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هْوی است کِ رّي ثسیبسی اص افشاد تشًسی کِ  اًتخبة تکٌیک جشاحی فبلَپالستی یکی اص هسبئل

کٌذ. فول  ثِ سٍش فبلَپالستی اًجبم دٌّذ ثِ خَد هطغَل هی تٌِ خَد سا هبیل ّستٌذ فول پبییي

 ّبی جشاحی فبلَپالستی کِ پزیشد؛ دٍ ًَؿ اص تکٌیک ّبی هختلفی اًجبم هی سٍش فبلَپالستی ثِ

فبلَپالستی  ٍ دیگشی فبلَپالستی ساى پب اًذ، یکی تَجِ ثقضی اص افشاد تشًس سا ثِ خَد جلت ًوَدُ

ثِ  ّبی هختلف جشاحی فبلَپالستی تکٌیک تش دس همبالت لجلی دسهَسد جضئیبت است. پیص ضکن

تکٌیک فبلَپالستی ساى پب ٍ  اسین تب دٍاین؛ حبل دس ایي همبلِ سقی ثش ایي د عَس کبهل تَضیح دادُ

سا ضشح دّین تب ثتَاًیذ ثب تَجِ ثِ ضشایظ ٍ  ضکن سا ثب ّن همبیسِ ًوَدُ، هضایب ٍ هقبیت ّش یک

تشی ثْتشیي تکٌیک جشاحی هٌبست خَد سا اًتخبة  خیبل آسَدُ ّبی خَیص، آگبّبًِ ٍ ثب خَاستِ

 .ًوبییذ

 َایخًدتانرامطخصکىیذَايايلًیتخًاستٍ .1

ّب ٍ  ّویي حبال للن ٍ کبغزی ثشداسیذ ٍ توبهی خَاستِ کِ اداهِ همبلِ سا هغبلقِ کٌیذ، پیص اص ایي

 خَاّیذ؟ سٍی کبغز آٍسیذ. اص خَدتبى ثپشسیذ کِ اص فول فبلَپالستی چِ هی ّبی خَدتبى سا اٍلَیت

ثب تَجِ ثِ ایي  کٌین تب ّذفتبى اص اًجبم فول فبلَپالستی چیست؟ دس اداهِ چٌذ سَال هغشح هی

 .ّبی خَدتبى سا هطخع کٌیذ تش ثتَاًیذ خَاستِ ّب ساحت سَال

ثبضن؟ آیب حفؼ فولکشد ساى پبین ثشاین هْن  داضتِ خَاّذ آلت تٌبسلی لغَس ٍ ثضسگی آیب دلن هی

سٍی سٍصاًِ  خَاّذ ثقذ اص فول ثتَاًن ثِ ساحتی پیبدُ کِ دلن هی ایي است؟ هثالً دًٍذُ ّستن، یب

فػب ٍ  ثبضن ٍ دٍست ًذاسم کِ هججَس ضَم تب چٌذ ّفتِ الی چٌذ هبُ ثقذ اص فول ثِ کوک داضتِ

 سٍی کٌن؟ ٍاکش پیبدُ
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دّن اسکبس  کِ تشجیح هی هطکلی ًذاسم؟ یب ایي اسکبس ثضسگ سٍی ساى پبینآیب ثب ثش جبی هبًذى 

تش پَضبًذُ ضَد؟ آیب سٍی ساى پب/ضکون  ضکون لشاس گیشد تب ساحت حبغل اص فول فبلَپالستی سٍی

داسد  ام ثیفتذ؟ آیب ساى پب/ضکون ثبفت چشثی ثسیبسی خَاّذ سٍی آلت تٌبسلی دلن ًوی تتَ داسم ٍ

ضَد، ثسیبس لغَس خَاّذ  هی ن آلتی کِ ثب استفبدُ اص ثبفت ساى پب/ضکون سبختِداً عَسیکِ هی ثِ

 ضذ؟

خَاستن لغَس ضَد، ًبچبس ضَم  ام ثیص اص آًچِ کِ هی تٌبسلی ای ًیست کِ اگش آلت آیب ثشاین هسئلِ

