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يتلود ياهناگرا تامالعتسا هب ييوگخساپ هوحن

 هب مالعتسا لاسرا
لك هرادا هناخريبد

اي عوجر بابرا
هرادا تسپ

 هب ادتبا دشاب نامزاس ريدم هب همان ناونع رگا
 هب اجنآ زا و دوش يم عاجرا تيريدم رتفد
 همان ناونع رگا يلو دوش يم لاسرا تنواعم
 هناخريبد زا اميقتسم دشاب ثاريم تنواعم هب

.دوش يم لاسرا ثاريم تنواعم هب

 همان عاجرا و يسيون يپ
تامالعتسا هزوح هب

يگنهرف ثاريم تنواعم

 هب همان عاجرا و يسيون يپ
هطوبرم سانشراك

تامالعتسا هزوح لوئسم

 يگنهامه و نامز نييعت
لحم زا ديدزاب

هطوبرم سانشراك

؟دوش يم تقفاوم ايآ

يسانشراك هيباوج و همان هيهت

هدننك ديدزاب سانشراك

سانشراك هيباوج ءاضماو دييات

يگنهرف ثاريم تنواعم

يلب

ناياپ

ريخ

و تبث
همان هرامش

هناخريبد



يسانش ناتساب ياه تيلاعف ماجنا هوحن

 ماجنا تهج يداهنشيپ حرط هئارا
يتخانش ناتساب يسررب و شواك

 رگشهوژپ طسوت اي حرط هئارا
 ناسانشراك طسوت اي و دازآ
 ،يرادملع :ناياقآ( نامزاس
)يياضر و داژنكاپ ،يياجر

يسانش ناتساب رتفد رد حرط هعلاطم

رابتعا نيمات
زاين دروم

هجدوب

 ياراد يداهنشيپ ياه حرط لاسرا
هدكشهوژپ هب رابتعا

يسانش ناتساب رتفد

 زوجم رودص
 ناتساب هدكشهوژپ

يسانش

هاگشهوژپ

 رتفد هب همان عاجرا و سيون يپ
يسانش ناتساب

يگنهرف ثاريم تنواعم

اهدادرارق روما هب يفرعم تهج همان هيهت

يسانش ناتساب رتفد

 شهوژپ ماجنا
يتخانش ناتساب

دادرارق فرط

F

؟دراد رابتعا ايآ يناگياب
ريخ

يلب

دادرارق دقع

اهدادرارق روما

A

 هب شرازگ هئارا و هيهت
يسانش ناتساب رتفد

دادرارق فرط

شرازگ دييات و هعلاطم

 يسانش ناتساب رتفد

؟دوش يم دييات ايآ
يرادباسح و يلام روما ماجنا

دادرارق فرط
ناياپ

يلب
 هب شرازگ صقاون غالبا

دادرارق فرط

 يسانش ناتساب رتفد

ريخ

صقاون عفر

دادرارق فرط

A



 :لماش لك هرادا تامالعتسا هب ييوگخساپ هوحن
زاجم ريغ يرافح ،هفوشكم ءايشا يسانشراك

همان لاسرا
هناخريبد هب

تظافح ناگي

هب همان لاسرا
هطوبرم شخب

هناخريبد

 تيريدم رتفد هب ادتبا دشاب نامزاس ريدم هب همان ناونع رگا
 رگا يلو دوش يم لاسرا تنواعم هب اجنآ زا و دوش يم عاجرا
 هب هناخريبد زا اميقتسم دشاب ثاريم تنواعم هب همان ناونع

