
 ؟مینک مادقا دیاب نونکا نیمه ارچ :انورک
 

 .تسا هدش رشتنم  Medium تیاس رد هک ۲۰۲۰ چرام ۱۰ خیرات رد Tomas Pueyo هتشون زا تسا یاهمجرت هلاقم نیا

 

 زورما هک میریگب میمصت دشاب تخس دیاش ،دتفایم انورک هرابرد هک یتاقافتا عیرس ریس اب :همدقم
 مادقا زورما دیاب ایآ ؟دینک ربص دیدج تاعالطا یارب دیاب ایآ :میهدب ماحنا دیاب یمادقا هچ اقیقد
 ؟یمادقا هچ ؟دینک

 :داد مهاوخ ششوپ ار تالاوس نیا یرایسب عبانم و لدم ،رادومن ،هداد زا هدافتسا اب نم هلاقم نیا رد

 ؟تشاد دهاوخ دوجو امش هقطنم رد انورک سوریو هب التبا دروم دنچ •
 ؟داتفا دهاوخ یقافتا هچ دوش نایامن نایالتبم دادعت نیا تارثا یتقو •
 ؟درک دیاب راک هچ •
 ؟درک مادقا دیاب ینامز هچ •

 

  .دیسر دیهاوخ جیاتن نیا هب دیناوخب ار هلاقم نیا هک یتقو

 .دوشیم کیدزن امش هب انورک سوریو دیدهت •
 یناهگان نآ زا دعب و جیردت هب :دنکیم دشر ییامن تروص هب دیدهت نیا •
 .هتفه ود ات کی دیاش ،تسا زور دنچ هلئسم •
  .دش دهاوخ قرغ امش ینامرد متسیس دوشیم لعفلاب دیدهت یتقو •
 .دش دنهاوخ اوادم اهورهار رد امش نادنورهش •
  .دش دنهاوخ هتشک اهیضعب .تسکش دنهاوخ مهرد هتسخ ینامرد رداک •
 .ریخ ضیرم مادک ،دنکیم تفایرد نژیسکا ضیرم مادک دنریگب میمصت دیاب ینامرد رداک •
 زورما .هن ادرف .تسا یعامتجا تالماعت شهاک قافتا نیا زا یریگولج یارب هار اهنت •
 .تسا هناخ رد رودقم دح ات دارفا نتشادهگن ینعم هب نیا •

 

 نیا زا هک دیراد ار نیا تیلوئسم و تردق راک و بسک کی ربهر ای رادمتسایس کی ناونع هب امش
 ؟هچ مهد ناشن دح زا شیب شنکاو رگا :هک دیشاب هتشاد ینارگن دراد ناکما هتبلا .دینک یریگولج رما



 مادقا لوا هیقب ات منک ربص دیابن ؟دوب دنهاوخ ینابصع نم زا ایآ ؟دیدنخ دنهاوخ نم هب مدرم ایآ
  ؟درک مهاوخ دراو یدیدش هبرض داصتقا هب ایآ ؟دننک

 یعامتجا تالماعت شهاک رطاخ هب ،دنربیم رس هب هنیطنرق رد ایند مامت یتقو ،هتفه ۴ ات ۲ یط رد یلو
 .درک دنهاوخ رکشت امش زا دیاهداد ماحنا رتدوز هک

 
 

 ؟دش دنهاوخ التبم نم هقطنم رد دادعت هچ

 

 زرد نوریب هب ناهگان اما .تفرگ ار نآ یولج نیچ هکنیا ات درک دشر ییامن تروص هب نایالتبم دادعت
 .)2 لکش و 1 لکش( تسا هدش یناهج 1یریگهمه کی هب لیدبت رضاح لاح رد و درک

 

 

 انورک هب نایالتبم لک دادعت :1 لکش

 
1 Pandemic 



 

 نیچ زا جراخ رد نایالتبم لک دادعت :2 لکش

 

