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تیسنج رب ینتبم تنوشخ ۀیضق ءاشفا زا دعب ینابرق اب لماعت

 یدیلک میهافم :1 همیمض

 اه نیا هک اجنآ زا .دریگ تروص هجوت یساسا میهافم هب دیاب شزومآ ۀئارا رد
 تایوتحم لیمکت یارب یلیصفت عبانم کنیل ،دنتسه یا هدیچیپ تاعوضوم
 .تسا هدش هئارا دومنهر نیا

 یفاضا عبانم و یشزومآ یاهرازبا :2 همیمض

 رب زکرمتم یطابترا یاه تراهم دروم رد یشزومآ داوم ۀیهت یارب یفاضا عبانم
 ینابرق
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 نآ رد هک ییاه هنیمز و اهروتکس مامت رد هناتسودرشب نادنمراک زا تیامح یارب هارمه دومنهر رانک رد دیاب عبنم نیا
 رب ینتبم تنوشخ یطابترا صخش ای سانشراک لیبق زا) تیسنج رب ینتبم تنوشخ هب یگدیسر نالوئسم
 .دوش هدافتسا ،دنرادن روضح (تیسنج رب ینتبم تنوشخ عاجرا ریسم ای تیسنج

 مامت زا دارفا ریاس و نارظان ،اه پورگرس ،یکینخت ناگدننک گنهامه ،همانرب ناریدم زا دنترابع دومنهر نیا نابطاخم
 یارب .دنراد هدهع هب ار هحاس لنوسرپ یزاس تیفرظ و تراظن ،تیریدم تیلوئسم و هتشاد یهباشم شقن هک اهروتکس
 دروم نیا رد ار هحصلا ظفح ناگدنهد ءاقترا دناوت یم دومنهر نیا زا هدافتسا اب هحصلا¬¬ظفح و بآ ۀمانرب ریدم ،لاثم
 ناش یارب ار تیسنج رب ینتبم تنوشخ ۀیضق ینابرق کی رگا ناش¬ۀنازور یاه تیلاعف لالخ رد هک دهد شزومآ
 .دنهد ماجنا دیاب یراک هچ دنک ءاشفا

:تسا هدش یحارط لیذ فادها یارب یدیلک تاکن و اه مایپ ۀئارا یارب دومنهر ر نیا

نات ۀمانرب یارب تابیترت و یگدامآ .1 

 تیلاعف ماجنا لالخ رد تیسنج رب ینتبم تنوشخ ناینابرق زا تیامح یگنوگچ دروم رد نات میت شزومآ  .2 
ناش ۀرمزور یاه

 قابطنا نات یلحم طیارش اب تیسنج رب ینتبم تنوشخ سانشراک اب یگنهامه رد ار هارمه دومنهر ات دوش یم هیصوت
 یساسا میهافم یاج و تسین ناراگزومآ یارب عماج دومنهر کی عبنم نیا .دیهد شزومآ نآ دروم رد ار نات یراک میت و هداد
 یمن ار تیسنج رب ینتبم تنوشخ دروم رد یناسر یهاگآ و شزومآ ۀمانرب ای تیسنج رب ینتبم تنوشخ هب طبترم
 نامزاس نادنمراک یارب تیسنج رب ینتبم تنوشخ هب یگدیسر نالوئسم طسوت دیاب شزومآ عون نیا هکلب دریگ
 شزومآ دنمزاین نآ اب ندرک راک و دریگ یم هرهب یناور هیلوا کمک بوچراچ زا دومنهر نیا .دوش هئارا هناتسودرشب یاه
 .دشاب یمن یناور هیلوا کمک دروم رد یلبق شناد ای



 نوصم یاه همانرب حرط :یگدامآ
 اب تیسنج رب ینتبم تنوشخ ناینابرق هب بسانم و نوصم شنکاو
 یساسا ،دوش یم یشوپ مشچ نآ زا هک دنچره هلحرم نیا .دوش یم زاغآ یگدامآ
 .دیآ یم رامش هب تیسنج رب ینتبم تنوشخ هب شنکاو رد هلحرم نیرت

 هدنامزاب درف یارب هک تسا هتکن نیا مهف زا ترابع یگدامآ یلصا فده
 اجنیا رد .دراد دوجو ییاه هنیزگ هچ تیسنج رب ینتبم تنوشخ زا
 ،پورگرس ،همانرب ریدم ناونع هب امش هک یدراوم هب مینک یم هراشا
:دیهد ماجنا دیناوت یم ییارجا نادنمراک رگید ای یکینخت سانشراک

 نالپ کی حرط .1 ۀلحرم
 دوجوم تامدخ هب ار ینابرق دیناوت یم روطچ هک دیهد صیخشت  .1 

.دیرگنب ار 2 ۀحفص .دیهد عاجرا

 رد تیسنج رب ینتبم تنوشخ ناسانشراک اب ها رمه  .2 
 لدابت یارب ییاه لکوتورپ هچ هک دینک دییأت ناتروشک
 ای تیسنج رب ینتبم تنوشخ لثم یا¬هثداح دروم رد تامولعم
 یارب .دراد دوجو ،دنهد یم خر ناناوجون و لافطا یارب هک یثداوح
 نات نامزاس رد یکینخت ای یلم ناراکمه هب رتشیب ییامنهر
 .دینک هعجارم

 هب طبترم یاه لمعلازرط و اه لکوتورپ تیدوجوم زا  .3 
  .دیروآ لمعب نانیمطا یسنج رازآ و رامثتسا زا یریگشیپ
 رد ییامنهر هب رداق دیاب یلحم ۀناتسودرشب یگنهامه متسیس
.دشاب هنیمز نیا

 رطخ شهاک یاه هفلؤم دیناوت یم روطچ  هک دیهد صیخشت  .4 
 دوجوب نات ۀمانرب بوچراچ رد ار تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 رب ینتبم تنوشخ یاهدومنهر رد .دیشخبب دوبهب ای دیروآ
 شخب هب IASC ای ینامزاس نیب یربهر نیب ۀتیمک تیسنج
  دینک هعجارم نات یراک روتکس هب طوبرم
(http://gbvguidelines.org).

 نامزاس رد ای و ناتروشک ای هقطنم رد هک دیهد صیخشت  .5 
 طبترم تامدخ تفایرد یارب هنیزگ نیرخآ یسک هچ نات
 هک یطیارش رد هک تسا تیسنج رب ینتبم تنوشخ هب
 یلمع ییامنهر ار امش دناوت یم دیتسین نآ تیریدم هب رداق
 نآ تیریدم هب رداق هک یطیارش و اهویرانس زا یضعب .دنک
 :دشاب لیذ دراوم لماش دناوت یم دیتسین

 تنوشخ زا هدنامزاب لافطا ۀدنرادربرد هک ییویرانس  •  
؛دشاب یم تیسنج رب ینتبم

1؛دشاب یم یرابجا یهد شرازگ ۀدنرادربرد هک ییویرانس •  

 رطخ ضرعم رد ینابرق یگدنز نآ رد هک ییویرانس  •  
؛دراد رارق یروف

 ای دوخ هب تسا نکمم ینابرق نآ رد هک ییویرانس  •  
؛دناسرب بیسآ نارگید

 :ندناسرن بیسآ
 طبترم تامولعم
 اب ار ینابرق هب
 کیرش یسک
دینکن
 دینک دیکأت نات میت یارب
 تینما و تیوه دیاب هشیمه هک
 ءاشفا زا یراددوخ اب ار ینابرق
 ای یتیوه و یصخش تامولعم
 ،اهنآ ۀزاجا نودب هثداح تایئزج
 یصخش تامولعم .دینک ظفح
 لماش تیوه ۀدننک ءاشفا ای
 مان ،تبث ۀرامش ،ینابرق مان
 خیرات ،تنوشخ ۀدنوش بکترم
 ،راک لحم سردآ ،هناخ سردآ ،دلوت
 نامز ،اهنآ لافطا بتکم سردآ
 یم هریغ و هثداح عوقو لحم و
.دنشاب
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 یهاگآ دوجوم تامدخ زا :2 ۀلحرم  .2
دیشاب هتشاد

 رب ینتبم تنوشخ سانشراک کی هب هشیمه  
 رد هک دیبایرد ات دینک هعجارم تیسنج
 نکمم دنچره .تسا دوجوم یتامخ هچ نات ۀحاس
 رب ینتبم تنوشخ یطابترا صخش تسا
 نات ۀحاس رد یهد عاجرا ریسم ای تیسنج
 دراد دوجو یرگید تامدخ ،دشاب هتشادن دوجو
 وا یاهزاین و ینابرق یارب دناوتب دیاش هک
 رد دیاب هناتسودرشب نادنمراک .دشاب دیفم
 تاعامتجا رد دوجوم یاه تیامح و تامدخ دروم
 دیاب .دنشاب هتشاد دیدج تامولعم رظن دروم
 هچ رگید حوطس و عامتجا حطس رد هک مینادب
 ای میت ،نامزاس حطس رد .تسا دوجوم یتامدخ
 و یزکرم دارفا ییاسانش یارب نات ۀقلح
 ،دنراد تامولعم تامدخ نیا دروم رد هک یطابترا
 تحص ،یحص نادنمراک دننام) دینک راک
 .(یتظافح نادنمراک و یناور تیامح ،یناور

 ،یزیچ هچ ،یسک هچ) هناگراهچ تالاوس :عبانم  
 ،اهروتکس ای اه هقلح ناربهر ،(تقو هچ و اجک
 تاسلج ،یناسر تامولعم یاه تیاس بیو
 و یندم ۀعماج یاه نامزاس ،یلحم و یلم یگنهامه
 ای یتلود تامدخ ناگدننک هضرع ،نز قوقح
 روما رد یراک پورگ ای یعرف ۀقلح ،یلحم
 ،تیسنج رب ینتبم تنوشخ هب طبترم
 ،UNHCR، UN OCHA یتامولعم لاترپ
humanitarianresponse.info.

