
یزکرم سامت هطقن
نایوجهانپ یارب
تلاهنآ-نسکاز تلایا
(تاتشربلاه ردTSAZ یزکرم رتفد)

.منادب دیاب هک یزیچ مامت

تغارف تاقوا یاهتیلاعف
یزاسندب نلاس / یشزرو نیمز
یراک تاعاس .دراد دوجو هریغ و لابتکسب ،لابیلاو ،لابتوف یزاب یارب ییاهتصرف نالاسگرزب و ناکدوک یارب
.درک هدهاشم یزاسندب نلاس و یشزرو نیمز یوربور تانالعا یاهولبات رد ناوتیم ار یلعف

نالاسگرزب یارب یتاداهنشیپ
،نمیشن یاهتمسق رد .دیسرپب لاوس زین نالاسگرزب یارب تاداهنشیپ دروم رد ،دیتسه دنمهقالع هک یتروص رد
.دراد دوجو (هریغ و هعلاطم قاتا ،یطایخ سالک ،هناخیاچ) یعونتم تاداهنشیپ اب فلتخم کرتشم یاهقاتا

یگنهرف یاهتیلاعف
هئارا فلتخم قطانم رد یعامتجا یاهتبقارم نانکراک طسوت مظنم روط هب یگنهرف-یعامتجا تامادقا و اهتیلاعف
.دییامرف هعجارم هناخ لخاد یاههیعالطا هب افطل .دوشیم
(ناکدوک یارب شحو غاب)tSAZ فارطا رد راذگ و تشگ ،لاثم ناونعب دنناوتیم اهنیا
.دنشاب (tdatsreblaH aroZ) یگنهرف یاهدروخرب ای

ندرک دیرخ
یاههاگشورف ،تکرامرپوس) یفلتخم دیرخ تاناکما  (رهش زکرم تهج رد)tSAZ یزکرم رتفد ترواجم رد
.دیسر تاناکما نیا هب یرتمولیک3 ات۲ دودح یتفاسم ردtSAZ زا هدایپ یاپ اب ناوتیم .دید دیهاوخ ار (کاشوپ

یعافتناریغ راک
،(رگید دراوم و تاریمعت ،ندرک زیمت ،اهتیلاعف ریاس ای یشزرو نیمز رد کمک ،همجرت) یعامتجا تامدخ قیرط زا
زا هدافتسا یارب .دینک تفایرد ناتیبیج وت لوپ و هتشاد تکراشم دوخ یگدنز طیحم یهدلکش رد هنالاعف دیناوتیم
.دیریگب سامت یعامتجا ناراکددم اب تصرف نیا

اهتهج
tSAZ1 تسیل شیردرف نابایخ رد تاتشربلاهa،عقاو گنولدیسولک تهج رد ،تاتشربلاه یبونج هموح رد

.تسا رتمولیک5 دودح تاتشربلاهEAL و راطق یلصا هاگتسیا نیب هلصاف .تسا هدش
ای “eßartsgnibreH„ زا،geW retdetsgraS تهج ،۲ طخ :دیسربtSAZ هب اومارت اب دیناوتیم یلصا هاگتسیا زا
„relleknesleF“
.“egrebsulK„ زا جورخ و تهج ،۲1 طخ :دیوش جراخ سوبوتا اب ای
.دینک لابند ار (“lysA„ هتشون اب دیفس تمالع) راطق یلصا هاگتسیا مئالع ،دیوریم هدایپ رگا
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مدق هب مدق
ندرک مان تبث و دورو
رد ،دیدیسرtSAZ یزکرم رتفد لحم هب یلصا یدورو رد نابهگن قیرط زا هکنیا زا سپ
تبث رتفد) دینک دییأت ار مان تبث نیا و هدرک مان تبث وجهانپ ناونع هب یدعب نکمم تصرف
.(A هناخ ،مان
کی هب ،دشاب هتشادن امش لابق رد یتیلوئسم هیلوا شریذپ زکرم کی ناونع هبtSAZ رگا
طیلب کی و رفس همانرب کی ییاجباج یارب .دش دیهاوخ بوصنم بسانم هیلوا شریذپ زکرم
.تاتشربلاه راطق هاگتسیا :تمیزع هطقن .درک دیهاوخ تفایرد ناب هچیود یارب