 .)3 لکش( تسا یبونجهرک و ایلاتیا ،ناریا رطاخ هب رتشیب دشر نیا رضاح لاح رد

 

 روشک ره یازا هب نایالتبم دادعت :3 لکش

 

 

 



 .)4 لکش( مینک یسررب زین ار اهروشک هیقب میناوتب ات مینک موز اهروشک یخرب یور ات دیهد هزاجا

 

 ناریا و ایلاتیا ،یبونج هرک ،نیچ زج هب روشک ره نایالتبم دادعت :4 لکش

 

 .)5 لکش( دنراد ییامن یدشر رضاح لاح رد دنتسه یبرغ نانآ زا یرایسب هک روشک یدایز دادعت

 

 روشک کیکفت هب انورک هب نایالتبم دادعت هنازور دشر خرن :5 لکش

 



 

  .دیسر میهاوخ 6 لکش تیعضو هب دننک دشر خرن نیمه اب اهروشک نیا رگا

 

ناریا ،یبونج هرک ،نیچ زج هب اهروشک کیکفت هب انورک هب نایالتبم ینیبشیپ :6 لکش  

 هک یدراوم هرابرد دیاب ،دیریگب ار نآ یولج روطچ و داتفا دهاوخ یقافتا هچ دیمهفب دیهاوخیم رگا
  .ایلاتیا و سراس هبرجت اب یقرش یایسآ یاهروشک ،نیچ :دینک هعلاطم هداتفا قافتا زورما ات



 نیچ

 

 7 لکش

 ناتسا رد هداد خر عیاقو ینامز بیترت لکش نیا .تسا هلاقم نیا یاهلکش نیرتمهم زا یکی 7 لکش
 یبوه ناتسا رد انورک هب نایالتبم یمسر رامآ هدنهدناشن یحنران طوطخ .دهدیم ناشن ار نیچ 2یبوه
 دادعت هدنهد ناشن یسوط طوطخ  .دناهدش هداد صیخشت انورک هب التبا هب رفن دنچ هکنیا .تسا
 هکنیا ندیسرپ اب ار دادعا نیا نیچ یرامیب زا یریگولج و یریگشیپ نامزاس .تسا یعقاو نایالتبم
  .تسا هدروآ تسدب دناهدرک ادیپ مئالع نارامیب ینامز هچ زا

 هب هاگن اب میناوتیم طقف ام .دنراد دوجو التبم دنچ رضاح لاح رد داد صیخشت ناوتیمن ،عقاو رد
 طقف اهنآ .تسا هدش مئالع راچد زورما یدرف دننادیمن یمسر تاماقم .میروآ تسدب ار نآ هتشذگ
 ینعم نیا هب نیا .تسا هدش هداد صیخشت انورک هب التبا هب و تسا هتفر رتکد هب زورما یدرف دننادیم
 یددع هدنهدناشن یسوط طوطخ و دننادیم یمسر تاماقم هک تسا یددع یحنران طوطخ هک تسا
  .تسا نداد خر لاح رد نونکامه هک تسا

 رد اما .دیدج دروم ۱۰۰ یزور :تسا یراجفنا یمسر رامآ قبط التبم دیدج دارفا دادعت ،هیوناژ ۲۱ رد
 نانآ هچنآ .دنتسنادیمن ار نیا یمسر تاماقم .دناهتشاد دوجو دیدج یالتبم ۱۵۰۰ هنازور تیعقاو
  .دناهدش التبم یرامیب هب رفن دص ناهگان هک دوب نیا دنتسنادیم

 
2 Hubei 



 رامآ قبط نایالتبم دادعت نامز نآ رد .دندرک هنیطنرق و لیطعت ار ناهوو یمسر تاماقم ،دعب زور ود
 .دنتفرگ زور رد رامیب ۴۰۰ اب ناهوو یلیطعت هب میمصت اهنآ ،دینک تقد ددع نیا هب .دوب رفن ۴۰۰ یمسر
 رهش ۱۵ دعب زور .دنتسنادیمن ار نیا تاماقم یلو دندشیم التبم زور رد دیدج دروم ۲۵۰۰ اما عقاو رد
  .دندش لیطعت زین یبوه ناتسا رد رگید