 یروادشیپ و اه هیضرف :3 ۀلحرم  .3
دینک یسررب ار نات یصخش یاه

 شیارگ ،تیسنج زا رظنفرص یصخش ره  
 ،یندم تلاح ،یتیسنج تیوه ،یسنج
 ،داژن ،هلیبق ،موق ،نس ،تیلولعم تیعضو
 بکترم ار تنوشخ یسک هچ هکنیا ،بهذم
 تسا نکمم ،تنوشخ باکترا طیارش و هدش
 .دنک هبرجت ار تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 تسودرشب یاه¬ناسنا ناونع هب ام ۀفیظو
 مامت یاهزاین و قوقح هب نتشاذگ مارتحا
 یروادشیپ و هیضرف عون ره زا رودب دارفا
  .تسا

 ۀرود و یحص تامدخ
ناینابرق یارب ”نیکلک“
 ۀنیمز رد تسا نکمم یحص زکارم زا یضعب
 72 لالخ رد یو یآ چا زا یریگشیپ و یوادت
 هتساوخان یگلماح زا یریگشیپ و تعاس
 تیفرظ ،هثداح عوقو زا دعب تعاس 120 فرظ
 امش تیلوئسم ای شقن .دنشاب هتشاد ار مزال
 ناگدنامزاب یارب ایآ دیجنسب هک تسین نیا
 یحص تامدخ تیسنج رب ینتبم تنوشخ
   هک تسا مهم ،لاح نیا اب .ریخ ای دشاب یم دوجوم
 یحص تامدخ تیدوجوم ۀربارد ینابرق هب هشیمه
.دیهدب تامولعم نات ۀحاس رد

 هداد ینابرق هب دوجوم تامولعم مامت هک ینامز
 تسا ینابرق دوخ تسد هب باختنا هاگنآ ،دش
 تامدخ هب یسرتسد نوچ ،دریگب میمصت هک
 تیزم .دراد ار دوخ صاخ تارطخ مه و ایازم مه یحص
 و یوادت زا یدنم هرهب ،یتبقارم تامدخ یوجتسج
 هک تسا نیا رد نآ رطخ .تسا تبثم یحص جیاتن
 تیفیک یاراد ای دشابن دوجوم تسا نکمم تامدخ
 نکمم تامدخ ناگدننک هضرع ؛دشاب ینییاپ
 دراو بیسآ ینابرق هب ای دنشاب انتعا¬یب تسا
 یم هک دوش شاف تسا نکمم ینابرق رارسا ؛دننک
 رتشیب هچ ره بیسآ ضرعم رد ار ینابرق دناوت
.دهد رارق
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 نات یراک میت هیجوت و شزومآ
یشزومآ داوم و یهیجوت یاه تشاددای ندرک هدامآ
 ناتروشک رد تیسنج رب ینتبم تنوشخ یراک پورگ اب .دینک هعلاطم ار رظنم سپ و هارمه دومنهر  .1 

 رب ینتبم تنوشخ یگنهامه مزیناکم رگا .دیوش سامت هب یکینخت تیامح و ییامنهر یارب
.دیروایب یور تظافح روتکس ای هقلح هب ،تشادن دوجو یطابترا صخش ای تیسنج

.دیزاس کیرش نات میت اب هسلج لوط رد ات دیشاب هتشاد یطابترا صاخشا و تامدخ زا تسل کی .2 

 هعجارم 2 و 1 همیمض رد هدش هداد عاجرا عبانم هب ناکما تروص رد و دینک رورم تقد هب ار هارمه دومنهر  .3 
 ینابرق رب زکرمتم لوصا و تیسنج رب ینتبم تنوشخ یساسا میهافم زا ار نات¬مهف ات دییامن
.دیشخبب دوبهب

 ره یارب هدننک کارتشا 25 رثکادح .درک دنهاوخ کارتشا شزومآ رد یناسک هچ هک دینک نییعت  .4 
 هضرع زا یگدنیامن یارب یروتکسدنچ یاه میت اب ندرک راک تیزم هب .دوش یم داهنشیپ هسلج
 لکوتورپ رب زکرمت یارب هناگادج نامزاس کی نورد رد ندرک راک تیزم ای تامدخ فلتخم ناگدننک
 .دینک هجوت ،نامزاس نآ صاخ یهد شرازگ یاه مزیناکم و عبانم ،اه

 اما) دوش هتفرگ هرهب نانآ ۀبرجت زا ات دینک یروآ عمج ار نادنمراک یاهویرانس ،تشادن یرطخ رگا  .5 
 ویرانس ندوبن ییاسانش لباق زا ات دیهد ماجنا تایئزج رد رییغت اب و مان رکذ نودب ار راک نیا
 .(دیوش نئمطم

 قابطنا نات ناگدننک کارتشا تیعضو و هحاس رد دوجوم تایضتقم و طیارش اب ار نات یادنجآ  .6 
 دنچ لکش هب ای یهیجوت ۀسلج کی) دینک نییعت ار شزومآ ۀئارا یارب راتخاس نیرتهب .دیهد
.(زور دنچ لوط رد هسلج

 یلحم طیارش اب نآ بسانت و طابترا زا ات دیهد لیدعت ار 2 همیمض رد هدش هئارا داوم و اه نیرمت  .7 
.دیوش نئمطم

 ینتبم تنوشخ ناسانشراک هب اه لیثمت و یدروم تاعلاطم یارجا و یحارط یارب :”لماک زور“ ۀنیزگ  .8 
.دینک هعجارم راکمه یاه نامزاس نایم رد ای و نات نامزاس رد تیسنج رب
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:تیلاعف
دینک هئارا ار یدیلک یاه مایپ •
میهافم ندرک نشور و یپورگ ثحب  •

 :عبانم و اهرازبا
یدیلک میهافم .1 همیمض •
یلیمکت عبانم و یشزومآ داوم .2 همیمض •
رکرام و تراچ پلف •

یدیلک یاه مایپ
 هک یرتچ موهفم کی ؛تیسنج رب ینتبم تنوشخ فیرعت  4

 ماجنا صخش لیم فالخرب هک یرابنایز لمع ره هب دراد هراشا
 ینعی) یباستنا یعامتجا یاه توافت رب ینتبم و دوش
 هک یلامعا فیرعت نیا رد .دشاب نانز و نادرم نایم (تیسنج
 ،دننک یم دراو درف هب ینهذ ای یسنج ،یکیزف جنر ای بیسآ

 زا درف ندرک مورحم عاونا رگید ای رابجا ،لامعا نیا هب دیدهت
 ای یمومع ۀزوح رد دنناوت یم لامعا نیا .دنشاب یم لماش یدازآ
 .دنهد خر یصوصخ ۀزوح

 رب ینتبم تنوشخ :تیسنج رب ینتبم تنوشخ عاونا  4
 مامت .دشاب یسنج ای یفطاع ،یکیزف دناوت یم تیسنج
 و یدج یاهدمایپ یاراد تیسنج رب ینتبم تنوشخ عاونا
 فلتخم عاونا یارب اما دنشاب یم صخش یارب تدم ینالوط
.میشاب هتشاد یتوافتم یاه شنکاو هب زاین دیاش تنوشخ

 رب ینتبم تنوشخ :تیسنج رب ینتبم تنوشخ یاهدمایپ  4
 یعامتجا و یکیزف ،یحص ،یفطاع یاهدمایپ یاراد تیسنج
 تیسنج رب ینتبم تنوشخ ءاشفا هب شنکاو رد .دشاب یم
 وا ندادرارق اب ینابرق هب رتشیب بیسآ ندرک دراو زا دیاب
 عامتجا بناج زا رتشیب تنوشخ ای یماندب ،ماقتنا ضرعم رد
 هک یراک ره ای ینابرق ندرک تمالم اب ای ینابرق ۀداوناخ ای
 .مینک یراددوخ ،دنک یم ینابرق لبق زا رتشیب ار وا

هیجوت و شزومآ ۀسلج یادنجآ و یدیلک یاه مایپ
 نامز تدم .دوش هداد رییغت نات میت یاهزاین و طیارش هب هجوت اب دناوت یم هک دوش یم هئارا ادنجآ زا هنومن کی لیذ رد
 هتفه 3 ای 2 لالخ رد تعاس 7 ای لماک زور کی هارمه دومنهر دروم رد اه میت هیجوت و شزومآ یارب یلقادح یداهنشیپ
 نامز ادنجآ نیا رد .دوش میظنت هریغ و ییامنهر ،تمدخ لخاد شزومآ نوچمه یفلتخم یاهراتخاس رد دناوت یم هک دشاب یم
 اب زین هزور همین یادنجآ .دوش یم هداد صاصتخا یدیلک لوصا و اه مایپ رتهب مهف یارب ثحب و وگتفگ هب یناوارف
 .تسا هدش هئارا و میظنت میخو یاه نارحب رد ینیع یاه تیعقاو هب هجوت

 لکش هب 2 ۀمیمض رد هدش تسل عبانم زا هدافتسا اب دنناوت یم تاسلج ،دیشاب هتشاد یرتشیب نامز هک یتروص رد
 دوبهب و ناینابرق هب تبسن شخب نایز ۀوقلاب یاه شرگن هب یگدیسر عوضوم هب .دنوش میظنت یرت هدرتسگ
.دریگ تروص یا هژیو یا هجوت دیاب ینابرق رب زکرمتم یطابترا یاه تراهم

:تیلاعف
دینک هئارا ار یدیلک یاه مایپ •

 :عبانم و اهرازبا
رظنم سپ •

یدیلک یاه مایپ
 ۀرابرد یساسا عبانم و تامولعم ۀئارا یهیجوت ۀسلج نیا فده  4

 دنیوگ¬یم امش هب هک تسا یدارفا هب کمک یگنوگچ
 ییاه¬تراهم .دنا هدرک هبرجت ار تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 کمک دنمزاین صخش ره دروم رد درک میهاوخ یفرعم زورما هک
 یم زکرمت ییاه¬تیعضو رب صاخ روط هب اما دراد دربراک
 یم تیسنج رب ینتبم تنوشخ ناینابرق لماش هک مینک
.دنشاب

