
 تؼاضف ُای ػاهیاًَ ایطاًی کسام ُستٌس؟

هؼوْال ها ایطاًی ُا تَ تؼاضف کطزى تَ ذػْظ تطذی تؼاضف ُای ػاهیاًَ هطِْضین ّ کساًی کَ 

 .کٌٌسسفطُای ذاضج اظ ایطاى ضا تدطتَ کطزًس تِتط ایي هْضْع ضا زضک هی 

 حتی تاضُا زیسین کَ زض فیلن ّ سطیال ُا ُن تَ ایي هْضْع اضاضٍ ضسٍ ّ

 .ضرػی کَ هلیت زیگطی زاضز حتوا تَ ایي هْضْع اضاضٍ هی کٌس

  

 زض ّاقغ تؼاضف ُای ػاهیاًَ ترطی اظ آزاب هؼاضطت ها ایطاًی ُا هحسْب هی ضْز ّ

 آزاب هؼاضطت ُواى ٌُداضُای ضفتاضی ّ گفتاضی است کَ ًطاى هی زُس

 .ضرع زض ضطایط هرتلف چگًَْ تا زیگطاى اضتثاط تطقطاض هی کٌسیک 

 .آزاب هؼاضطت یکی اظ هطتطکات توام فطٌُگ ُا هحسْب هی ضْز

ػالٍّ تط ایٌکَ تَ یک اًساى تطای اضتثاط تطقطاض کطزى کوک هی کٌس، هْخة ایداز ًظن اختواػی ُن هی 

 .ضْز

 ّ ُوعیستی تا اضراظ زیگط ًیاظ زاضًس ّاًساى ُا تطای ازاهَ ظًسگی ّ تقای ذْز تَ اضتثاط 

 .اگط آزاب هؼاضطت ًثاضس زض ّاقغ ًظن اختواػی تَ ُن هی ضیعز

 زض فطٌُگ ها تؼاضف ُای ػاهیاًَ ای ّخْز زاضز کَ کاهال هطسْم ُستٌس ّ حتی افطاز ظیازی هؼتقسًس

 کٌس، تایس ایي تؼاضف ُا تاضس ّ اگط کسی ایي تؼاضفات ضایح ضا اظ ضفتاضُای ذْز حصف

 .تطای زیگطاى قاتل پصیطش ًیست ّ هوکي است اظ اّ ایطاز تگیطًس

یکی زیگط اظ هْضْػاتی کَ اظ اُویت تاالیی تطذْضزاض است تَ ایي هْضْع تط هی گطزز کَ هؼوْال 

 .هی پطزاظًس هصاکطٍ اًساى ُا تطای ضفغ ًیاظُای ذْز تَ تؼاهل ّ

تا تْخَ تَ ایٌکَ ظهیٌَ توام ًیاظُایی کَ اًساى ُا زاضًس، هطتطک است تٌاتطایي ترطی اظ آزاب هؼاضطت ّ 

 .تؼاضف ُای ػاهیاًَ ای کَ زض کطْضُای هرتلف ّخْز زاضًس هوکي است یکی ّ هطتطک تاضس

 .ظهاى احْال پطسی است اها تؼاضف ُای ػاهیاًَ ای کَ زض کطْض ها تسیاض هطسْم ُستٌس،

  

 تفاًت تعارف ىای عاهیانو در دً فرىنگ هتفاًت

تػْض کٌیس یک ایطاًی هی ذْاُس هاضیي یکی اظ اقْام ذْز ضا ترطز ّ اظ تؼاضف ُای ػاهیاًَ استفازٍ هی 

 :کٌس

 :تلفي غاحة هاضیي ظًگ هی ذْضز ّ ّقتی کَ اسن ّ ضواضٍ ضا هی تیٌس خْاب هی زُس ّ هی گْیس

 تَ تَ سالم آقای ....حال ضوا چطْضٍ؟

 ذطیساض: سالم ػطؼ ضس هوًٌْن ضوا ذْب ُستیس اًطاالَ؟

 فطّضٌسٍ: آقا هطتاق ضٌیسى غسای ضوا تْزم

 ذطیساض: ضوا هحثت زاضیس هي تیطتط
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 فطّضٌسٍ: حال ّ احْال ذْتَ؟ تچَ ُا ذْب ُستي؟