 ییامن یدشر یعقاو نایالتبم دادعت هک دینک هدهاشم دیناوتیم یسوط رادومن هدهاشم اب هیوناژ ۲۳ ات
 هب یعقاو نایالتبم دادعت ،رگید رهش ۱۵ یلیطعت و ندش هتسب اب نآ زا دعب زور زا اما .تسا هتشاد
 قبط نایالتبم( یحنران رادومن هک دینک تقد  .تفای شهاک نآ زا دعب سپس و دیسر دوخ رادقم نیرتشیب
 تسا یراجفنا نایالتبم دادعت دشر هک دمآیم رظن هب .دوب دشر لاح رد رگید زور ۱۲ یارب )یمسر رامآ
 دندرکیم هعجارم رتکد هب و دشیم رتیوق ناشمئالع هک ینایالبتم دادعت عقاو رد .دوبن تیعقاو رد اما
 ار نآ .تسا مهم یعقاو نایالتبم دادعت و یمسر رامآ قبط نایالتبم دادعت موهفم .دوب شیازفا لاح رد
  .مینک هعجارم نآ هب هرابود رتولج ات دیرادهگن نهذ رد العف

 رد شاهجیتن هک دنداد ماحنا ار یعیرس و یدج تامادقا یزکرم تلود یراکمه اب نیچ رد قطانم هیقب
 .تسا هدهاشم لباق 8 لکش

 

 ایلاتیا ،ناریا ،یبونج هرک لباقم رد یبوه ناتسا زج هب نیچ قطانم رد انورک هب نایالتبم دادعت :8 لکش

 اهنآ همه .دنهدیم ناشن ار تسا هدوب نآ رد انورک سوریو هب التبم هک نیچ قطانم فاص طوطخ مامت
 رد یرامیب دش ییارجا هیوناژ رخاوا زا هک یتامادقا فطل هب اما .دنشاب هتشاد ییامن دشر دنتسناوتیم
 دنتفرگن دای اما دنریگب دای ات دنتشاد تصرف ناریا و ایلاتیا ،یبونج هرک نامزمه .دش فقوتم اهنآ همه
  .دنتفرگ یشیپ نیچ قطانم همه زا و



 یقرش یایسآ یاهروشک

 ،ناویات ،نپاژ رد ارچ تسا هدش لاوس ناتیارب اما ،تسا هدوب یراجفنا یبونج هرک رد یرامیب دشر
 )9 لکش( ؟تسا هدوبن هنوگنیا گنکگنه و دنیات ،روپاگنس

 

 نیچ زا جراخ رد نایالتبم دادعت :9 لکش

 نیا هک دنتفرگ دای اهنآ همه .دنتفرگ دای نآ زا و دندید بیسآ سراس سوریو طسوت اهروشک نیا همه
 زا رتدوز ناشدشر هکنیا دوجو اب .دنتفرگ یدج ار نآ و دشاب دناوتیم هدنشک رادقم هچ یرامیب
  .درادن ییامن لکش زونه ناشرادومن اما دوب رگید یاهروشک

 نتگنشاو تلایا یروم هعلاطم :یعقاو نایالتبم دادعت نیمخت

 عاضوا اهنیمخت قبط هک دیاهدرک هدهاشم و دیاهدید ار یبرغ یاهروشک رد دشر نونکا ات امش
 .)10 لکش ( مینک هاگن نتگنشاو تلایا هب دییایب .دشاب دب ردقچ دناوتیم



 

 نتگنشاو تلایارد یرامیب ریم و گرم خرن و نایالتبم دادعت 10 لکش

 

