
 گیسی تؽهیم كررت اٍهیت

 تؽهیم. اضت گیسی تؽهیم از ىاگشیس کٌ عُد نی نُاجٌ نساحلی ه نطائل اىُاع ةا دُد زىرگی نطیس در اىطان

 تؽهیم تا گسفتٌ، کُچک انُر در جشئی گیسیَای تؽهیم از. دارد آدنی زىرگی در ای گطتسدً ىلظ گیسی

 نا عایر کٌ گیسىر نی ؼُرت راحتی ةٌ چيان گیسیَا تؽهیم از ةسدی. پساٍهیت ه ةشرگ ةطیار گیسیَای

 گیسی تؽهیم ةٌ اكرام کٌ دارىر هجُد زىرگی در ىیش نطائلی نلاةل در انا کيیم، ىهی آىَا ةٌ تُجَی چيران

 لحاظ ةٌ گیسیَا تؽهیم ایو اٍهیت حال ٍس در. ةاعر داعتٌ الزم هكت ظُالىی زنان نرت عایر آىَا نُرد در

 تؽهیم راٍَای عيادت در تػلل ةطا چٌ ه اضت زیاد ةطیار دارىر، فسد ضسىُعت در آىَا اکثس کٌ اٍهیتی

 . آهرد ةار ةٌ فسد ةسای را ىاپزیسی جتسان غُاكب ، ةَتس گیسی

 گیسی تؽهیم كررت در نُثس غُانل

 نغکل ىُع

 حل راحتتس دیلی نػهُال کُچکتس نغکالت. دارد اضاضی ىلظ نغکل ىُع ، گیسی تؽهیم ضَُلت نُرد در

 کٌ ىیازی لحاظ ةٌ تس پیچیرً نغکالت انا. گیسد نی ؼُرت راحتتس آىَا نُرد در گیسی تؽهیم چُن عُىر، نی

 تؽهیم کير رهىر ةا عُىر، نی عانل را فسد زىرگی از نذتلف جيتٌ چير اغلب ه دارىر تس تذؽؽی اظالغات ةٌ

 ةطیار آىَا ةسای گیسی تؽهیم در زنان کٌ دارىر هجُد ىیش نغکالتی ایو ةس غالهً. ٍطتير نُاجٌ گیسی

 ىُع ایو نُرد در. دٍر اىجام را نَهی گیسی تؽهیم ةایر ، کُتاً زنان نرت یک در کٌ ةعُری دارد، اٍهیت

 . اضت اٍهیت حائش آن تُان ةسدن ةاال ه گیسی تؽهیم كررت ةٌ تُجٌ نُارد

 گیسی تؽهیم نُرد نُضُع ةا فسد آعيائی

 تؽهیم كررت ةاعر، داعتٌ گیسی تؽهیم نُرد نُضُع زنیيٌ در ةیغتسی آگاٍیَای ه اظالغات فسد ٍسچٌ

 گیسی تؽهیم یا گیسی تؽهیم در عکطت ةا را فسد نُارد اکثس در کٌ آىچٌ. ةُد دُاٍر ةاالتس فسد گیسی

 در گیسی تؽهیم نطالٌ نثال غيُان ةٌ. ةاعر نی کافی تذؽػ ه اظالغات ىراعتو ضازد، نی نُاجٌ اعتتاً

 اگس. دارد ٍا رعتٌ عسائط از اظالغات داعتو ةٌ ىیاز کٌ اضت نُاردی از ای ىهُىٌ تحؽیلی رعتٌ اىتذاب نُرد

 كُی احتهال ةٌ ةاعر، ىراعتٌ پسدازد، نی آن ةٌ ىظس نُرد تحؽیلی رعتٌ کٌ ای زنیيٌ از کانلی عيادت فسد

 . داعت ىذُاٍر ةاعر، داعتٌ ٍهذُاىی اه اضتػرادٍای ه غالئق زنیيٌ ةا کٌ درضتی اىتذاب

 گیسی تؽهیم كررت ه ىفص ةٌ اغتهاد



 عسایط در ه ٍطتير ةسدُردار ةاالتسی گیسی تؽهیم كررت از ٍطتير، ةاالیی ىفص ةٌ اغتهاد دارای کٌ افسادی

 در اغلب ، پائیو ىفص ةٌ اغتهاد دارای افساد کٌ حالی در. ةاعير نی نياضب گیسیَای تؽهیم ةٌ كادر ةحساىی

 کيير ؼسف زیادی دیلی زنان ، جشئی دیلی انُر ةسای عایر آىَا. ٍطتير نغکل دچار دُد گیسیَای تؽهیم

