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 :قیقحت رد امش قوقح
 دنریگ یم مھس یرابجا ترجاھم قیقحت رد ھک یدارفا یارب یتاعالطا ھگرب 

 
 شوگ ھب ار دوخ یادص ات دزاس یم دعاسم ار تصرف نیا امش ھب یتاقیقحت هژورپ کی رد تکرش
 تقو ای دشاب ھتشاد ربرد ھنیزھ ،دشاب دنیاشوخان نات یارب دناوت یم ،رگید یوس زا اما ،دیناسرب نارگید
 ھگرب نیا .دشاب ھتشاد نات یارب یدنیاشوخان ساسحا یحور ای یمسج رظن زا ای و ،دنک عیاض ارنات
 .دنک یم نایب ار امش قوقح و هدومن حیضوت ار یدیلک تاحالطصا یتاعالطا
 

 
 ھناھاگآ تیاضر ،ھنابلطواد
 هژورپ کی رد دیھاوخ یم ایآ ھک دیریگب میمصت دیناوت یم امش طقف ھک تسا ینعم نادب نیا
 .ریخ ای دینک تکرش یتاقیقحت
 .مینک ھیزجت رت کچوک یازجا ھب ار نیا دییایب
 

 
 نات تکرش زا عانتما و – دیریگب میمصت دوخ رایتخا اب دیناوت یم امش ھک تسا ینعم نیا ھب ھنابلطواد
 یا هدمع یایازم ھنوگ چیھ نات تکرش رد قفاوت ،نیارب هوالع و ،درادن لابق رد تازاجم ھنوگ چیھ
 .درادن نات  یارب )یلوپ تفگنھ غلابم لیبقزا(

 .دیدرگ یمن عونمم تامدخ ای اھالاک زا امش ،قیقحت رد تکرش زا عانتما لیلد ھب •
 ،دینک تکرش قیقحت نیا رد ھک دنک ھیصوت امش ھب نامزاس ای یتلود ماقم ،صخش کی رگا یتح •

 مھ زاب ،قیقحت رد امش کارتشا مدع دوجواب .دیتسین روبجم راک نیا ماجنا یارب امش مھ زاب
 .دیشاب یم عبانم و تامدخ نامھ قحتسم

 
 دوش یم ھتساوخ ھچ امش زا ،تسیچ هرابرد قیقحت ھک دینادب دیراد قح امش ھک تسا ینعم نیا ھب ھناھاگآ
 .دنشاب یم یچ نآ رد تکرش یلامتحا تارطخ و ایازم و ،دینک راک ھچ ھک

 .دوش یم ھتساوخ امش زا یزیچ ھچً اقیقد و دشک یم لوط تدم ھچ قیقحت ھک دیسرپب دیاب •
 ھب دیناوت یم ھنوگچ و ،دوش یم ھتشاذگ کارتشا ھب قیقحت ھنوگچ ھک دینادب دیراد قح امش •

 .دینک ادیپ یسرتسد قیقحت جیاتن
 ھمجرت دیناوت یم زاین تروص رد .دیراد ،دیمھف یم ھک ینابز ھب ار تاعالطا نیا قح امش •

 .دینک تساوخرد ار نآ یھافش ای یبتک
 امش رایتخا رد ار )سردآ لیمیا ای سامت هرامش( یسامت تاعالطا دیاب )هدننک قیقحت( ققحم •

 ھکیتروص رد .دینک هدافتسا اھنآ زا دیناوتب ینارگن ای لاوس نتشاد تروص رد ات دھد رارق
 تاعالطا زا هدافتسا اب ھک دیناوت یم ،دیھدن ھمادا ارنآ و هدومن کرت ار قیقحت نیا دیھاوخب
 .دیھد عالطا یسامت

 .دینک حرطم ار شیوخ لاوس دیشاب ھتساوخ ھک ینامز رھ دیراد قح امش •
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 .دینک یم تقفاوم تکراشم اب تحارص ھب امش ھک تسا ینعم نیا ھب تیاضر

 ای لاسدرخ دارفا زج ھب( دھد ناشن تیاضر امش زا یگدنیامن ھب دناوت یمن سک چیھ •
 تیاضر صوصخ رد تاعالطا تفایرد یارب ؛دنراد یدودحم یتخانش ییاناوت ھک ینالاسگرزب
 .)دینک ھعجارم ریز شخب ھب ،دراوم نیا رد