.دوش يم لاسرا ثاريم تنواعم
 لاسرا زين يقوقح شخب هب دشاب تياكش همان رگا نمض رد

.دوش يم يسيون يپ و دوش يم

تامالعتسا هزوح هب همان عاجرا و يسيون يپ

يگنهرف ثاريم تنواعم

 سانشراك هب همان عاجرا و يسيون يپ
هطوبرم

تامالعتسا هزوح لوئسم

 ناگي اب يگنهامه و نامز نييعت
لحم زا ديدزاب تهج تظافح

هطوبرم سانشراك
 يسانش ناتساب هزوح ناسانشراك

 زاجم ريغ يرافح لحم زا ديدزاب
هفوكشم يش اي و

هطوبرم سانشراك

يسانشراك شرازگ هيهت

هطوبرم سانشراك

سانشراك شرازگ دييات

يگنهرف ثاريم تنواعم

هناخريبد اي تنواعم رد همان تبث
 رد دشاب يلخاد همان ناونع رگا
 هب طوبرم رگا و دوش يم تبث تنواعم
 ينامزاس ريغ ياه ناگرا اي و هاگتسد

.دوش يم تبث هناخريبد رد دشاب

ناياپ

 هب همان لاسرا
هطوبرم تمسق

هناخريبد



يرادرهش تامالعتسا هب ييوگخساپ

سانشراك هب هدروخ روتسد همان هئارا

هطوبرم ناسانشراك

رظن دروم لحم زا سانشراك ديدزاب

 تفاب سانشراك

سانشراك طسوت ديدزاب شرازگ هيهت

 تفاب سانشراك

ددجم ينيبزاب و سانشراك ديدزاب شرازگ پيات

يگنهرف ثاريم تنواعم رتفد لوئسم

 همان هئارا
 هب يرادرهش
هناخريبد

يضاقتم

 روتسد ذخا
 اي هرادا ماقم نيرتالاب
يگنهرف ثاريم تنواعم

يضاقتم

 ماقم نيرتالاب ءاضما
 ثاريم تنواعم اي هرادا

يگنهرف

يضاقتم

 هناخريبد هب ءاجرا
همان هرامش تهج

يضاقتم

همان ليوحت
 و يضاقتم هب
اهتشونور كيكفت

هناخريبد

ناياپ



يونعم و يعيبط ،لوقنم ريغ و لوقنم يخيرات يتبث هدنورپ هيهت دنور

 هنايلاس همانرب اب هژورپ عوضوم قابطنا
تبث يداهنشيپ

يگنهرف ثاريم تنواعم

راكناميپ يفرعم همان دييأت و ميظنت يريگيپ

راثآ تبث رتفد

دادرارق دقع

اهدادرارق روما

يگنهرف ثاريم نواعم تقفاوم
تيريدم هعسوت نواعم تقفاوم

لك ريدم تقفاوم

 كيكفت ،تبث
 دادرارق خسنلاسرا و
هطوبرم ياهشخب هب

هناخريبد

:تشونور
يگنهرف ثاريم تنواعم

يباسحيذ
اه دادرارق روما

هژورپ رظان
راكناميپ
يناگياب

 هب راثآ تبث ياهمرف ليوحت
دادرارق رظان نييأت و راكناميپ

ناتسا تبث رتفد

حرشماجنا
عوضومتامدخ

دادرارق

راكناميپ

لماكروطهبدادرارقايآ
؟تساهتفريذپتروص

ودادرارقيياهنليمكت
تبثرتفدهبليوحت

راكناميپ

راكناميپهبهدنورپتشگرب
صقنعفرتهج

ناتساتبثرتفد
يلب

ريخ

زايدصردتساوخرد
كرادمبسحربدادرارق

تبثرتفدهبليوحت

راكناميپ

تقومليوحتمرفوهسلجتروصميظنت

ناتساتبثرتفد

اتيلامروماماجنا
كچرودصهلحرم

يلامروما

كچليوحت
دادرارقزايدصرد

يلامروما

F

F

FD

F

عوضومليوحت
تدمردرظانهبدادرارق

دادرارقهدشنييعت

راكناميپ

A



ينف ياروش هسلجتروص ميظنت
رثا ره يارب تبث

ناتسا تبث رتفد

يعطق ليوحت و هسلجتروص ميظنت

ناتسا تبث رتفد

 ات يلام روما ماجنا
كچ رودص هلحرم

 يلام روما