ّب ٍ  فول کبّص سبیض آلت تٌبسلی )لیپَسبکطي( سا ًیض اًجبم دّن ٍ سیسک یک یب چٌذ هشحلِ

آلت  ای ًیست اگش حس جٌسی ٍ الهسِ دس ي فول سا ًیض ثپزیشم؟ آیب ثشاین هسئلِای فَاسؼ

تٌبسلی ثِ هشحلِ دٍم یب  ای ًیست اگش سبخت کالّک آلت ام ایجبد ًطَد؟ آیب ثشاین هسئلِ تٌبسلی

ای ًیست اگش فول سبخت پیطبثشاّن عی  هسئلِ ام هَکَل ضَد؟ آیب ثشاین سَم فول فبلَپالستی

 سِ هشحلِ فول دیگش ًیبص داضتِ ثبضذ؟ یل ًطَد ٍ ثِ دٍ یبهشحلِ تکو  یک

ثضسگ ًجبضذ کِ اص صیش ضَست ٍ ضلَاس جلت تَجِ  ام آًمذسی آیب ثشاین هْن است کِ آلت تٌبسلی

ّبی  خَاّذ آلتن دس حیي فقبلیت ثسیبس فقبلی ّستن ٍ دلن ًوی ًوَدُ ٍ هشا هقزة کٌذ؟ آیب آدم

 ام سجک ٍ خَاّذ آلت تٌبسلی حبغل اص فول فبلَپالستی دلن هیهضاحوت ایجبد کٌذ؟  سٍصهشُ ثشاین

 ٍجَس ثبضذ یب سٌگیي ٍ حجین؟ جوـ

ّبیی کِ اص فول فبلَپالستی  کشدیذ ٍ خَاستِ ّبی فَق فکش ثسیبس خَة؛ حبل کِ سٍی پشسص

ّبیتبى، سِ فذد  کشدیذ، ٍلت آى فشا سسیذُ تب اص ثیي توبهی خَاستِ داسیذ سا ثشای خَدتبى هطخع

اٍلتبى دس  گزاسی کٌیذ. هطخع کشدى سِ اٍلَیت تشتیت اًتخبة ٍ ضوبسُ تشیي آًْب سا ثِ هْن صا

کِ سِ اٍلَیت اٍل خَد  ایي کٌذ. پس اص اًتخبة سٍش جشاحی فبلَپالستی ثِ ضوب کوک ثضسگی هی

 .سا هطخع کشدیذ، اداهِ همبلِ سا هغبلقِ ًوبییذ
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 مسایايمعایةفالًپالستیرانپايضکمراتطىاسیذ .2

الصم است کِ هضایب ٍ هقبیت ّش دٍ تکٌیک  ثشای اًتخبة آگبّبًِ تکٌیک جشاحی فبلَپالستی،

 :کٌین ثطٌبسیذ. دس اداهِ هضایب ٍ هقبیت ّش دٍ تکٌیک سا ثیبى هی فبلَپالستی ساى پب ٍ ضکن سا

 مسایایتکىیکفالًپالستیرانپا 

است، کِ ثشای تش ٍ لغَستش  آلت تٌبسلی حبغل اص فول فبلَپالستی ساى پب ثِ عَس هتَسظ ثضسگ

 آیذ؛ ثقضی اص افشاد ًَفی هضیت ثِ حسبة هی

است ثشای  ل غَست گیشد )یقٌی ثبفتی کِ لشاسفول فبلَپالستی ساى پب ثِ سٍش فلپ پذیک اگش

ثِ ّوبى غَست کِ هتػل  سبخت آلت هَسد استفبدُ لشاس گیشد، ثِ عَس کبهل اص ثذى جذا ًگشدد ٍ

گشدد( دیگش ًیبصی ثِ اًجبم جشاحی  ثِ ثذى است چشخبًذُ ضذُ ٍ ثِ ًبحیِ تٌبسلی هتػل

ک لختگی خَى ٍ هطکالت هشثَط ثِ ثٌبثشایي سیس هیکشٍسکَپی ثشای اتػبل فشٍق خًَی ًجَدُ ٍ