 رد تکرش اب ھک دھد ناشنً امسر ات دینک اضما ار یمروف ھک دوش یم ھتساوخ امش زاً الومعم •
 ندرکن ای ندرک اضما دروم رد یریگ میمصت زا لبق دیراد قح امش .دیا هدرک تقفاوم قیقحت
 ارنآ ،یرگید صخش رھ ای ھعماج یاضعا ،ددجم ناکسا نانکراک ،ناتسود ،ناکیدزن اب ،مروف
 .دھد ھئارا امش ھب ار نات هدش اضما مروف زا )یا ھخسن( لقن دیاب ققحم .دیراذگب نایم رد

 ریذپ ناکما ھشیمھ رما نیا .دیھدب یھافش تیاضر ضوع رد دیناوت یم دیھد یم حیجرت رگا •
 .دراد هدننک قیقحت (REB) 1 قیقحت تایقالخا دروب یاھ یدنمزاین ھب یگتسب و تسین

 قیقحت مامتا ھب مزلم امش و – دیھد فارصنا قیقحت زا دیشاب ھتساوخ ھک ینامز رھ دیناوت یم •
 زا کی چیھ زا ھک دینک تساوخرد دیراد ار قح نیا ،دیراد فارصنا ھب میمصت رگا .دیتسین
 .دریگن تروص هدافتسا امش تاعالطا

 ،قیقحت زا یصاخ شخب رھ رد تکرش ای صاخ لاوس رھ ھب نداد خساپ زا دیناوت یم نینچمھ •
 .دینک عانتما

 
 
 
 
 ،دودحم یتخانش یاھ ییاناوت یاراد ای لاسگرزب نس ریز درف کی ھک تسا نیا یانعم ھب تیاضر
 کارتشا ھمادا یارب دیاب زین تسرپرس ای نیدلاو ،دراوم نیا رد .دنک مالعا تکرش یارب ار دوخ تقفاوم
 .دراد یمسر مھ و یدوخ تیاضر ھب مھ زاین نیا ،رگید ترابع ھب .دنھد هزاجا ،قیقحت رد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لوصا تیاعر زا نانیمطا یارب ار یتاقیقحت یاھ هژورپ یسررب ھفیظو ھک تسا قیقحت داھن رد یا ھتیمک )REB( قیقحت تایقالخا دروب 1

 .دنک راک ،قیقحت رد امش قوقح یاقترا و تیوقت یارب دیاب  REB.دراد هدھع رب ،دنس نیا رد جردنم ققحم یقالخا
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 ققحم کی ھک تسا ینعم نیا ھب ندوب ھنامرحم و یصوصخ میرح ظفح یارب امش قح
 ییاسانش قیقحت رد ار امش یاھ خساپ ای امش تیوھ دناوت یمن امش حیرص هزاجا نودب
 :داد حیضوت اھنآ دروم رد دیاب ھک یتاحالطصا زا یخرب .دنک
 

 
 .تسا دوخ ھب طوبرم تاعالطا لورتنک قح و تلاخد ای ذوفن زا ندوب دازآ قح یصوصخ میرح

 ھک ییاج ،دوش ماجنا نووصم و یصوصخ ناکم رد قیقحت ھک دینک تساوخرد دیراد قح امش •
 .دیا هدرک تکرش قیقحت رد امش ھک دننادب ای دنک ییاسانش ار امش دنناوتن نارگید

 ای دیوش ییاسانش و صخشم قیقحت یاھ ھتفای رد دیھاوخ یم ایآ ھک دینک باختنا دیراد قح امش •
 امش رگا یتح ،دنک هدافتسا امش یلصا مان زا دناوتن نکمم ققحم ،دراوم یضعب رد .ریخ

 ییاسانش قیقحت نیا رد ار یرگید دارفا تیوھ دناوت یم رما نیا اریز ،دینک تساوخردً احیرص
 .دنوشن ییاسانش دنداد حیجرت ھک دنک المرب و

 .دش دھاوخ هدافتسا ،قیقحت نیا زا هدمآ تسد ھب تاعالطا زا ھنوگچ ھک دینادب دیراد قح امش •
 ھعلاطم یاھ ھتفای دروم رد دیناوت یم ھنوگچ ھک دنھد حیضوت حضاو ھنوگ ھب دیاب ناققحم •

 .دینک بسک تاعالطا
 
 
 .تسا یصخش تاعالطا زا تظافح یانعم ھب ندوب ھنامرحم

 یسرتسد نآ ھب رگید دارفا ات دیامن یروآ عمج نووصم ناکم کی رد ار تاعالطا دیاب ققحم •
 .دنشاب ھتشادن

 یسرتسد اھنآ ھب یسک ھچ و دوش یم هریخذ تدم ھچ امش تاعالطا ھک دینادب دیراد قح امش •
 .دراد

