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؟تسیچ وم هنیتارک
 نیئتورپ ای و نیتارک دوجو ملاس و تشپرپ ییاهوم نتشاد یارب .تسا وم رد دوجوم نیئتورپ نیرتیلصا مان نیتارک

 رما نیا و دراد دوجو رتمک دعجم و رف یاهوم رد نیئتورپ نیا .دش دهاوخ اهوم یگدنشخرد ثعاب و تسا یرورض
 ،ندرک هنیتارک اب دیناوتیم ،دشاب هدید بیسآ ناتیاهوم هک ینامز لاح .دوشیم اهوم ندش زو و یکشخ هب رجنم
یم ،دنراد ملاسان و هدننکش ،کشخ ،زو یاهوم هک یدارفا .دیشخبب اهنآ هب هزات یناج و هدرک ایحا ار دوخ یاهوم
.دننک تیوقت ار دوخ یاهوم ندرک هنیتارک اب دنناوت

 رکذ هب مزال .تسا هدید بیسآ یاهوم نامرد و رهاظ دوبهب یارب جیار یاهشور زا یکی لصا رد وم ندرک نیتارک
 اههدنهد تلاح و راوشس زا هدافتسا ،دایز ندرک گنر رثا رب هک ییاهیگدید بیسآ ناوتیم ندرک هنیتارک اب هک تسا
 مینکیم داهنشیپ .دوش نییعت برجم دارفا طسوت دیاب وم ندرک هنیتارک یارب بسانم لومرف .درک مک ار هداد خر … و
 اهوم هب ندیسر بیسآ ثعاب هدش دازآ دیهدلامرف هک ارچ .دننکن دازآ دیهدلامرف هک دینک هدافتسا یداوم زا امتح
.دوشیم

 نیتارک هکلب ،تسا هابتشا الماک اما دوشیم اهوم ندش فاص ثعاب هنیتارک هک دننکیم روصت دارفا یخرب
‐وم ندش فاص هب طوبرم اهنت و دوشیم وم زو شهاک و ندش قارب ثعاب و دنکیم میمرت ار وم لوکیتوک یاهبیسآ
.تسین اه

وم ندرک هنیتارک

وم نیتارک عاونا
:دوشیم میسقت یلصا هتسد ود هب وم نیتارک یلک روط هب

وم هدننکایحا نیتارک
وم یفاص هنیتارک ای یلیزرب هنیتارک
؟تسا بسانم اهوم یارب هنیتارک نامرد ایآ
 دوخ یاهوم زا رگا سپ .تسا اهوم یایحا یارب دیفم شور کی ایازم و بیاعم مامت نتفرگ رظن رد اب ؛هنیتارک نامرد
 ره یاهندیشک رآوشس زا و دینادرگزاب ناتیاهوم هب ار ییابیز ات دینک ناحتما ار شور نیا ،دیا هدش هتسخ و دیماان
.دیوش صالخ هزور

؟تسیچ رسکلیر ای وم هدننکفاص اب وم هنیتارک توافت
‐ دروم لولحم اما .تسا وم تمالس و یباداش ،ایحا ود ره فده و درادن دوجو شور ود نیا رد یصاخ توافت
یم نیب زا یا هرود زا دعب و تسا یتقوم امومع وم هنیتارک .دراد توافت رگیدکی اب هنیتارک عون ود نیا رد هدافتسا
 رد وم یاه هقاس و تسا رتیوق رسکلیر شور هک ییاجنآ زا .دشابیم یمئاد ییایمیش شور کی ،رسکلیر اما .دور
.تسا رتشیب وم هب اهنآ ندناسر بیسآ لامتحا نیاربانب ،دنوشیم یزاسزاب هرابود و هتسکش نآ

 ثعاب ،هدرک رپ ار وم ذفانم هنیتارک داوم هک ارچ .تسا هنیتارک زا هدافتسا نازومآرنه یرگشیارآ هاگشزومآ داهنشیپ
 داوم نیا )هام دنچ الومعم( ینامز تدم تشذگ زا سپ هک تسا یهیدب .دنوشیم اهوم ندش ناشخرد و یمرن داجیا
 هب اهرسکلیر رد درکلمع .ددرگیم زاب دوخ نیشیپ تلاح هب اددجم وم و دنوشیم جراخ وم حطس زا و هدش هتسش



 داوم نیا )هام دنچ الومعم( ینامز تدم تشذگ زا سپ هک تسا یهیدب .دنوشیم اهوم ندش ناشخرد و یمرن داجیا
 هب اهرسکلیر رد درکلمع .ددرگیم زاب دوخ نیشیپ تلاح هب اددجم وم و دنوشیم جراخ وم حطس زا و هدش هتسش
.تسا توافتم یا هنوگ

 اهوم ات دوشیم بجوم عوضوم نیا .دننکیم یزاسزاب هرابود و دننکشیم ار وم یاههقاس ییایمیش یاهرسکلیر
.دیشاب هتشاد یرت فاص یاهوم هجیتن رد یلو هدش رت فیعض

نازومآرنه هژیو هراونشج
ییانثتسا تصرف
مرحم هام نایاپ ات

اه هرود یمامت یارب فیفخت دصرد 15
یشزومآ هرود مان تبث
یفیفخت یاه هرود
؟تسیچ وم ندرک هنیتارک بیاعم و ضراوع
 ندمآ شیپ لامتحا و دراد یبیاعم دشاب هتشاد راک و رس ییایمیش داوم اب هک یرگید شور ره دننام شور نیا رد
:زا دنترابع دراوم نیا .دراد دوجو ضراوع