ضبى،  ثِ رکش است کِ ثقضی اص افشاد ثستِ ثِ آسایص فشٍق خًَی ضَد. الصم خًَشسبًی آلت کوتش هی

 ضًَذ؛ هٌبسجی ثشای اًجبم ایي سٍش هحسَة ًوی کبًذیذای

 ضَد؛ بغل اص فول فبلَپالستی ساى پب ثِ ساحتی صیش ضلَاس لشاس گشفتِ ٍ پٌْبى هیجبی ثشش ح

ًیبص ثِ کبضت  تَاًٌذ ثذٍى گزاسًذ، هی اص افشادی کِ فول فبلَپالستی ساى پب سا پطت سش هی ثقضی

 کٌٌذ؛ ، ثب آلت تٌبسلی خَد ساثغِ جٌسی دخَل ثشلشاسپیٌبیل ایوپلٌت

ّبی هغشح  تشی است ٍ دس ثیطتش کطَسّبی جْبى تَسظ ثیطتش جشاح ضذُ تکٌیک جشاحی ضٌبختِ

 .گیشد ثشای سبخت آلت تٌبسلی هَسد استفبدُ لشاس هی
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 الستیرانپامعایةتکىیکفالًپ 

ضَد  هی تٌبسلی افشادی کِ چشثی ثسیبسی دس لسوت ساى پبی خَد داسًذ، ثسیبس لغَس آلت

لغش آلت )لیپَسبکطي(  عَسیکِ ایي افشاد ثقذ اص فول ثِ اًجبم یک یب چٌذ هشحلِ فول کبّص ثِ

همذاسی اص ثبفت چشثی اضبفی سا تب جبیی کِ  کٌٌذ. الجتِ گبّی جشاح دس حیي فول ًیض، بص پیذا هیًی

 کٌذ؛ آلت خبسج هی ثب خًَشسبًی تذاخل ایجبد ًکٌذ، اص

ي سٍش اًجبم ای تٌبسلی حبغل اص فول فبلَپالستی ساى پب، دس ثیطتش افشادی کِ فول خَد سا ثِ آلت

اص صیش ضَست ٍ ضلَاس ثشجستگی  تش ثَدُ، ٍ هوکي است تش ٍ حجین دٌّذ ثِ عَس هتَسظ سٌگیي هی

 کٌذ؛ عَسیکِ فشد سا هقزة لبثل تَجْی ایجبد کٌذ ثِ

ثب  ساى پب ثِ دلیل ٍصى ٍ حجن ثیطتش، هوکي است تٌبسلی حبغل اص فول فبلَپالستی آلت

 ّبی ثذًی سٍصهشُ افشادی کِ صًذگی فقبلی داسًذ، تذاخل ایجبد کٌذ؛ فقبلیت

ّوشاُ ثب فول افضایص  خػَظ اگش ای است، ثِ   فول فبلَپالستی ساى پب، دس هجوَؿ فول پشفبسضِ

 عَل پیطبثشاُ غَست گیشد؛

پزیش  اهکبى کالّک ٍ افضایص کبهل عَل پیطبثشاُ عی هشحلِ اٍل فول فبلَپالستی ساى پب سبخت

جشاحی سا ثشای سسیذى ثِ   ًیست، ٍ افشاد هتمبضی ایي تکٌیک الصم است حذالل سِ هشحلِ فول

 آلت تٌبسلی هغلَة خَد پطت سش ثگزاسًذ؛

ثِ فػب یب ٍاکش  سٍی ًیبص اى پب، ثشای پیبدُچٌذ ّفتِ الی چٌذ هبُ ثقذ اص فول فبلَپالستی س تب

 تبى هحذٍد خَاّذ ضذ؛ ّبی ثذًی خَاّیذ داضت ٍ فقبلیت

اهکبى ٍجَد  داسًذ، دس ًتیجِ ایي سبخت آلت تٌبسلی، اص ساى پب فمظ یک فػت حسی ثشهی ثشای

کوتش اص ضبًس ایجبد حس  کِ ضبًس ایجبد حس دس آلت تٌبسلی حبغل اص فبلَپالستی ساى پب داسد