دورو کردم و هناخ تراک
هشیمه دیاب هناخ تراک .دش دهاوخ رداص امش هناخ ییاسانش تراک ،تبث رتفد رد نینچمه
تاعالطا یزاسدنتسم یارب .دوش هداد ناشن نتفر و ندمآ ماگنه و هدش هتشاد هارمه
نینچمه امش .دوشیم هدافتسا هباشم دراوم و یکشزپ یاهتیزیو ،امش یاهتبقارم هب طوبرم
.درک دیهاوخ تفایرد اجنیا رد ار دوخ دورو یهاوگ

یعامتجا تبقارم
تالکشم صوصخ رد دیناوتیم اجنیا رد .دینک هعجارم لوئسم یعامتجا ناراکددم هب سپس
نینچمه .دینک تفایرد زکرم نیا رد دوخ رتشیب تماقا دروم رد یتاعالطا و دینک تبحص
دیلکW/5 ایB/۲1 هناخ رد قاتا نیا یارب امش .دش دهاوخ هداد صاصتخا امش هب قاتا کی
ناراکددم زا هبنشود ره دیناوتیم ار ییاذغ داوم عیزوت یکینورتکلا تبث .درک دیهاوخ تفایرد
.دینک تفایرد یعامتجا
!دینک هجوت یلعف یاههیعالطا هب افطل

تمالس هنیاعم
ماجنا امش هیلوا یکشزپ هنیاعم هک ییاج،B/01 نامتخاس رد تشادهب رتفد هب سپس
مامت .تسا یرسم یاهیرامیب یسررب یارب مزال ینوناق هنیاعم نیا .تفر دیهاوخ ،دوشیم
.تسا ساسا نیا ربtSAZ رد یدعب لحارم

(FMAB) ناگدنهانپ و ترجاهم لاردف هرادا
نیا یارب .دینکیم یگدنهانپ تساوخرد (FMAB) ناگدنهانپ و ترجاهم لاردف هرادا زا امش
.دراد رارق هیلوا شریذپ زکرم یوربورFMAB .درک دیهاوخ تفایرد یبتک همانتوعد کی راک

یعامتجا هافر هرادا
رارقtSAZ داتس ینابهگن نامتخاس/یلصا یدورو ردA هناخ یوربور یعامتجا هافر هرادا
نایوجهانپ یایازم نوناق ساسا رب ایازم تفایرد و تساوخرد یارب دیناوتیم اجنیا رد .دراد
.دینک مادقا (یبیجوت لوپ حالطصا هب ،یدقن یایازم و یدقنریغ یایازم)

کاشوپ
تاعالطا یارب افطل .دراد دوجو یصخش هدافتسا یارب سابل دمک کی نمیشن تمسق ره رد
.دیریگب سامت یعامتجا ناراکددم اب رتشیب

سابل یوشتسش
دیناوتیم اجنیا رد .دییوشب (B،C،5W هناخ) ییوشسابل قاتا رد دیناوتیم ار ناتیاهسابل
.دینک هیهت زین ار دوخ یگدنز لحم هدننک زیمت داوم
.دینک ضوع اجنیا رد ار دوخ یاههفحلم دیناوتیم تباث یاهخیرات رد

یکشزپ یاهکمک
داح یرامیب هب التبا تروص رد امش سامت هطقن نیلواeraCideM یکشزپ تبقارم زکرم
هرادا زا نامرد یهاوگ هب ،کشزپ هب هعجارم زا لبق ،تسین داح امش یرامیب رگا .تسا
.دیراد زاین یتسیزهب
ای یرگشاخرپ ،ینیگمغ ،دیدش بارطضا ،یفنم تاساسحا ،هدننک تحاران تارطاخ زا ایآ
؟دیاهدرک هبرجت ،دیربیم جنر نآ زا زونه هک یخلت ثداوح ایآ ؟دیربیم جنر یشکدوخ راکفا

تامدخ رد ار امش دنناوتیمeraCideM نینچمه ،یعامتجا یاهتبقارم نادنمراک
تیبثت و نیکست یارب یسانشناور تامدخ نادنمراک .دننک مان تبثtSAZ یتخانشناور
.دنهدیم هئارا ار یتخانشناور هیلوا یاهنیرمت و اهتبحص ،تیعضو

تظفاحم
هب زواجت ای زیمآ تموصخ یاهراتفر هبرجت ای زیمآ تنوشخ یاهدروخرب هدهاشم تروص رد
.دیریگب سامت نابهگن ای یعامتجا ناراکددم اب تقو عرسا رد ،دوخ هلیسو
کدوک زا تبقارم قاتا / کدوک دهم
یعونتم یاهداهنشیپ اجنآ رد .تسا هداد یاج دوخ رد ارtSAZ داتس کدوکدهمC هناخ
.تفای دیهاوخ هدش تظافح طیحم کی رد دوخ هلاس11 ات3 نادنزرف یارب