 الومعم ،تسا ربنامز وم هنیتارک ماجنا نوچ یفرط زا .دنتسه یتمیق نارگ داوم الومعم هنیتارک داوم :الاب تمیق
 یلاخ هک درک تبقارم اهوم زا دیاب هنیتارک ماجنا زا سپ هک تسا نیا رگید مهم هتکن .تسالاب زین نآ ماجنا دزمتسد
 یاهوپماش ،اهوپماش عون نیا امومع هک درک هدافتسا تافلوس نودب وپماش زا دیاب امتح لاثم روطب .تسین هنیزه زا
.دنتسه یتمیق نارگ

 هتبلا .تسا ریغتم هام 3 یلا 2 زا هدافتسا دروم سنج هب هتسب ،وم هنیتارک یراگدنام تدم :تدمهاتوک یراگدنام
 ماجنا هام 3 یط هیلوا تلاح هب رییغت الومعم اما دوش رت ینالوط یمک نامز امش یوم سنج هب هتسب تسا نکمم
.تشاد دیهاوخ هنیتارک دیدجت هب زاین نآ زا سپ و ددرگیم

 دوجو لامتحا نیا دهدیم ماجنا ار دوخ تیلاعف ییالاب یامد رد هنیتارک یوتا هکییاجنآ زا :وم یگدید بیسآ لامتحا
 یارب هبرجت اب رگشیارآ زا امتح مینکیم داهنشیپ هک یلیالد زا یکی .دننیبب بیسآ اهوم الاب ترارح رثا رب هک دراد
 دیاب ربتعم دنرب اب بوخ تالوصحم زا امتح هک دیشاب هتشاد هجوت هتبلا .تسا عوضوم نیمه دینک هدافتسا راک نیا
.دینک هدافتسا

 راک و رس هنیتارک اب امئاد هک یدارفا هک ییاجنآ زا و تساز ناطرس ییایمیش هدام کی دیهدلامرف :دیهدلامرف لماع
 زا امتح هک ددرگیم هیصوت هجیتن رد .تفرگ دنهاوخ رارق یرامیب ضرعم رد دننکیم مامشتسا ار زاگ نیا دنراد
 روط هب و تسا مک هدش دازآ دیهدلامرف هتبلا .دوش هدافتسا وم ندرک هنیتارک دنیآرف ماجنا یارب دیهدلامرف نودب داوم
 دیهدلامرف نازیم هچ داوم نیا زا هدافتسا هجیتن رد هک تسا هدش رکذ هدافتسا دروم داوم هتسب یور رد رت قیقد
.دش دهاوخ رشتنم

 و دنشاب هتشاد تیساسح وم هنیتارک رد هدافتسا دروم داوم هب دارفا زا یخرب زا نکمم :یتسوپ کیژرلآ یاهشنکاو
 وزاب یور ار نآ زا یرادقم ادتبا نیتارک ماجنا زا لبق هک دینکن شومارف .دنوش باهتلا راچد نآ زا هدافتسا هجیتن رد
.درادن یفنم شنکاو امش تسوپ یور هک دیوش نئمطم ات دینک تست دوخ یاپ ای

 هدافتسا یصاخ یاهوپماش زا دیاب امتح وم ندرک هنیتارک رتشیب ماود شیازفا یارب :صاخ یاهوپماش زا هدافتسا



 هدافتسا یصاخ یاهوپماش زا دیاب امتح وم ندرک هنیتارک رتشیب ماود شیازفا یارب :صاخ یاهوپماش زا هدافتسا
 .دشاب هتشاد یپ رد هدننک فرصم یارب زین یتسوپ تیساسح هک تسا نکمم و دنراد ییالاب تمیق الومعم هک دوش
 زا هدافتسا تاعفد نایم رد هک دوشیم هیصوت و ددرگیم وم شزیر ثعاب هنیتارک ماجنا زا موادم هدافتسا :وم شزیر
.دینک داجیا هلصاف دوخ یاهوم یارب هنیتارک

 رد هدافتسا دروم نیتارک اما تسا یعیبط نیئتورپ کی نادند و نخان ،اهوم رد دوجوم نیتارک :تیساسح لامتحا
 کیرحت ثعاب الومعم هک دنک تیساسح داجیا دارفا زا یضعب یارب تسا نکمم هجیتن رد .تسین یعیبط هنیتارک
.تسا ردان رایسب قافتا نیا و دوشیم اه مشچ

.دشابیم هام هس یلا ود نیب نآ یراگدنام نامز تدم رثکادح الومعم و دراد یمک رمع لوط هنیتارک :مک یراگدنام

 ردام تمالس یارب اریز ،داد ماجنا رادراب یاه مناخ یارب دیابن زگره ار شور نیا : یرادراب رد وم هنیتارک یاهررض
.تسا کانرطخ نینج و

وم هنیتارک

؟تسیچ وم ندرک هنیتارک یایازم و نساحم
 .دنکیمن داجیا دارفا یارب ار یتیدودحم چیه هک تسا یا هنوگ هب هنیتارک شور هناتخبشوخ :وم عاونا یارب بسانم
.تسا بسانم … و مرن ،ربز ،زیر رف ای تشرد رف ،دعجم ،هدش گنر ،فاص یاهوم عاونا یارب شور نیا

