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 بسمه تعالی 

 خانم محترم

شااا م  لا م  درد ایاد در د ی ه  که در اختیار دارید کتابچه ای با سالال و د وددو بش االال ا 

شاا اخع ل م ااباریریا اادا اد در اا ا لدا م ًایریذارار بذ ابداد  لت ک کیتیع دادا  داا  

اد جم ه  سااایم لایت ا جساام ا ارًبان بید  ذدی ی اجتمال  ی یمچ ید رایااریای  ااباریر

 پیش هادی بذای ک تذل اید لدا م    باشد.

خدشاالا یک که با ارا ه کتابچها اید ا اا   ذایک شااد ًا خار  اد تااالاد ک،  ایاا بتدااید اد 

ذاا ه ریای بذای ااجام ران ا یدیاریک  لا ده اید کتابچها ب لا م آ ددشااا  بهذن   د شااادید. 

حم یای پیشاا هادی ی ارًبان  تبابم ی  دایم با پهییشااهذ به ل دا   ذاام در اا ا در ارًبا  

به اید ا ید که  لظه  لظه دادایتا   تاا، ع ی ریااایع شااما اد کیتیع دادا   شرذ باشااد.

 تذشار اد شاداب ا  رد ی آرا ش به یمذان آاای  باشد.
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 دستگاه تولید مثل زنان

؟وستگاه تولید مثل زن از چه قس ت هایی تشکیل اده د دظیفه هش قس ت چیست  

 

دتااااتهان ًد یااااد   اااام د  بااااه دی اساااامع خااااارج  ی  

 داخ   ًبسیک    شدد.

بااش داراااد ی الضااا  خااارج  ی  هباام  یا  ق در  باربااع ا 

الضاااا  داخ ااا   ساااگدل ًلماااق ااااراریا ااتباااال ًلماااق 

باریرشدن باه داخام رحاک ی در اهایاع رشاد ی اماد ج اید ی ًد اد اادداد  ا  باشا د. الضاا  

 دتتهان ًد ید  م داخ   در داخم  هد اذار داراد.

 

 

 روند تولید مثل

   ًد ید   م چهداه ااجام    شدد؟                                  

 

ریااااد ًد یاااد   ااام در دااااا  باااا دخا اااع    ااااا   

 ًلمدا  ی رحک صدرد    ایذد.

بااا پاتاام ًلماادا  بااه یدر ااد  یااای ًد یااد شاادن اد 

غااادن ای در   ااااا ًلماااق ااااراری صااادرد اذ تاااه ی 

جساااک درد ًشاااایم  ااا  شااادد. دیرن یاااای  ایاااااه 

االااادا  یااادری یذاحااا   ااا  شاااداد کاااه  لااایف   اتاااب  باااذای حاااا  ه   اااذایک 

 اذدد. 
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ًلماادا  در ابتاادای دیرن االاادا  یدر اادا  بااه اااام اتااتذی   ًد یااد  اا  ک ااد کااه 

 دجااام رشاااد شیاااه پدشااااا دن رحاااک  ااا  شااادد. باااه داباااال ًلماااق ااااراریا اد 

ًلماادا  یدر اادا  بااه اااام پذی تااتذی  ًد یااد  اا  شاادد کااه  لاایف رحااک را بااذای 

شااااه اای ااا  ج اااید   اتااام  ااا  ک اااد. اااااذ حاااا  ه  ر  ادیااادا ًلمااادا  دیهاااذ 

تذی   ی پذی تااتذی  ًد یااد اماا  ک اادا شیااه پدشاااا دن رحااک ریااا   اا  ک ااد ی اتاا

 دیرن االدا   جددا آغاد    شدد.    

 لقاح و النه گزینی

                                
  لمم  باح ی شاه اای    چهداه ااجام    شدد؟                                                 

ت دل  ادن  ًلمق د ق ًدتف الته  ذد  به باریر شد 

   ادی اد . ی هاام  باربع ًدداد  " بااح " اتااا(ذمقا 

دیادی ات(ذم  ذد در یا   یا  هبم د  ریلته    شدد ی 

شذیع به حذکع    ک د. ات(ذم یا اد تدرا  دیااه رحک 

لبدر کذدن ی خدد را باه  د اه یای رحم     رتااااا د. 

ما  که اد ًلمدا  به اتااا(ذم در داخم  د ه رحک با ًل

یذف رحک در حذکع اتاااع ا بذخدرد    ک د.  دمدش 

  لم   اتم بذخدرد ات(ذم  ذد با ًلمق د  یتف  د ه اتع.      

 تعشیف نابادددی چیست؟                          

د اا  به دی ا ااباریراتته  یشدد که با یجدد اادیا  بدی   لا ظع به  دد یق تال باردار 

د.اشدا  

 ااباریری به دی ادع ای یه ی راادیه ًبسیک    شدد:

 ادع ای یه: ییچ تاببه ای اد حا  ه  ای یه یجدد ادارد.

.ادع راادیه: حا  ه  اب   یجدد داشته اتع ی  ای ا به ًد د دادن   جذ اشدن اتع  
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 آیامی وانید ایوع نابادددی چقدد است؟

درصد دیجید را اذ تار  51-51 تلح جها  یبق ااار  تاد ا  بهداشع جهاا ا ااباریری در

اتع. %9-22 کذدن اتع ی شیدع ااباریری در ایذا   

 والیل نابادددی چیست؟

   عامل مشوانه            1    

   عامل زنانه              2   

انکاهش ذخایش تخ د  

  عامل تخ ک گذادی

 عامل لوله ای

 عامل دح ی

 عامل لگنی

وجیه نشدهنازایی ت           3  

 عامل مشوانه اامل چه موادوی است؟

درصد  دارد به  01ًا  01درصد دیجید ً ها ل ع ااباریری اتع ا ا در  21لا م  ذدااه در 

 ل دا  یا  اد لدا م دخا ع ک  دن یجدد دارد.                                       

اًساع غیذ یبید  یریدیای بیضهقا بدض  اد لدا م  ذدااه شا م : لدا م لذیا    یاریادتم: 

لدا م لتدا    اا د بیماریهای آ یاشا قا لدا م  اتیا ا اخت،شد  باربع ج س     اا د: 

 –ج ساا ا اخت،ل یدر دا ا لیااب  ی یا  به دابال جذاح  یای ً اتاا    -اخت،شد ریاا 

ضااه ی اخت،شد ادراریقا لدا م  لذب اتاا(ذم   اذ اا دارییاا شاایم  در اا قا اارتااای  بی

 ًیذی ید.                                                              
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 یک   

 عامل مشوانه نابادددی چگونه تشخیص واوه می اوو؟
                        

بذرتاا   ااایی   اا  اردا  ی باا  خلااذ بااددن ی 

یااا  اد اااادا اد اتاتاا  در بذرتاا  ااباااریری 

ًدادادا ًلاذو ی  اتع. در بذرتا   اایی   ا ا

شااام اتاا(ذم ی یمچ ااید ًدااداد ا باادل یااای 

تااتید  ااایی   اا  بذرتاا   اا  شاادد. جهااع 

جمااای آیری  اااایی   ااا  پذییاااا اد  بارباااع 

رید اباام اد  7رید ی حااداک ذ  2ج ساا  حااداام 

دایباه ًاا یاق تاالع  01ااجام آاا یا  ایی     ًدصایه  ا  شادد. امدااه بایاد در لاذ  

 ن آیردن شدد.بدد اد جمی آیری به آد ایشها

در ااا  لا اام  ذدااااه  اا  ًدااااد دارییاا ا جذاحاا  یااا در ااا  یااای کمااق باااریری  اا ااد 

 را شا م اذدد.   (ICSIات(ذم به داخم ًلمق  
 

 عامل زنانه نابادددی اامل چه موادوی است ؟

 

کاهش ذخایر تخمدان           

  

د پیاادا  اا  اک ذیااع داااا  کااایش در  یاااا  مخااایذ ًلماادا  را بااا ا اااایش تاا    

ک  ااد کااه ایااد حا ااع یااق پدیاادن  یاید د یااق   یبیداا  ق اتااع. ایااد کااایش 

تاااا  ق شاااذیع  شااادن ی در یااا  ااتهاااای  01در ابتااادای دیاااه تااادم دادا  حااادیدا 

ًشااادید  ااا  شااادد. در جمدیاااع یاااای  کاااه اد ری   01ی ابتااادای دیاااه  01دیاااه 

ا در تاااا ه  باااه حاااداک ذ رتااایدن 21ج ااادایذی اتاااتتادن امااا  ک  ااادا بااااریری در 

 01تاااا ه  باااه شااادد کاااایش یا تاااه ی بداااد اد  07تاااا ه  کاااایشا بداااد اد  02

 تا ه  اادر اتع.   
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 دو

 ته

 

 

 اختالل تخمک گذاری 

درصااد  اادارد ااباااریری داااااه اتااع.  01ًااا  01اخاات،شد ًلمااق اااراریا ل ااع   

رید  ت یااذ اتااع. در  01ًااا  21 اادد یبیداا  دیرن االاادا  در تاا ید باااریری داااا  اد 

یتتاه یاباارق یماذان باا ل،یاک ابام اد  0االدا  یای  ا ظک  ایاااه   ًبذیباا یاذ  دااا  که

االاادا     اا ااد ًاادرم پسااتا  در دیرن اباام اد االاادا  ی درد در ی هااام االاادا  ق داراااد 

 به احتمال دیاد ًلمق اراری اًتاق    ا تد. 

                                           

خ ک گذادی دا تشخیص واو؟چگونه می توان اخت ل ت  

اد یذیق ری  یای  لت ک  اا د اادادن ایذی درجه حذارد بد ا بذرتاا  ًذشاالاد تذییا  

ا    ًدا  حدیدای د ا  ًلمق اراری را LH دیااه رحکقا اادادن ایذی پذی تااتذی  ی یدر د  

 ًدیید کذد ی   بیشتذید ری   درد اتتتادنا تداداذا      باشد.