 ندوب عنامالب همان دييأت و ميظنت
يياهن كچ ليوحت

ناتسا تبث رتفد

 غلبم كچ ليوحت
 هب دادرارق هدناميقاب

راكناميپ

يلام روما

يزكرم نامزاس هب هدش دييأت ياه هدنورپ لاسرا

ناتسا تبث رتفد

اه هدنورپ يسررب

نامزاس تبث رتفد
يزكرم

؟دراد صقن هدنورپ ايآ

 هدنورپ تشگزاب
 ناتسا تبث رتفد هب

صقن عفر تهج

 تبث رتفد
يزكرم نامزاس

يلب

هدنورپ صقن عفر

ناتسا تبث رتفد

 رتفد هب هدنورپ ددجم لاسرا
يزكرم نامزاس تبث

ناتسا تبث رتفد

كرادم دييأت
يليمكت يتبث

نامزاس تبث رتفد

ريخ

 هدنورپ لاسرا
هب ناتسا يتبث
يصصخت هتيمك

نامزاس تبث رتفد

F

F

ناياپ

A

B



دروم هدنورپ ايآ
؟تسا هتيمك دييأت

 ياروش هب لاسرا
 يراذگتسايس

تنواعم
روشك ثاريم

يلب

 ياه هدنورپ زا عافد و تنيوپرواپ هئارا
يراذگتسايس ياروش رد ناتسا

ناتسا تبث رتفد

ريخ

 يراذگتسايس ياروش رد ايآ
؟دوش يمدييأت

 تبث هرامش نتفرگ
غالبا حول ميظنت و
رد رثا تبث يياهن
يلم راثآ تسرهف

نامزاس تبث رتفد

رثا يلك دريلب
تبث تهج

 ياروش
يراذگتسايس

 هدنورپ تشگزاب
صقن عفر يارب

ياروش
يراذگتسايس

ريخ

و ناتسا هب لاسرا
طبريذ  ياهناگرا

نامزاس تبث رتفد

F

 ياروش ءاضعا يماسا
 :يراذگتسايس

ناياپ

ناتسا تبث رتفد هب تشگزاب

ناتسا تبث رتفد

 تنيوپرواپ لاسرا
 رثا زا عافد و هدنورپ

يصصخت هتيمك رد

يصصخت هتيمك

يصصخت هتيمك ءاضعا

B



اه هطوحم و راثآ ميرح يحارط و هصرع هدودحم نييعت

هطوحم اي رثا باختنا

مئارح لوئسم

هطوحم اي رثا نوماريپ تاعالطا يروآ عمج

حرط رواشم

 لمعلاروتسد ساسا رب حرط هيجوت
ميرح حرط ليالد و فده نييعت

حرط رواشم

هشقن هيهت

حرط رواشم

هصرع هدودحم نييعت

حرط رواشم

 و هصرع طباوض هيهت و ميرح يحارط
يحارط لمعلاروتسد ساسارب ميرح

حرط رواشم

ياروش رد حرط ايآ
دييات ناتسا ينف

؟دوش يم

هدنورپ ليمكت

حرط رواشم

ريخ

 حرط يسررب
 ينف ياروش رد

زكرم نامزاس

ينف ياروش
يزكرم نامزاس

دييات حرط ايآ
؟دوش يم

هدنورپ ليمكت

حرط رواشم

 و اروش رد بيوصت
ميرح غالبا ناياپ

يلب

يلب

ريخ

 نامزاس ينف ياروش هب لاسرا
يسررب تهج زكرم

مئارح لوئسم

 ينف ياروش ياضعا يماسا
لك نامزاس



 همانرب اب هژورپ عوضوم قابطنا
هجدوب و تمرم هنايلاس

يگنهرف ثاريم تنواعم

يتمرم همانرب هيهت

تنواعم ينف نيرظان

ينف هتيمك هيدييأت ذخا

هژورپ يلاير دروآرب و هرتم

 هسلجتروص دييأت و ميظنت يريگيپ
تالماعم ياهدادرارق ينف هتيمك

دقع
اهدادرارق

نيرظان طسوت اهدادرارق خسن تفايرد

يگنهرف ثاريم تنواعم

راكناميپ هب هاگراك ليوحت

امرفراك هدنيامن

هاگراك زيهجت

راكناميپ

هجدوب دحاو اي تيريدم هعسوت نواعم تقفاوم
يباسحيذ تقفاوم
يقوقح رتفد تقفاوم
ثاريم تنواعم تقفاوم
تسارح تقفاوم
لك ريدم تقفاوم