 لثم ییاهشور اب هسیاقم رد نآ ررض و تسا زیچان رایسب هنیتارک قیرط زا اهوم بیسآ :وم هب ندناسرن بیسآ
 و دیوشیم وربور دوخ یلصا یاهوم نامه اب ،دننک دشر امش یاهوم هک یتقو .دشابیم رتمک رایسب وم گنیدنابیر
.دوب دهاوخن امش یاهوم یور هنیتارک زا یرثا چیه

 دیناوتیم هکلب ،دیراد فاص و تشپرپ ییاهوم اهنت هن ،دینکیم هنیتارک ار دوخ یاهوم هک ینامز :رتناسآ یهد تلاح
.دیروایب رد ار نآ ،دیتساوخ هک یلدم ره و دیهدب تلاح نآ هب لبق زا رت تحار یلیخ

 هتشاد هدش هنیتارک یاهوم هشیمه دهاوخب ناتلد دیاش هک دینکیم رییغت ردقنآ شور نیا رد :ربارب دنچ ییابیز
.تسا راذگریثات هرهچ یور تدش هب اهوم ییابیز .دیشاب

 زا رگا و هتشادن ینانچنآ تبقارم هب زاین وم ییابیز یاه شور زا یرایسب سکعرب شور نیا :ناسآ یرادهگن
 یاهوم ندوب هنیتارک ،ینالوط نامز تدم دیناوتیم ،دینک هدافتسا هدش هنیتارک یاهوم اب بسانم و صاخ تالوصحم
.دینک ظفح ار دوخ

 رد .دنکیم راک نیتارک مان هب ینیئتورپ اب امش یاهوم راتخاس ،میدرک هراشا مه البق هک روطنامه :وم تیفیک دوبهب
.دشخبیم دوبهب ار نآ راتخاس تیفیک هک دیا هدرک قیرزت ناتیاهوم هب زاین دروم هدام کی هجیتن

 ماجنا اب دنناوتیم ،دنکیم ریگ ناشیاهوم یال هبال هناش و دنراد زو تدش هب ییاهوم هک یدارفا :وم یزو نتفر نیب زا
.دننزب هناش ار نآ یتحار هب و دنشاب هتشاد یملاس و فاص الماک یاهوم هنیتارک

 رضم داوم و یگدولآ هجیتن رد ،دنا هدرک رپ ار ذفانم یمامت هنیئتورپ داوم هک ییاجنآ زا :وم زا رتمک تبقارم هب زاین
.دنام دهاوخ یقاب رت ملاس امش یاهوم تیاهن رد و دننزب بیسآ اهوم هب دنناوت یمن نادنچ



 رضم داوم و یگدولآ هجیتن رد ،دنا هدرک رپ ار ذفانم یمامت هنیئتورپ داوم هک ییاجنآ زا :وم زا رتمک تبقارم هب زاین
.دنام دهاوخ یقاب رت ملاس امش یاهوم تیاهن رد و دننزب بیسآ اهوم هب دنناوت یمن نادنچ

 یکدنا و دش دهاوخ رت قارب و رت فاص هنیتارک هجیتن رد امش یاهوم هکنآ هب هجوت اب :اهوم رت تحار ندرک هناش
 هنیتارک زا لبق رگا یتح .دوب دهاوخ ریذپ ناکما یتحار هب اهوم ندرک هناش هجیتن رد ددرگیم رتشیب اهنآ تماخض
.دیشاب هتشاد یرفً الماک یاهوم

 رد دناوتیم وم ندرک هنیتارک ،دارفا لاس و نس نینچمه و یتیسنج عون ره زا غراف :نانز و نادرم یارب بسانم
وم هنیتارک هزجعم.دشاب رثوم اهوم سنج تیفیک شیازفا

وم هنیتارک ماجنا لحارم و شور
 هس هب زاین وم ندرک هنیتارک یارب هک مینک هراشا هتکن نیا هب تسا رتهب وم هنیتارک ماجنا لحارم اب ییانشآ زا لبق
:دنشابیم ریز دراوم لماش هدام هس نیا .دیراد یلصا لوصحم

.دشابیم ییایلق یوپماش کی و هدش وم یاهلوکیلوف ندرک زاب ثعاب هک هنیتارک زا لبق یوپماش
یرطب کی نورد هنیتارک یلصا داوم
.تسا یدیسا و دوشیم وم یاهلوکیتوک نتسب ثعاب وپماش نیا هک هنیتارک زا دعب یوپماش

 ار اهوم سپس و دوشیم ماجنا هنیتارک زا لبق یوپماش اب وشتسش نیا .دییوشب ار دوخ یاهوم دیاب لوا :لوا هلحرم
.دینکیم یشکبآ

 رد تبوطر دصرد 20 دودح دیاب .لماک یکشخ هن اما ،دنوش کشخ اهوم ات دینک ربص دیاب هلحرم نیا رد :مود هلحرم
ً الماک ار اهوم تسا مزال دینک هنیتارک ،هنیماتیو تروصب ار دوخ یاهوم هک دیتسه لیام رگا .دنامب یقاب امش یاهوم
.دوش کشخً الماک هک تسین یزاین )یلیزرب هنیتارک( یلومعم هنیتارک یارب اما دینک کشخ