     

              

عامل تخمک گذاری          

 اادارد اتااع. ًشاالیه ای یااه   %01- 01لا اام ًلمااق اااراری ل ااع اااادای  د  در        

داا   بات، باه ااادای  لا ام ًلماق ااراری شاا م لادم ًلماق ااراری   بادا  ًلماق 

اااراری ق یااا ای یهداییشتااید   ًلمااق اااراری کااکق  اا  باشااد. یاادل یبیداا  تاایام 

 27-29رید  تتاااید بااددن ی  تدتااف آ   25-01د یااد   اام اد االاادا  در داااا  تااد ً

رید اتع. اک ذیع ً ییذاد تایام االادا   ذبادن باه  ااد  د یاادشر اتاع. ا اا  ااد  دًگاال 

رید  تتاااید اتااع. حتاا   7-59رید در اظااذ اذ تااه  اا  شاادد ی بااید  50بااه صاادرد رابااع 

 شته باش د.دااا  با االدا    ظک  اییااه  ماد اتع لدم ًلمق اراری دا
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 چهار

 سندرم تخمدان پلی کیستیک

شایی ًذید ل ع لدم ًلمق  اراری ی ًلمق اراری 

کک در جمدیع  دمدل در داا   بت، به اادای ا ت درم 

ًلمدا  پ   کیستیق اتع. ًشلیه اید بیماری با 

ک ار اراشتد اخت،شد یب    م حا  ه ا اخت،شد 

اایش آادری   یی(د یا یا دیهذ ل م ا  -یی(دًاش د  

 درد اد  دارد دیذ  2یا  یدر د  یای  ذدااه ق ی حضدر 

 اتع:

ًلماق ااراری کک  یاا لادم ًلمق اراری   که به  -

صااادرد ًدداد کک خداذیای یای  اییااه ی یا بدی  آ  

 ًظایذ    یابدق

 ا اایش آاادری   یاا یدر د  یای  ذدااهق  در خد  ی یا ل،یک با ی   اشاااا  دی دن ا اایش -

 آادری    اا د رییش  دیای دایدا ک تت  صدا ی...ق

بذابذ اادادن یبید  ی ًلمدا   2-1ًلمدا  پ   کیساتیق در تداداذا     اادادن ًلمدا  یا  -

 تاات   تذق  5حایی کیسع یای  تددد ی  دمدش کمتذ اد 

 

        

  عامل لوله ای  

ا  بااذای لا اام  د ااه ای  اادارد اااادای  اتااع. ل اام غیذلتااد%21-01لا اام  د ااه ای 

شااا م: اااادی تذیدد  د ااها ا تهاااب  د ااه بااه ل ااع ابااه در خداذتاااا ا پد یاا  یااای 

  د ه ای ی ات(اتک  اذ ته ق  د ه اتع. 

ک، یااادیا ًذاکد ااااًی  ی اایساااذیا اداااادرن آا لدا ااام شاااایی یماااذان باااا بیمااااری 

 ا تهاب   د ه ی اادای  یست د.
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باااذای ًشااالیه بیمااااری  د اااه ی صاااتاق  شپاریتاااادپ  ری  ًشااالیه اتاااتاادارد  

 پاااذدن پدشااااا دن احشاااا  ق اتاااع. شپاریتاااادپ  ا ااااا  باااه ًیااادیذ کشاااید  الضاااا  

داخااام  ه ااا  را  اااذایک کاااذدن ی ا ااااا  ش اتاااای  ی در اااا  یما اااا  باااذای  یباااذیم 

یاااای رحمااا ا چساااب دا  یاااای ایاااذاف  د اااه ی ًلمااادا  ی ااااادی تذیدد را  اااذایک  

    ک د. 

جذاح  به ل دا  در ا  اتتاادارد در اادای  با لا م  د ه ای  لوله ای: ودمان نازایی عامل

 . درذ اتع

 

       

عامل رحمی     

 

 %51اخااات،شد حتاااذن رحمااا  ل اااع ااااادای  در 

دی  یااای  اتااع کااه جهااع در ااا   ذاجدااه  اا  

دااااا  ااااادا یجااادد دارد.  %11ک  اااد ی در بااایش اد 

 ب اااابذاید اردیااااب  دی  یاااای  بااات، باااه ااااادای 

بایساات  شااا م بذرتاا  حتااذن رحماا  ایااا باشااد. اخاات،شد حتااذن رحماا  شااا م: 

پد یااا  ااااادی تذا یی(اااذپ،دی  ا ااااایش ًداااداد تااا دل یااااق ااااادی تذا  یااادم دیاااذ 

  لای ا چسب دا  داخم رحم  ی اای جاری  ادردادی رحک اتع. 

 

: ییستذیتااااادپ  ری  اتااااتاادارد ًشلییاااا  بااااذای اردیاااااب  هیستشدسالالالالکو ی

 تع چد  ا اا  دید  ستبیک را  ذایک    ک د. حتذن رحم  ا

تاااایذ ری  یاااای ًشلییااا  شاااا م : ییستذیتاااا ( هداذاما تاااداداذا   یا ی اااالا 

    باشد. MRIتدادییستذیاذا   ی 

 

 پنج
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 عامل لگنی   

ایاااد بیمااااری باااا حضااادر با اااع  انددددومتریوز:

اادی تذ شیاااه داخ ااا  رحاااک ق  خاااار  اد حتاااذن 

بااه یاادر لماادن در رحماا   شااله  اا  شاادد ی 

صاااتاق اًلمااادا  ی  ضاااای باااید راتاااع ریدن ی 

یا   یا اااع  ااا  شااادد.ل ع احتماااا   ااااادای  در 

بااااید داااااا   باااات، بااااه اااااادی تذیدد شااااا م 

اخااات،شد آااًد یاااق ااشااا  اد چساااب دا  ی حضااادر شااا اخته شااادن لدا ااام ا تهااااب  

اتاااع کاااه اراااذاد تااام  ریی اا اااعا ج ااایدا  د اااه یاااا ی ااااادی تذ اابجاااا دارد. 

 اریتادپ  ی  شایدن  ستبیکا ری  اتتاادارد ًشلیه اادی تذیدد اتع. شپ

در اااا  ااااادای  ااااادی تذیدد: تاااذکدب یدر ااادا  ااااادی تذیدد باااه یااادر  دمااادل  ایااادن 

کمااا  باااذای ااااادای  یابساااته باااه ااااادی تذیدد دارد . در بیمااااری ااااادو ًاااا ختیاااک ا 

د دیاااادی بذداشاااتد شپاریتاااادپیق باااه اظاااذ  ااا  رتاااد  یااااا  حاااا  ه  را ًاااا حااا

  بااااح آد ایشاااهای ق یاااق در اااا  خاااف ایل   لبااا  باااذای  IVFبهبااادد ببلشاااد. 

 اادای  یمذان با اادی تذیدد اتع.

چسااب دا   ماااد اتااع ااشاا  اد آتاایم حذارًاا   یااا  ااااایا  ًیاااا  چسددبندگی:

لتداااعا اشااده در اااا ا ابااه در خداذتاااا ا خشااق شااد  ی یااا یاکاا ش خااارج  

باااذ چساااب دا ا ًشاااایم چساااب دا  را باااه داباااال باشاااد. اتاااتتادن اد  دااااای در بذا

شپاریتااادپ  ی شپاااراًد   کااایش  اا  دیاادا ا ااا یاایچ یا تااه ای یجاادد ااادارد کااه 

 ًاک د   یاا  حا  ه  بهبدد یابد.

 نازایی توجیه نشده به چه معناست؟  

دی  یاااای  بااات، باااه ااااادای  یسااات د کاااه در آاهاااا بذرتااا  یاااای ًشلییااا   % 01

(ذم ا شااداید ًلمااق اااراری اذ ااال ی  د ااه رحماا  باااد بااددن اااادای    اام آاااا یا اتاا

ی یااایچ  ل اااع دیهاااذی باااذای ااااادای  یجااادد اااادارد. باااه بیماااارا   بااات، باااه ااااادای  

 شش



 

03 
 

 ااان اد شاسااع ًاا،  بااذای  52ًدجیااه اشاادن بایااد ایمی ااا  داد کااه حتاا  بدااد اد 

 ااااان  03در لااااذ   %11 ااااان بدااااد ی بیشااااتذ اد   52در لااااذ   %21بااااارداری ا 

 شداد.حا  ه    

ایااد پیشاا هاد  اا  ک ااد کااه در دی  یااای  بااا لدا اام پاایش ااادی  ک  اادن خاادب 

 اااان ی تااااببه   0تاااالا  ااادد ااااادای  کمتاااذ اد  01 اا اااد : تاااد د  کمتاااذ اد 

حااا  ه  اب اا  بااا یمااید شااذیق ج ساا ا اااادای  ًدجیااه اشاادن  ماااد اتااع  بااف 

د اا  اد اشااا  دی اادن حااد پااایی   اد باااریری یبیداا  باشااد ی احتماااش ًا د ااد ی  

اظاااذ ًشااالیه ًماااام ل ااام ااااادای   لااادیدیع دارد ی اتاااتتادن اد ًساااع یاااای  غیاااذ 

 اد ًسع یای در حال ااجام بذای دی  یای اادا ی دد ایاد به ارباد دارد.

  لباا  اتااع کااه در بیمااارا  جاادا  ًااذ در  اادرد  درمددان نددازایی توجیدده نشددده:

اشاادن صاالبع کااذد. لاادم  داخ ااه یااا در ااا  ااتظاااری در بیمااارا  اااادای  ًدجیااه 

بذخااا  بیماااارا  ًمایااام باااه ااجاااام شپاریتاااادپ  ًشلییااا  دارااااد.  اااداخ،د 

 دمااادل ااااام باااه ااااام لباااارد اد تدپذاییشتاااید   ابتااادا باااا ک اااد یتد یاااا  تاااذیدیل 

بااذای تااه یااا چهااار تاایام ی تاا(  ا ااادیًذیپید یااا بااذای تااه یااا چهااار تاایام ق 

  اااایری کماااق بااااریریق   ARTیماااذان باااا ً بااایح داخااام رحمااا  ی باااه داباااال آ   

 IVF ،IVF/ICSI بااااذای اااااادای  ًدجیااااه اشاااادن شااااا م: ARTاتااااع. ااتلاااااب 

کا اام اتااعا حتاا  ااااذ اااادای  لا اام  ااذد ش اتااای  شاادن یجاادد  ICSIیما ااا  ی 

 اداشته باشد.