 و صصخت ياراد يقيقح يصخش ميقم رظان
 امرفراك هب ار وا راكناميپ هك تسا مزال هبرجت
 عوضوم يارجارب تراظن ات دنك يم يفرعم
.دنك يتسرپرس ار هاگراك رد ناميپ

 زا لكشتم امرفراك هدنيامن
 يفرعم اب ينف هزوح لنسرپ
.دوش يم صخشم تنواعم

 يتاكرادت و تامادقا تايلمع زا تسا ترابع هاگراك زيهجت
 ات دريذپ ماجنا ءارجا هرود يارب تقوم تروص هب دياب هك
 ،حلاصم دننام .ددرگ رسيم ناميپ عوضوم تايلمع ماجنا
... و زاين دروم ياههاگتسد و تازيهجت

هژورپ ياهتنا ات اهتخادرپ دييأت و تراظن ،دادرارق داقعنا ،يتمرم همانرب هيهت دنور

نيرظان

كيكفت ،تبث
 دادرارق خسن لاسرا و
هطوبرم ياهشخب هب

هناخريبد

:تشونور
يگنهرف ثاريم تنواعم-
يلام روما-
اهدادرارق روما-
راكناميپ-
يناگياب-

Fينف هتيمك ءاضعا

هب عورش و يفرعم
هژورپ ميقم رظان راك

راكناميپ

A



اه هژورپ ينامز تراظن همانرب هيهت

يگنهرف ثاريم تنواعم

 حرش ماجنا
 عوضوم تامدخ

ناميپ

راكناميپ

 اب اه هژورپ رب تراظن نازيم
 تيمها و تيساسح هب هجوت
 .دوش يم صخشم اه هژورپ

 تروص يبتك تساوخرد
تقوم ياه تيعضو

راكناميپ

تروص ايآ
 تايلمع و دادرارق دافم اب اهتيعضو

؟دراد تقباطم يئارجا

 هيلوا غلبم دصرد20 لداعم تخادرپ شيپ غلبم
 زا دعب ليذ حرش هب طسق3رد هك دشاب يم ناميپ
دوب دهاوخ تخادرپ لباق يكناب همان تنامض ذخا

هاگراك ليوحت زا سپ دصرد8 :لوا طسق-
 هاگراك تازيهجت زا سپ دصرد6/5 :مود طسق-
تايلمع عورش يارب

 دصرد30ماجنا زا سپ دصرد5/5 :موس طسق-
دادرارق دافم يئارجا تايلمع

 صقن عفر تهج راكناميپ هب مالعا

يگنهرف ثاريم تنواعم

ريخ

 دييأت هب يسررب و ديدزاب زا سپ دياب اه تيعضو تروص
:دسرب ليذ ءاضعا

هژورپ ميقم رظان-
هژورپ ريدم-
يفيك و يمك لرتنك و دروآرب و هرتم لوئسم-
ينف رتفد-
يگنهرف ثاريم تنواعم-
لكريدم-

لب
ه

،هرامش ذخا
 خسن لاسرا و كيكفت
يلام روما هب هسلجتروص

هناخريبد

روما ماجنا
 رودص هلحرم ات يلام
راكناميپ هب ليوحت و كچ

يلام روما

صقن عفر

راكناميپ

 تساوخرد
 تخادرپ شيپ

راكناميپ

 لاسرا
هسلجتروص  هب

تبث تهج هناخريبد

راكناميپ

F

تيعضو تروص يسررب

ثاريم تنواعم

 هدام قبط دشن دييات تيعضو تروص رگا
 %   تخادرپ ناميپ يمومع طيارش---
تسا عنامالب راكناميپ هب باسحلا يلع

يلب

:تشونور
يباسحيذ-
اهدادرارق روما-
يگنهرف ثاريم تنواعم-
ينف رتفد-
تراظن رتفد-
هژورپ رظان-
راكناميپ-