وم هنیتارک

 دیاب دوش ماجنا یرتتیفیک اب راک هکنیا یارب دینک هجوت .دینک میسقت شخب 10 یلا 4 هب ار اهوم :موس هلحرم
.دراد عوضوم نیا یور رب یدایز ریثأت اهوم مجح هتبلا .دوش ماجنا یرتشیب یدنبهتسد

 اهوم هب نآ قیرط زا ار داوم و هتشادرب ار شارب ای هچرف کی و دیزیرب هساک کی لخاد ار هنیتارک داوم :مراهچ هلحرم
 اههشیر زا تشگنا دنب کی هزادنا هب دیاب هنیتارک داوم ندز یارب هک تسا نیا ،دیریگب رظن رد دیاب هک یا هتکن .دینزب
 هک دیشاب بقارم و دنشاب کزان الماک دیاب ،دیرادیم رب داوم ندرک هتشغآ یارب هک ییاههیال نینچمه .دیهدب هلصاف
 وتا ماگنه رد ات دینک هتشغآ داوم اب ار وم حطس مامت دیاب هکنآ رگید هتکن .دنکن دروخرب ناترس تسوپ هب هنیتارک داوم
.دوشن هتساک نآ تماخض زا وم نتخوس اب ندیشک

وم هنیتارک ماجنا لحارم

:مجنپ هلحرم

 لولحم ات دینک ربص هقیقد 50 یلا 40 رف و ربز یاهوم یارب و هقیقد 30 یلا 20 دودح رد یلومعم یاهوم یارب
 .دینک هناش نییاپ هب الاب زا ار هدش هتشغآ یاهوم هقیقد 8 ره دودح رد هلصاف نیا رد .دراذگب رثا اهوم یور
.دوش رتشیب لولحم یراذگرثا ات دینک هدافتسا ینولیان هالک کی زا دیناوتیم نینچمه



 .دینک هناش نییاپ هب الاب زا ار هدش هتشغآ یاهوم هقیقد 8 ره دودح رد هلصاف نیا رد .دراذگب رثا اهوم یور
.دوش رتشیب لولحم یراذگرثا ات دینک هدافتسا ینولیان هالک کی زا دیناوتیم نینچمه

:مشش هلحرم

 اهوم نیمه یور ،دییوشب ای هدرک کشخ لامتسد اب ار هدش هتشغآ یاهوم دیابن نامز تشذگ زا سپ هک دینک هجوت
.دینک کشخ ار اهوم راوشس زا هدافتسا اب دیاب لاح .دیشکب وم یوتا دیاب

:متفه هلحرم

 دیلوت ار )هجرد 450 یلا 400 دودح رد( ییالاب ترارح هک هنیتارک یوم وتا کی ،دش کشخ الماک اهوم هکنیا زا سپ
 مامت هتسد نآ راک هک ینامز و دینک ارجا هتسد کی یارب نییاپ هب الاب زا ،ررکم و مظنم تروصب .دینک هدامآ دنکیم
 ناوتیم زین هجرد 250 دودح رد یامد اب ییاهوم وتا اب هک تسا رکذ هب مزال هتبلا .دیورب دعب هتسد غارس هب دش
 رد دیاب وم هتسد ره .تسین دشاب هجرد 400 اب هک یتلاح هباشم راک تیفیک انئمطم اما داد ماجنا ار لمع نیا
 یمک تماخض دیاب هدش باختنا هتسد ،دینکن باختنا ار یمجح رپ هتسد هک دینک هجوت .دوش وتا راب 8 یلا 7 دودح
 هک دندقتعم رما نیا رد هبرجتاب دارفا .دیهد همادا ار ناتراک و دیشابن اهوم زا راخب ندش دنلب نارگن .دشاب هتشاد
.دوشن دنلب اهوم یور زا یراخب چیه رگید هک دوش ماجنا ییاج ات دیاب یشکوتا

 وم یشکوتا

:متشه هلحرم

 .دییوشن ار دوخ یاهوم زور 3 ات ناکمالا یتح و دینک سیخ ار دوخ یاهوم دیابن الصا هنیتارک لمع ماجنا زا سپ
 هب ،هلحرم نیا نایاپ زا دعب .دیشاب هتشاد بوخ هنیتارک کی ات دینک ارجا ار نآ دیاب اما تسا تخس یمک شور نیا
.دیدنبن ار ناتیاهوم رتهب هجیتن یارب نینچمه .دیرادن نتفر مامح هزاجا زور هس ات ،دیوریم لزنم

:مهن هلحرم

 هدام هنوگچیه .دشاب میالم تلاح یور دیاب وتا ترارح .دینک هدافتسا وم یوتا زا هک دیراد هزاجا طقف زور هس نیا رد
.دینزن ناتیاهوم هب ار … و تفات ،وم کسام ،مرس لثم یفاضا

:مهد هلحرم

 یقاب وپماش نیا زا یزیچ رگا .دییوشب هنیتارک زا دعب یدیسا یوپماش اب ار دوخ یاهوم زور هس نیا زا دعب لاح
.دینک هدافتسا دعب یاهزور رد دیناوتیم ،دنام

