
=



لباقم فرط یاهزاین و اه هتساوخ هب هجوت نودب قشع

 .تسا دوخ لاح و ساسحا هب دهعت

.تسایهاوخدوخ یعون نیا و



یوضع ود هطبار یدونشخ

میلستهلاسم لح

بانتجا شاخرپ

هحلاصم

 هدروآرب نازیم
 ندش

اوخ
رط هتس

باقم ف
ل

نم هتساوخ ندش هدروآرب نازیم



 یگدنز یاه ی�ژیو
ملاس و دونشخ کرتشم

هنافصنمروطبتردقردتכارش.۱

نشوHیاهز0مودحیاربتیفرظ.۲

۳.\aهدنیآوهتشذگیاجبنالاواجنیاردنتس

درفرهیاه باخeناهبمارتحا.۴

یطابترایاه تراهم.۵

فطاوعوتاساسحانتشاذگنایمرد.۶



یفـــــیک تقو

یوضع ود یگدنز 7د ت�ثم هفطاع و تیمیمص شیازفا لماع



یفیک تقو عاونا

درم nن

دنزKف



یفیک تقو یاهرایعم

لاعف

مه اب اهنت

بترم روط هب



یفیک تقو \ا تسردان تشادرب ای مهوت

ندز فرح

یسنج هطبار

ندروخ اذغ



یفیک نامز نانمشد

داقeنا

ییارچ  شسرپ

یدرف نQب تالکشم ندیشک شQپ



لمعلاروتسد

 هنافصنم یاوعد
نارسمه

 .دینک باخ>نا ار بسانم نامز و ناکم•

 .دnfادناین قیوعت هب ار ی7وخلد و یتحاران•

 .دیشاب قداص و حKfص ،هدوشگ•

 ینشو7 هب ار دینک لصف و لح دیهاوخ یم هک یعوضوم و لکشم•
 .دینک صخشم

 .دیوKن هرفط و دینک زکرمت عوضوم رب•

 .دینک شوگ بوخ )لباقم فرط( ناترسمه هب•

.دیا هدFנش ار تسا هتفگ وا هچنآ قیقد روط هب هک دینک دFیات•

 .دینک ی7اددوخ ناترسمه هبهنافصنمان و طوKoمان هلمج زا•

 .دینکن زاب ار یمیدقیاه مخز•

 .دیشاب نونכا و لاح نامز 7د•



لمعلاروتسد

 هنافصنم یاوعد
نارسمه

 قلعت امش هب اهنآ .دKfیذפب ار ناتدوخ راکفا و تاساسحا تیلوئسم•
 .دیهدن رارق دوخ تاساسحا و 7اکفا لوئسم ار ناترسمه ،دنراد
 یKگید هدهع رب ار د7fاد هک یساسحا و دینک یم هک یKکف تیلوئسم
 .د7fاذگن

 .دینک بانتجا زیمآ هغلابم میمعت زا•

 .دFیاین هاتوک ناتدوخ قوقح زا و دیشاب هتشاد یKیذپ فاطعنا•

 .دینکن اوعد نآ داوم و لمعلاروتسد نیا رس رب•

 ریغ طیارش و اه تیعقوم ،دKfیگب ناسآ تسا ریذپ ناکما هک ییاج•
 .دKfیگن یدج یلیخ ار ی7وKض

 مشخ نتسشن وKف یارب هلصاف ای شمارآ نامز کی ،تشاد ناکما ر�ا•
 هب صخشم نامز 7د اددجم هک دینک نFیعت و د7fاذگب بضغ و
 .دnfادرפب عوضوم

 ،یمالک ریغ ،یناno ،یمالک( ی7اتفردب ای تنوشخ عون ره زا هراومه•
 .دینک ی7اددوخ )... و ه�Fنت ،دیدهت



دشابکHaات دیاش هدنیآ

:تسانشوH ام فیلکت اما

زا و ندnaگرب Hایتخا هب هاگنآ و نتفای ،نتسج

ندنکفا یپ ییو7اب شیوخ نتشیوخ