 آیا ددش های ودمان نابادددی دا می اناسید؟ 

 تحریک تخمک گذاری             1

  داریی  بذای آداد شااد  یق ًلمق در یذ  ان در دااا  که ًلذیق ًلمق اراری ید   در ا

به یدر   ظک ًلمق اراری ام  ک  د ا  ماد اتاااع اید کار حت  در داا   بت، به ااباریری 

غیذ اابم ًدجیه که با یجدد ًلمق اراری   ظک  ایااه اادر به باریری ایسااات دا ااجام شااادد. 

اد شد  بیش اد یق ًلمق بذای ًلمق اراری یدف اد ًلذیق ًلمق اراری در اید ا ذاد آد

اتاااع ًا احتمال  باح ا اایش پیدا ک دا یا ًلمق یا بذای ری  یای کمق باریری اتاااتتادن 

شدادا ای ید ادم به   ظدر ًلذیق ًلمق اراری  دمدش اتتتادن اد اذص ک د یتد یا  تذیدیل 
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ق ًلمدا  یا ی ا بای ق ایا بذای ًلذیاLH، FSH ،HMG)اتاااع. دارییاای یدر دا  ًاریب  

 ًلمق اراری اتتتادن    شداد.

یما ا  با ًجدیا اید دارییا ًلمدا  به یتاای ه تااداداذا   بذرتاا     شاادد ی ی ها   که 

 د یادل یا به یق اادادن خاص رتیدادا به   ظدر ا بای ًلمق اراری داریی یدر دا  دیهذی 

ًلمق اراری اًتاق    ا تد. ااذ  تالع پ  اد 00-09ًاریق    شدد که حدید  HCGبه اام 

پ  اد یق دیرن در ا ا خداذیای االدا  ر  ادیدا بذای ًشلیه حا  ه  باید ًسع حا  ه  

 ااجام شدد.

 روش های کمک باروری            2  

 اید ری  یا لبارً د اد: 

قا ًاریااااق اتاااا(ذم بااااه IVF باااااح دری  آد ایشااااهای   

بااااریر  التاااهق  قا ااتباااال ًلاااکICSIداخااام ًلماااق د   

قا ااتباااال ًلماااق باااه ZIFTباااه داخااام  د اااه رحاااک  

قا ااتبااااال رییااااا  یااااای GIFTداخاااام  د ااااه رحااااک  

اههاااداری شااادن در ااجمااااد ی اتاااتتادن اد ًلماااق یاااای 

  ایدای .

 

IVF1لقاح وددن لوله آزمایشگاهی چیست؟ : 

در ابتاااادا ًلماااادا  را بااااا اتااااتتادن اد دارییااااای  لااااذو 

  ظاادر اد ایااد کااار بااه ًلمااق اااراری ًلذیااق  اا  ک  ااد. 

دتاااع آیرد  ًداااداد دیاااادی ًلماااق  ااا  باشاااد. اد یذیاااق 

تاااااداداذا   تاااااذیال اد ران  هباااااما ًلمااااادا  را  ااااادرد 

بذرتاا  اااذار  اا  دی ااد ی د اااا  کااه ًلمااق یااا بااه یااق 

ًلماااق  HCGااااادادن  شاااله بذتااا د باااا ًاریاااق یدر اااد  

رید پااا  اد ًاریاااقا ًلماااق  2-0ااااراری اًتااااق  ااا  ا تاااد. 

ا   خااااار   اااا  ک  ااااد.  باااااح در لاااایف یااااا را اد ران ی

                                                           
1 In Vitro Fertilization 
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آد ایشااهان ااجااام  اا  شااددا بااه ایااد ًذًیاام کااه اتاا(ذم یااای یمسااذ اااب، اد یذیااق 

ااااااال در داخااام تاااذف اتاااتذیم جمااای آیری  ااا  شاااداد ی بداااد اد ااجاااام یاساااذی 

المااال ریی ًلمااق یااا ی اتاا(ذم یااا بااه   ظاادر ا اااایش کااارآی  شااا ا یااذ ًلمااق 

ااااذار  ااا  دی اااد. رشاااد رییاااا  در خاااار  اد اتااا(ذم  1111-51111را در  جاااایرد 

بااد    شااذایف آد ایشااهای ق صاادرد  اا  ایااذد.  بااا ًجاادیا یدر ااد  یاااا  لاایف 

 رحک را بذای پریذ  رییا  آ ادن    ک  د. 

ریدن بااه داخاام رحااک صاادرد  اا  ایااذد ی احتمااال دارد کااه  1ااتبااال رییااا  یااای 

درد  اااایم در رییاااا  یاااای ایاااا   در حا اااع ااجمااااد اههاااداری شاااداد ًاااا در صااا

رید پااا  اد خاااار   53آی ااادن یماااید رییاااا  یاااا را باااه خااادد بیماااار ااتباااال دی اااد. 

کاااذد  ًلماااق یاااا اد شااااکا ًساااع ًشااالیه حاااا  ه  ااجاااام  ااا  ایاااذد ی در 

صااادرد   باااع بااادد  جااادابا بذرتااا  حاااا  ه  در تاااه  ایاااه ایل باااارداری ًدتاااف 

 تداداذا   ااجام    پریذد.

 

 اقدامات قبل از عمل

اد ریًااایدا آد اااایش یدر ااادا  ی ییایاااع ًدتاااف  تلییاااا ا در بداااد اد آد ایشااا

 پیش هاد شددا  ذاحم دیذ ی     شدد: IVFصدرً  که ری  در اا  

رید دیم یاااا تااادم االااادا  باااذای بذرتااا  ییااادیع ًلمااادا  یاااا ی رحاااکا  ق5

 تداداذا   ااجام    شدد.

بداااد اد ااجاااام تاااداداذا   باااا اظاااذ  تلیاااها داری جهاااع ًلذیاااق ًلماااق  ق2

    شدد. اراری ًجدیا

یااا   ذح اااه  یاااذف داریا پااا ت ا ااا  شاااش ادباااع تاااداداذا   باااذ اتاااا   ق0

  یاا  یاک ش ًلمدا  یا ااجام    شدد.

ًاریااق  HCGد اااا  کااه  د یااادل یااا بااه اااادادن   اتاام  اا  رتاادا داریی  ق0

    شدد ی بیمار آ ادن لمم ًلمق ایذی    شدد.

ه ی یاااک د اااا  باااا دریا اااع امداااا HCGتاااالع بداااد اد ًاریاااق  03حااادید  ق1

 ات(ذم اد  ذدا لمم  باح دری  آد ایشهای  ااجام    شدد.
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 مراقبت های پس از عمل

یااق ًااا دی تااالع پاا  اد لماام ااتبااال ج اایدا  ااددجد  ااذخه  اا  شاادد. ًدصاایه 

رید بداااد اد لمااام  دا یاااع یاااای شااادید کاااه   جاااذ باااه  0ًاااا  0 ااا  شااادد یااا  

ااا  خسااته   تااذن  اا  شاادد ااجااام اشاادد. باادیه  اتااع کااه آرا ااش ریحاا  ی ریا

ی پذییااا اد شااذایف پااذ ایاالذاب  اا  ًدااااد در  د بیااع لماام  ااشرذ باشااد.  دماادشی 

 HCGβرید بداااد اد ااتباااال ج ااایدا باااا  ذاجداااه باااه آد ایشاااهان   بااادار  52ا ااا   51

 اادادن ایذی    شدد. ا اایش اید یدر د  ای ید اشااه بارداری اتع. خد ا 

 

 IVFمزایا و محدودیت های 

اتاااع کاااه ابااام اد ااتباااال ج ااایدا لمااام  بااااح اابااام  ایاااد IVFیاااا  اد  اایاااای 

 شااایدن اتااع ی در صاادرً  کااه اتاا(ذم بااا ًلمااق  باااح پیاادا اا اادا  اا  ًاادا  در 

ایاااد اتاااع کاااه  IVFادباااع یاااای بدااادی شاااذایف  بااااح را ً ییاااذ داد.  ایاااع دیهاااذ 

ااجااام  IVFااااذ یااق بیمااار  ااااد  د ااه یااای رحماا  باشااد ایاااا باادی   شااام لماام 

    شدد.

تاااال باااه  01آ  اتاااع کاااه  یااااا  باااارداری در دااااا  بااااشی  IVFع ا اااا  لااادیدی

 ل ع پایید بدد  کیتیع ًلمق یای د  کایش    یابد. 

                          تخ ک اهدایی بشای چه کسانی استفاوه می اوو؟                                                                                    

ا اتتتادن اد ًلمق یای ایدای  ً ها ری  رابع شدن دیدر  ًلمدا اارتای  داا   بت، به در 

 بذای اک ذ اید بیمارا  اتع.

 چگونه انجاو می اوو؟ (ICSIآیا می وانید میکشداینجکش )

ی ها   که ااباریری با لا م  ذدااه باشدا یق ات(ذم دادن  ذد را به داخم ًلمق د  ًاریق    

ا  حاصم را به داخم رحک ااتبال    دی د . به ًاریق ات(ذم  ذد به داخم ًلمق ک  د ی ریی

 یا  یاذیای جاشد    ادی د. ICSIد  
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 اقدامات قبل از عمل

بداااد اد آد ایشااااد ریًااایدا آد اااایش یدر ااادا  ی ییایاااع ًدتاااف  تلییاااا ا در 

 پیش هاد شددا  ذاحم دیذ ی     شدد: ICSIصدرً  که ری  در اا  

ا تااادم االااادا  باااذای بذرتااا  ییااادیع ًلمااادا  یاااا ی رحاااکا رید دیم یااا ق5

 تداداذا   ااجام    شدد.