هنیتارک زا لبق یرورض هتکن 5 : دیناوخب وم هنیتارک ماجنا زا لبق

وم هنیتارک زا دعب یرادهگن مهم تاکن
 هدافتسا اب اعیرس دندش سیخ امش یاهوم یقافتا رگا .دییوشن زور 3 ات لقادح ،هنیتارک لمع زا سپ ار دوخ یاهوم
.دینک کشخ ار نآ راوشس زا
.دیدنبب رس قاجنس ای و شک اب ار دوخ یاهوم دیابن هنیتارک زا دعب تعاس 48 ات لقادح هک دینک هجوت امتح
.دینک هدافتسا ناتیاهوم یوشتسش یارب میدس تافلوس نودب صوصخ هب و تافلوس نودب یاهوپماش زا امتح
 یراددوخ امتح رختسا و ایرد هب نتفر زا سپ .دربیم نیب زا ار وم هنیتارک مه روش و رلک یاراد بآ هک دینک هجوت



.دینک هدافتسا ناتیاهوم یوشتسش یارب میدس تافلوس نودب صوصخ هب و تافلوس نودب یاهوپماش زا امتح
 یراددوخ امتح رختسا و ایرد هب نتفر زا سپ .دربیم نیب زا ار وم هنیتارک مه روش و رلک یاراد بآ هک دینک هجوت
.دییامن هتسغآ دشاب هتشادن وش و تسش هب زاین هک هدننک مرن اب ار دوخ یاهوم امتح ترورض تروص رد .دینک
 و امش وم نیب یمک کاکطصا نازیم و دننکیم ظفح ار امش یاهوم تبوطر هک نتاس ای مشیربا یاهشلاب زا امتح
 تسا هدش جک امش یاهوم هک دیدید باوخ زا دعب رگا هک تسا نیا مهم هتکن .دینک هدافتسا دننکیم داجیا شلاب
.دییامن فاص ار نآ وم یوتا زا هدافتسا اب اعیرس امتح

؟تسیچ وم هنیتارک نیزگیاج
 ،تسا نیگنس ناتیارب نآ هنیزه رگا اما .تساهنآ تیوقت و اهوم ندرک رت میجح یارب یلاع شور کی وم هنیتارک
 رت یا هفرح اهنلاس رد شور نیا هچرگا( دینک هنیتارک ار دوخ یاهوم و هدرک تخادرپ ار هنیزه نیا دیتسین روبجم
 نیا رد هک دنشاب هنیتارک یارب یبوخ نیزگیاج دنناوتیم هک دراد دوجو ییاهراکهار هناتخبشوخ .)دوشیم ماجنا
:درک میهاوخ هراشا اهنآ هب تمسق

:ملاس هیذغت
 هنیتارک هب هک دوب دهاوخ یردق هب امش یاهوم تمالس اعطق ،دیریگب شیپ رد ار ملاس ییاذغ میژر و هیذغت کی رگا
 ،سم ،موینلس یواح دیاب ،دینک هدافتسا دوخ یاهوم تمالس یارب دیناوتیم هک یدیفم ییاذغ داوم .دینکن ادیپ زاین
.دشاب تاجیزبس و میزینم ،یور

:هنیتارک یاراد یوم صوصخم تالوصحم زا هدافتسا
 ناوتیم و دنشابیم نیتارک یواح هک دنتسه وم یاهکسام و هدننک مرن ،وپماش لثم یدایز تالوصحم هناتخبشوخ
.درک نیمات ار زاین دروم نیتارک و وم تمالس اهنآ زا هدافتسا اب

:یگناخ یاهوم کسام
 نغور لثم یعیبط یاهنغور الثم ؛دینزب ناتیاهوم هب ار دیفم داوم نیمه دیناوتیم یذغم داوم ندروخ رب هوالع
.دنشاب هتشاد اهوم تمالس یور یدایز رایسب ریثات دنناوتیم … و وداکووآ ،ابوجوج ،ناگرآ ،لیگران

:لزنم رد وم ندرک هنیتارک
؟درک نیتارک ار وم لزنم رد ناوتیم ایآ
 و یعیبط یاهکسام زا ناوتیم اما ،دوشیم ماجنا هلحرم کی رد برجم دارفا طسوت هاگشیارآ رد وم ندرک هنیتارک
 ییایمیش داوم زا هدافتسا اب هک یتروص رد یتح .درک هدافتسا وم ندرک هنیتارک یارب رمتسم تروصب یگناخ
 هنیتارک ماجنا رد ار یناوارف تاکن هک ارچ .تشاد دهاوخن یهدزاب هاگشیارآ هزادنا هب زین دینک هنیتارک ار دوخ یاهوم
 وم ییابیز و یتمالس یارب :ینیئتورپ ییاذغ داوم زا هدافتسا ،نامرد زا رتهب یریگشیپ .تفرگ رظن رد دیاب وم
 ،نهآ یواح ییاذغ داوم فرصم .تسا تیمها زئاح وم هیذغت یارب ملاس ییاذغ داوم و اهنیماتیو زا هدافتسا
 اهوم یگدید بیسآ میمرت یارب زبس تاجیزبس و هویم ،غرم مخت فرصم و میزینم ،سم ،یندعم داوم ،E نیماتیو
 فاص“ هلاقم هب دینک فاص لزنم رد یبیسآ چیه نودب ار دوخ یاهوم دیهاوخیم رگانیتارک دعب و لبق.تسا دیفم
 هب یبیسآ هک توافت نیا اب .تسا ماجنا لباق لزنم رد یعیبط داوم اب وم هنیتارک .دینک هعجارم ”هناخ رد وم ندرک
 یعیبط هنیتارک اب ناتیاهوم ماکحتسا و تمالس .دنوشیم مرن و تخل امش یاهوم نینچمه .دسر یمن ناتیاهوم
.تسا وم یاهکسام نامه الومعم یعیبط هنیتارک .دباییم شیازفا