B

A



 تقوم ليوحت ناكما ايآ
؟تسا رسيم هژورپ

صقن عفر

راكناميپ

ريخ

 ،هرامش ذخا
لاسرا و كيكفت

يلام روما هب

هناخريبد

يلام روما ماجنا
كچ رودص هلحرم ات
راكناميپ هب ليوحت و

يلام روما

 هدرپس دادرتسا مرف دييات ليمكت
تادهعت ماجنا نسح دصرد5

راكناميپ

 هب يسررب زا سپ هدرپس دادرتسا مرف
:دسر يم ليذ ءاضعا هيدييأت

هژورپ رظان-
تراظن رتفد-
يگنهرف ثاريم تنواعم-

F

يلب

بياعم عفر تهج راكناميپ هب مالعا

يگنهرف ثاريم تنواعم

تقوم ليوحت هتيمك ديدزاب

يگنهرف ثاريم تنواعم

:تقوم ليوحت هتيمك ءاضعا
ميقم رظان-
هژورپ ريدم-
يفيك و يمك لرتنك لوئسم-
تراظن رتفد-
ينف رتفد-
يگنهرف ثاريم تنواعم-

F

عوضوم تامدخ حرش ايآ
؟تسا هدش مامت ناميپ

يلب

 تايلمع همادا
ناميپ عوضوم يتمرم

راكناميپ

ريخ

 تساوخرد
تقوم ليوحت

راكناميپ

 تهج روتسد
تخادرپ

لك ريدم

 لاسرا
 هب هسلجتروص

تبث تهج هناخريبد

راكناميپ

:تشونور
يباسحيذ-
اهدادرارق روما-
يگنهرف ثاريم تنواعم-
ينف رتفد-
تراظن رتفد-
هژورپ رظان-
راكناميپ-

B

C



،هرامش ذخا
لاسرا و كيكفت

يلام روما هب

هناخريبد

 روما ماجنا
رودص هلحرم ات يلام

 هب ليوحت و كچ
راكناميپ

يلام روما

يعطق تيعضو تروص ايآ
؟دراد تقباطم دادرارق دافم اب

 و ديدزاب زا سپ دياب يعطق تيعضو تروص
:دسرب ليذ ءاضعا دييأت هب يسررب

ميقم رظان-
هژورپ ريدم-
يفيك و يمك لرتنك لوئسم-
تراظن رتفد-
ينف رتفد-
يگنهرف ثاريم تنواعم-

يلب

و صقن عفر
دادرارق دافم اب قابطنا

راكناميپ

ريخ

F

يعطق تيعضو تروص يسررب تهج ءاضعا ديدزاب

يگنهرف ثاريم تنواعم

روتسد
تخادرپ تهج

لك ريدم

 لاسرا
 هب هسلجتروص

تبث تهج هناخريبد

راكناميپ

 تروص لاسرا
يعطق تيعضو

راكناميپ

 روتسد
تخادرپ تهج

لك ريدم

 لاسرا
 هب هسلجتروص

تبث تهج هناخريبد

راكناميپ

 تهج راكناميپ هب مالعا
صقن عفر

يگنهرف ثاريم تنواعم

:تشونور
يباسحيذ-
اهدادرارق روما-
يگنهرف ثاريم تنواعم-
ينف رتفد-
تراظن رتفد-
هژورپ رظان-
راكناميپ-

C

D



 و كيكفت ،هرامش ذخا
يلام روما هب لاسرا

هناخريبد

ات يلام روما ماجنا
 و كچ رودص هلحرم
راكناميپ هب ليوحت

يلام روما

 هدرپس دادرتسا مرف دييات و ليمكت
راك ماجنا نسح دصرد5

يگنهرف ثاريم تنواعم

 هيدييأت هب يسررب زا سپ هدرپس دادرتسا مرف
:دسر يم ليذ ءاضعا

هژورپ رظان-
تراظن رتفد-
يگنهرف ثاريم تنواعم-

F

،هرامش ذخا
لاسرا و كيكفت

يلام روما هب

هناخريبد

يلام روما ماجنا
 كچ رودص هلحرم ات
راكناميپ هب ليوحت و

يلام روما

 و بياعم نيمضت هرود رد رگا
 هك ديآ دوجو هب راك رد يصياقن
 راكناميپ ،دشاب راكناميپ راك زا يشان
 صقاون و بياعم نآ هك تسا فلكم
.دنك عفر دوخ هنيزه اب ار