 هب نایالتبم دادعت .تسا نیچ یارب ناهوو رهش دننام اکیرمآ یارب نتگنشاو تلایا رضاح لاح رد
  .تسا رفن ۱۴۰ رضاح لاح رد نانآ دادعت و تسا شیازفا لاح رد ییامن تروص

 دادعت و رفن کی اههتشک دادعت ینامز .دوب الاب رایسب ریم و گرم خرن .داتفا یبلاج قافتا رتدوز اما
 دصرد جنپ ات دصرد مین نیب یددع ریم و گرم خرن مینادیم رگید قطانم زا .دوب رفن هس نایالتبم
 هک دش صخشم هک دوب نیا شلیلد  ؟تسا %۳۳ اب ربارب هنوگچ نتگنشاو رد سپ .دشاب دناوتیم
 3 اهنت عقاو رد .تسا هدوب شرتسگ و شخپ لاح رد دوش ییاسانش هکنیا نودب اههتفه یارب سوریو
 اهنآ زا دروم کی هک دناهتشاد عالطا دروم 3 هرابرد اهنت یمسر تاماقم هکلب .دناهتشادن دوجو التبم
  .دوب هدش تست تسا هتشاد هک یمیخو طیارش لیلد هب تسا هدش توف هک

 )یمسر رامآ( یحنران طوطخ هرابرد طقف اهنآ .تسا نیچ رد یسوط و یحنران طوطخ نامه دننام نیا
 یعقاو دروم نارازه مه دیاش و اهدص عقاو رد اما .دمآیم بوخ رظن هب هک دروم ۳ طقف :دنتسنادیم
 .دناهتشاد دوجو



 دادعت دیاب امش اما .دینادیم یعقاو رامآ هن و ،یمسر رامآ هرابرد طقف امش :تسا یدج هلئسم کی نیا
  :دراد دوجو یفلتخم یاههار ؟دینزیم نیمخت ار نآ هنوگچ .دینادب ار یعقاو نایالتبم

 دادعت دیناوتیم دینادب ار اههدشتوف دادعت رگا .تسا اههدش توف دادعت قیرط زا هبساحم هار کی
 رامیب ندب دراو سوریو ات دشکیم لوط ینامز هچ ادودح مینادیم ام .دینزب سدح ار یعقاو نایالتبم
 هدش توف نتگنشاو رد هیروف ۲۹ رد هک یدرف هک تسا ینعم نیا هب نیا .)زور ۱۷( دشکب ار وا و دوش
 زا نم اجنیا رد ،دیراد زین ار ریم و گرم خرن امش نینچمه .تسا هدش هدولآ هیروف ۱۲ الامتحا دشاب

 یعقاو یالتبم ۱۰۰ دودح الامتحا هیروف ۱۲ رد هک میمهفیم اجنیا زا .منکیم هدافتسا دصرد کی ددع
 .میاهتشاد

 زور 6 اب ربارب ددع نیا .مینادیم ار دوش ربارب ود نایالتبم دادعت دشکیم لوط هک ینامز تدم ام لاح
 .)(17/6)^2=~8( دشاب هدش ربارب ۸ ادودح دیاب زور ۱۷ نامز تدم رد نایالتبم دادعت سپ .تسا
 .دیاهتشاد زورما التبا دیدج دروم ۸۰۰ ادودح دیراد زورما هک توف ره یازا هب هک تسا ینعم نیا هب نیا
  .میسریم التبم ۱۶۰۰۰ ددع هب سپ تسا هتشاد گرم 22 دودح زورما ات نتگنشاو

 کی هب قلعتم اهگرم نیا زا دروم ۱۹ میوشیم هجوتم مینک هجوت تایئزج هب رگا نتگنشاو دروم رد
 ار دروم ۱۹ نیا رگا .دشاب هدرکن شخپ هعماج هیقب رد ار سوریو دراد الامتحا هک تسا هدوب هشوخ
  .تشاد دهاوخ التبم ۳۰۰۰ ادودح نتگنشاو تلایا لک ،میریگب رظن رد دروم کی