 تنوشخ ینابرق یوجتسج رد هک تسین نیا امش شقن  4
 بیسآ دناوت یم راک نیا .دیشاب تیسنج رب ینتبم
 نیا رد میهاوخ یم ضوع رد ام .دنک دراو نانآ هب یرتشیب
 یارب دیفم عبنم کی ناوت¬یم روطچ هک مینک تبحص دروم
.دنیآ یم ناتدزن هب کمک یارب هک دوب یصاخشا

 زا و دیشاب هتشاد اونش شوگ کی هک تسا نیا امش شقن  4
 قیقد تامولعم دوجوم تامدخ دروم رد .دینک یراددوخ تواضق
 .دریگب میمصت ینابرق دوخ ات دیهد هزاجا و دیهدب

 تایئزج هب ندرب یپ ،ندرک¬هبحاصم ،نداد تروشم امش شقن  4
 یصخش رظن ۀئارا ای دننکب دیاب هچ هکنیا نتفگ ،هثداح
.تسین

 تیامح و تیاعر ام ۀفیظو ،تسودرشب نارازگراک ناونع هب  4
 عون ره زا یراددوخ و  دنمزاین دارفا مامت یاهزاین و قوقح زا
 .دشاب¬یم نانآ دروم رد ندرک تواضق ای یزادرپ هیضرف

یفرعم    :زور فصن
هقیقد 15

  :لماک زور
عوضومهقیقد 30

تسیچ تیسنج رب ینتبم تنوشخ    :زور فصن
هقیقد 15

  :لماک زور
هقیقد 30

عوضوم
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:تیلاعف
نشیتنزرپ •

 :عبانم و اهرازبا
.5-6 تاحفص یتامولعم ۀحفص و 4 ص ،هارمه دومنهر تراچولف  •

یدیلک یاه مایپ
 هارمه دومنهر یفرعم 4

 رب ینتبم تنوشخ هب یگدیسر لوئسم نام ۀحاس رد ام  4
 تبقارم و تامدخ ناینابرق یارب دناوتب هک میرادن تیسنج
.دنک مهارف یعامتجا

 هک تسا یرگید تامدخ دروم رد تامولعم میراد رایتخا رد هچنآ  4
.دنشاب دیفم ینابرق یارب دنناوت یم

.دینک یرپ هناخ اب هارمه دومنهر رد یتامولعم ۀحفص  4

 کیرش ینابرق اب میناوت یم هک تسا یتامولعم نامه نیا  4
 تسا ینابرق دوخ تسد هب میمصتو باختنا سپس و مینک
 رد) .دنکن هدافتسا تامدخ مادک زا و هدافتسا تامدخ مادک زا هک
 صاخشا و نآ هب یسرتسد یگنوگچ ،دوجوم تامدخ دروم

:تیلاعف
دینک هئارا ار یدیلک یاه مایپ •
تقیقح ربارب رد نیغورد یاهرواب نیرمت •

 :عبانم و اهرازبا
 یارب) 16 ۀحفص و 3... ،2 تاحفص رد هارمه دومنهر یدیلک یاه مایپ  •

(لافطا
روحم ینابرق یاه شرگن رتپچ .2 همیمض  •

یدیلک یاه مایپ
 مامت :دیهد رارق دیکأت دروم ار هناتسودرشب نادنمراک  4

 دارفا زا تیامح هب فلکم و دهعتم هناتسودرشب نادنمراک
 هب تبسن ضیعبت ای ندرک تواضق نودب کمک دنمزاین
:دنشاب یم لیذ دراوم زا رظنفرص نانآ

تیسنج •
یسنج شیارگ •
یتیسنج تیوه •
یندم تلاح •
نس •
بهذم و داژن ،هلیبق ،تیموق •
و تسا هدش بکترم ار تنوشخ یسک هچ هکنیا •
.تسا هتفای باکترا نآ رد تنوشخ هک یتیعضو  •

 زا ،دیشاب هتشاد اونش شوگ کی هک تسا نیا امش شقن   4
 تامولعم دوجوم تامدخ دروم رد ،دینک یراددوخ ندرک تواضق
 شدوخ ینابرق ات دیهد هزاجا و دینک هئارا دیدج و قیقد
.دریگب میمصت

 هب ندرب یپ ،ندرک هبحاصم ،نداد تروشم امش شقن   4
 رظن نداد ای دننکب دیاب هچ هکنیا نتفگ ،هثداح تایئزج
.تسین یصخش

 یساسا لصا سپ .دنراد یتوافتم یاهزاین ناینابرق مامت  4
 ناشدوخ اهنآ هک تسا نیا زا ندش نئمطم و نانآ هب نداد شوگ
.مینک یم هئارا تامولعم ام و دنریگ یم میمصت

 ماجنا لماش هک دینک ارجا ار ینابرق رب زکرمتم درکیور   4
 :دشاب یم لیذ دراوم

 مارتحا لصا عبات دیهد یم ماجنا هک یتامادقا مامت :مارتحا  •
.دشاب ینابرق نأش و قوقح ،اهوزرآ ،اه¬باختنا هب

 یارب ینابرق تینوصم و تینما :تینوصم و تینما  •
 .تسا کی هجرد تیولوا کی نارازگراک و نادنمراک مامت

 ار ناش ناتساد هک دننک باختنا دنراد قح دارفا :تیمرحم  •
  تیمرحم .دنیوگن یسک هچ هب و دنیوگب یسک هچ هب
 ار یتامولعم چیه ینابرق ۀزاجا نودب هک تسانعم نیا هب
..میزاسن کیرش یسک اب

 ره اب هنالداع و ناسکی دروخرب نتشاد :ضیعبت مدع  •
.دراد تیامح و کمک هب زاین هک یسک

نوصم شنکاو و هدننک تیاده لوصا    :زور فصن
هقیقد 15

  :لماک زور
عوضومهقیقد 30

یگدامآ    :زور فصن
هقیقد 15

  :لماک زور
عوضومهقیقد 30
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نداد عاجرا    :زور فصن
تعاس 1

  :لماک زور
عوضومتعاس 5

:تیلاعف
یپورگ ثحب و نشیتنزرپ •

 :عبانم و اهرازبا
 ،(10-9 ۀحفص) نداد عاجرا ماگنه اهدیابن و اهدیاب شخب ،هارمه دومنهر  •

(19 ص) لافطا نداد عاجرا ،(15ص) نداد عاجرا دروم رد تاحیرشت
یدیلک یاه مایپ

 کی اب ًاکرتشم ار شخب نیا :هدننک لیهست یارب تون  4
 .دینک هئارا تیسنج رب ینتبم تنوشخ سانشراک

 .دشاب یم دوجوم تامدخ رگید دروم رد تامولعم ۀئارا امش ۀیلوا شقن  4
 ای دیهدب قیقد تامولعم ینابرق هب ،تشاد دوجو یرگید تامدخ رگا
 .دینک هئارا رتشیب یتحار یارب ییاه هنیزگ

 ،دیشاب قداص ینابرق اب هک تسا مهم ،تشادن دوجو تامدخ رگا  4
 یمن هکنیا زا ،دینک قیدصت ار شا هبرجت نایب رد وا تماهش
 رد و هدرک فسأت زاربا ،دینک وا هب یرتشیب کمک دیناوت
 .دیربب الاب ار ینابرق نأش نکمم یاج ات وگتفگ نایرج

 هک دیشاب هتشاد دای هب .دیهد همتاخ ینابرهم اب ار وگتفگ  4
 لابند و میمصت نتفرگ رد ینابرق زا ندرک تیامح امش شقن
 هتفرگن یمیمصت رگا یتح ،دشاب یم شیاه هنیزگ ندرک
 ای ینابرق هب ررکم نداد تروشم و اه تاقالم ،تاسلج زا .دشاب
.دینک یراددوخ هیسود تیریدم یارب ررکم شالت

 تامولعم ۀئارا نوماریپ ام ینامزاس لکوتورپ وگتفگ متخ زا دعب  4
 یارب تون ... .دینک یریگیپ ار ییاه تیعضو نینچ دروم رد

 .دشاب یم تایئزج ۀئارا یارب یگدامآ دنمزاین :هدننک لیهست

 هتشاد دای هب .دیهدن تامولعم یسک هب هثداح ای ینابرق دروم رد   4
 دیهاوخ یمن اما دیهد ماجنا تسرد ار یراک ره دیناوت یم هک دیشاب
 شوگ .دینک فرطرب ار وا جنر و درد ای دینک تسرد ار عاضوا
 ،کاندرد براجت ضرعم رد ار امش دناوت یم نارگید براجت هب نداد
 ناکت ۀبرجت ناونع تحت هک دهد رارق اهنآ روآ¬جنر ای هدنهد ناکت
 دوخ زا روطچ هک دیشیدنایب نیا هب .دوش یم دای زین یوناث
 هب .دنبای یم هار امش نورد هب تاساسحا نیا نوچ دینک تبقارم
 ،ناراکمه هلمج زا ،دینک هعجارم ناتدوخ یویامح ۀکبش و متسیس
 نمض) ات ،تیسنج رب ینتبم تنوشخ سانشراک ای پورگرس
 تیامح تساوخرد و هداد شرازگ ار عوضوم (ینابرق رارسا ظفح
 هنیزگ هب طوبرم تامولعم :هدننک لیهست یارب تون ...دینک
 تیامح یارب نوصم یاضف نیمأت هلمج زا نادنمراک یتبقارم یاه
.دینک هئارا ار یناور

 ای دیتشاد ینارگن ینابرق یتمالس و تحص دروم رد رگا  4
 ًامیقتسم ار عوضوم ،دوب هدرک تفایرد ار مزال تیامح یو هچنانچ
 ینابرق هب ًامیقتسم .دینک یریگیپ تامدخ ۀدننک مهارف اب
.دینکن هعجارم

 نیا ًاددجم دیاش ،دنک یم لمع یا هخرچ لکش هب تنوشخ هک اجنآ زا  4
 یتنوشخ ضرعم رد مه زاب هک دیوش علطم ای دینیبب ار صخش
 رییغت ار وا ۀبرجت دیناوت یمن امش .تسا هتفرگ رارق رگید
 دروم رد وا یاه هتفگ هب ندرک تواضق نودب دیناوت یم اما دیهد
 هاوخ و دیشاب هدرک تبحص وا اب ًالبق هاوخ ،دیهد شوگ هثداح ره
.دیشاب هدرکن تبحص