 .دناسر شورف ھب ای دھد ثلاث صخش ھب ار تاعالطا نیا درادن هزاجا ققحم •
 نارگید ھب ندناسر بیسآ ای یرازآدوخ ھب طوبرم تاعالطا دناوت یم ققحم ،دراوم یضعب رد •

 تیدودحم نینچ حوضو ھب دیاب تیاضر مروف رد .دنک شاف ،دوخ یقالخا ھفیظو ناونع ھب ار
 ،دیشاب ھتشاد یم کش دروم مادک صوصخ رد رگا .دوش صخشم ،تیمرحم دروم رد ییاھ
 ھک یتاعالطا مامت )ریز ھب دینک هاگن( ندنام سانشان رب ھک دیراد قح نینچمھ امش !دیسرپب ارنآ
 .دینک رارصا و یراشفاپ ،دوش یم یروآ عمج امش دروم رد
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 سیلوپ ھب ینوناق دھعت ناونع ھب ار ھنامرجم یاھ تیلاعف دناوت یم ققحم ،دراوم یخرب رد •

 تیمرحم دروم رد ییاھ تیدودحم نینچ حوضو ھب دیاب تیاضر مروف رد .دھد شرازگ
 نینچمھ امش !دیسرپب ارنآ ،دیشاب ھتشاد یم کش دروم مادک صوصخ رد رگا .دوش صخشم
 یراشفاپ ،دوش یم یروآ عمج امش دروم رد ھک یتاعالطا مامت ندنام سانشان رب ھک دیراد قح
 .دینک رارصا و

 رد ھک یتاعالطا رھ ھک دیشاب ھتشاد ھجوت دیاب ،نیالنآ یاھ یجنسرظن ھب خساپ ماگنھ •
 یم سرتسد لباق تلود طسوت ،تسا هدش هریخذ هدحتم تالایا دننام اھروشک یخرب یاھرورس
 یصوصخ میرح و تیمرحم یطیارش نینچ رد ھنوگچ ققحم ھک دیسرپب دیراد قح امش .دشاب
 .دنک یم نیمضت ار

 
 
 صاخ یاھ ھتفای نیاربانب ،درادن دوجو هدش ییاسانش تاعالطا چیھ ھک تسا ینعم نیا ھب ندوب سانشان
 .درک بوسنم صخش رھ ھب ناوت یمن ار قیقحت

 هوحن و :دشاب یم ،دش ثحب الاب رد ھک ندوب ھنامرحم یاھ تیدودحم یارب لح هار کی نیا •
 تاعالطا نآ ھک دناد یمن - ققحم یتح - سک چیھ ھک تسا نآ یانعم ھب تاعالطا یروآ عمج
 .تسا یسک ھچ ھب طوبرم

 ناققحم ھنوگچ ھک دیسرپب دیاب ،تسا هدشن مظنم زونھ امش ترجاھم تلاح/تیعضو رگا •
 یاھ ھتفای ،تروص نیا ریغ رد .دننک یم نیمضت ار امش تاعالطا ندوب سانشان عوضوم
 .دھد رارق رطخ ضرعم رد ار امش تسا نکمم قیقحت

 
 
 ھشیمھ امش تینما و تزع ،هافر ھک تسا ینعم نیا ھب ندناسرن بیسآ یارب ققحم دھعت
 .دوش یم ھتفرگ رظنرد
 

 
 یتحاران ھک دیراد ار قح نیا ،دیدرک یتحاران ساسحا قیقحت دنیارف نایرج ھطقن رھ رد رگا •

 .دینک وگزاب ققحم ھب ارنات
 ھک یرگید صخش ھب دیاب ار عوضوم نیا ،دنک یم داجیا یتحاران ساسحا امش یارب ققحم رگا •

 وضع ،ددجم ناکسا دنمراک ،هداوناخ یاضعا زا یکی ،تسود لیبق زا( دیراد دامتعا وا ھب
 تیاضر مروف رد دیاب سامت تاعالطا نیا .دیریگب سامت ققحم REB اب دیاب و دییوگب )ھعماج
 و اھ نوتنھوپ ھمھ .دینک وجتسج تنرتنیا رد ار تاعالطا دیناوت یم ای .دوش هداد ناشن ،ھمان

 .دنتسھ ھباشم یاھ ھتیمک ای REB یاراد اھ ھناخافش
 راتفر امش اب ی ھنوگ ھب و دریگ تروص دروخرب نات یارمھ مارتحا اب ات دیراد قح امش •

 .دوش  ھتشاذگ جرا ،امش یموق و یبھذم ،یگنھرف خیرات ھب ھک دریگ تروص