  



 ؟دوشیم هچ دنهد ناشن مئالع التبم دادعت نیا یتقو
 

 ینامرد متسیس رب راشف

 دودح و وی.یس.یآ رد یرتسب هب زاین دراوم دصرد ۵ ،یرتسب هب زاین دراوم زا دصرد ۲۰دودح رامآ قبط
 )11 لکش( )ECMO و روتالیتنو دننام( دنراد یسفنت یاههاگتسد اب یدج نامرد هب زاین دصرد کی

 

 ینارحب و دیدش ،فیفخ تلاح هس رد نایالتبم تیعضو خرن :11 لکش

 لاس دنچ ات .دنوش یرادیرخ ای دیلوت یتحار هب دنناوتیمن یسفنت یاههاگتسد هک تساجنیا لکشم
  .تشاد دوجو  ECMOهاگتسد 250 طقف اکیرمآ رد شیپ

 رازهتسیب دودح ،تست ماحنا هب زاین نانآ زا یدایز دادعت ،دنوش رامیب رفن رازهدص ناهگان رگا سپ
 .دنراد یسفنت هاگتسد هب زاین نانآ زا رفن رازه و وی.یس.یآ هب زاین رفن رازهجنپ ،یرتسب هب زاین نانآ رفن
 .دتفایم قافتا دروم رازهدص اب طقف نیا

 %1 اهنت اکیرمآ دننام یروشک .میریگن رظن رد ار کسام دننام یمالقا دوبمک هک تسا یتلاح هزات نیا
  .تشاد دهاوخ ار نامرد رداک یارب دوخ کسام زاین

 



 ؟دوب دهاوخ هنوگچ هتخیسگمه زا و راشف تحت ینامرد متسیس
 

 .دهدیم خر زین رگید یاهروشک رد هداتفا قافتا ایلاتیا و یبوه رد هک یتاقافتا هرابرد هک ییاهناتساد
 راشف تحت رایسب زین ینامرد متسیس زین تلاح نآ رد اما دش هتخاس ناتسرامیب ود زور 10 رد یبوه رد
 نارامیب زا دندوب روبجم و دندوب هدش ضیرم زا رپ اهناتسرامیب هک دش تیاکش تلاح ود ره رد .دوب
 یتظفاحم سابل کی رد اهتعاس دنتسه روبجم نامرد رداک .دننک یرادهگن راظتنا قاتا ای ورهار رد
 اهتعاس ات ار هدولآ طیحم دنناوتیمن اهنآ لیلد نیمه هب .درادن دوجو نانآ زا یفاک دادعت اریز دنشاب
 و دنرادن دوجو رگید اهتفیش .دنتسه هدوسرف و هتسخ رایسب دننکیم کرت ار احنآ یتقو .دننک کرت

 اهناتسرامیب هب دناهدید شزومآ یراتسرپ یارب زور کی هک روتامآ دارفا و هتسشنزاب دارفا یتح
  .دناهتسویپ

 سوریو اب موادم سامت رد اهنآ اریز دهدیم خر دایز رایسب هک دنوش رامیب اهنآ ات تشاد دهاوخ همادا نیا
 نیرتهب رد ار اهنآ و دنشاب هنیطنرق رد زور ۱۴ ات دیاب دنوشیم رامیب یتقو .دنتسه یتظفاحم ششوپ نودب

 عاضوا اما وی.یس.یآ رد .داد میهاوخ تسد زا هشیمه یارب ویرانس نیرتدب رد و زور ۱۴ یارب ویرانس
 یکارتشا تروص هب ار یسفنت یاههاگتسد دیاب نارامیب هاگتسد دوبمک لیلد هب .دوب دهاوخ رتدب
 دنک هدافتسا یسک هچ دنریگب میمصت دیاب نامرد رداک تلاح نیا رد .تسا نکممریغ هک دننک هدافتسا