نوتیز نغور و وداکووآ کسام
:مزال داوم



:مزال داوم

هدیسر یوداکووآ ددع 4 ات 3
نوتیز نغور یروخاذغ قشاق 1
تشرد هنادند هناش ددع 1
گنر هالک ددع 1
 یارب کسام نیا رد وداکووآ .دنتسه هدیسر ینعی ،دنتسه مرن هک دیدید رگا و دیهد راشف هقاس زا ار اهوداکووآ
 هساک نرود ار نآ یاوتحم و دینک ادج ار وداکووآ یور تسوپ لاح .دوشیم هدافتسا وم یگدنشخرد و یهد تبوطر
 هناش کی اب لاح .دیلامب اهوم یور و دینزب مه یبوخ هب و دینک هفاضا نآ هب ار نوتیز نغور سپس و دیزیرب
 دیزادنایب هلوح کی نآ یور و هدرک رس ار گنر هالک کی سپس و دینزب هناش ار اهوم تشرد یاههنادند اب یکیتسالپ
 بآ مرلو بآ اب ار اهوم رخآ هلحرم رد .دننک بذج دوخ هب ار کسام دنناوتب و هتفرگ دوخ هب لماک ار داوم ناتیاهوم ات
.دینک هدافتسا هدننک مرن و وپماش زا امتح کسام نیا زا دعب .دیهد ژاسام ار نآ نامزمه و دیشکب

زوم و ماداب نغور و وداکووآ کسام
:مزال داوم

هدیسر زوم ددع 2
نوتیز نغور یروخاذغ قشاق 2
وداکووآ ددع 1
 سپس و دوش لصاح تسدکی یبیکرت هک ینامز ات دینک طولخم نوتیز نغور اب ار نآ و دینک هل ار وداکووآ و زوم ادتبا
.دیهد وشتسش مرلو بآ اب دعب و دیلامب ناتیاهوم یور هقیقد 20 تدم هب ار نآ

؟تسیچ وم گنیدنابیر :یداهنشیپ هلاقم

غرم مخت و لیگران نغور کسام
:مزال داوم

غرم مخت ددع 2 ای 1
لیگران نغور یروخاذغ قشاق 1
 دوش لصاح تسدکی یبیکرت هک ینامز ات دینزب مه یبوخ هب غرم مخت ددع ود ای کی اب ار لیگران نغور شور نیا رد
 وشتسش مرلو بآ اب هقیقد 15 یلا 10 را دعب و دیلامب ناترس تسوپ و وم یور ار هدمآ تسد هب کسام سپس و
.دیهد

نوتیز نغور و لسع ،غرم مخت کسام
:مزال داوم

لسع یروخاذغ قشاق 1
غرم مخت ددع 2
نوتیز نغور یروخاذغ قشاق 2
 یور هدایز نوتیز نغور و لسع زا هدافتسا رد هک توافت نیا اب .دینک لمع لبق شور هب دیاب زین کسام عون نیا یارب
 بآ اب هقیقد 15 زا دعب و دیلامب ناتیاهوم یور ار هدمآ تسد هب کسام و دینک طولخم رگیدکی اب ار داوم مامت .دینکن
.دیهد وشتسش میالم یوپماش و مرلو



.دیهد وشتسش میالم یوپماش و مرلو

نوتیز نغور و غرم مخت کسام
:مزال داوم

نوتیز نغور یروخاذغ قشاق 3
غرم مخت ددع 2
 لصاح تسدکی یبیکرت هک ینامز ات دینزب مه یبوخ هب ،دینک طولخم رگیدکی اب ار داوم مامت ،کسام نیا هیهت یارب
 وشتسش میالم یوپماش و مرلو بآ اب هقیقد 15 زا دعب و دیلامب ناتیاهوم یور ار هدمآ تسد هب کسام سپس و دوش
هناخ رد ندرک هنیتارک یارب وم کسام.دیهد

تسام و غرم مخت کسام
:مزال داوم

تسام یروخاذغ قشاق 3
غرم مخت ددع 2
 دعب و دینزب ناتیاهوم هب و دینک طولخم رگیدکی اب ار غرم مخت و تسام هک تسا یفاک کسام نیا زا هدافتسا یارب
.دیهد وشتسش مرلو بآ اب ار ناتیاهوم هقیقد 15 یلا 10 دودح زا

غرم مخت و زوم کسام
:مزال داوم

هدیسر زوم ددع 1
غرم مخت هدرز ددع1
 ار نآ سپس و دوش لصاح تسدکی یبیکرت هک ینامز ات دینک طولخم غرم مخت هدرز اب ار نآ و دینک هل ار زوم ادتبا
.دییوشب اهوم یور زا درس بآ اب اهتنا رد ار کسام نیا .دینزب ناتیاهوم یور هقیقد 40 تدم هب