بداااد اد ااجاااام تاااداداذا   باااا اظاااذ  تلیاااها داری جهاااع ًلذیاااق ًلماااق  ق2

 اراری ًجدیا    شدد.

یااا   ذح اااه  یاااذف داریا پااا ت ا ااا  شاااش ادباااع تاااداداذا   باااذ اتاااا   ق0

  یاا  یاک ش ًلمدا  یا ااجام    شدد.

ًاریااق  HCGا بااه اااادادن   اتاام  اا  رتاادا داریی د اااا  کااه  د یااادل یاا ق0

    شدد ی  ددجد آ ادن لمم ًلمق ایذی    شدد.

ی یاااک د اااا  باااا دریا اااع امدااااه  HCGتاااالع پااا  اد ًاریاااق  03حااادید  ق1

 ات(ذم اد  ذدا لمم  یاذیایجاشد ااجام    شدد.

 مراقبت های پس از عمل

شااادد.  یاااق ًاااا دی تاااالع پااا  اد لمااام ااتباااال ج ااایدا  اااددجد  اااذخه  ااا  

رید بدااد اد لماام  دا یااع یااای شاادید کااه   جااذ بااه  0ًااا  0ًدصاایه  اا  شاادد یاا  

خسااته   تااذن  اا  شاادد ااجااام اشاادد. باادیه  اتااع کااه آرا ااش ریحاا  ی ریاااا  

ی پذییااا اد شااذایف پااذ ایاالذاب  اا  ًدااااد در  د بیااع لماام  ااشرذ باشااد.  دماادشی 

 HCGβان   بااادار رید بداااد اد ااتباااال ج ااایدا باااا  ذاجداااه باااه آد ایشاااه 52ا ااا   51

 اادادن ایذی    شدد. ا اایش اید یدر د  ای ید اشااه بارداری اتع. خد ا 

 ICSIمزایا و محدودیت های 

یاااا  اد  اایاااای  یاذیای جاشاااد ایاااد اتاااع کاااه حتااا  اااااذ یاااق اتااا(ذم تاااا ک اد 

 ااذد یجاادد داشااته باشاادا ایااد لماام ااباام ااجااام اتااع.  ایااع دیهااذ ایااد اتااع کااه 

ه یااای رحماا  باشااد ایاااا  شااا   در ااجااام ایااد لماام بااه ااااذ  ااددجد  ااااد  د اا

 یجدد ام  آید. 
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ا اااا  لااادیدیع  یاذیای جاشاااد ایاااد اتاااع کاااه  یااااا  باااارداری در دااااا  اابااااریر 

 تال به ل ع پایید بدد  کیتیع ًلمق یای د ا کایش    یابد. 01باشی 

IUI  یعنی چه؟ 

در ایاااااد ری  ایل اتااااا(ذم  اااااذد باااااه ری  

ی  اا  شاادد . تاا(  یااق خدداریااا   جماای آیر

تاااذی لم یااااد  اا اااد شساااع ی شاااد باااا  اااداد 

خاااص ی ً  اایی  ااایی   اا  ااجااام  اا  ایااذد. ایااد 

المااال بااه   ظاادر ا اااایش ًدااداد اتاا(ذم یااای پااذ 

ًلاااذو ًاااذ ی تاااا ک ًاااذ  ااا  باشاااد. در اهایاااع 

اتااا(ذم یاااا باااه یتااای ه کااااًتذ   د اااه پ،تاااتیا  

 لیاادص یابااار  یااذفق اد ران  هباام بااه داخاام 

اریااق  اا  شااداد.اید کااار در  در ااا  بیماااراا   اا ااد ا ااذاد ااباااریر بااا حتااذن رحااک ً

ل ااع غیااذ ااباام ًدجیااه ی اا شاالها اخاات،شد دیااااه رحااک ا ااباااریری بااا لا اام 

 ذداااااه   کاااک بااادد  ًداااداد اتااا(ذم ا ًلاااذو یاااا حجاااک کاااک اتااا(ذم ق ی اااااًداا  

 ج س  ااجام    شدد.

 

 اقدامات قبل از عمل

شدما آد ایشاااااد ریًاااایدا آد ایشاااااد یدر اااادا  ی اباااام اد لماااام بایااااد  دای اااااد 

لااا  بااذداری اد رحااک بااذای ایمی ااا  اد باااد باادد   د ااه یااای رحماا  ااجااام شاادد. 

خاااااکا رید دیم یاااا تااادم االااادا   ذاجداااه  ااا  ک اااد ی در ایاااد رید تاااداداذا   

باااذای بذرتااا  ییااادیع ًلمااادا  ی رحاااک ی در صااادرد ایااااد شاااذیع  یاااذف داری 

اری بااذای ًلذیااق ًلمااق اااراری ی باااش ر ااتد شاااا  ااجااام  اا  ایااذد. ًجاادیا د

باااریری ااجااام  اا  شاادد. بدااد اد  یااذف داریا چ ااد ادبااع تااداداذا   در ریدیااای 

 لت اااک ااجاااام  ااا  شااادد. د ااااا  کاااه  د یاااادل  کیساااه حاااایی ًلماااق در 

بااه صاادرد لضاا،ا  ًاریااق  اا   HCGًلماادا ق بااه اااادادن   اتاام رتااید داریی 

تااالع بدااد  01ام ًلمااق اااراری  اا  شاادد ی شاادد کااه تاابم ب ااد  ًلمااق ی ااجاا

 ااجام    شدد. IUIا  ددجد  ذاجده    ک د ی لمم HCGاد ًاریق 
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 مراقبت های بعد از عمل

 ااذخه  اا  شاادد. ایااادی بااه اتااتذاحع  ل ااق  IUI ااددجد  اادد کدًااای  بدااد اد 

ایسااع ی  اا  ًاادا   دا یااع یااای لااادی را ادا ااه داد. باادیه  اتااع آرا ااش ریحاا  

ا اد ایااالذاب  ااا  ًداااااد در  د بیاااع لمااام  اااشرذ باشاااد.  دمااادشی دی ریااااا  ی پذییااا

خاااد  ااااادادن  βHCGباااا  ذاجداااه باااه آد ایشاااهان  بااادار  IUIیتتاااه بداااد اد لمااام 

 ایذی    شدد. ا اایش اید یدر د  ای ید اشااه حا  ه  اتع.

 

آیددا داروهددای مرکددز نابدداروری را مددی شناسددید و روش اسددتفاده از آنهددا را مددی 

 دانید؟

ایااد دارییااا  لااذو ًد یااد  رییااای دیااادی بااذای در ااا  ااباااریری یجاادد داراااد.دا

  اا  اتااتتادن یااا خااااک االاادا  دیرن یدر ااد  بااددن ی بااذای ًلذیااق ی یااا ً ظاایک

 ریی  ا یاادا   ل یااا  شااداد.بذخ  اد ایااد دارییااا بااه صاادرد اااذص ا اتاا(ذی بی اا 

 تاایام یاا  ی بااددن ًاریباا  صاادرد بااه آاهااا اک ااذ  ًجاادیا  اا  شااداد ا ااا پدتااع

 .ًجدیا    شدد اراری ًلمق

 انواع داروهای ناباروری  

 دارییای ًاریب ق 5    

  IM = Intramuscular Injection (into a muscular) :ًارریق داخم لض ه -

  :SC = Subcutaneous Injection (under the skin)  ًاریق دیذ پدتع -

 IVa = Intravaginally (placed into the vagina    :اخم یا  د -

 دارییای خدراک  ی  دید  ق 2

 پذی تتذی  یای یا ی ا  ق 0
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 واددهای خوداکی د موضعی واددهای تزدیقی

 ناو تجادی ناو ژنشیک ناو تجادی ناو ژنشیک/ ددش تزدیق

 (Urofollitropin)  یوددتشد ین

 IM or SCددش تزدیق:  

  تستوستشدن موضعی     (Bravelle)    بشادل

(Testosterone topical) 

 (Androderm)   اندددژن

 

 ستشدتاید استات
  (Cetrorelix acetate) 

 SCددش تزدیق: 

 (Cetrotide ) د ستشدتای

 

  کلومیفن

(Clomiphene) 
 ( Clomid)  کلومید

 

 استشاویول دالشات

(Eestradiol Valerat) 

IM:ددش تزدیق 

  دمینومتف -

(Metformin) 
 (Serophen) سشدفن

 

 یکس استاتگانیشل
  (Ganirelix acetate) 

 SCددش تزدیق: 

  گانیشلیکس استات

(Ganirelix – Acetate) 

 

  تستوستشدن موضعی

(Testosteron topical) 
 (Testim)   تستیم

 

 فولیتشد ین آلفا
 (Follitropin alfa) 

 SCددش تزدیق: 

 گونال اف چند ودز
( Gonal- F Multi – 

Dose) 

 تستوستشدن موضعی

(Testosterone topical) 
 (Tesdoderm) تستوودو

 

 Menotropins)) منوتشد ین

 SCددش تزدیق: 

 منو ود

(Menupor) 

  

 گوناودتش ین

 (Gonadotropin) 

IM ددش تزدیق:   

   

 گوناودتشد ین جفتی آلفا

(Choriogonadotropin alfa-) 
SC ددش تزدیق:   

   

 گوناودتشد ین جفتی انسانی

(Human chorionic 

gonadotropi (hCG)  
 IMددش تزدیق:

  شگنیل
(Pregnyl) 

  

  شدژستشدن
 (Progesterone) 

 IMددش تزدیق:

  شدژستشدن

(Progesterone 

Generic) 

  

 (Menotropin) منوتشد ین

SC:ددش تزدیق 

 (Repronex) د شدنکس
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 اطالعات ضمیمه ای در مورد داروهای ناباروری نوع خوراکی

 ت یا کابشگولین ود نابادددیبشدمو کشیپتین مسی 

بذی دکذی(تید ی کابذاد ید  یاا  پذیشکتید  یدر د   تذشاااله اد غدن یی(د یاق را کایش    

بالث ًداک ًلمق اراری در داا  ی اخت،ل درتیستک ًد ید   م  اد حد پذیشکتید دیاد دی د.