  .دنام دهاوخ هدنز کی مادک و دریمیم درف مادک تسا ینعم نیا هب هک

 رگا .دناسر دنهاوخ دصرد راهچ هب دصرد مین یاج هب ار ریم و گرم خرن هک دنتسه اهنیا همه
 .دینکن یراک ،دشاب یدصرد راهچ هورگ وضع ناترهش ای روشک دیهاوخیم

  



 

 ؟درک دیاب هچ
 

 دینک تخت ار نارامیب عیزوت رادومن )فلا
 

 میناوتیم هک یراک اما .تسین فقوت لباق و تسا هدش یناهج یریگهمه رضاح لاح رد یرامیب نیا
 متسیس ،میهد شهاک نکمم دح ات ار نایالتبم رگا  .میهد شهاک ار نآ رثا هک تسا نیا میهد ماحنا
 و گرم خرن ات دش دهاوخ ثعاب نیا و دهد ماحنا رتهب ار نایالتبم نامرد هک دوب دهاوخ رداق ینامرد
 میهاوخ یاهطقن هب مینک شخپ نامز یط رد نکمم دح ات ار نایالتبم دادعت رگا .دنک ادیپ شهاک ریم
 شرتسگ نتخادنا ریخات هب هکلب انورک فذح هن ام فده سپ .دنوش هنیسکاو تیعمج هیقب هک دیسر
  .تسا نآ

 ؟مینک تخت هنوگچ ار رادومن لاح

  یعامتجا یزاسادج داجیا )ب

 دیدرگزاب )8 لکش ( ناهوو رادومن هب رگا .میهد ماحنا میناوتیم هک تسا یاهداس یاهراک زا یکی نیا
 رگیدکی اب دارفا اریز .تفای شهاک نایالتبم ددعت ناهوو رهش یلیطعت و هنیطنرق زا دعب دیآیم ناتدای
 .دشیمن شخپ سوریو و دنتشادن لماعت و طابترا

 لقتنم اوه رد یرتم ود هلصاف زا دناوتیم سوریو هک دنهدیم ناشن یملع تاعلاطم رضاح لاح رد
 یور اهتدم یارب دناوتیم سوریو .دنراد سوریو شرتسگ رد یمهم شقن حوطس نینچمه .دوش
 و ،زیم ،رد یاههریگتسد هک تسا ینعم نیا هب نیا .دنامب یقاب کیتسالپ و کیمارس ،تازلف
 دریگب ار یرامیب یولج اعقاو دناوتیم هک یهار اهنت  .دنشاب لاقتنا لماع دنناوتیم روسناسآ یاههمکد
  .تسا یعامتجا یزاسادج داجیا

 طابترا نانآ اب هک یدارفا مامت و نارامیب یریگدر زا هدافتسا اب ناویات دننام ییاهروشک رضاح لاح رد
 غارس هب دیاب و تسا هدش رید رگید یاهروشک یارب اما .دننک لرتنک ار یرامیب دنتسناوت دناهتشاد
 داعبا رد یعامتجا یزاسادج داجیا تسا هدنام اهروشک یقاب یارب هک یهار .میورب یرگید یاههار
 .تسا اههسردم و یمومع لقن و لمح ،اههاگشورف ،اهتکرش یلیطعت ینعم هب نیا .تسا هدرتسگ
 ار تامادقا نیا رتدوز هچ ره .دینک رتشیب ار یعامتجا یزاسادج دیاب دشاب رتدب امش طیارش هچ ره
 زین ایلاتیا .داد ماحنا ناهوو هک دوب یراک نیا  .دیهد همادا ار نآ تسا مزال یرتهاتوک نامز دیهد ماحنا



 ،ناملآ ،ایناپسا ،هسنارف ،ناریا دننام ییاهروشک هک تسا یراک نامه نیا .دش نآ لوبق هب روبجم
 .دنهد ماحنا دیاب اکیرمآ ای و سییوس