ترذ هتساشن و نوتیز ،لیگران نغور کسام
:مزال داوم

ومیلبآ یروخاذغ قشاق راهچ 4
لیگران نغور ناجنف 1
نوتیز نغور یروخاذغ قشاق 2
ترذ هتساشن یروخ یاچ قشاق 3
گنر هالک ددع 1
 هب ار ترذ هتساشن سپس و دینزب مه یبوخ هب ،دینک طولخم رگیدکی اب ار نوتیز نغور و لیگران نغور ،ومیلبآ ادتبا
 ،درک ادیپ یریمخ تلاح کسام نیا هکنیا زا دعب .دینزب مه و دیهد رارق میالم ترارح کی یور سپس و دییازفیب نآ
 ناتیاهوم دعب و دینک ربص تعاس ود یلا کی و دیراذگب ناترس یور ار گنر هالک سپس و دینزب دوخ یاهوم هب ار نآ
.دیشاب ناتیاهوم ندش فاص و ناشخرد دهاش و دیشکب بآ ار

؟نآ زا لبق ای هنیتارک زا دعب وم گنر
 اهنت شم تروص هب یتح ای ،دننکیم گنر ار دوخ یاهوم و هدرک هدافتسا ررکم تروص هب وم گنر زا هک یدارفا
 نامز نیا رد .دنوشیم وم یکشخ و ندش زو ،یمرفدب راچد یتدم زا دعب دننکیم گنر ار دوخ یاهوم زا یشخب



 اهنت شم تروص هب یتح ای ،دننکیم گنر ار دوخ یاهوم و هدرک هدافتسا ررکم تروص هب وم گنر زا هک یدارفا
 نامز نیا رد .دنوشیم وم یکشخ و ندش زو ،یمرفدب راچد یتدم زا دعب دننکیم گنر ار دوخ یاهوم زا یشخب
 مه و لبق مه دناوتیم هنیتارک زا هدافتسا .دنادرگرب ار اهوم یقارب و یباداش اددجم ،وم هنیتارک ماجنا اب ناوتیم
.درادن امش یاهوم ندرک گنر اب یلخادت چیه و دشاب اهوم ندرک گنر لمع زا دعب

؟دومن هنیتارک ناوتیم ار هدش گنر یاهوم ایآ
 یاههدننک فاص فالخرب تسرد .درادن دوجو یصاخ تیدودحم هدش گنر یاهوم یور رب هنیتارک ماجنا یارب ،هلب
 دوخ یاهوم تمالس هب لوا هک تسا رتهب ،هنیتارک ای و دیهد ماجنا ار وم ندرک گنر لوا هک دیتسه ددرم رگا .وم
 رد .دسریم رظن هب رتابیز امش یاهوم گنر ،دشاب رت ملاس هقاس تمسق رد امش یاهوم هک ردقچره .دینک هجوت
 .دینک ربارب دنچ ار اهوم زا تبقارم دیاب هک دینک تقد اما .دینک گنر ار دوخ یاهوم دعب و دینک هنیتارک لوا هجیتن
 داوم ندرب نیب زا ثعاب ،هرلکد رد دوجوم داوم اریز .تسا عونمم هنیتارک زا دعب ندرک هرلکد هک دینک تقد نینچمه
.دش دهاوخ بیسآ راچد وم اددجم و دش دهاوخ هنیتارک

؟ تسا ردقچ ردقچ وم هنیتارک ماجنا هنیزه
 یگتسب … و داوم عون، نیتارک ماجنا لحم ، وم هب هدراو بیسآ ، وم دق دننام یلماوع هب وم هنیتارک ماجنا هنیزه
.دوشیم عورش ناموت رازه 800 زا هنیزه طسوتم روط هب اما .دراد

هنیتارک تالوصحم ربتعم یاهدنرب
 وپماش ،وم کسام هنیتارک و ناسر بآ تروص هب هنیتارک تالوصحم یفرعم ،ناریا روشک تخاس :نورتید تالوصحم
 هدافتسا دروم وم یاههشیر هدننک تیوقت و هدننک مرن و هدننک میمرت ناونع هب الومعم دنرب نیا یوپماش .یرپسا و
.دریگیم رارق
وم هنیتارک

 ار نآ یوم یرپسا ناوتیم هتبلا .تسا وم کسام و وپماش کی لماش دنرب نیا :Kerarganic کیناگرا هنیتارک تس
 هنیتارک داوم فالخ رب ،لوصحم نیا ندوب کیناگرا هب هجوت اب هک تسا رکذ هب مزال .درک هیهت دراوم نیا رانک رد زین
.دیآیم باسح هب توق هطقن کی تسا هارمه دنت یوب اب ابلاغ هک ییایمیش
وم هنیتارک

 ار دوخ هنیتارک تالوصحم وپماش تروص هب دنرب نیا :Global Keratin Color Protection وم هنیتارک دنرب
 هب لوصحم نیا زا هدافتسا ،تسا هدش هدافتسا نیسکِووج زا وپماش راتخاس رد هکنآ هب هجوت اب و دنکیم هضرع
.دنکیم فیطل و مرن ار اهوم و هدرک کمک اهوم یناسر بآ
وم هنیتارک

 دقاف هنیتارک تالوصحم مومع فالخ رب لوصحم نیا :L’ANZA Keratin Healing Oil Hair Treatment دنرب
 بجوم لماع نیا .تسا IV Complex Phyto مان هب هنیتارک یاهنیئتورپ و نیماتیو یواح و تسا دیهدلامرف
 تفاطل و یمرن داجیا ثعاب و هدش بذج وم و تسوپ هب ،رس یوم و تسوپ اب راگزاس یعیبط یاهنغور هک دوشیم
.دوشیم اهوم رد
وم هنیتارک