 دس آلت تٌبسلی حبغل اص فبلَپالستی سبفذ دست ثبضذ؛
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گشی اص ثذى )اغلت ساى پبی دیگش( ثشای پَضبًذى ساى پب الصم است گشافت پَستی اص لسوت دی

 .ثشداضتِ ضَد

اسٍلَطیست  جشاح پالستیک ٍ (Dr. Curtis Crane) است ثذاًیذ کِ دکتش کَستس کشیي جبلت

ثشای ثقضی اص دٌّذ، گبّی هی تشهیوی هغشحی کِ فول فبلَپالستی سا ثشای افشاد تشًس اًجبم

هبیلٌذ فول فبلَپالستی ساى پب اًجبم دٌّذ، فول  کٌٌذگبًی کِ هطکالت خًَشسبًی داضتِ ٍهشاجقِ

دٌّذ. یقٌی ثبفتی کِ لشاس است ثب آى آلت فلپ تبخیشی اًجبم هی فبلَپالستی ساى پب سا ثِ سٍش

سا اص ثذى جذا  اهب ثبفت صًٌذ،آٍسًذ ٍ فشٍق خًَی فشفی ثبفت سا ثشش هیثسبصًذ سا ثبال هی تٌبسلی

هذت چْبس تب ضص گشدد؛ سپس ثِ کٌٌذ تب خًَشسبًی ایي ثبفت اص عشیك سشخشگ اغلی تبهیيًوی

جذیذ خَد فبدت کٌذ ٍ ثقذ الذام ثِ جذاسبصی  داسًذ تب ایي ثبفت ثِ خًَشسبًیهبُ دست ًگِ هی

ی سا ثِ ایي سٍش دسست ثِ ًبحیِ تٌبسلی ًوَدُ ٍ آلت تٌبسل یک سوت اص ایي ثبفت ٍ اتػبل آى

ثِ  تشتیت سیسک ًکشٍص )هشگ( جضئی یب کبهل آلت تٌبسلی دس اثش هطکالت هشثَطثذیي هیکٌٌذ تب

 .خًَشسبًی کبّص پیذا کٌذ

 مسایایتکىیکفالًپالستیضکم 

عَل آلت تٌبسلی حبغل هیبًگیي کِ دس صهیٌِ فبلَپالستی ضکن غَست گشفتِ،  ای هغبلقِ ثشاسبس

هتش است، کِ ثشای ثقضی  سبًتی 18.23آى  دٍستبدٍس هیبًگیي هتش، ٍ سبًتی 12.23 اص ایي تکٌیک

 آیذ؛ افشاد ًَفی هضیت ثِ حسبة هی اص

ی کِ ثبفت گیشد )یقٌی کِ تکٌیک فبلَپالستی ضکن ثِ سٍش فلپ پذیکل غَست هی تَجِ ثِ ایي ثب

گشدد ٍ ثِ ّوبى  ثذى جذا ًوی لشاس است ثشای سبخت آلت هَسد استفبدُ لشاس گیشد، ثِ عَس کبهل اص

ضَد، سپس سش ثبالیی آى اص  ثبال آٍسدُ هی چوذاى غَست کِ هتػل ثِ ثذى است ثِ ضکل دستِ

ضَد(، دیگش ًیبصی ثِ اًجبم جشاحی  تٌبسلی دسآٍسدُ هی ثذى جذا گشدیذُ ٍ ثِ ضکل سش آلت

تش ٍ ثب  فشٍق خًَی ًجَدُ ٍ ثٌبثشایي فول جشاحی دس هذت صهبى کَتبُ هیکشٍسکَپی ثشای اتػبل

 گیشد؛ تشی غَست هی همشٍى ثِ غشفِ ّضیٌِ
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 گشدد؛ ساحتی صیش ضَست پٌْبى هی جبی ثشش حبغل اص تکٌیک فبلَپالستی ضکن هقوَالً ثِ

کِ اص  وت دیگشی اص ثذى ٍجَد ًذاسد ٍ ثشش ضکنًیبصی ثِ ثشداضتي گشافت پَستی اص لس هقوَال