 .دنهدیمن ماحنا اهنآ اما

 شهاک ار سوریو شخپ تعرس هک تسا هدش ماحنا یراکرود ای و یمومع یاهمسارم وغل رظن یتامادقا
 تسا یتامادقا نیا ؟دوش ماحنا دیاب ییاهناتسبهدب هچ تساجنیا لاوس لاح .دنتسین یفاک اما دنهدیم
 :تسا هداد ماحنا ایلاتیا هک

 یصخش لیالد هب هکنیا رگم .دیامن کرت ار نآ ای دوش هنیطنرق قطانم دراو دناوتیمن سک چیه •
  .دشاب یرورض یراک ای
 یرورض یراک ای یصخش لیالد هب هکنیا رگم .دشاب عونمم دیاب هنیطنرق طاقن رد ییاجباج •

 .دشاب
  .دننامب هناخ رد امتح دیاب تمالع یاراد دارفا •
 .دوش قلعم دیاب تمالس نانکراک یارب درادناتسا یصخرم نامز •
 زکارم ،اههزوم ،یشزرو یاههاگشاب ،)... و هاگشناد ،سرادم( یشزومآ زکارم یمامت •

 .دنوش لیطعت دیاب اهرتائت و اهرختسا ،یعامتجا و یگنهرف
 رگیدکی اب رتم ود نازیم هب لقادح دارفا و دوش دودحم اههفاک و اهناروتسر ندوب زاب نامز •

 دننک مهارف ار هلصاف لقادح طیارش دنناوتیمن هک ییاههفاک و ناروتسر .دنشاب هتشاد هلصاف
 .دنوش لیطعت دیاب
 .دنوش دودحم دیاب اهناتسرامیب رد تاقالم •
 یاهرد تشپ دیاب مهم مسارم .دنوش وغل دیاب یتلود و یصوصخ زا معا ،تاقباسم و مسارم مامت •

 .دنوش رازگرب هتسب

 و اههفاک ،راک رتافد .دندرک مالعا لیطعت ار یرورضریغ یاهراک و بسک مامت اهنآ زین دعب زور ود
 .دنشاب زاب دنناوتیم یرورض مالقا یاههاگشورف و اههناخوراد ،لقن و لمح اهنت .اههزاغم

 تقو راک نیا هنافساتم .دینک لامعا جیردت هب ار اهتیدودحم ات دشاب نیا دناوتیم رگید درکیور کی
 .دیهد ماحنا ار نآ ناهوو شور هب ،دینامب نما دیهاوخیم رگا .دوش هدرتسگ ات دهدیم سوریو هب یدایز
  .درک دنهاوخ رکشت امش زا ادعب اما دننک تیاکش دراد ناکما مدرم



 ؟ینامز هچ
 
 هشام تاقافتا یارب روحمکسیر لدم

 هک هدمآ شیپ لاوس ناتیارب و دیشاب قفاوم متفگ نونکات هک یزیچ ره اب امش هک تسا نکمم رایسب نیا
 .)هشام تاقافتا( دیریگب یمیمصت هچ قافتا مادک زا دعب رگید نایب هب .دیریگب ینامز هچ ار میمصت ره

 الامتحا هکنیا و التبم دارفا دادعت ات دهدیم هزاجا امش هب هک ماهدرک تسرد لدم کی نم رما نیا یارب
  .دیروآ تسدب ار دنتسه التبم ناتنادنمراک زا دادعت هچ

 قافتا انورک زا یشان گرم دروم ۱۱ هک نتگنشاو تلایا رد و دراد دنمراک ۱۰۰ ناتتکرش رگا •
 سپ .دشاب رامیب ناتنادنمراک زا یکی لقادح ات دراد دوجو لامتحا ٪۲۵ دیشاب ،تسا هداتفا
 .دینک لیطعت اعیرس دیاب
 هتشاد دوجو گرم دروم ۲۲ هک اینرفیلاک یبونج لحاوس رد و دراد دنمراک ۲۵۰ ناتتکرش رگا •