 ذطیساض: هوًٌْن ُوَ ذْتي سالم زاضى ذسهت ضوا

 ت تاضي سالم هي ضّ ُن تطسًْیس تَ ذاًْازٍفطّضٌسٍ: ساله

ذطیساض: تعضگی هیطسًْن خٌاب. ضاستص قػسم اظ هعاحوت ایي تْز کَ ػطؼ کْچیکی زض هْضز هاضیي 

 .زاضتن

 فطّضٌسٍ: آقا اذتیاض زاضیس ضوا هطاحن ُستیي. کاش تططیف هی آّضزیي هٌعل

 .ینُن یَ یَ غصایی تاُن هی ذْضزین ُن یَ گپی زض ایي هْضز هیعز

 .ذطیساض: ضوا تعضگْاضیس ذْاستن هعاحن ًثاضن اًطاهللا تؼس اظ اًدام هؼاهلَ حتوا هعاحن هی ضین

 .فطّضٌسٍ: قسم تْى ضّی چطن ها ذْضحال هی ضین

 .ذطیساض: ضاستص هی ذْاستن اگط اضکال ًساضٍ هاضیي ّ تثیٌن کَ تَ اهیس ذسا هؼاهلَ کٌین

 است اذتیاضش ُن تا ضواستفطّضٌسٍ: ًَ چَ اضکالی زاضٍ اغال هال ضو

 ذطیساض: ًفطهاییس ایي تعضگی ضوا ضّ هی ضسًَْ

فطّضٌسٍ: هي کَ گفتن تططیف تیاضیس هٌعل ُن ها ضوا ضّ ظیاضت هی کٌین ُن ضوا تا ذیال ضاحت هاضیي ّ 

 هی تیٌی

ّ.... 

یس ُویي ضطایط ایي هی تْاًس هکالوَ هیاى زّ ایطاًی ّ تؼاضف ُای ػاهیاًَ هیاى آى ُا تاضس اها تػْض کٌ

 :تطای زّ اًگلیسی ضخ هی زُس

 :ذطیساض تواغ هی گیطز ّ فطّضٌسٍ خْاب هی زُس

 سالم تفطهاییس

 ذطیساض: سالم هي ...ُستن. ضّظتریط

 فطّضٌسٍ: هوٌْى ذْتی؟

 .ذطیساض: تلَ ذْتن هی ذْاستن اگط اهکاى زاضز فطزا ُوسیگَ ضّ تثیٌین ّ زضتاضٍ هاضیي غحثت کٌین

 زض ذاًَ هٌتظطت ُستن 6طکلی ًیست هي فطزا ساػت فطّضٌسٍ: تلَ ه

 ذطیساض: ذْتَ تای

چٌیي ضفتاضی تطای ها تؼطیف ًطسٍ است ّ زض اغل ایطاًی ُا ایي ضفتاض ضا ذطک ّ تَ ًْػی تی احتطاهی 

 .تلقی هی کٌٌس

  

 :تعارف ىای عاهیانو ای کو هرسٌم ىستنذ

 :هثال زض خْاب ظًسٍ تاضیس تِتط است تگْییس

 اضیسپایساض ت 

 پایٌسٍ تاضیس 

 هاًا تاضیس 



 سایَ ضوا هستسام 

 تطقطاض تاضیس 

 هحثت زاضیس 

 لطف زاضیس 

 تعضگْاض ُستیس 

 سالهت تاضیس قطتاى/ػعیعم 

 سپاسگعاضم 

 اًدام ّظیفَ تْز 

  

 نکات هين برای رعایت ادب ً احترام

 .حطهت تَ اًساى ُا زض ّاقغ احتطام گصاضتي تَ ططظ فکطُا ّ هٌص هتفاّت آى ُا است

 تایس تالش کٌین احتطام ُط اًساًی ضا تَ ػٌْاى یک اًساى ضػایت کٌین ّگطًَ ها

 .ضّاتط هیاى اًساى ُا ضکل ًوی گطفت ّ ُیچ ًیاظی ُن تاهیي ًوی ضس

تطای ایٌکَ تتْاًین حطهت ّ ضاى ُطکسی ضا حفع کٌین ًیاظ است کَ تطذی ًکات ضا ضػایت کٌین کَ زض 

 :سمازاهَ تَ چٌس هْضز آى ُا اضاضٍ کطی

  