 گیسی تؽهیم از ىاگشیس را آىَا کٌ عسائعی از حتی آىَا از ةسدی ه دٍير اىجام را الزم گیسی تؽهیم تا

 . دٍير نی ىغان دُد از کهتسی پزیسی ریطک افساد ایو کٌ اضت غلت ٍهیو ةٌ. کيير نی فسار کير، نی

 گیسی تؽهیم كررت ه افطسدگی

 حتی افطسدً فسد. اضت اضاضی غالئم از گیسی تؽهیم در ىاتُاىی دارد، افطسدگی کٌ غالئهی تهام نیان در

 تؽهیم كررت ، اه پائیو دلق ه حُؼلگی ةی. اضت گیسی تؽهیم كررت فاكر ، رهزنسً جشئی نطائل ةسای

 تؽهیم فسایير در ىاانیری کٌ کير نی پیرا عرت زناىی نطالٌ ایو ه دٍر نی كسار الغػاع تحت را اه گیسی

 ةسدُرد نطائل ةا ةرةیيی ةا ةياةسایو. دارد آیيرً ةٌ کهتسی انیرهاری افطسدً فسد. کير نی ددالت اه گیسی

 ٍس از اه. ضازد نی نحسهم نياضب گیسی تؽهیم از را اه نطائل نيفی اةػاد ةٌ حر از ةیظ تُجٌ ه کير نی

 ةٌ کٌ اضت فسایيری گیسی تؽهیم. کير نی دهری دارد، زیاد چٌ ه کم چٌ ، اىسژی ؼسف ةٌ ىیاز کٌ کاری

 . اضت ىیازنير زیادی فکسی اىسژی

 گیسی تؽهیم كررت ه اضعساب

 رهی ، اضعساب تاثیس نػسهفتسیو عایر. دارد نذسب تاثیس اىطان ذٍيی فسایيرٍای از ةطیاری رهی ةس اضعساب

 اش حافظٌ دارد، آن ةا کانلی آعيایی کٌ ضُالی پاضخ در کير نی احطاس آنُز داىظ کٌ زناىی. ةاعر حافظٌ

 در اتفاق ٍهیو. رضر ىهی ذٍيظ ةٌ نعلتی ٍیچ کير نی احطاس ه عُد نی دالی ضسش افتر، نی کار از

 . افتر نی اتفاق گیسی تؽهیم فسایير

 

 در دُد اظالغات ه تجارب از ، دُد ذٍيی ٍای اىرهدتٌ از ةتُاىر فسد کٌ عُد نی آن از ناىع اضعساب اهال

 ذٍيظ ةٌ ةاعر، کييرً یاری اه ةسای کٌ ای تجسةٌ ه نعلب ٍیچ چُن کير، اضتفادً گیسی تؽهیم فسایير

 دیگس ضُی از. اضت الزم ضُدنيری فاكر ه عکطتٌ پا ه دضت ةطیار رضر، نی ذٍيظ ةٌ آىچٌ ه رضر ىهی

 اجازً ه دٍر نی کاٍظ را اه پزیسی ریطک كررت دٍر، نی افشایظ عکطت احتهال از را فسد ىگساىی اضعساب

 دیلی یا نضعسب فسد ره ایو از. دٍر كسار ةسرضی نُرد را جُاىب تهام آرانظ کهال در فسد کٌ دٍر ىهی

 دضت از را ظالیی فسؼتَای تا کير نی ظُالىی را گیسی تؽهیم كرری ةٌ یا ه گیسد نی تؽهیم غجُالىٌ

 . دٍر نی



 گیسی تؽهیم نيعلی رهال ةا آعيائی

 رهىر ةا فسد آعيائی. کير نی تتػیت نيظهی نساحل ه فسنُلَا از ریاضی نطالٌ یک حل ٍهچُن گیسی تؽهیم

 رهال ایيکٌ از آگاٍی ةا فسد. داد دُاٍر افشایظ گیسی تؽهیم در را اه نُفلیت احتهال نيعلی گیسی تؽهیم

 جُاىب تهام تُاىطت دُاٍر ه کسد دُاٍر غهل ةیغتسی اغتهاد ه كررت ةا اضت، درضت اه گیسی تؽهیم

 تُاىر نی دیگس فسد ةٌ فسدی از ٍسچير گیسی تؽهیم نيعلی رهال. دٍر كسار کيکاش ه ةسرضی نُرد را كضیٌ

 نياضب تؽهیم اتذاذ ه گیسی ىتیجٌ ةٌ را فسد کٌ کير، نی تتػیت کلی اؼُل یک از انا ةاعر، نتفاهت

 .عُد نی رٍيهُن


