
 
  

 ؟دشاب دياب هنوگچ يتبايد ناراميب ياپ زا تبقارم

   ميسقت يفلتخم ياههورگ هب ار يتبايد ناراميب ندوب رطخ ضرعمرد رظن زا  

  :مينك يم    

  .دنتسين رطخ ضرعم رد هك يهورگ )1  

 شهاك ببس دنناوت يم هك يياهيراميب عاونا رياس اي و ( تبايد يراميب ،دارفا نيا
 و دنوش تيزيو كشزپ طسوت هنايلاس دياب دارفا نيا  .تسا هتفرن نيب زا اپ رد يتظفاحم سح يلو دنراد )دنوش اپ رد سح
 يم زكرمتم بسانم شفك هيهت و نديشك راگيس فقوت ،تبايد لرتنك رب راميب شزومآ .ديامن هنياعم ار اهنآ ياهاپ سح كشزپ

  .دوش

  .دنتسه يمك رطخ ضرعم رد هك يهورگ )2   

 طسوت دياب رابكي هام 6 ره اهنيا .دنرادن اهاپ رد يمخز زونه يلو تسا هتفرن تسد زا اهاپ يتظفاحم سح دارفا نيا رد  
 زا شفك هنياعم ،ون شفك يجيردت نديشوپ و اهاپ زا تبقارم ،اهاپ هنازور هدهاشم تهج راميب هب شزومآ.دنوش تيزيو كشزپ
  .دوش هيصوت تسا نكمم اپ فك تظفاحم تهج فيرظ يفك كي .تسا رادروخرب يدايز تيمها زا ،ندوب بسانم رظن

  .دنتسه طسوتم رطخ ضرعم رد هك يهورگ )3    

 اپ لصافم رد كرحت تيدودحم اي و )اپ نداد لكش رييغت( يتيمروفد هوالعب .تسا هتفر تسد زا يتظفاحم سح دارفا نيا رد
 طسوت دياب رابكي هام هس ره اهنيا .دهد يم رارق نزو لمحت رثا رد يتفاب بيرخت رتالاب رطخ ضرعم رد ار اهنآ هك دراد دوجو
 شفك كقاتا زين و تسا هدش هداد قيبطت اهنآ ياپ يتيمروفد اب هك يبط ياهشفك زا دياب دارفا نيا .دنوش هنياعم كشزپ
  .دنيامن هدافتسا ،دشاب هتشاد ناتشگنا يارب يفاك ياضف

 ات 1/2 دياب دارفا نيا شفك لوط .دشاب بسانم يشزرو شفك تسا نكمم ،تسا لقادح اهنآ ياپ يتيمروفد هكيدارفا رد  
 قبطنم شفك تمسق نيرت نهپ .دشاب ) چنيا 5/8 ات 1/2 ناتشگنا كون ات شفك كون هلصاف اي (اپ لوط زا رتگرزب چنيا 5/8
 اه يتيمروفد يحارج حالصا .تسا مهم اپ لصافم رد كرحت داجيا تهج صاخ ياه شزرو .تسا اپ فك ياهناوختسا رس رب
  .دوش تعنامم مخز داجيا ًاتياهن و سوباك ليكشت زا ات دباي ترورض تسا نكمم يباختنا ناراميب رد

  :دنتسه ديدش رطخ ضرعم رد هك يهورگ )4  

 ات 1 ره دارفا نيا .دنتسه مخز دوع رطخ نيرتشيب رد و دنراد اپ رد يلبق مخز هقباس .دنرادن اپ رد يتظفاحم سح دارفا نيا  
 تاقوا مامت رد دياب راميب .تسين ليكشت لاح رد مخز هك ميوش نئمطم ات دنيامن هعجارم يتبايد ياپ كينيلك هب دياب هام 2
 يفك تفج هس و ناتشگنا تهج بسانم كقاتا اب يبط شفك رابكي يلاس دارفا نيا .دهد همادا بسانم شفك نديشوپ هب
 .تسا يرورض دارفا نيا تهج يتبايد ياپ يصصخت دنچ كينيلك طسوت عماج ينامرد همانرب .دننك يم تفايرد بسانم

 



  

  :يتبايد ياهمخز نامرد ●  

  .دنوش اپ مخز راچد تسا نكمم اهيتبايد تاطايتحا يمامت مغريلع  

 هك دنتسه يياهمخز 3 ات 1 هورگ هك .)يقمع ات يحطس زا (مينك يم ميسقت هورگ 5 هب ار اهمخز تعسو و قمع ساسا رب
  .دنراد طابترا مه يناسرنوخ شهاك اب 5 و 4 هورگ ياهمخز و دنتسه طبترم باصعا يريگرد و سح شهاك اب طقف

  تسوپ رد طقف يحطس مخز :1 هورگ ▪  

  .تسا هدرك يزادنا تسد مه لصفم اي طابر ،ناوختسا ،نودنات هب هك يقمع مخز :2 هورگ ▪

  .دراد دوجو ناوختسا تنوفع اي هسبآ :3 هورگ ▪  

  .دراد دوجو اپ يولج اي ناتشگنا رتشيب اي كي )ندش هايس ( نرگناگ :4 هورگ ▪

  اپ لك نرگناگ :5 هورگ ▪  

 كيتويب يتنآ تفايرد و يحارج ،ناتسراميب رد يرتسب هب زاين 3 هورگ ياهمخز .دنراد اپ عطق هب زاين 5 و 4 هورگ ياهمخز  
  .دنوش نامرد يياپرس تروص هب تسا نكمم و دنشابن اي دنشاب ينوفع تسا نكمم 2 و 1 ياهمخز .دنراد يديرو

 هار ،فيطلا عيسو كيتويب يتنآ زيوجت ،)درادن دوجو يناسرنوخ شهاك مئالع رگا( ،مادنا نتشاد هگن الاب :اهمخز نيا يارب   
  .دوش يم هيصوت مادنا يريگ چگ زا هدافتسا اي )ءالتبم مادنا يور نزو لمحت مدع تهج( يكمك هليسو اب نتفر

 .تسا ديفم اهمخز نيا رد زين مخز بسانم ياه ششوپ زا هدافتسا زين و مخز فارطا زا هدرم جوسن نتشادرب و ينامرد بآ  
 سناش ،مخز دوبهب زا سپ لوا هام 6 رد .تسا زور 24 ات 03 مخز تهج مادنا يريگ چگ ياهششوپ زا هدافتسا طسوتم نامز
  .تسالاب مخز دوع

 هدش قيقر تروص هب كشزپ ديدحالص تروص رد و تسا عونمم مخز يور ًاميقتسم نژورديهديسكارپ و نيداتب زا هدافتسا  
 يم راشف رپ نژيسكا زا هدافتسا يتبايد ياهمخز دوبهب تهج ديدج ياهنامرد رياس .دنور يم راكب مخز فارطا ينوفعدض تهج
 زيمت تهج هقيقد 51 ـ 01 تدم هب دراد تياهناراف هجرد 79 ات 89 ترارح نآ بآ هك صاخ ياهنزخم رد ينامرد بآ .دشاب
  .)ينامرد زكارم رد ( .دور يم راكب مخز يكيناكم ندرك

 دنترابع مخز دوع عياش للع .تسا دصرد 91 ـ 23 دودح دوع سناش اريز .دشاب يم مخز دوع زا تعنامم هلئسم نيرتمهم  
 ديدش سح شهاك و ناوختسا تنوفع ،اپ رد يتيمروفد دوجو ،)بسانم شفك لثم(اپ بسانم ششوپ زا ندركن هدافتسا : زا
  .اپ رد

     

    

 
 


