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  :شلاچ ناونع

 يزاسدالوف بوذ هروک هرابرس ياهلنوت يزاسمکحتسم و یهدناماس

 

 

  :همدقم

 هب ،يزاس دالوف ياههروک نورد هب اهیصلاخان دورو لیلد هب هک تسا دالوف دیلوت رد یبناج لوصحم کی هرابرس

 يزلفریغ و يزلف ياهدیسکا و اهتاکیلیس زا ياهدیچیپ تابیکرت اههرابرس .دوشیم دیلوت هروک رد هرابرس زاف ناونع

 شمش نت ره دیلوت يازا هب .دنتسه مواقم و رادیاپ رایسب ،هجرد 1600يامد رد ندش هتخپ لیلد هب هک دنتسه

 هروک کی يارب رادقم نیا( دوشیم دیلوت دالوف هرابرس 	مرگ ولیک 	120 دودح رد یکیرتکلا سوق شور هب دالوف

  .)تسا تعاس رب نت 35 دودح رد ینت 150

 لمح صوصخم نیشام هلیسوهب و هدش هتخیر هیلخت لیتاپ رد امیقتسم يزاسدالوف هروک هرابرس ،اههروک یخرب رد

 رطاخ هب ریخأت هقیقد دنچ ،بوذ ره يازا هب شور نیا رد هک دباییم لاقتنا هطوبرم ياههچضوح لحم هب هرابرس

 دیلوت شهاک ثعاب رما نیا هک دوشیم لیمحت متسیس هب هرابرس لمح صوصخم تازیهجت دوبمک و لیتاپ ییاجباج

 .ددرگیم
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  هرابرس لیتاپ هیلخت

 و نیمز يور ،لیتاپ رد نتخیر ياج هب هرابرس ،اههنیزه شهاک نینچمه و بوذ ره رد فقوت شهاک روظنم هب 

 .دوشیم لمح هرابرس يوپد لحم هب ،صاخ تالآ نیشام و ردول طسوت و دوشیم هیلخت هرابرس لنوت

 
 ردول طسوت هرابرس لنوت زا هرابرس هیلخت

 يارب يرتشیب تازیهجت و اهنیشام هب هجیتن رد و دباییم شیازفا زین هرابرس مجح اتعیبط ،دیلوت مجح شیازفا اب

 هرابرس يالاب يامد تسا رکذ هب مزال .تسا زاین )بوذ ره رد نت 36 ات 32 دودح( هدش لیکشت ياههرابرس لمح

 تالآ نیشام يالاب كالهتسا و هرابرس هیلخت لنوت بیرخت لماع ،)هجرد 1770 ات 1550 دودح رد( هیلخت ماگنه

 :دوش یم ماجنا ریز ياهراکهار بیرخت زا بانتجا روظنم هب اذل .تسا

 رد کنخ ياوه شمد و هروک ریز رد قرب ياهلباک روبع لحم هب طوبرم ینیمزریز لنوت ندرک شوپود •

 نآ هرادج

 یندچ ياهبلسا و زوسن ياههیال اب اهنآ يراک قیاع و رتمیتناس 60 تماخض هب ینتب ياههراوید تخاس •
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 يراک کنخ و )فقس( هرابرس هیلخت لحم يالاب رد دوجوم تالایس و قرب ياههکبش و تازیهجت زا تظافح •

  اهنآ

  هدش کنخ ياههرابرس لمح يارب نویماک و يریجنز خرچ ردول لیبق زا ییاهنیشام نتفرگ رظن رد •
 

  :هئسم حرش

 شیب يامرگ لیلد هب هک تسا هرابرس لنوت زا هرابرس يروآ عمج و هیلخت يزاسدالوف تاجناخراک تالکشم هلمج زا

 ناکما و هرابرس لنوت فک و اههراوید ندید بیسآ هلمج زا ياهدیدع تالکشم بسانم یسرتسد ناکما مدع و دح زا

 ره اجنیا رد .دوشیم هرابرس ندرک هیلخت تهج بوذ دنیآرف فقوت بجوم تالکشم نیا .دراد دوجو هرابرس ذوفن

 .دشابیم بولطم دوش هنیزه و فقوت شهاک و دنیآرف نیا حالصا بجوم هک يداهنشیپ

 .درک هراشا " امد هب مواقم و الاب ماکحتسا اب نیون ياه نتب زا هدافتسا " هب ناوت یم يداهنشیپ ياهشور هلمج زا 

  :دشابیمن بولطم هناروانف تارییغت نودب لیذ ياهشور زا هدافتسا یفرط زا 

Ø نآ طوقس ناکما تالآ نیشام دروخرب اب و ددرگیم هرابرس لنوت يامد شیازفا ثعاب هک یندچ ياهبلسا 

 .دراد دوجو زین

Ø دراد دوجو نآ بیرخت و یگدید بیسآ لامتحا نامز رورم هب هک زوسن مرج و رجآ زا هدافتسا.  