 .  ذدا     شدد

 کلومیفن سیتشات ود نابادددی

ک د یتد  لذو آداد تادی یدر داهای  درد ایاد بذای ًلمق اراری اتع. ک د یتد به ً های  

  (IUI) آی -ید  -در ا   درذی بذای دیجید با ااباریری ااشاا اخته ایسااع. ا ا ااذ ابم اد آی 

 د.ا ایدن خداید ش %21شاا  بارداری در یذ تیام  ااتتتادن شدد

  دان  لی کیستیکدمین )گلوکوفاژ( ود سنددو تخومتف

در ا ذاد با تاا درم ًلمدا  پ   کیسااتیق که ام  ًداا د با ر یک غرای ا کایش ید  ی یرد  

 .ر ید اتتتادن    شددد  ظک تلح ا د خداشا  را در حد اذ ال اهه داراد اد  تت

  شدژستشدن های داژینالی

    شدژستشدن چیست؟

یدر د  بذای آ ادن تادی شیه یای اادی تذ پذی تتذی  را اغ م یدر د  حا  ه     اا  د. اید 

جهع شاه اای   ج ید یاذیری اتع. ً ییذاد شد ه بذای اتتلاام ج ید در اسمت  اد رحک 

 د یاد ها   که شاه اای   امددن یابسته به پذی تتذی     باشد.در ایمه ایل تیام االدا  که

 اراری ًلمق اد بدد. اتااع اتااتذی    دجدد غا م یدر د  یساات د رشااد حال در درًلمدا 

 شذیع شدن یپذی تتذی  ا ایمه دیم تایام   اد  دًگالق د یادل اد با غ ًلمق یق شاد  آداد 

 ًلمق اد بدد ًدتاف ًلمدااها ًد ید    شادد. پذی تتذی  اد ت د های ًلیه یا ته  د یادل

 باردار  اا د   اای شاه رحک در یا ته  باح ًلمق ااذ.اذدد    ًد ید درد جسااک اام به اراری

 با اای   شاه یااذ  داد خداید ر  االدا  ی یا ته کایش خد  پذی تااتذی  تاالحق اشاادد

پذی تتذی   ًد ید  حا  ه  51 یتته ًا درد جسک بیتتد اًتاق حا  ه  ی ایذد صادرد  د بیع

در ا  ااباریری اتاااع. بذای   ال در پذی تاااتذی  یق بلش یاااذیری  .را ادا اه خداید داد
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یی -بذای حتی حا  ه   تید اتااع . در حید آی (IVF) اف-یی-ذی  در تاایام آیپذی تاات

 .افا به چ د د یم ًد ید پذی تتذی  در یق خااک یبید  کایش    یابد

دارییای که بذای ج دایذی اد ًلمق اراری پیش اد  دلد  تید یسااات د  ماد اتاااع ًد ید 

در د ا  جمی آیری ًلمق  .دپذیتاتذی  را به اسبع ًلمق یای جمی آیری شدن کایش دی 

یاا ًدداد دیادی تااا د های ًد ید ک  دن پذی تاااتذی  ایا جدا شااادن ی اد ًلمدا  خار     

بذای ایمی ا  بیشتذ اد آ ادا  اادی تذ بذای  (IVF) اف-یی-خااک یای ًلع در ا  آی.اذداد

 .شاه اای   بدد اد ًلمق کش  پذی تتذی  را  یذف خدای د کذد

 تجویز می اوو؟ چگونه  شدژستشدن

ااتبال ج ید   یاذف پذی تاتذی  در د ا  بید ًلمق کش  ی (IVF) اف-یی-در تایام آی

بارداری  ته  51-52یات  ًسع باداری   بع شد در ا  پذی تتذیا  ًا یتته  شاذیع    شدد.

 .  ایه ایلق ادا ه خداید یا ع. پذی تتذی  به صدرد یا ی ا   ًجدیا    اذدد

 دارو را می دانید؟ زریقدستورالعمل تآیا 

 ا  آ دن اتع.یمسذً یا خددًا  به داری در دیذ دتتدرا دمم ًاریق

                                                                      ًاریق لض،ا  -

    شام -ًاریق دیذ ج دی -

 تزریق عضالنی 

 .اید ًاریق داخم لض ه ااجام    شدد

 .ادم به ادم بذای یق ًاریق لض،ا  را    بی یددر ای جا دتتدرا دمم 

    ایستادنا اتع. یا خدابیدن حا ع در شما باتد  دااا ااحیه ًاریق    
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 .احیه را ا ا   کذدن ی اجادن دیید ًا خشق شددا  

به ییچ یجه ی تذتدد  را به یدر کا م دربا ع ی لض ه  ذیک ید   

            .تذتدد  را ریا اا ید

ااذ ًیاد ا داخم رگ خدا  باشید خد  در تذاگ امایا  خداید شد.  .تد  را لبم باشیدپیس

 .تذتدد  را لد  کذدنا  ذاحم را ًاذار امایید

ت(  تذ ا یساتد  را به آرا    شاار دادن ی یمه داری را ًاریق ک یدپ     

 .تدد  را به یدر اا ک خار  ک ید

  ی چم ااجام دییدبه یدر  ت ایب ًاریق را در اداح  راتع 

 .راایه  لم ًاریق را با پ به ا ا   به آرا    اتا  دیید 01بدد اد ًاریق به  دد 

  .یذاا تذاگ ی تذتدد  را دیبارن اتتتادن اا ید

 .تذاگ را در یق تذف درب دار دیر بذیاید

 

 شکمی -تزریق زیر جلدی

 :ته ااحیه بذای ًاریق دیذ ج دی یجدد دارد

 یشاکا را ا پشع باد
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 . لم ًاریق را ااتلاب ک ید    

   شدد. خشق ًا دیید اجادن ی کذدن ا ا   را احیه ًاریقا    

   . لم ًاریق ای جاتع ااحیه ًمیا شدن را بید دی ااهشع کم   شار دیید. 

 اهه پدتااع  تذی تاااات  یق در تااذاگ را ًبذیبا  اا د  داد یا دارد   

 .دارید

 یستد پ ک ید ریا بددیدا اذ ته ااهشع دی با که را ااحیهکذدن ی تذتدد  را تذیدا یارد پدتع 

 .خار  امایید اا ک صدرد به را تذتدد . ک ید ًاریق را داری یمه ی دادن  شار را

رااایه  لم ًاریق را با پ به ا ا   به آرا    01داد اد ًاریق باه  ادد ب   

 . اتا  دیید

 . یدیذاا تذتدد  یا تذاگ را دیبارن اتتتادن اا

 .تذاگ را در یق تذف درب دار دیر بذیاید
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 آیا با تاثیرات ناباروری بر زندگی زنان آشنا هستید؟  

 استشس   

          

اتتذ  خدد را به صدرد ایلذاب یا ا سذدا  اشا     دید ی ًیدر    

شدد در داا   بت، به اادای  ا اایش    یابد. اتتذ  شایی ًذید د یم 

  ااباریری اتع. ب ابذاید ش اخع ل م اتتذ ا اشااه یا  بذای ختک در ا

 ی ران یای  باب ه با آ  بسیار  هک اتع.

دااادا  یااق ً،یااک دا ماا  اتااع کااه  ااا را  جباادر بااه ًلاادل یااا تدا بااذای تاااداار 

شااد   اا  ک ااد. یااق شاسااع بااارگ  اا  ًدااااد بااار ااااًداا  در  ااا بااه یجاادد بیااایرد 

بااذای  ااا باشااد کااه بهتااذ بااداایک چااه با اایک یااک چ اااااه  اا  ًدااااد ًجذبااه ای غ اا  

ی چاااه اا ااایک. اتاااتذ  شدم ی  تیاااد اتاااع ی ااا   یااااا  آ    هاااک اتاااع. اتاااتذ  

  بااع در بااد   ااذد   جااذ بااه ااهیااان ی  ی اا    بااع بااذای پیشااذ ع ًباادیم  اا  

شااد .اتااتذ  دیاااد ی یاادشا   اا  ًدااااد بااذای  ااا بااد باشااد. اتااتذ    تاا   در 

د کااه یی دچااار  شااار ریاااا  شاادیدا  اادایم ی بااد   ااذد د اااا  بااه یجاادد  اا  آیاا

یاادشا  باشااد کااه  دجاام بااذید بیماااری  اا  اااذدد. در ایااد ااادع اتااتذ  بااد  تااه 

  ذح ه را پشع تذ    ارارد: 

: باااد   اااا در بذاباااذ یاااق  لاااذو بیذیاااا  کاااه ًااااک د  باااا آ  مشحلالالاله هشالالالداد -

  داجه اشدنا اذار    ایذد.

 دید یمای گ    شدد.: بد  با  لذو یا ییدیع جمشحله مقادمت -

: ااساااا  در بذاباااذ اتاااتذ  یاااای یااادشا ا مشحلالالاله فشسالالالووگی ) خسالالالتگی( -

دچاااار  ذتاااددا  ی خساااته   تاااذن  ااا  شاااددا چاااذا کاااه ًداااااای  باااد   لااادید 

اتااع. ایااد خسااته  اااان  اا  ًدااااد بااه ا سااذدا  ی بیماااری یااای  لت ااک ریحاا  

 ریاا  ًبدیم شدد.

 



 

26 
 

  نشانه های استرس چیست؟   

حا ظااه کااکا ًمذکااا پاااییدا  ذهنالالی:نشالالانه هالالای 

 مید آشتته یا خا   اد  اذا لدم احسا   رد

خشاااکا ایااالذابا  نشالالالانه هالالالای هیجالالالانی:

ا ساااذدا  ا ااا یااادیا ًاااذ ا ااکاااا  ا احساااا  

شاااذما بااا  حدصااا ه ا بااادبی  ا یااادکا  اا اااان 

 راجش ی ب  ًاب . 

درد تااای ها خساااته ا تاااذ اخدردا   ااااذرا تاااذدردا  نشالالالانه هالالالای جسالالال انی:

ما بااا  خاااداب ا دردیاااای لضااا،ا    باااه ییاااهن در ااحیاااه ااااذد ا شاااااه ی ًااا(ش ا ااا

 پشعقا حا ع ًهدعا ًدذیق ی  ذد .