:تیلاعف
یپورگ ثحب و نشیتنزرپ •

 :عبانم و اهرازبا
 شوگ و (7 ص) ندرک هاگن ماگنه اهدیابن و اهدیاب شخب ،هارمه دومنهر  •

 هاگن دروم رد تاحیرشت ،(11 ص) ینابرق هزادنا مشچ ،(8 ص) نداد
 و ندرک هاگن ،(14 ص) نداد شوگ دروم رد تاحیرشت ،(13 ص) ندرک
(18-17 تاحفص) لافطا هب نداد شوگ

ینابرق رب زکرمتم یطابترا یاه تراهم رتپچ :2 همیمض •

 تیسنج رب ینتبم تنوشخ سانشراک اب طابترا) لیثمت :لماک زور
*صاخ طیارش هب طوبرم یاه لیثمت یحارط یارب

یدیلک یاه مایپ
 کی اب ًاکرتشم ار شخب نیا :هدننک لیهست یارب تون  4

 .دینک هئارا تیسنج رب ینتبم تنوشخ سانشراک

 ییانتعا یب ،دنک یم هعجارم امش هب کمک یارب هک یسک ره هب  4
.دینکن

.تسا ام لوا هجرد تیولوا ینابرق یاهزاین 4

 هیهت دنس هثداح ای ینابرق زا .دینک ظفح ار نانآ رارسا  4
 ،دیریگن سکع ،دینکن هتشون ار یزیچ چیه ینعی .دینکن
 هب ،دینکن عمج ینابرق اب یپورگ ثحب یارب ار مدرم
 ای نوفلت رد ار وگتفگ زا یشخب چیه ،دیهدن عالطا اه¬هناسر
.دینکن تبث رگید لیاسو

 یم هک یلکش ره هب ار ستاساسحا ات دیهد هزاجا ینابرق هب  4
 تبحص و دنوش مارآ تسا نکمم دارفا یخرب .دنک زاربا دهاوخ

 و دنوش نیگمشخ تسا نکمم رگید یخرب ؛دنناوتن هدرک
 هیرگ ؛دننک تمالم قافتا کی رطاخ هب ار دوخ ؛دنشکب دایرف
 دینک شوگ ینابرق هب .دنروایب یور رگید دراوم هب ای دننک
 دروم رد .دینک کمک ار وا دیناوت یم روطچ هک دیسرپب و
 هک دینک دیکأت ضوع رد هکلب دینکن لاوس هثداح تایئزج
.دیهد یم شوگ ،دیوگب دهاوخ¬یم هک یزیچ ره هب و دیتسه وا اب

 ای امش هک تسا یا¬هنوگب تیعضو ایآ هک دیهد صیخشت  4
 یطابترا دارفا رگید دیاش .دیراد رارق رطخ ضرعم رد ینابرق
 ار ینابرق ویرانس نیا رد دنناوتب هک دنشاب هتشاد دوجو
.دننک تیامح رتهب

 رازآ زا یریگشیپ یاه لکوتورپ :هدننک لیهست یارب تون  4
 رد هک ار یا هطوبرم یاه لمعلازرط رگید و یسنج رامثتسا و
 تامازلا ،تیمرحمیرادزار دودح لیبق زا ،دنراد دوجو ناتروشک
 یفرعم ،لافطا یارب تاظحالم و یهد شرازگ/تامولعم کیرشت
 .دینک

 دنمراک ای رظان کی زا دیهاوخب رگا :دیشاب هتشاد دای هب  4
 زا ادتبا دیاب هشیمه ،دیریگب کمک رگید ۀناتسودرشب
 یسک هچ اب و ارچ هک دییوگب و دیریگب هزاجا ینابرق
 کیرش ار یتامولعم هچ دیهاوخ یم و دینک تبحص دیهاوخ¬یم
 ات درکن تقفاوم ای دوبن تحار ینابرق هچنانچ .دیزاسب
 زا ات دینک کمک وا هب ،دوش هتخاس کیرش یو تامولعم
.دنک هدافتسا هارمه دومنهر جردنم یاهرازبا

 هب هک تسا نیا هناتسودرشب نادنمراک ناونع هب ام ۀفیظو  4
 هیضرف زا و میراذگب مارتحا دنمزاین دارفا یاهزاین و قوقح
.مینک یراددوخ نانآ دروم رد ندرک تواضق و یزادرپ

نداد شوگ و ندرک هاگن    :زور فصن
تعاس 1

  :لماک زور
عوضومتعاس 5
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 یدیلک میهافم :I همیمض

؟تسیچ تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 لیم فالخرب هک یرابنایز لمع ره هب دراد هراشا هک تسا یرتچ موهفم کی تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 .دشاب نانز و نادرم نایم (تیسنج ینعی) یباستنا یعامتجا یاه توافت رب ینتبم و دوش ماجنا صخش
 نیا هب دیدهت ،دننک یم دراو درف هب ینهذ ای یسنج ،یکیزف جنر ای بیسآ هک یلامعا فیرعت نیا رد
 یمومع ۀزوح رد دنناوت یم لامعا نیا .دنشاب یم لماش یدازآ زا درف ندرک مورحم عاونا رگید ای رابجا ،لامعا
.دنهد خر یصوصخ ۀزوح ای

 یاه توافت .دنراد یباستکا ۀبنج هک نادرم و نانز نیب یعامتجا یاه توافت هب دراد هراشا :تیسنج
 مه و دنشاب یم رییغت لباق نامز تشذگ اب ،دنراد یگنهرف ره رد یقیمع یاه هشیر هک دنچره یعامتجا
 ،اه شقن ۀدننک نییعت تیسنج یگنهرف ره رد .دنراد یا هدرتسگ یاه توافت اه گنهرف نیب مه و نورد
 .تسا نانز و نادرم یارب اه تیدودحم و تائانثتسا ،تازایتما ،اه تصرف ،اه تیلوئسم

 و یرارطضا طیارش رد تیسنج رب ینتبم تنوشخ ۀدننک دعاسم لماوع زا ییاه لاثم
یگدشاجیب
گنج هب طبترم تیسنج رب ینتبم تنوشخ دیدج لاکشا ای تادیدهت • 
یساسا یاهیدنمزاین هب نوصم یسرتسد مدع ای ماحدزا ،مرحم تامولعم ءاشفا • 
 ار یدیدج تارطخ ای دنک یم دیدشت ار تیسنج رب ینتبم تنوشخ تارطخ هناتسودرشب یاه کمک حرط  • 

دروآ یم راب هب
مان تبث رد ضیعبت ،دانسا دوبن ،هداوناخ یاضعا زا ییادج • 
رامثتسا ؛دایز یگتسباو و یریذپ بیسآ • 
هناتسودرشب نادنمراک نایم رد هلمج زا تردق دیدج یاه ییایوپ • 

؟تسیچ تیسنج رب ینتبم تنوشخ تلع
؟تسیچ تیسنج رب ینتبم تنوشخ ۀدننک دعاسم لماوع
 زا یسک ره .تسا تردق زا هدافتسا ءوس و یتیسنج یرباربان لولعم تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 ،نامز نیع رد .دننک هبرجت ار تنوشخ تسا نکمم یتیسنج و یسنج یاه تیلقا و نارسپ ،نادرم لیبق
 تیسنج .دنریذپ یم ریثأت تدش هب لورتنک و تازاجم ،یزاس ناوتان ،نادرم تنوشخ زا نارتخد و نانز
 ندش موکحم یاه هویش رب نانچمه هکلب تنوشخ باکترا ۀزیگنا رب اهنت هن ینابرق و هدننک تنوشخ
 .دراذگ یم یاج رب یساسا ریثأت هعماج طسوت نآ هب شنکاو ای تنوشخ

 عوقو هب هک یلماوع .دنک یم لبق زا رتدب ار لکشم کی هک دراد یزیچ ره هب هراشا هدننک دعاسم لماع
 یدایز یاه تیعضو .دنشاب یم توافتم تنوشخ تیعون و تیعمج ،هنیمز رب انب ،دننک یم کمک تنوشخ
 اب .لیذ یرارطضا طیارش رد هژیوب ،دنوش یم تیسنج رب ینتبم تنوشخ دیدشت ببس هک دنراد دوجو
 هک هدرتسگ تامادقا قیرط زا تیسنج رب ینتبم تنوشخ هب یگدیسر تیمها اه لاثم نیا رد ،لاح نیا
.تسا هتفرگ رارق دیکأت دروم ،دنشاب هدش یحارط تارطخ فلتخم عاونا هب نتخادرپ یارب
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continued—یدیلک میهافم :I همیمض

 تیسنج رب ینتبم تنوشخ عاونا
   ؟تسیچ
یسنج تنوشخ
 هک یسنج لمع ماجنا یارب شالت ای یسنج لمع ره هب دراد هراشا
 هزاجا هب رداق هک یصخش هب تبسن ای دشاب صخش لیم فالخرب
 لیذ دراوم لماش یسنج تنوشخ عاونا .دبای باکترا ،تسین نداد
 لیبق زا یصاخشا طسوت یسنج لمع هب رابجا) زواجت :تسا
 ،لافطا یسنج رازآ ،یسنج ضرعت ،(رهوش ای یسنج کیرش
 لثم) تسا تردق هاگیاج رد هک یصخش طسوت یسنج رامثتسا
 .سانجا ای تامدخ ،لوپ لدب رد ای (هناتسودرشب دنمراک

یکیزف تنوشخ
 هتشادن یسنج تیهام هک یکیزف تنوشخ عون ره هب دراد هراشا
 خر یسنج یاکرش نایم طباور رد بلغا تنوشخ عون نیا .دشاب
 یهجوت یب ای تنوشخ فلتخم عاونا رب لمتشم دناوت یم و دهد یم
 تنوشخ یاه لاثم .دنوش یم یکیزف تحارج ای درد ثعاب هک دشاب
 ،ندرک هلیت ،ندرک گفخ ،ندز یلیس ،ندرک بوک و تل :یکیزف
 .حالس عون ره زا هدافتسا ای ندرک ریف ،نتفرگ قدنچ ،ندز گنچ