 لوصحم نیا .تسا هدشن هدافتسا دیهدلامرف زا زین لوصحم نیا رد :Keratin cure bio-brazilian هنیتارک دنرب
 تالوصحم نایم رد هک تسا نیا لوصحم نیا یفنم هتکن هتبلا .تسا هنازور هدننک مرن و وپماش تس تروص هب
 دودح رد هک دومن هدافتسا راب 8 ناوتیم طسوتم مجح اب یاهوم یارب ار لوصحم نیا .دراد ییالاب تمیق هنیتارک

.دروآیم ناغمرا هب امش یارب ار وم یفاص هام 2.5



 دودح رد هک دومن هدافتسا راب 8 ناوتیم طسوتم مجح اب یاهوم یارب ار لوصحم نیا .دراد ییالاب تمیق هنیتارک
.دروآیم ناغمرا هب امش یارب ار وم یفاص هام 2.5

وم هنیتارک

 نیا هک تفگ ناوتیم یبیرقت تروص هب :Lasio Keratin-Infused Treatment One Day Formula دنرب
 لوصحم نیا یالاب تمیق نآ یفنم هتکن هتبلا .دیآیم باسح هب وم هنیتارک تالوصحم کرام و دنرب نیرتهب ،دنرب
 یاراد لوصحم نیا .تسا یا هجوت لباق رایسب هتکن لوصحم نیا زا نایرتشم یالاب تیاضر ضوع رد یلو تسا
.تسا یلاع رایسب هک دیامن فاص ار رف % 90 ات یاهوم دناوتیم و تسا دیهدلامرف
وم هنیتارک

 داوم و دیهدلامرف زا دوخ تالوصحم تخاس رد زین دنرب نیا :DAILY Keratin by Keratin Express دنرب
 تالوصحم یدایز ساوسو و تیساسح اب هک یدارفا یارب تسا یبسانم هنیزگ دنرب نیا .دنک یمن هدافتسا ییایمیش
 و نیتارک نغور هارمه هب هدش زیلوردیه نیتارک نیئتورپ لوصحم نیا رد .دننکیم باختنا ار دوخ یتشادهب و یشیارآ
.دیآیم باسح هب یگرزب و تبثم هتکن دوخ هبون هب مادکره هک دراد دوجو یعیبط یاهمیزنآ
وم هنیتارک

 هب لیگران و ناگرآ نغور زا لوصحم نیا :Keratin Research Brazilian Keratin Hair Treatment دنرب
 و هدش زو یاهوم یارب صوصخ هب لوصحم نیا .تسا هدش لیکشت بسانم یاهنیئتورپ و هنیمآ یاهدیسا هارمه
.تسا بسانم هدید بیسآ
وم هنیتارک

 تظفاحم اهوم نییاپ تمسق رد هروخ وم داجیا و ندش درخ زا ندرک بوطرم اب ار اهوم دنرب نیا :lolane دنرب
.دسریم شورف هب وپماش و مرک تروص هب لوصحم نیا .دنکیم
وم هنیتارک

 هتبلا .تسا رثوم و یوق نویسالومرف یاراد هک هدوب رف و دنلب یاهوم یارب بسانم دنرب نیا :GOLD LABEL دنرب
 هب لوصحم نیا رد ناگرآ و وداکووآ ،ابوجوج یاهنغور .تسا دنت رایسب لوصحم نیا یوب هک دیشاب هتشاد هجوت
.تسا هتفر راک
وم هنیتارک

 هعومجم نیا وپماش :Keratin + Reconstruction لدم اویواگیپ وم یزاسزاب و تبقارم اویواگیپ هنیتارک هعومجم
 شهاک ببس ،هدوب وم نکاس هتیسیرتکلا دض ،تسا میالم یناتکفروس هک تسا نیئاتب لیپورپ و دیماکوک یواح
 نیتارک .تسا از بیسآ و رضم هدنیوش داوم نیزگیاج و هدننک ینوفع دض ،هدش اهمشچ شزوس و تسوپ باهتلا
 بجوم تفگ ناوتیم و دوشیم تبوطر بذج بجوم هک تسا وپماش نیا رد یتایح و مهم داوم زا هدش زیلوردیه
 نیا رد ربتعم تالوصحم وزج و تسایلاتیا روشک تخاس لوصحم نیا .ددرگیم تسوپ هب یناسر بآ تایلمع دوبهب
.تسا هزوح
وم هنیتارک

هنیتارک یارب بسانم یاهوم وتا
 یلومعم یاهوم وتا هک دینک هجوت هتکن نیا هب .درک هدافتسا ناوتیم یتوافتم یاهوم وتا زا هنیتارک ماجنا روظنم هب
 ام ییامد هب هنیتارک لمع ماجنا یارب هک تسا یلاح رد نیا .دننک دیلوت ترارح دنناوتیم هجرد 200 یامد ات اتیاهن
 و بسانم یامد .دنک دیلوت ار امد نیا دناوتب امش یوم وتا دیاب امتح .دیراد زاین هجرد 500 یلا 230 نیب
.تسا دارگ یتناس هجرد 400 دودح رد درادناتسا



 و بسانم یامد .دنک دیلوت ار امد نیا دناوتب امش یوم وتا دیاب امتح .دیراد زاین هجرد 500 یلا 230 نیب
.تسا دارگ یتناس هجرد 400 دودح رد درادناتسا

.دینک کیلک اهنآ یور دیناوتیم اهسکع زا کی ره هدهاشم یارب
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