 .دشاب رامیب ناتنادنمراک زا یکی لقادح ات دراد دوجو لامتحا ٪۲ چرام ۹ ات دیشاب ،تسا
 دوجو لامتحا )٪۰.۸۵( دصرد مدص ۸۵ زورما ،دیراد دنمراک ۲۵۰ و دیتسه سیراپ رد رگا •

 دهاوخ )دصرد مهد ود و کی( ٪۱.۲ هب نیا ادرف ات .تسا رامیب ناتنادنمراک زا یکی هک دراد
  .دینک لیطعت دیاب دیراد لکشم دصرد کی زا رتالاب یلامتحا ره اب رگا .دیسر

 ؟دیتسه ناربهر زا ایآ

 یسررب هناگادج ار تکرش ره کسیر تابساحم نیا .دشاب هناهاوخدوخ یمک دیاش الاب تابساحم
 ام تکرش ندش هتسب ثعاب انورک کسیر هرخالاب ات مینک لمحت کسیر میناوتیم هچ ره .دنکیم
 یفاک اهنت تکرش کی یارب تابساحم نیا دیتسه راک و بسک ای یسایس ناربهر زا رگا اما .دوش
 زا یکی هک دراد دوجو یلامتحا هچ :دوشیم لکش نیا هب تابساحم .دینک هاگن یلک دیاب .تسین

 رد ،دراد دنمراک ۲۵۰ امش تکرش ره و دیتسه تکرش ۵۰ زا یهورگ رگا ؟دشاب هدولآ ام یاهتکرش
 دنمراک کی لقادح امش یاهتکرش زا یکی لقادح ات دراد لامتحا ٪۳۵ وکسیسنارفناس رد  3ایرا.یب
  .دش دهاوخ ٪۹۷ اب ربارب دعب هتفه ات لامتحا نیا .دشاب هتشاد التبم

  ندرک ربص هنیزه :یریگهجیتن
  .درک هاگن دیابن هنوگنیا اما دیریگب میمصت زورما هک دشاب کانسرت دیاش
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 ریخات زور کی اب یعامتجا یزاسادج ،زورما یعامتجا یزاسادج ،یعامتجا یزاسادج مدع تلاح هس رد نایالتبم مامت خرن :12 لکش

 یزاسادج تلاح ود و ،یعامتجا یزاسادج مدع تلاح هس رد ار نایالتبم دادعت رادومن 12 لکش رد
 رد هک دهدیم ناشن ار یقافتا هب کیدزن رادومن نیا .تسا هدهاشم لباق ریخات زور کی اب یعامتجا
 ناتسا رد رگا نیاربانب  .دهدیم شیازفا ٪۴۰ ار نایالتبم دادعت ابیرقت ربص زور کی .داتفا یبوه ناتسا

 رفن رازه ۲۰ هب کیدرن نایالتبم دادعت ،دوب هداتفا قافتا هیوناژ ۲۲ رد هیوناژ ۲۳ یاج هب هنیطنرق یبوه
  .دوب رتمک

 یشاپورف .دوب دهاوخ رتالاب رایسب ریم و گرم .دهدیم ناشن ار نایالتبم دادعت طقف نیا دینک تقد
 .دش دهاوخ رجنم ربارب ۱۰ ات ریم و گرم خرن شیازفا هب و دوب دهاوخ رتدیدش رایسب ینامرد متسیس
  .دوش امش هقطنم رد تافلت یراجفنا دشر ینعم هب دناوتیم رتشیب ربص زور کی سپ

 شیازفا ثعاب دینکیمن یریگمیمصت هک یزور ره و .تسا مهم زور ره ،تسا ییامن دیدهت کی نیا
 دنراد دوجو امش هعماج رد التبم نارازه یتح ای و اهدص نازیم هب الامتحا .دیوشیمن التبم یمک دادعت
  .دنکیم دشر ییامن تروص هب نایالتبم نیا دادعت و

 