یناور و یفطاع تنوشخ
 ای یناور بیسآ ای درد ندرک دراو هب دراد هراشا تنوشخ عون نیا
 ًالومعم هک یکیزفریغ شور هب تنوشخ .لباقم صخش هب یفطاع
 یم باکترا تردق هاگیاج رد یصخش ای یسنج کیرش طسوت
 زا یکی یمالک رازآ ،لاثم یارب .دشاب یم فیرعت نیا لماش ،دبای
 .دشاب یم یناور و یفطاع تنوشخ عاونا

یداصتقا ای یعامتجا تنوشخ
 رد هدش هدناجنگ ای یکیزفریغ لکش هب هتفای باکترا تنوشخ
-بیسآ یاه پورگ رگید و نارتخد و نانز هک ییاه یسیلاپ و نیناوق
 یعامتجا یاه تصرف و ییاراد ،یلام تامدخ ،دمآرد هب یسرتسد زا ار ریذپ
 زا هنومن دنچ .تسا فیرعت نیا لماش ،دنزاس یم مورحم تفرشیپ یارب
 تصرف زا ندرک مورحم ای و ضیعبت (1) :زا دنترابع تنوشخ عون نیا
 یحص کمک ،میلعت هب یسرتسد زا ندرک مورحم (2) ؛عبانم ای تامدخ ،اه
 ،هداوناخ یاضعا .تیکلام قح زا ندرک مورحم (3) و یلوپ لاغتشا ای
 عون نیا دنناوت یم مادک ره اه¬نامزاس و اهداهن ،هعماج ،عامتجا یاضعا
 .دنوش بکترم ار تنوشخ

  شخب نایز یتنس لامعا زا یخرب
 هاگیاج ظفح فده اب هچنانچ زین
 هعماج رد نارتخد و نانز تسدورف
 ناونع هب دنناوت یم ،دنوش ماجنا
 رد تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 هنومن دنچ .دنوش هتفرگ رظن
 ۀنتخ :زا دنترابع لامعا نیا زا
 جاودزا ،یرابجا جاودزا ،نارتخد
 .یسومان یاه لتق و لافطا

 یسنج کیرش طسوت تنوشخ
  یگناخ تنوشخ هک
iزا ییوگلا ،دوش یم هدیمان زین 
 نایم ۀطبار رد زیمآ¬فاحجا راتفر
 جاودزا رد هلمج زا یسنج یاکرش
 صخش کی طسوت هک دشاب یم
 و تردق ظفح ای بسک یارب
 رگید صخش رب لورتنک
 عون نیا .ددرگ¬یم هدافتسا
 دراد یفلتخم عاونا بلغا تنوشخ
 یفطاع و یناور تنوشخ لیبق زا
.یسنج و یمسج رازآ ،موادم

!
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 ؟تسیچ ناینابرق یارب تیسنج رب ینتبم تنوشخ یاهدمایپ
 رطخ هب و دنک یم دراو ینابرق یناور و یکیزف ،یسنج تحص رب یروف و یدج تارثا تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 یگدنز ۀدننک دیدهت ۀبرجت کی تیسنج رب ینتبم تنوشخ .دنک یم دیدشت ار هدنیآ رد یحص تالکشم زورب
 :زا دنترابع نآ یلامتحا یاهدمایپ زا یخرب هک تسا

یسنج رامثتسا و رازآ ربارب رد تظافح
 دارفا تظافح تهج هک یلحارم هب هراشا یارب تسا یحالطصا یسنج رامثتسا و رازآ ربارب رد تظافح
 لیبق زا تسودرشب یاه¬نامزاس لنوسرپ طسوت یسنج رامثتسا و رازآ ربارب رد ریذپ بیسآ
 ،دحتم للم سیلوپ لنوسرپ ،دحتم للم تئیه لنوسرپ ،اه یدادرارق ،اهدراگ ،ناراکاضر ،یدادما نادنمراک
 .دنوش یم ماجنا ،هریغ و هناتسودرشب تامدخ و سانجا ناگدننک نیمأت و ناگدنشورف ،ناروآ حلص

یکیزف یحص یاهدمایپ یناور یحص یاهدمایپ یعامتجا یاهدمایپ

یکیزف تحارج مغ و یگدرسفا ینابرق ندرک تمالم

تیلولعم بارطضا و سرت یماندب

یو یآ چا لومش هب یتبراقم یاه ناتنا  و هانگ ساسحا ،دوخ ندرک تمالم
یگدنمرش

عامتجا ای هداوناخ یوس زا ندش درط

هتساوخان یگلماح  تارطاخ یروآدای ،ناکت ددجم ۀبرجت
هدنهد ناکت

یرابجا جاودزا

رطخرپ نینج طقس  رارق ای اه ناکم هب نتفر زا بانتجا
 و اوزنا ،صاخ یاه تیعضو رد نتفرگ
یریگ¬هشوگ

دیاع بسک ییاناوت شهاک

الوتسیف مشخ رقف شیازفا

نمزم درد  ندرپس رطاخ هب ای زکرمت رد لکشم
اهزیچ

ددجم ندش ینابرق رطخ

کاروخ و باوخ رد لالتخا ینزدوخ یسومان لتق ای ندش هتشک

یشکدوخ و گرم یشکدوخ هب مادقا ای یشکدوخ رکف
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 هچ هب تیسنج رب ینتبم تنوشخ زا هدنامزاب صخش
 ؟دراد زاین ییاهزیچ
 یددعتم یاهزاین یاراد ،دش هتفگ الاب رد هک تیسنج رب ینتبم تنوشخ یاهدمایپ لیلد هب ناینابرق رثکا
 نیتسخن نیاربانب .دنرادن یهباشم یاهزاین و دنهد یمن ناشن دوخ زا یناسکی شنکاو ناینابرق همه .دنشاب یم
 دروم رد یزادرپ هیضرف زا بانتجا و وا یاهزاین زا ندیسرپ و ینابرق هب نداد شوگ ،دوش ماجنا دیاب هک یراک
 ار اهنآ و مینک لوبق ار ناش فرح هک دنراد نیا هب زاین نینچمه ناینابرق .دشاب یم یو یروف یاه¬یدنمزاین
 .دننک یم کمک تساوخرد ام زا یتحارب هک میوش نئمطم و هدرک بلج ار ناشدامتعا ات میرادنپن رصقم

 لوا تیولوا دیاب ناتدوخ و ینابرق یفطاع و یکیزف تینما ،تیسنج رب ینتبم تنوشخ ءاشفا زا دعب
 تنوشخ یکیزف یاهدمایپ زا یخرب شهاک هب دناوت یم تاقوا یهاگ یساسا یحص تامدخ تیدوجوم .دشاب امش
 .تسا رتراوشد بلغا یعامتجا بقاوع و یناور یحص یاهدمایپ هب نتخادرپ اما دنک کمک تیسنج رب ینتبم
 ناینابرق هژیو یقوقح ای یناور ،یحص یصصخت تامدخ دوبن رد هک یتامدخ دروم رد رتشیب تایئزج یارب
 .دینک هعجارم هارمه دومنهر هب ،دنوش عقاو دیفم دنناوت یم

 .دینک هعجارم هارمه دومنهر رد اهدیابن و اهدیاب تسرهف هب یفطاع تینما نیمأت یگنوگچ دروم رد ییامنهر یارب

 ناگدنامزاب هب هکنیا زا نانیمطا یارب ربهار یدیلک لوصا
  ؟مینک یمن دراو یبیسآ تیسنج رب ینتبم تنوشخ
:تینوصم و تینما قح

 یانعم هب دیدش سرتسا راچد دارفا یارب و بیسآ ربارب رد تینما و یکیزف تینما هب دراد هراشا تینوصم
 ناتسرپرس ،هداوناخ یاضعا ،ینابرق ره یتینما یاهزاین هب هک تسا مهم .دشاب یم زین یفطاع و یناور تینما
 رب ینتبم تنوشخ هک یدارفا .دیشاب هتشاد هجوت ناتدوخ لومش هب اهنآ زا هدننک ینابیتشپ دارفا و
 دوخ بناج زا رگید دراوم و یسنج رازآ ،تنوشخ ضرعم رد رتشیب تسا نکمم دننک یم ءاشفا ار تیسنج

 زا دعب وا یاه باختنا و ینابرق راتفر رب تسا نکمم هک تیسنج رب ینتبم تنوشخ یلامتحا یاهدمایپ مهف
 رتشیب بیسآ ندرک دراو زا ات تسا یرورض نینچمه .تسین هدیاف زا یلاخ ،دشاب راذگرثا تنوشخ ۀبرجت
 تنوشخ عوقو رطاخ هب ینابرق ندرک تمالم نوچمه ییاه هقیرط هب یفنم یاهدمایپ تیوقت قیرط زا ینابرق هب
 .دوش یراددوخ ،وا یاه شنکاو ندرک دودحم ای

 لیلد هب رگا ینابرق .تسا ناینابرق رارسا ظفح یارب مهم لیالد زا یکی یعامتجا یاهدمایپ هکنیا رخآ رد
 کمک زا ،دوش علطم شعامتجا ای هداوناخ زا یسک ادابم هک دشاب هتشاد شیوشت یعامتجا یاهدمایپ زا سرت
 زا ینابرق هکنیا لامتحا ،دینک بلج ار وا دامتعا تیمرحم رب دیکأت اب ردقچ ره .درک دهاوخ یراددوخ نتفرگ
 .دوب دهاوخ رتشیب ،دهاوخب کمک امش
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 رد ناشدوخ یاه هداوناخ بناج زا یتح و (تاماقم ای یلحم ناربهر ،هداوناخ لیبق زا) اهنآ نایماح ،هدنوش بکترم
 .دنریگ رارق ،یسومان یاه لتق بلاق