اذیااه ی داری کااذد ا بااه حااد ا ااذان ادشااید ا ایاالذاب ی  نشالالانه هالالای دفتالالادی:

بااا  ااااذاریا دلااادا کاااذد ا لاااادد یاااای لیاااب   یاااذب دد  باااا ااهشاااتا ا اااااخد 

ا پاااذد کاااذد  اجساااام ی داد جدیاااد  ی جدیاااد   ااادقا تااایهار کشاااید ا  لاااش داد 

 ی  ذیاد کشید .

 

 چگونه می توانید با استرس خود مقابله کنید؟  

به یادر ک ا ا اد پاتام یاای  کاه باه شاما  کماق  ا  ک اد ًاا باا  دادیاع یاای 

 اتتذ  دا ریبذی شدید اتتتادن ک ید.

مکذ ی یااد ی ًدکام باه خادای  هذباا  در یماه حاال   اش باه مکاذ  -

 دبقاهلل ًلمگد ا ب 

 ش اتای  لدا م اتتذ  دا ی اد بید بذد  آاها -

 لمااگد باادد  ادتاا، ع جساام  ی ریحاا  خاادد ی رجاادع بااه  -

  تلیه در صدرد یجدد  شام

 بذاا ه ریای داشتد در کاریای رید ذن  -
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 به  دای ی به اادادن خدابید  -

 تلذخیا ی کا ذیا بدد  -

 ا جااد  اذ ش ی یرد  در بذاا ه ریدااه خدد -

ااادم دد   ی پیااادن ریی در  لاایف یااای پااذ آرا ااش   اام پاااروا  -

 کدن ی...

 ااجام یرد  یای   اا د دیید  ی ش ا  -

 با  رد ی آرا ش غرا خدرد  -

   بع اادیش بدد  ی به لبارً  ایمه پذ  یدا  را دید  -

صااالبع کاااذد  باااا ا اااذاد راددار در  ااادرد اهذااااا  یاااا ی  -

  شا،د

پاااددیذ  شاااریای ریاااا  ید اا   اتااتتادن اد تااا ک ًااذید - 

 خ دید  به  شا،د 

در  داااای اتااتذ    اا ااد پذًبااالا ادجااه  ذاهاا ا ک ااکا   تاام د مااه  C یااذف ییتااا ید  -

 ایا تیم د ی   ی...ق   

 آیا ددش های ویگشی بشای مقابله با استشس دجوو وادو؟ 

تا  را بهیذیاد به خددًاا  اجاادن اذیاه ی لیاباایع را بدییاد. تاد  اا یاد ج ادی احساتا-

 ی به خددًا   ذصع غمهی   را بدیید. 

 تیستک حمایت  ادی اد دیتتا  ی خدیشایادا  ایجاد ک ید.-

ریی خددپ دارن خادیش کاار ک یاد. یاذ چاه بیشاتذ ریی خادد کاار ک یادا کمتاذ اتاتذ  -

 شما را  ذتددن    ک د.

باا دیهاذا  در ارًباان  یاد بهیذید باا دیهاذا  ارًباان بذااذار ک یاد. یاذ چاه بیشاتذ بتداایاد-

 باشید ا کمتذ دچار ااایا ی اتتذ     شدید.
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یمیشااه چ ااد  ج ااه در خااااه داشااته باشااید. یااق  ج ااه  اا  ًدااااد بااذای شااما دیتااع -

 راحت  باشد چد  یمیشه حدص ه شما را دارد. 

تااد  ک یااد ایاالذاب را بااه ااااذ ی ًباادیم ک یااد  اا ، ااااذ ی ااشاا  اد ایاالذاب ی  -

پیااادن ریی ایااذیبلش ًباادیم ک یااد یااا کاریااای لباام ا تااادن   ااال را  پذیشاااا  را بااه یااق

 ااجام دیید.

ای،لاد کسم ک یاد: یاا  اد بادًذید ابدااد ایالذاب ب،ًا یتا  درباارن آی ادن اتاع. باا  -

ًدجاه بااه ای ااه در ااا  اابااریری ریااادی یادشا  داردا ا اااایش آااای  ی داشااتد ای،لاااد 

 اذدی آااان ی باا التمااد باه اتا   ا  تاادد. تاد   در  درد ییدیع پاشاا  ًاا  اد شاما

ک یااد اد ای،لاااد صاالیل  در  اادرد  یاااا  بااذآیرد شاادن  د بیااع بذخاادردار باشااید ی 

 ااتظاراد  دبد   اد یمه  داخ،د در اا  داشته باشید.

 ت شین تنفس ع یق

یاتااا  شاااما دچاااار ایااالذاب  ی اهذااااا  یساااتیدا 

ًااا ت  شاااما ً اااد ی تااالل  شااادن ی جااارب 

کاااایش پیااادا  ااا  ک ااادا باااا ًااا ت   اکسااایه 

لمیااق جاارب اکساایه  بهتااذ شاادن ی   جااذ بااه 

یااااق ییاااادیع آرا ااااش لمیااااق ی ا اااااایش 

ًدااااای  در ًلااابق بااا بلااذا   اا  شاادد. بااذای 

ایاااد ًماااذید  لااام آرا ااا  را ااتلااااب ک یاااد ا در ییااادیع راحتااا  اشساااته ی 

 ااا  چشااامااتا  را بب دیاااد  ی لمیاااق ا آرام ی یااادشا  اتااا  باشاااید. یااادا را باااا بی

داخااام ی باااا دیاااا  خاااار  ک یاااد .  ااا  ًداایاااد صااادای اتساااتا  را بشااا دید؟ تاااد  

ک یااد اد پااذ باادد  ریااه یایتااا  اد یاادا  اارد بااذدن بدااد یاادا را خااار  ک یااد. یاادری 

یاادا را بااه داخاام ببذیااد کااه اااه ً هااا تاای ه ب اااه شااامتا  یااک باااش بیایااد. ی هااام 

ش اتااع. ایااد کااار ایاالذاب ایااد یااق ری  الجاااب ااهیااا  بااذای رتااید  بااه آرا اا

دایباااه ااجاااام دییااادا در صااادرد ًمایااام  ااا  ًداایاااد ًااا ت  یایتاااا  را  1را باااذای 

 0داخااام ی  0خاااار  ک یااادا  2یااادا را داخااام ی باااا شااامارن   5بشاااماریدا باااا شااامارن 

شاااذیع ک یاااد .  ااا  ًداایاااد ایاااد ًا یاااق را  5بذتااایدا تااا(  اد  51خاااار  ًاااا باااه 

 یمذان یمسذًا  ااجام دیید.
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ایوقیقه  22قاعده   

اک اااذ دااااا  اابااااریر دا ماااا در حاااال صااالبع کاااذد  در  ااادرد اابااااریری یسااات د باااه 

ایااد ا یااد کااه بتهم ااد چااذا آاهااا ًااا ایااد حااد اهااذا  ی  ضاالذب د ی بااه دابااال ک ماااد 

توقالالف سالالل ه جااادیی   اا  اذداااد کااه آاهااا را آرام ک ااد. یاادف اد ایااد االاادن 

    باشد. نابادددی بش ت او زندگی

 21یمسااذًا  ًدا ااق ک یااد کااه در د ااا   لاادیدی  اا ، بااه ایااد ًذًیاام کااه بااا 

دایباااه در رید در  ااادرد اابااااریری صااالبع ک یاااد. تاااالع را کااادو ک یاااد ی بداااد اد 

بااه پایاااا  رتاااید  د اااا ا دیهاااذ در  اادرد آ  صااالبع اا یاااد. ایاااد ًا یاااق بالاااث 

 ااا  شااادد دااااا  کمتاااذ در  ااادرد اابااااریی صااالبع ک  اااد ی  جبدرااااد صلبتشاااا  را 

ذ ااا  یمسذااشاااا  ایاااا باااا دااااع ی ًدجاااه باااه ایاااد صااالبع یاااا کدًاااان ک  اااد. اد ی

اااد   اا  دی ااد چااذا کااه  یداا ااد  جباادر ایساات د ًمااام شاام ایااد صاالبع یااا را 

بشااا داد. اد یذ ااا  آاهاااا  ااا  ًداا اااد ی هاااام اتاااتذاحع در  ااادرد  ساااایم  لت اااک 

صاالبع ک  ااد ی بااا ًدجااه بااه کمتااذ صاالبع کااذد  داااا ا یمسذااشااا  بیشااتذ در 

 .ی اید به بهبدد ارًبایشا     ااجا دصلبع شذکع    ک  د 

 اضطراب جنسی

 

اظاااام ج سااا   مسالالالایل جنسالالالی:

ًدتاااف  ذکاااای در   ا اااا  ک تاااذل 

 اا  شاادد ی یمااید  ذکااا اتااع کااه 

ًماااام تیساااتک یاااای ً اتااا   را باااه 

حذکاااع در ااا  آیرد.  ذ اااا   یااام ی 

ارًبااان ج ساا  اد   ااا صااادر شاادن 

کاااه یبیدتاااا ایاااد  ذ اااا  در حا اااع 

لیاااباایع صاااادر امااا  ااااذدد. پااا  اد ا ساااذدا ا ایااالذاب ی 

  ااا یمااه چیااا در ک تااذل یدر ااد  یااا  ی غاادد  تذشااله داخ اا  اتااع: یی(ااد یاا 
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یی(دًااااش د ا ًیذی یااادا بیضاااه ی ًلمااادا  کاااه در صااادرد اخااات،ل در یاااذ یاااق اد 

 اید اسمع یاا در  سایم ج س   شام به یجدد خداید آ د.

ر اتااع. رابلااه ج ساا  ایاالذاب ج ساا  یااق  سااا ه شااایی در بااید دیجااید ااباااری

در اابااااریری  مااااد اتاااع دچاااار  شاااام ااااذدد ی آ  را ًبااادیم باااه لمااام ًد یاااد 

  ذداد ک د اه یق لمم لاشبااه ی  رد بلش.