 يعطق ليوحت ناكما ايآ
؟تسا رسيم هژورپ

 صقاون عفر
ديدزاب و مالعا و

راكناميپ

ريخ

يلب

F

يعطق ليوحت هتيمك ءاضعا ديدزاب

يگنهرف ثاريم تنواعم

:يعطق ليوحت هتيمك ءاضعا
هژورپ ريدم-
يفيك و يمك لرتنك لوئسم-
تراظن رتفد-
ينف رتفد-
يگنهرف ثاريم تنواعم-

صقن عفر تهج راكناميپ هب مالعا

يگنهرف ثاريم تنواعم

 تهج روتسد
تخادرپ

لك ريدم

 لاسرا
 هسلجتروص

تبث تهج هناخريبد هب

راكناميپ

 ليوحت تساوخرد
 زا سپ هژورپ يعطق
نيمضت هرود تشذگ

راكناميپ

:تشونور
يباسحيذ-
راهدادرارق روما-
يگنهرف ثاريم تنواعم-
ينف رتفد-
تراظن رتفد-
هژورپ رظان-
راكناميپ-

:تشونور
يباسحيذ-
اهدادرارق روما-
يگنهرف ثاريم تنواعم-
ينف رتفد-
تراظن رتفد-
هژورپ رظان-
راكناميپ-

D

E



 ،هرامش ذخا
لاسرا و كيكفت

يلام روما هب

هناخريبد

ات يلام روما ماجنا
 كچ رودص هلحرم
راكناميپ هب ليوحت و

يلام روما

 هدرپس دادرتسا مرف دييات و لميكت
راك ماجنا نسح يياهن دصرد5

يگنهرف ثاريم تنواعم

 ،هرامش ذخا
لاسرا و كيكفت

يلام روما هب

هناخريبد

 يلام روما ماجنا
 و كچ رودص هلحرم ات

راكناميپ هب ليوحت

يلام روما

ناياپ

 يسررب زا سپ هدرپس دادرتسا مرف
:دسر يم ليذ ءاضعا هيدييأت هب
هژورپ رظان
 تراظن رتفد
يگنهرف ثاريم تنواعم

F

 روتسد
تخادرپ تهج

لك ريدم

 لاسرا
 هب هسلجتروص

تبث تهج هناخريبد

راكناميپ

 تهج روتسد
تخادرپ

لك ريدم

 لاسرا
 هب هسلجتروص

تبث تهج هناخريبد

راكناميپ

:تشونور
يباسحيذ-
اهدادرارق روما-
يگنهرف ثاريم تنواعم-
ينف رتفد-
تراظن رتفد-
هژورپ رظان-
راكناميپ-

:تشونور
يباسحيذ-
اهدادرارق روما-
يگنهرف ثاريم تنواعم-
ينف رتفد-
تراظن رتفد-
هژورپ رظان-
راكناميپ-

E



تمرم هاگشيامزآ رد ايشا تمرم

ايشا ليوحت تهج تساوخرد هئارا

تمرم سانشراك

ايشا ليوحت رب ينبم هيدييات

ثاريم تنواعم

 هيدييات
 هب يش لاقتنا

هاگشيامزآ

تسارح

يش تفايرد
و لاوما نيما زا
هاگشيامزآ هب عاجرا

تسارح

يش تفايرد

تمرم سانشراك

شرازگ هيهت و ايشا تمرم

تمرم سانشراك

تمرم مامتا هيدييات

ثاريم تنواعم

 يش ليوحت تساوخرد
نزخم هب تشگزاب تهج

تمرم سانشراك

 تشگزاب
يش نزخم هب

تسارح

ناياپ