:تامولعم تیمرحم قح
 هنامرحم دهاوخب شدوخ هک ینامز ات وا هب طبترم تامولعم هکنیا رب ینبم صخش قح هب دراد هراشا تیمرحم
 یانعم هب رارسا ظفح .دوش یم ینابرق یدنمناوت و دامتعا ،تینما شیازفا ثعاب تیمرحم .دوش هتشاد هاگن
 ءاشفا .تسا ینابرق ۀناهاگآ تیاضر نودب یسک ره یارب ینامز ره رد تامولعم عون ره ءاشفا زا یراددوخ
 ضرعم رد ار تسا هدش ءاشفا ناش یارب هیضق هک یناسک هلمج زا نارگید و ینابرق دناوت یم مرحم تامولعم
 .دهد رارق رتشیب بیسآ و رطخ

یراتخمدوخ و نأش ظفح قح
 تنوشخ لیلد هب هک ینابرق یراتخمدوخ و نأش ۀداعا رد ،دنوش یم ناینابرق اب طابترا دراو هک یناسک مامت
 دننک باختنا دنراد قح ناینابرق ،لاثم یارب .دنراد یصاخ شقن ،تسا هدش بلس وا زا تیسنج رب ینتبم
 شقن و تسا لوا لماع ینابرق .دنشاب هتشاد یسرتسد یتامدخ هچ هب و دنیوگب یسک هچ هب ار دوخ زار هک
 رد یهاتوک .دنک هدافتسا نآ زا یتیامح ریسم باختنا یارب دناوتب ینابرق هک تسا یتامولعم ۀئارا نایماح
 شیازفا وا رد ار یرادنپرصقمدوخ و یگدنمرش ،یگدنامرد سح دناوت یم ینابرق قوقح و اهوزرآ ،نأش هب مارتحا
 .دهد رارق رتشیب بیسآ ضرعم رد ار وا و دهد

:ضیعبت نودب دروخرب قح
 ،یسایس ای ینید دیاقع ،نابز ،داژن ،تیلولعم ،نس ،تیسنج یانبم رب ضیعبت نودب دنراد قح دارفا مامت
 .دنشاب هتشاد یسرتسد نکمم تدعاسم نیرتهب هب یعامتجا ۀقبط ای یسنج شیارگ

 هعجارم لیذ عبانم هب یدیلک میهافم نیا رت قیمع کرد و رتشیب تامولعم یارب
 :دینک

  :(یویناپسا و یسراف ،یبرع ،یسیلگنا) تیسنج رب ینتبم تنوشخ یاهدومنهر  4
http://gbvguidelines.org/en/home/ 

  :تیسنج رب ینتبم تنوشخ هب نارگشنکاو  4
http://gbvresponders.org/response/core-concepts/ 

/http://www.pseataskforce.org :یسنج رازآ و رامثتسا زا یریگشیپ ۀژیو یراک پورگ 4

 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44615/1/9789241548205_eng.pdf :یناهج یحص نامزاس  4

http://gbvguidelines.org/en/home/
http://gbvresponders.org/response/core-concepts/
http://www.pseataskforce.org/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44615/1/9789241548205_eng.pdf


  :2 همیمض

اه تیلاعف و اهرازبا لومش هب یفاضا عبانم
  :مینک یم دیدجت موادم لکش هب ار هارمه دومنهر هب طبترم دوجوم عبانم تسرهف نام تیاس بیو رد ام
www.gbvguidelines.org. سردآ هب ،دیزاس کیرش ام اب دیهاوخ یم هک دیراد یعبنم هک یتروص رد  
gbv.guidelines@gmail.com دینک ناور لیمیا. 
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روتکس عبنم کنیل

 نیب یربهر ۀتیمک یاهدومنهر
 تنوشخ دروم رد IASC ای ینامزاس
تیسنج رب ینتبم

 ،یسیلگنا یاه نابز هب یشزومآ داوم
یویناپسا و یسراف ،یبرع

https://gbvguidelines.org/en/
training/

هحصلا ظفح و بآ  ،تنوشخ هب طبترم یاهرازبا هعومجم
هحصلا ظفح و تیسنج

http://violence-wash.lboro.ac.uk/

ییاذغ تینما  تیسنج رب ینتبم تنوشخ دومنهر
ناهج ییاذغ ۀمانرب

https://reliefweb.int/report/world/
gender-based-violence-manual

اه تشیعم CLARA رازبا https://www.
womensrefugeecommission.org/
empower/resources/1231-clara-
tool

هانپرس  رب ینتبم تنوشخ یاهدومنهر
هانپرس ۀقلح تیسنج

https://www.sheltercluster.org/gbv

دقن لوپ  یراکمه زا یتظافح و یدقن عبانم
(CaLP) یدقن یشزومآ

http://www.cashlearning.org/ctp-
and-multi-sector-programming/
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کالما و نیمز ،نکسم  یارب کالما و نیمز ،نکسم نیمأت
یوران نیرجاهم نمجنا طسوت نانز
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یتخانشناور تیامح و یناور تحص  دروم رد یناهج یحص نامزاس دومنهر
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 ندب نابز
 نیا .مینک یم لاسرا ندب یاضعا رگید و تروص اب ام هک تسا ییاه مایپ ۀدنرادربرد ندب نابز
 رد .میروآ¬یم دوجوب هک تسا یطیحم و مدرم اب ام تساخرب و تسشن یگنوگچ دروم رد اه مایپ
 ندب بوخ تاکرح زا ینابرق زا تیامح یارب هنوگچ هکنیا هب دراد هراشا SOlER موهفم یسیلگنا
 .مینک هدافتسا

4  (S) و مینیشنب ینابرق یوربور دیاب ام هک تسا ینعم نیا هب :وربور زا ندرک تبحص 
 .دشاب وا فرط هب نام تروص

4  (Open) رارق نامدوخ و ینابرق نیب یزیچ دیابن ام هک تسانعم نیا هب :اضف ندوب زاب 
 .دشاب زاب دیاب ینابرق و امش نیب یاضف .دشاب نات نیب دیابن زیم لثم ءیش چیه .میهد

4  (L) دنک یم کمک ینابرق هب راک نیا .مینک مخ ینابرق فرط هب ار دوخ ینعی :ندش مخ 
 شیاه فرح هب و میشاب وا اب میهاوخ یم و میراد هجوت دیوگ یم هک یزیچ هب ام هک دمهفب ات
.مینک شوگ

4  (E) هکنآ رگم میشاب هتشاد یمشچ سامت ینابرق اب هشیمه ام هک تسانعم نیا هب :یمشچ سامت 
.دشابن تسرد یگنهرف رظن زا لمع نیا

4  (R) کی هک تسین انعم نیا هب شمارآ .مینیشنب دوخ یاج رد مارآ هک تسانعم نیا هب :شمارآ 
 مکحم دیابن ام هک تسانعم نیا هب هکلب مینیشنب یکوچ یور ییانتعا یب اب و هفرط
 ساسحا زین ینابرق ات میشاب تحار میهاوخ یم ام .مینیشنب دوخ یاج یرب تکرح نودب و
 .دشاب هتشاد شمارآ و یتحار

یهافش یاه مایپ
 اب ار دوخ .دنشاب یم ام یوگتفگ یاوتحم ای و مییوگ یم ام هک یزیچ زا ترابع یهافش یاه مایپ
 لوصح رد یساسا لصا کی هداس تاحیرشت و ینابرق نایب زرط زا هدافتسا .دینک گنهامه ینابرق
 یم وگزاب ار شا هبرجت یتحارب و دنک یم تینما ساسحا ینابرق هک تسا هتکن نیا زا نانیمطا
 ار شتاساسحا و دنک رکف ات میهدب تقو ینابرق هب و میشاب تکاس هک تسا بوخ نانچمه .دنک
.دشاب راوشد رایسب دناوت یم ام زا یضعب یارب راک نیا هک دنچره ،دنک یسررب

 لاعف ندینش یاه تراهم
.دینک هدافتسا  ،دراد یسح هچ و دنک ¬یم یرکف هچ ینابرق هکنیا مهف یارب زاب تالاوس زا 4

 هتفگ نونکات هک ار هچنآ ایآ هک منیبب دیهد هزاجا“) ندرک هصالخ و نتفگ رگید نایب هب  4
 (؟ما هدش هجوتم ،دیا

(over)

:دومنهر

ینابرق رب زکرمتم یطابترا یاه تراهم

روتکس عبنم کنیل

 نیب یربهر ۀتیمک یاهدومنهر
 تنوشخ دروم رد IASC ای ینامزاس
تیسنج رب ینتبم

 ،یسیلگنا یاه نابز هب یشزومآ داوم
یویناپسا و یسراف ،یبرع

https://gbvguidelines.org/en/
training/

هحصلا ظفح و بآ  ،تنوشخ هب طبترم یاهرازبا هعومجم
هحصلا ظفح و تیسنج

http://violence-wash.lboro.ac.uk/

ییاذغ تینما  تیسنج رب ینتبم تنوشخ دومنهر
ناهج ییاذغ ۀمانرب

https://reliefweb.int/report/world/
gender-based-violence-manual

اه تشیعم CLARA رازبا https://www.
womensrefugeecommission.org/
empower/resources/1231-clara-
tool

هانپرس  رب ینتبم تنوشخ یاهدومنهر
هانپرس ۀقلح تیسنج

https://www.sheltercluster.org/gbv

دقن لوپ  یراکمه زا یتظافح و یدقن عبانم
(CaLP) یدقن یشزومآ

http://www.cashlearning.org/ctp-
and-multi-sector-programming/
protection

کالما و نیمز ،نکسم  یارب کالما و نیمز ،نکسم نیمأت
یوران نیرجاهم نمجنا طسوت نانز

http://womenshlp.nrc.no/

یتخانشناور تیامح و یناور تحص  دروم رد یناهج یحص نامزاس دومنهر
یناور هیلوا کمک

http://womenshlp.nrc.no/ 

 ناور تیامح و یناور تحص ۀکبش
یتخانش

https://www.mhpss.net/
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 یماگنه امش هک دسر یم رظن هب“) دینک لمأت ینابرق تاساسحا ای اه هتفگ یاوتحم دروم رد  4
 هک دینک لمأت دروم نیا رد .(”دیدوب هدیسرت رایسب ،درک الاب ار شتشم و دیشک دایرف هک
 باتزاب ار وا تاساسحا هک دیشاب یا هنیآ دننام هب و دنک یم یرکف هچ و دراد یسح هچ ینابرق
 وا هب .دنیبب رت نشور و رت قیقد ار شیاه هنیزگ و دوخ تیعضو ات دینک کمک وا هب .دهد یم
.دنک زکرمت ات دینک کمک