 هٌدب بوانیذ

اگط کسی اظ ضوا ذْضص ًوی آیس ّ ضفتاض ضایستَ ای زض قثال ضوا ًساضز، ًیاظ ًیست کَ ضاى ّ هٌعلت 

 .ذْزتاى ضا پاییي تیاّضیس

 .زض چٌیي ضطایطی تٌِا کافیست تی تْخَ تاضس ّ هْزب تواًیس

آگاُی زاضتَ تاضیس هتْخَ هی ضْیس  ظتاى تسى ُویي تِتطیي پاسد تَ ضرع هقاتل است ّ اگط ًسثت تَ ػلن

 !کَ سکْت ضوا تِتطیي پاسد تْزٍ است

  

 با صذای بلنذ حرف نزنیذ

تلٌس حطف ظزى الثتَ ظهاًی کَ اظ حس ًطهال ذْزش ذاضج هی ضْز تاػث ایداز استطغ ّ ًگطاًی هیاى 

 .اططافیاى تاى هی ضْز

 .زى ایي پیام ضا هٌتقل هی کٌس کَ ضوا قازض تَ تحث ّ تیاى استسالل ُای هٌطقی ًیستیستلٌس غحثت کط

 .ُوچٌیي ایي کاض هْخة خلة تْخَ هٌفی اططافیاى هی ضْز ّ احساغ تسی ضا تَ زیگطاى هٌتقل هی کٌس

  

 صحبت کسی را قطع نکنیذ
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قثل اظ ایٌکَ ترْاُیس زض تحثی ضطکت ّ اظِاض ًظط کٌیس حتوا تْخَ زاضتَ تاضیس کَ غحثت کسی ضا قطغ 

 .ًکٌیس

ایي اتفاق تَ ذػْظ ظهاًی ضخ هی زُس کَ یک تحث ّ غحثت زضتاضٍ یک هْضْع تَ اّج ذْزش 

 .ضسیسٍ ّ ُطکسی تالش هی کٌس زیسگاٍ ذْزش ضا ػٌْاى کٌس

 .قطغ غحثت زیگطاى ُستینزض چٌیي ضطایطی تیطتط ضاُس 

ضوي ایٌکَ ّسط حطف زیگطاى پطیسى ًطاًَ تی ًعاکتی ّ ػسم تطذْضزاضی اظ هِاضت ُای اختواػی ّ 

 .زّض اظ تؼاضف ُای ػاهیاًَ است

اضظش قائل ضسى تطای زیگطاى ترطی اظ احتطام هحسْب هی ضْز ّ قطغ ًکطزى غحثت ُن یکی اظ ًطاًَ 

 .هْزب تْزى، است

  

 یذفخرفرًشی نکن

ّ کالم ذْز تاضیس چطاکَ کْچکتطیي  في تیاى اگط ضرػی ثطّتوٌس ّ هتْل ُستیس تِتط است ذیلی هطاقة

 اضاضٍ ای تَ ثطّت تاى تاػث ایداز شٌُیت ُای هٌفی هی ضْز ّ

 .ا حتی الف ظزى ُستیسهوکي است ایٌگًَْ تطزاضت ضْز کَ اُل فرطفطّضی ی

 .اغْال کسی ُن اظ چٌیي ضرػیتی ذْضص ًوی آیس

  

 بو ساعت نگاه نکنیذ

ظهاًی کَ زض یک خوغ ُستیس هسام تَ ساػت ًگاٍ ًکٌیس هگط ایٌکَ قػس تطک آى خوغ ّ هکاى ضا زاضتَ 

 .تاضیس

ت زضایي خوغ زض غیط ایي غْضت ایٌگًَْ تطزاضت هی ضْز کَ ضوا کالفَ ّ ذستَ ُستیس ّ حْغلَ ضطک

 .ضا ًساضیس

 .توام ایي ًکات خع فطٌُگ ّ آزاب ّ ضسْم ّ تؼاضف ُای ػاهیاًَ کطْض ها است

 تِتط است کَ ًسثت تَ ایي آزاب آگاُی کافی ّ الظم ضا زاضتَ تاضین

تا ضاحت تط تتْاًین تؼاضف ُای ػاهیاًَ ضا تطرػی زُین ّ تساًین کَ چَ ّاکٌطی هٌاسة است کَ اًدام 

 .زُین
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