چلاادر یااق دی   اا  ًداا ااد اد لماام ج ساا  خاادد  اارد ببذاااد در حااا   کااه بااه 

ل اااع اابااااریری ایااالذاب داراااادا اهذاا اااد کاااه ایاااد لمااام باااه باااارداری ای جا ااادا اد 

هذ بااه ل ااع لااا  ا دماام اساابع بااه بلااذا   دجاادد لیااباا  ی یااا د هیااذ یااادی

 یست د.

چه ددش هایی بشای مقابله با اض شاب جنسی دجوو وادو؟   

 توجه به محل داب ه      

اًاق خداب خیدص  ًاذید  لام خاااه ی  ااا   بدتا  اتاع ا اا ایاد بادا   د اا ایساع 

ااجااام تااا   اا  ًدااااد در  کااه تااا   ای ااا بایااد در اًاااق خااداب صاادرد بهیااذد.  لاام

ایجاااد یااق رابلااه بهتااذ ی  اادرذًذ ابااش  هماا  را ایتااا ک ااد. بااذای ااتلاااب  ااااا    اتاام 

 بذای یق تا  با کیتیع    ًدا  اااد دیذ را در اظذ اذ ع:

یذ چ د یاع یق بار  لم تاا  را ً ییاذ دییاد. ایاد لمام  ا  ًداااد صاذ ا  لادید باه -

 یهذ   ال ایا ااجام شدد.اًاق خداب ابددن ی در  اا  یای د

اًاق خدابتا  را در بهتذید ی ا د ًاذید اسامع   اال ًاا  ااتلااب اماییاد باه الادی کاه  -

 ییچ  اا  دیهذی به آ   شذف اباشد.

حتمااا بااذای اًاااق خدابتااا  اتاام ی ک یااد جدااااااه داشااته باشااید ی بااه ا ااذاد دیهااذ اجااادن -

 ادیید که بدی  اجادن شما یارد آ  شداد.

خدابتااا  را بساایار جااراب ی دیبااا ًااایید ک یااد ی تااد  ک یااد حتاا  ا مباادیر ی ًااا اًاااق -

جا یاه ا ااااد  ا   شما اجاادن  ا  دیاد یاذ چ اد یااع یاق باار دکدراتاید  ی رااگ آ  

 را ً ییذ دیید.
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 ًلع خدابتا  را یدری ًایید ک ید که  ذکا ًدجه اذار ایذد. -

 .ریدبع ی د ای اًاق خداب بایست    اتم باشد -

 ًلع یا رخع خداب شما بایست  یمدارن راحع ی پاکیان باشد. -

راااگ اًاااق خدابتااا  را اد راااگ یااای آرام بلشاا    اام آباا  ی تااتید ی صاادرً  ااتلاااب  -

ک ید. ااذ به رااگ یاای ااذم ًاذ ل،ااه   اد یساتید ا رااگ یاای    ام اااراج  یاا اذ اا 

 ل اب  بسیار رییای  یست د.

دیباا باا رااگ یاای اااراج  یاا اذ اا   باه ً اتام رااگ اًااق ی آییلتد پذدن یای کا   ی  -

دکدراتااید  آ ق لاا،ین بااذ حتاای خ اادد شااما بااه  هاایت ًااذ شااد  اًاااق خااداب شااما ایااا 

 کمق    ک د.

بهتذ اتع اادر اًااق خاداب شادید ی  ساتبیک اباشاد . ًذجیلاا اد آبا یریاا یاا ش ا  یاای  -

دن اد شامی یاای  دلاذ لا،ین باذ ای ااه کک ادر باا اادر اذ اا  ،یاک اتاتتادن ک یاد. اتاتتا

  ضای ری ااتیا  ایجاد    ک د یدا را ایا للذآاید    ک د.

 حتما آیی ه بارگ ی ادی در اًاق خدابتا  ًدبیه ک ید. -

 تد  ک ید  ضای اًاق خداب بسیار  ذًم ی جا م ًدجه باشد. -

 اق خداب خار  ک ید.یتای   اظیذ ً دیاید  ی کا (یدًذ ی یا یتایم کارًا  را اد اً -

پلااش یااق  دتاایب   ،یااک بااا صاادای   اتاام بااه ا اااایش کیتیااع تااا  شااما کمااق -

 خداید کذد .

 ا ااااد دیذ را در اًاق خدابتا  ًدبیه ک ید:  -

 یا ًدا اع ی یتاایم کا ام آرایاشا للذیاادا اااداع  باا  یاای 

خداب ی  با  یای دیاذا اداریاای بهداشات ا یتاایم آرایاش  اد 

 یای ًمیا.ی   لته 
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   سایش ددش های بهبوو ددابط جنسی چیست؟

 

تااد  ک یااد ی هااام ریابااف ج ساا  ًمااام  سااایم ی د هیااذی یااای ارشااته را  ذا ااد   - 

 ک ید . 

بااا یمسااذًا  در  اادرد ریابااف ج ساا  ًااا ا  شااا،د آ  ی ای اااه چااه  اا  خداییااد  -

 صلبع ک ید.

بلااه ای کاه در د ااا  تاد  ک یاد رابلااه ج سا  کااه  باه   ظاادر بااردار شااد  اتاع ی را -

ود زمالان ییالش بالادددی ددی لالذت غیذ بااریری ااجاام  ا  شادد ا ًتااید داشاته باشاد. 

 بیشتش ت شکز کنید تا ع ل تولید مثل. 

ران یای دیادی باذای اادیاق شاد  باه یاکا بادی  رابلاه ج سا  یجادد دارد. یمساذًا   -

 را  اتا  حس  دیید یا با یک حمام ک ید.

بلاه ج سا  کاه یاذ باار داریادا شاما ی یمساذًا  را  شاتاق باه ایاد ایجاد  اص ه باید را -

                         رابله کذدن ی به بهبدد اید ییدیع کمق    ک د.

اد خاادرد  غاارای تاا هید اباام اد رابلااه ج ساا  خااددداری ک یااد چااد  خااداب آ ددًااا  - 

    ک د.  شذیب الدرید چد  ا ام اددظ را دشدار    ک د.

: یرد  اه ً ها بالاث  ا  شادد حا  بهتاذی اسابع باه باداتا  پیادا ک یادا یرد  کذد -

 اتتبا ع شما را در لمم ج س  باش    بذد.

 اد للذیای خدشبد اتتتادن ک ید. -

حتمااا  سااایم بهداشاات  ی اظااا ت  را رلایااع ک یااد. آرایااش ی ددید   دیااای دا ااد بساایار -

 د. هک اتع ی اشااه ایمیع داد  به شذیق دادا     باش

اد  ااداد غاارای    اتاام بااذای ًبدیااع رابلااه ج ساا  اتااتتادن ک یااد  اا ااد: ًلااک  ااذ ا  -

 کذ   ا بست   یاای  ا آجیما جهذا ی دا صبلااه دارای غ،دا ادشع کباب  ی...
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 ادتباط بین فشوی د اجت اعی      
 

ااابااریری ااه ً هاا ًااریذ لمیب  بذ ییااادیع ریا        

یای ریاا  دیادی را بذ شا اخت   ذد    ارارد ب اه  شار

ریابف حاااکک بید د  ی  ذد یارد    ک ااد. اهذاا  ی 

احسا  شاست  که به دابال آ     آید به ییهن ی ها   

که  شاااریای خاادادن ی جا ده دیاد باشااد ا تاالح باشی 

اتااتذ  ا ا سااذدا  ااشاا  اد اادای  به یدر  سااتبیک ی 

را  ا غیذ سااتبیک اردیاب  اد خددکارای  ی صاامیمیع داد

کاایش دادن ی ارذاد   ت  دیاادی بذ کیتیع ریابف داا  با 

 شدیذااشا     ارارد.                           

 کادکشوهای این ددابط چیست؟

بذاذاری درتاع رابله بید  ذدی ی اجتمال ا  دجم کسم ی حتی  دادیع ی جایهان  ذد ااد  -

 دیهذا     شدد.

  باب ه با ااتادااری ی  شا،د دادا     شدد.  دجم ا اایش ًدااای   ذد بذای -

 آرا ش ریح  ی ا  یع ریاا  بیشتذ ا ذاد را  ذایک    ک د.  -

 چه داه های بشای تقویت ددابط بین فشوی د اجت اعی دجوو وادو؟

د اااا  کااه یمسااذًا  بااا شااما صاالبع  اا  ک ااد بااا داااع بااه حااذف یااای ای اااد  -

 ای لدم ل،اه شما را اشا     دید. دیید دیذا لدم ًدجه شما به اتته یای

اد یمسااذ خاادد ااتظااار اداشااته باشااید کااه بااا ًمااا   یااذح یااا ی ایاادن یااا ی ا اااار -

شااما  دا ااق باشااد ی آاهااا را ًلسااید ک ااد. یاااای بااید باشااید ی بااه ای اجااادن دییااد 

 که اظذ  را یذچ د که بذخ،ف  یم شما باشد ا بیا  ک د.

ع ی بااا  احساتااا   اااتهک اا یااادا دیاااذا ای ای را باااه درو اااااذد ا لااادم صااامیمی-

 درو کذد ا صمیمیع ی با احسا  بدد  را به شیدن  ذدااه اشا     دید.
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باااا یاااادایذی  اا اااد ااااد  داد   داااالا احتاااذام باااه یاااادیهذ  ی  شااادرد کاااذد ا  -

 ریابف خدد را بهبدد ببلشید.

یاااد در بذاا اااه ریاااای باااذای  دا یاااع یاااای اجتماااال ا ایاااااد  ذاغاااعا دیاااد ی بادد -

از یالالالک جانبالالاله نگالالالشی یاااای خااااادادا  ی... باااا یاااادیهذ  شااادرد ک یاااد ی 

 بپشهیزید.

در یذ رید یا در یذ یتتها د ا   شلی  را بذای اتع ی اد دربارن  سایم  شا،د ی به -

 اصل،ح درد دل کذد  با یمسذًا ا اختیاص دیید.