لاقتنا
رتفد رد هدش صخشم یاهخیرات رد  تلاهنآ-نسکاز لقتسم یاهرهش و یحاون هب لاقتنا
رد .دینک هجوت زین هطوبرم یاههناخ رد دوجوم یاههیعالطا هب افطل .دوشیم ماجنا لاقتنا
B هناخ هب ار هدش هتشاذگ امش رایتخا رد هک یمالقا ریاس و دیلک ،هفحلم دیاب ،لاقتنا زور
هدروخ رهم ربتعمان ناونع هب هناخ تراک هک ینامز طقف نآ زا سپ .دینادرگربW/5 ای/۲1
.دیوش لقتنم دیناوتیم ،دشاب

یعامتجا تبقارم
ار اههیور وا .دوب دهاوخ امش لوئسم یعامتجا راکددم کی ،دیوشیم نکاس هناخ مادک رد هکنیا هب هتسب

tSAZ رد امش یلصا بطاخم و دیامنیم رپ امش اب ار اهتساوخرد ،دنکیم رداص ار اههمان ،دنکیم یهدنامزاس
لماش نینچمه نیا .درک دیهاوخ تفایرد یو زا ار زکرم نیا رد دوخ تماقا دروم رد مهم تاعالطا مامت .تسا
.تسا (یزوس شتآ ینمیا نیناوق و یتشادهب نیناوق ،هناخ نیناوق) لمعلاروتسد

تاتشربلاه ردtSAZ هیلوا شریذپ زکرم رد تاداهنشیپ
تشگزاب هرواشم و یگدنهانپ لحارم هرواشم یارب هرواشم زکارم
ساتیراک هرواشم زکرم نانکراک اب دیناوتیم ،دیراد یلاوس هیلوا شریذپ زکرم رد دوخ تماقا دروم رد رگا
یگدنهانپ دنور هب طوبرم یقوقح تالاوس مامت دروم رد نینچمه امش اجنیا رد .دیریگب سامت زینC/1 هناخ رد
.دش دیهاوخ هدامآ دوخ یسرداد یارب زین امش اجنیا رد .درک دیهاوخ تفایرد هرواشم
یفنم یار کی رگا .دیریگب سامت هرواشم زکرم اب دینکیمن کرد ار نآ هک یاهمان تفایرد ضحم هب افطل :رکذت
ینوناق یاهلح هار دروم رد ساتیراک نآ زا سپ .دیهد ماجنا ار راک نیا اعیرس ،دیاهدرک تفایرد یگدنهانپ
.دهدیم هرواشم امش هب ،روشک هب تشگزاب دروم رد نینچمه و یلامتحا

(FMAB) ناگدنهانپ و ترجاهم لاردف هرادا یگدنهانپ هیور هرواشم
ینابیتشپ و هرواشم ،تاعالطا1F رد یگدنهانپ دنور دروم رد دیناوتیم،FMAB رد دوخ یسرداد هسلج زا لبق
ریذپ ناکما یلبق تقو نییعت اب هنامرحم یدرف هرواشم تاسلج ای یهورگ هرواشم تاسلج .دینک تفایرد
.تسا

تلاهنآ-نسکاز تشگزاب زکرم
کی هنابلطواد تشگزاب ،دیدرگزاب دوخ روشک هب دیهاوخیم رگا ای دیتسه روشک کرت هب روبجم امش رگا

.دیریگب تاعالطا لحم رد یعامتجا ناراکددم زا .تسا یرابجا تشگزاب یارب نما و یریگرد مک نیزگیاج
نیا و هدرک یلام تیامح هدوب ناتدوخ میمصت هب هک امش تشگزاب رد امش زا نینچمه تلاهنآ-نسکاز تلایا
.دنکیم رتناسآ امش یارب ار ریسم رما

یناملآ یاههرود
تارفن دادعت ندوب دودحم لیلد هب .دنوشیم هئارا ینوکسم هقطنم ره رد یناملآ یاههرود !دیریگب دای یناملآ
.دیریگب سامت یعامتجا ناراکددم اب رتشیب تاعالطا یارب افطل .تسا یمازلا مان تبث