ینابرق تاساسحا نداد هولج یداع و قیدصت
 .میهد هولج یداع ار نآ و مینک قیدصت و کرد ار ینابرق تاساسحا هک تسا نیا میهد ماجنا میناوت یم هک یزیچ نیرخآ  4

 هیرگ .دیشاب نیگمغ و تحاران ات دیراد قح امش“ :مییوگب میناوت یم ،درک هیرگ هب عورش ینابرق رگا ،لاثم یارب
”.منک تبحص امش اب مناوت یم دیتشاد یگدامآ تقو ره و متسه امش اب نم .درادن یلکشم چیه اجنیا رد امش ندرک

 ار شتاساسحا مییوگب ینابرق هب هک دنک مکح ام ۀزیرغ دیاش ،دشاب هتشاد یرتهب ساسحا ینابرق میهاوخ یم نوچ  4
 ردقنآ تیعضو“ ،”نکن هیرگ“ ،”سرتن“ مییوگب هکنیا لثم ،میهد هولج شزرا مک و کچوک ار وا ۀبرجت ای دهدن زورب
 لاح رد هک دمهفب ینابرق هک مینک یراک میهاوخ یم ام هکلب ،”دوش یم تسرد زیچ همه“ ،”تسین دب ،دیآ یم رظن هب هک
 نیگمشخ ای دنک یم هیرگ هک یصخش رانک رد نتسشن دیاش .تسا یداعریغ دادیور کی هب یداع شنکاو نداد ناشن
 ره ات میهد هزاجا نانآ هب هک تسانعم نیا هب ندوب یعقاو ۀدننک¬کمک اما دشاب هدننک تحاران ام یارب تسا هدرسفا و
 .دنهد زورب دنراد هک ار یسح

 .میهد هولج یداع و مینک قیدصت ار وا تاساسحا دیاب ،شاب هتشادن ار سح نیا مییوگب ینابرق هب هکنآ یاج هب 4

 هب کمک دنور لوط رد و هثداح حیرشت زا دعب ًاروف میناوت یم هک دنتسه ییاهزیچ هدننک کمک تالمج
 .مینک کمک نارحب زا وا تفر نورب و یوادت هب ات مییوگب ینابرق

”.مراد رواب امش هب نم“ 4

 ”.دیتفگ نم هب ار عوضوم هک متسه لاحشوخ“  4

”.داد خر امش یارب قافتا نیا هک متسه فسأتم“  4

”.دیتسین تمالم امش“ 4

”.دینک یم تبحص دروم نیا رد نم اب هک دیتسه عاجش رایسب امش“  4

یراتفر یاه مایپ
 هکنیا هن مینک هئارا تامولعم هک تسا مهم .میهد یم ماجنا ام هک دنتسه ییاهزیچ یراتفر یاه مایپ
 .مینک تحیصن

 ماجنا هنوگچ و ار یراک هچ دیاب ام رظن زا هک مییوگب صخش هب هک تسانعم نیا هب ندرک تحیصن
 نوچ تسین دیفم ینابرق هب کمک رد ندرک تحیصن ،تیسنج رب ینتبم تنوشخ یایاضق رد .دنهد
 دیابن زگره هدننک کمک کی ناونع هب ام .ریخ ای تسا تسرد نات تحیصن ایآ هک دیناد یمن امش
  .مینک تحیصن ار ینابرق

 ار یراک هچ هک دروم نیا رد دناوتب ات تسا صخش یارب اه تیعقاو حیرشت یانعم هب نداد تامولعم
 کی تامولعم ۀئارا تیسنج رب ینتبم تنوشخ یایاضق رد .دریگب هناهاگآ میمصت ،دهد ماجنا دیاب
 و دشاب هتشاد لورتنک شیاه هنیزگ و اه باختنا رب ات دنک یم کمک ینابرق هب نوچ تسا دیفم راک
 .دیتسه لئاق مارتحا ینابرق تارظن و اه هاگدید هب امش هک دهد یم ناشن مه یفرط زا
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 تنوشخ زا هدافتسا .دنتسین رصقم ،دنا هدرک هبرجت هک یتنوشخ رطاخب هجو چیه هب ناینابرق
 رکفت زرط نیا دیاب .دریگ یم تروص هدنوش بکترم طسوت طسوت هک تسا یباختنا هراومه
 رب ینتبم تنوشخیتیسنج تنوشخ ناینابرق دوبهب و تینما نیمأت زا ات میشاب هتشاد ار
 .دوش یریگولج نانآ هب رتشیب بیسآ ندش دراو زا و دیآ لمعب نانیمطا تیسنج

 یارب میشاب هتسناد هکنآ نودب تسا نکمم اهنآ زا یضعب هک میراد یصخش یاهرواب و اه شرگن ۀمه
 .میشکب شلاچ هب و میسانشب ار نام یاه شرگن هک تسا مهم .دنشاب رضم ناینابرق

 اب راک ماگنه هک تسا یزیچ و هدوب عماوج زا یرایسب رد لوادتم رما کی ینابرق ندرک تمالم
 عفانم هب نداد تیولوا لماش روحم ینابرق یاه شرگن .دوش بانتجا ًادیدش نآ زا دیاب ناینابرق
 و دهاوخ یم ینابرق هچنآ یانبم رب اهراک مامت هکنیا زا نانیمطا لوصح نانچمه و تسا ینابرق یلاع
 .نانآ یاهزاین و اه هتساوخ زا نامدوخ یاه هیضرف یانبم رب هن دوش یم ماجنا دراد زاین

 :دومنهر

روحم ینابرق یاه شرگن

یفنم یاهرواب و اه شرگن دیفم و تسرد یاهرواب و یاه شرگن
 زرط هب هک ینارتخد ای نانز
 هب رگا ،دننک یم راتفر یبسانمان
 ناشدوخ زا ریصقت ،دوش زواجت اهنآ
.دوب دهاوخ

 هدش هتفرگ هدنوش بکترم طسوت هک تسا یباختنا یسنج زواجت
 هجو چیه هب و دنک هدافتسا رگید درف یالاب شتردق زا ات تسا
 تیسنج رب ینتبم تنوشخ رد .تسین ینابرق دوخ زا ریصقت
 .تسا هدننک تنوشخ صخش رصقم هشیمه

 هبحاصم لوط رد ینابرق رگا
 هب ،دهد باوج تالاوس هب تسناوتن
 نتخاس لاح رد وا هک تسا ینعم نیا
.تسا ناتساد کی

 دوش هتفشآ ینابرق هک دوش ثعاب دناوت یم یکیزف و یناور ناکت
.دهد خساپ هثداح دروم رد تالاوس هب دناوتن و

 ار شرهوش شدوخ راتفر رطاخ هب نز کی
.دنک یم وا اب تنوشخ هب روبجم

 هب طباور رد نآ زا هدافتسا و تسا هدننک تنوشخ باختنا تنوشخ
.تسین هیجوت لباق هجو چیه

 هب روبجم ار یرگید هک یصخش
 یسک ،دنک¬یم یسنج ۀطبار نتشاد
 لایما لورتنک هب رداق هک تسا
.تسین شا یسنج

 لورتنک سح و مشخ ،تردق ۀزیگنا زا یشان دراوم رثکا رد زواجت
 یم نادرم .یسنج ۀطبار نتشاد هب لیم هن ،تسا یرگید رب نتشاد
 لبق زا اهزواجت رثکا .دننک لورتنک ار ناش یسنج لایما دنناوت
.دراد لورتنک دوخ رب زواجت ماگنه هب درم و دنا هدش یزیر همانرب

 ای یسنج کیرش طسوت تنوشخ
 یگداوناخ عوضوم کی یگناخ تنوشخ
 و لح هداوناخ نورد رد دیاب و تسا
.دوش لصف

 ینارگن کی یگناخ تنوشخ ای یسنج کیرش طسوت تنوشخ
 اهروشک زا یرایسب رد و هدوب هعماج کی یارب یدج یحص و یتینما
 تنوشخ عون نیا لیلد هب زور ره نز نارازه .دوش یم هتشادنپ مرج
.دنراد هعماج تیامح هب زاین تنوشخ ناگدنامزاب .دنوش یم هتشک

 ندیشون زا دعب اهنت نادرم رثکا
 داوم لامعتسا ای یلوکلا تابورشم
.دننک یم بوک و تل ار ناش نز ردخم

 ینتبم تنوشخ ۀدننک دعاسم لماع کی دناوت یم لوکلا و ردخم داوم
 ،تیسنج رب ینتبم تنوشخ لیلد اهنت اما دشاب تیسنج رب
 صخش طسوت لورتنک و تردق ،تنوشخ دربراک ۀنیزگ باختنا
 یاه یندیشون ای ردخم داوم هک ینادرم مامت .تسا هدنوش بکترم
 ینادرم .دننک یمن بوک و تل ار ناش نز ،دننک یم فرصم یلوکلا
 دنریگب میمصت دنناوت یم دننک یم فرصم ردخم داوم و لوکلا هک
 اهنآ هک دهد یم ناشن دوخ ۀبون هب هک دننک بوک و تل ار یسک هچ هک
  .دننک تنوشخ یسک هچ اب دننک¬یم باختنا

(over)
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یفنم یاهرواب و اه شرگن دیفم و تسرد یاهرواب و یاه شرگن

 رب ینتبم تنوشخ زا هدنامزاب درف
 هب ار شا هیضق هشیمه دیاب تیسنج
 ییاضق-یلدع عجارم رگید ای سیلوپ
.دهد شرازگ

 نانآ ۀیضق زا یسک هچ هک دننک باختنا دنناوتب دیاب ناگدنامزاب
.ددرگ علطم

.دنک زواجت شنز هب دناوت یمن درم کی  هک دنیوگب ناش یسنج کیرش هب دنشاب هتشاد هزاجا دیاب نانز
 .دنشاب هتشاد یسنج ۀطبار دنهاوخ یمن تقو هچ و دنهاوخ-یم تقو هچ
 ییوشانز ۀطبار رد زواجت دض رب ینیناوق نونکا اهروشک زا یرایسب
 هک ینانز رثکا .دنراد تینما قح درجم نانز ۀزادنا هب لهأتم نانز .دنراد
 رد یسنج رازآ زا عون کی ،دننک یم یگدنز یسنج کیرش تنوشخ اب
.دنا هدرک هبرجت ار ییوشانز ۀطبار