د ی اد پذیشاا  ی ییی اهه داریآداسته د  اکیزه د جالب توجه خدد را در بذابذ یمسذًا   -

 اا ذًم ب(ذییاید.

در  داشذد یاا ادب  ذا د  اشدد.-  

ی هام صدا دد  یمسذ اد باجامبه ًذید اام یا اتتتاد ک ید. -  

با یادآیری بذخ  ایام  اا د: رید ًد دا تا هذد اددیا  ی... ی داد  یدیه یای  یذچ د کدچقا به -

   اشا  دیید.یدر امادید لشق ی ل،اه خدد را به یمسذًا

اای  در  ضای   لذ ااها  لبع آ یا ی صمیمااه به اردیاب  ر تار ی ریابف یادیهذ ب(ذدادید ی  -

 اد یادیهذ ب(ذتیدا چه باید کذد ًا ریابف ًا  بهتذ ی با اشان ًذ شدد.

احسااا  خاادب دربااارن خددًااا  بااا پااریذ  ایااد کااه چااه  خووتالالان دا بپذیشیالالد: -

 اا  رتاایدا شااذیع  اا  شاادد. یااق بااد  تااا ک  اا  کساا  یسااتید ی چهداااه بااه اظااذ 

ًداااااد در یاااذ شاااام ی ااااادادن ای باشاااد. باااه جاااای ااااااد   تااا  ا باااذ ج باااه یاااای 

  باااع یجاااددی ًاااا  ًمذکاااا ک یاااد . ببی یاااد یاتااا  باااداتا  را بااا  ایاااد ی شاااذن 

 دیتع دارید به شما چه احسات  دتع    دید؟

ان خاااادادن یااا ر ااتد اظذًااا  دربااارن پیااادن ریی لیااذااه بااه یمااذ فعالالال بااالالید: -

بااه شاا ا بااا دیتااتا  چیسااع؟  دا یااع باادا  بااه شااما اجااادن  اا  دیااد اد  لاایف 

بیااذی   اارد ببذیااد ی بااه شااما کمااق  اا  ک ااد اتااتذ  ًااا  را کااک کااذدن ی ااااذ ی 

باااه دتاااع آیریاااد. ًماااام ایاااد لدا ااام بالاااث  ااا  شااادد احساااا  خااادب  درباااارن 

 خددًا  پیدا ک ید.
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ر اد خددًااا  یااذ یااد بالاله بهتالالشین االالکل جلالالوه کنیالالد:-

 ذااباااع  ااا  ک یاااد باااه دیهاااذا  اشاااا  دییاااد کاااه چاااه 

احساتاا  راجاای بااه خددًااا  داریااد.  بااا  یااای  ب(دشااید 

کاااه   اتااام ااااادا تا  باشاااد ی احساااا  خااادب  باااه شاااما 

بدیاااد ی  ااادل  دیایتاااا  را لاااد  ک یاااد یاااا یاااق جتاااع 

   حت ا لبخند بزنید.کتش جدید بلذید ی یادًا  باشد که 

یاتاا  بااه کمااق  ان دا بالاله خووتالالان جلالالب کنیالالد:ح ایالالت خالالانواوه د ودسالالت-

احتیااا  داریاادا اد دیهااذا  درخداتااع ک یاادا اذییاا  ًشااایم دییااد ی بااه یااادیهذ 

 بذای رتید  به ایدا تا  کمق ک ید .

یااذ رید بااه خااایذ ادماااً  کااه داریااد شاااذارار باشاایدا بااا  حالالق االالناس بااالالید:-

 اید کار ا اار   ت  اد می تا  خار     شدد.

بااذای ایااااد  ذاغااع بذاا ااه ریااای ک یااد. شلیاایع  دا ابالالشاز کنیالالد: خ قیتتالالان-

ًاااا  را در یرد  ا آشااا(ایا باغبااااا ا دکدراتاااید ا خداااااد  یاااق رشاااته ًلیااای   

 .ی یذ چیا دیهذی که بالث خدشلا   شما    شددا اشا  دیید

در  اا ماااه یاااای دریاااا   باااف اد لبااااراد   باااع اتاااتتادن ک یاااد. اد   ااااً  اظیاااذ   -

اد  "ی  "چ اااید چیاااای  مااااد اتاااع  "ا" اااد ااااادر یساااتک"ا "ااک اااد  ااا  ًاااد"

 اتتتادن ک ید. "لهدن ااجام آ  بذ   آیک

دتاااع اد  بایساااه خااادد باااا دیهاااذا  بذداریاااد. یااایچ کااا  ی  ل باااا یااایچ کااا   -

 ایسع که بتدااد در شما بدد  بهتذ اد شما باشد.

ه را یمااه را اد خاادد رایاا  اهااه داریااد. یاتاا  تااد   اا  ک یااد یماا سالالعی نکنیالالد -

اد خاادد رایاا  اهااه داریااکا در یاااای  لتاااجیک کااه  اادرد ًاییااد آاااا  اااذار ایااذیک ی 

ایااد بااه خااایذ ایااد اتااع کااه ی اادد  اادرد ًا ییااد خدد ااا  اااذار اهذ تااه ایااک. ًاا،  

 بذای خدش ددتادی یمه آدم یاا ک ید یمه شاسع یاتع.
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بااا خاادد   لباا  باشااید. دااادا  یمااید اتااع کااه یسااع. جاادی اهااذ تد باایش  -

ااااادادن داااادا  ی خ دیاااد  ااااان ی بیهاااان باااه خدیشاااتد ییهاااا   همااا  اتاااع. اد 

 زندگی کنیم یا فقط زنده باایم؟؟؟؟

ااذ احسا     ک ید که به ًادا  خی   کمتذ اد ارشته    خ دیدا شاید بهتذ باشدکه  -

ارًبان خدد را با ا ذاد شد  ی با  ان بیشتذکذدن ی اد ا ذاد ب  حدص ه 

 .دی غمهید  اص ه بهیذی

در ریابف خدد با دیهذا  صذیح  دتد  ک ی صشیح د صاوق بوون: -

اد یذ  ی دصمیم  باشی ا در اتته یای خدد صذیح یدیصادق باشی

ا چد  ااذ   ظدر خدد را با صذاحع بیا  دادع ابها   اجت اب ک ی

به حد  یاما   تدتم  یذف  بابم  ا به اشتبان    ا تد ی داا ی

  .   اذدد اد یاادیع دیر    شدد ی

 شا،د دادا   دا تد  ک یداحسا  خدد ریراتع باشی با  :احساسات خوو دا بیان کشون-

 حت  ااذ اما  .ددر  یا  بهراری یذف  بابم خدد با یمسذ یشذیق ی با ادیاحساتاً  که داری

 با یذف  بابم خدد ارًبای   دبدل ی دکه بالث ااراحت  آاها  یشدد ااذ    خدایی    ک ید

ا  یی در  ی ا بهتذید ری  ریراتع بدد  یاحسا  خدد را بادب  بذ پایه ًتایک داشته باشی  ل

  اراشتد اتع.

احسا   ی دیمدارن ر تاری احتذام آ یاداشته باشی: محتشو اال شون احساس رشف مقابل-

به خیااادص درحضااادر دیهذا   اکدچق کذد  یمدیهذاد لتذم بشاااماری را تا یذف  بااب 

دبااه شر تار ًدام باتذا ع ی ،یمع اه  بف شااا م ر تار   ارذًلذیب  داردا در  اتااباد یریابفا

 .ایا در بذدارد را ب اه صتا یصدااع یااد  یالتمادکا م    شددا

 ادکه چه یاع شااادخ  یچه یاع جدی باشااای دبهیذی یاد: دقت دموفقیت االالناس بوون-

  ذی ه  که باراخ،ا  یاداتتد جم،د یک ماً   اددتاااع ایدادی را تا ییچهاان یذف  بااب 

 ًدجه به  دادیع ید ا  با شدخ  کذد  باید ادا خدداری اماییًا بیا    ظدر   اتب  اداراددر

  .خاص  باشد
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که چهداه بدی  بلث یجد های  لذبا  دیااد بهیذی: مخالالف ن وون به االالیوه مناسالالب-

یادا خشااک یغضااما ب  د کذد  صااداا دادی ذ با” ا جذی بل ها غا باد لا تع خدد را اشااا  دیی

یمذان اتع. بلث یجد ها ًا حدید دیادی ًلع ًاریذ اذایشاد یخ ق یخدی ا ذاد درایذ  باح ه 

اذار    ایذد .اک ذیع  ذدم  ااد ریحیه خدد پساا دااه ا ذای  یساات دا به اید ل ع با ًساا ل  

 ید شماایااع خدد داری ک  د.کسا  که    خدا که بذ ات  خدد داراد    ًداا د اد درایذی ی

بذااید  ری  تااادادن به جای  اآ  بهتذید ران  باب ه با ادکدرن در بذیید ًا را خشاامهید ک د

  . به آ  ًدتم جسته اتع لا  ا دمم یری   لذب ی  ت  اتع که ای

یااد بهیذیاد که به بذخ  اد کاریای خددًا  یک بل دید. ااذ اید کار را اا یدا اید حق را به  -

ه شاااما بل داد. بسااایاری اد ا ذاد به د یم ااا    یا ی ًذ  یای  که در ا     دیید ًا بذدیه

یجدد خدد احساا     ک  دا اادر به ااجام یق چ ید کاری ایست د. آاها اد اید    ًذت د که 

در اظذ دیهذا   ااد ص،حیع ج دن ک  د. به یذ حال یمه ا ذاد در دادا  خدد دچار اشتبان    

دد بل دید آاها را کک ایمیع ج دن    دیید. یمچ ید اید ا ذ اد شااادادا ااذ به اشاااتبایاد خ

  .جم ه خیییه یای  لذی ااسا  ایا ا مداد  یشداد

لا  یاای جاا ام ی جدو یاای باا ان را جمی ک یاد ی بذ ریی در یلچاال یا ًاب دی  -

 د.آاهارا ببی  د ی  رد ببذا ال،ااد بچسبااید ًا یمه بتداا د
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