 هک تسا نیا تسودرشب دنمراک راک
 دیوگ یم تسار ینابرق ایآ دهد صیخشت
.غورد ای

 ار وا فرح و دنک تیامح ینابرق زا هک تسا نیا تسودرشب دنمراک راک
.دنک رواب

 یاه ناکم هب ای دشوپب دب سابل رگا نز
.دش دهاوخ زواجت وا هب ،دورب بسانمان

 بیسآ دننک یم رکف هک دنتسه یناینابرق لابند هب یسنج نازواجتم
 ،لاح نیا اب .دنشوپ یم سابل یصاخ لکش هب هک ینانز هن ،دنریذپ
.تسین زواجت راوازس ،دراد یراتفر هچ هکنیا زا رظنفرص یصخش چیه

 اهنآ هب هک دنیوگ یم غورد بلغا نانز
.تسا هدش زواجت

 ،یدج میارج رگید شرازگ هب هباشم هک دهد یم ناشن یناهج تاقیقحت
 رد هتکن نیا .دنتسه غورد زواجت تاشرازگ زا ینییاپ رایسب نازیم
.تسا قداص زین یدج رابتنوشخ میارج رگید دروم

 زا ،هناخ زا نوریب رد اهنت یسنج زواجت
 خر ،تسا اهنت ینابرق هک یماگنه و فرط
.دهد یم

 زا یرایسب .دهد یم و دهد خر ییاج ره رد و ینامز ره دناوت یم یسنج زواجت
 ،لاثم یارب .دهد یم خر ینابرق ۀناخ رد و زور لوط رد یسنج زواجت دراوم
 ،دنا هدش هتشاذگ اهنت هناخ رد هک یماگنه تسا نکمم لولعم نارتخد و نانز
 یم ار زواجتم بلغا نارتخد ای نانز ،هوالعرب .دنریگ رارق زواجت تحت
.دنهد یم خر هناخ رد بلغا اهزواجت نیا .(هریغ و اکاک ،ینتان ردپ) دنسانش

 ناشن تمواقم دوخ زا و دگنجن صخش رگا
.تسا هدشن زواجت وا هب عقاو رد ،دهدن

 یگدنز و ناج یارب دیدهت کی دناوت یم یا هوقلاب روط هب یسنج زواجت
 ،دهد ماجنا یسنج زواجت زا ندنام هدنز یارب صخش هک یراک ره .دشاب درف
 سرت رطاخ هب ندیگنجن دراوم نیا زا یکی .دوش¬یم هتشادنپ تسرد
.تسا

 هب یکیزف تحارج یسنج زواجت رگا
 نآ تقیقح رد ،دشاب هدرکن دراو درف
.تسا هتفرگن رارق زواجت تحت صخش

.دنشاب هتشادن ار یسنج زواجت یکیزف مئالع تسا نکمم ناینابرق

 یسنج رازآ ای زواجت) مراحم اب یانز
.تسا ردان رما کی (هداوناخ یاضعا طسوت

.ددنویپ یم عوقوب یعامتجا ره رد و هدوب لوادتم رما کی مراحم اب یانز

 خر ناگناگیب نیب هشیمه یسنج زواجت
.دهد یم

 تنوشخ ناینابرق دصیف 80 زا رتشیب اه نیمخت یخرب هب انب
 نکمم هدننک زواجت .دنسانش یم ار زواجتم صخش تیسنج رب ینتبم
.دشاب انشآ ای رسپ تسود ،راکمه ،تسود کی ،براقا زا یکی تسا

 رارق زواجت دروم دنناوت یمن ناشورف نت
.دنریگ

 و یسنج زواجت ضرعم رد نانز ریاس زا رتشیب یتح ناشورف نت
.دنراد رارق تنوشخ لاکشا رگید

 هک یتنوشخ دروم رد دایز دیابن ینابرق
 ار نآ دیاب .دنک رکف تسا هدرک هبرجت
.دنک شومارف

 هداد هدش هبرجت تنوشخ دروم رد تبحص ۀزاجا اهنآ هب هک یناینابرق
 ناینابرق مامت هب .دنبای یم دوبهب یرتشیب یراوشد اب ،دوش یمن
 دروم رد ناش کیدزن دارفا اب دنهاوخب هکنانچ ات دوش هداد تصرف دیاب
.دننک تبحص تیسنج رب ینتبم تنوشخ
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یفنم یاهرواب و اه شرگن دیفم و تسرد یاهرواب و یاه شرگن

 رب ینتبم تنوشخ زا هدنامزاب درف
 هب ار شا هیضق هشیمه دیاب تیسنج
 ییاضق-یلدع عجارم رگید ای سیلوپ
.دهد شرازگ

 نانآ ۀیضق زا یسک هچ هک دننک باختنا دنناوتب دیاب ناگدنامزاب
.ددرگ علطم

.دنک زواجت شنز هب دناوت یمن درم کی  هک دنیوگب ناش یسنج کیرش هب دنشاب هتشاد هزاجا دیاب نانز
 .دنشاب هتشاد یسنج ۀطبار دنهاوخ یمن تقو هچ و دنهاوخ-یم تقو هچ
 ییوشانز ۀطبار رد زواجت دض رب ینیناوق نونکا اهروشک زا یرایسب
 هک ینانز رثکا .دنراد تینما قح درجم نانز ۀزادنا هب لهأتم نانز .دنراد
 رد یسنج رازآ زا عون کی ،دننک یم یگدنز یسنج کیرش تنوشخ اب
.دنا هدرک هبرجت ار ییوشانز ۀطبار

 هک تسا نیا تسودرشب دنمراک راک
 دیوگ یم تسار ینابرق ایآ دهد صیخشت
.غورد ای

 ار وا فرح و دنک تیامح ینابرق زا هک تسا نیا تسودرشب دنمراک راک
.دنک رواب

 یاه ناکم هب ای دشوپب دب سابل رگا نز
.دش دهاوخ زواجت وا هب ،دورب بسانمان

 بیسآ دننک یم رکف هک دنتسه یناینابرق لابند هب یسنج نازواجتم
 ،لاح نیا اب .دنشوپ یم سابل یصاخ لکش هب هک ینانز هن ،دنریذپ
.تسین زواجت راوازس ،دراد یراتفر هچ هکنیا زا رظنفرص یصخش چیه

 اهنآ هب هک دنیوگ یم غورد بلغا نانز
.تسا هدش زواجت

 ،یدج میارج رگید شرازگ هب هباشم هک دهد یم ناشن یناهج تاقیقحت
 رد هتکن نیا .دنتسه غورد زواجت تاشرازگ زا ینییاپ رایسب نازیم
.تسا قداص زین یدج رابتنوشخ میارج رگید دروم

 زا ،هناخ زا نوریب رد اهنت یسنج زواجت
 خر ،تسا اهنت ینابرق هک یماگنه و فرط
.دهد یم

 زا یرایسب .دهد یم و دهد خر ییاج ره رد و ینامز ره دناوت یم یسنج زواجت
 ،لاثم یارب .دهد یم خر ینابرق ۀناخ رد و زور لوط رد یسنج زواجت دراوم
 ،دنا هدش هتشاذگ اهنت هناخ رد هک یماگنه تسا نکمم لولعم نارتخد و نانز
 یم ار زواجتم بلغا نارتخد ای نانز ،هوالعرب .دنریگ رارق زواجت تحت
.دنهد یم خر هناخ رد بلغا اهزواجت نیا .(هریغ و اکاک ،ینتان ردپ) دنسانش

 ناشن تمواقم دوخ زا و دگنجن صخش رگا
.تسا هدشن زواجت وا هب عقاو رد ،دهدن

 یگدنز و ناج یارب دیدهت کی دناوت یم یا هوقلاب روط هب یسنج زواجت
 ،دهد ماجنا یسنج زواجت زا ندنام هدنز یارب صخش هک یراک ره .دشاب درف
 سرت رطاخ هب ندیگنجن دراوم نیا زا یکی .دوش¬یم هتشادنپ تسرد
.تسا

 هب یکیزف تحارج یسنج زواجت رگا
 نآ تقیقح رد ،دشاب هدرکن دراو درف
.تسا هتفرگن رارق زواجت تحت صخش

.دنشاب هتشادن ار یسنج زواجت یکیزف مئالع تسا نکمم ناینابرق

 یسنج رازآ ای زواجت) مراحم اب یانز
.تسا ردان رما کی (هداوناخ یاضعا طسوت

.ددنویپ یم عوقوب یعامتجا ره رد و هدوب لوادتم رما کی مراحم اب یانز

 خر ناگناگیب نیب هشیمه یسنج زواجت
.دهد یم

 تنوشخ ناینابرق دصیف 80 زا رتشیب اه نیمخت یخرب هب انب
 نکمم هدننک زواجت .دنسانش یم ار زواجتم صخش تیسنج رب ینتبم
.دشاب انشآ ای رسپ تسود ،راکمه ،تسود کی ،براقا زا یکی تسا

 رارق زواجت دروم دنناوت یمن ناشورف نت
.دنریگ

 و یسنج زواجت ضرعم رد نانز ریاس زا رتشیب یتح ناشورف نت
.دنراد رارق تنوشخ لاکشا رگید

 هک یتنوشخ دروم رد دایز دیابن ینابرق
 ار نآ دیاب .دنک رکف تسا هدرک هبرجت
.دنک شومارف

 هداد هدش هبرجت تنوشخ دروم رد تبحص ۀزاجا اهنآ هب هک یناینابرق
 ناینابرق مامت هب .دنبای یم دوبهب یرتشیب یراوشد اب ،دوش یمن
 دروم رد ناش کیدزن دارفا اب دنهاوخب هکنانچ ات دوش هداد تصرف دیاب
.دننک تبحص تیسنج رب ینتبم تنوشخ
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