ّن آٍسدُ  پْلَی لگي ثِ ساحتی ٍ ثب استفبدُ اص پَست سبخت آلت استفبدُ ضذُ ثِ  ثبفت آى ثشای

 ثِ پبییي آٍیضاى گشدد؛ ضَد تب آلت تٌبسلی حبغل اص ایي تکٌیک ثِ دسستی سٍ هی

ثشای سبخت  غَستی کِ هبیل ثبضیذ فول افضایص عَل پیطبثشاُ سا اًجبم دّیذ، جشاح هقوَالً دس

ّبی کَچک( ثبفت  ٍاطیٌبل، یب لت پیطبثشاُ اص جبی دیگشی اص ثذى )هثال سبفذ دست، ثبفت هخبعی

پیص اص فول فبلَپالستی ضکن ضشٍست  الکتشٍلیض/لیضس هَّبی صائذ داسد، ثٌبثشایي هقوَالً ثشهی

الجتِ گبّی جشاح ثشای سبخت پیطبثشاُ اص ضکن ثبفت  .پضضکی ًذاضتِ ٍ فمظ جٌجِ صیجبیی داسد

 .تبى غحجت کٌیذ است پیص اص فول دس ایي خػَظ ثب جشاح ثشهی داسد، ثٌبثشایي الصم

 معایةتکىیکفالًپالستیضکم 

 کٌذ؛ افشاد، ؽبّشی عجیقی پیذا ًویآلت تٌبسلی حبغل اص فبلَپالستی ضکن دس ثقضی اص 

خًَشسبًی کبفی  تٌبسلی افشادی کِ چشثی ثسیبسی دس ًبحیِ ضکن خَد داسًذ، هوکي است اص آلت

 اس گیشد؛ثبفت لش ثشخَسداس ًجَدُ ٍ دس هقشؼ سیسک ًکشٍص )هشگ( جضئی یب کبهل

عَسیکِ  ثِ ضَد تٌبسلی افشادی کِ چشثی ثسیبسی دس ًبحیِ ضکن خَد داسًذ، ثسیبس لغَس هی آلت

لیپَسبکطي( ًیبص پیذا ) ایي افشاد ثقذ اص فول ثِ اًجبم یک یب چٌذ هشحلِ فول کبّص لغش آلت

ثبفت چشثی اضبفی سا تب جبیی کِ ثب اص  کٌٌذ. الجتِ گبّی جشاح دس حیي فول ًیض، همذاسی هی

 کٌذ؛ خبسج هی خًَشسبًی تذاخل ایجبد ًکٌذ، اص آلت

فول خَد سا  ٍصى داضتِ ٍ تٌبسلی حبغل اص فول فبلَپالستی ضکن، دس ثیطتش افشادی کِ اضبفِ آلت

ثَدُ، ٍ هوکي است اص صیش ضَست  تش تش ٍ حجین دٌّذ ثِ عَس هتَسظ سٌگیي ًجبم هیثِ ایي سٍش ا

 عَسیکِ فشد سا هقزة کٌذ؛ ثِ ٍ ضلَاس ثشجستگی لبثل تَجْی ایجبد کٌذ

https://helptranscenter.org/
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چشثی  دلیل ٍصى ٍ حجن ثیطتش دس افشادی کِتٌبسلی حبغل اص فول فبلَپالستی ضکن ثِ  آلت

صًذگی فقبلی داسًذ،  ّبی ثذًی سٍصهشُ افشادی کِ ضکوی ثیطتشی داسًذ، هوکي است ثب فقبلیت

 تذاخل ایجبد کٌذ؛

خػَظ اگش ّوشاُ ثب فول افضایص  ای است، ثِ   فول فبلَپالستی ضکن، دس هجوَؿ فول پشفبسضِ

 عَل پیطبثشاُ غَست گیشد؛

جشاحی هَسد  ششّن آٍسدى ث ّبی فلضی( کِ ثشای ثِ ّب )ثخیِ احتوبل ٍجَد داسد کِ استبپل ایي

تشهیوی دیگشی ثشای ثخیِ صدى  گیشًذ، اص جبی خَد خبسج گشدیذُ ٍ ًیبص ثِ فول استفبدُ لشاس هی

 هجذد جبی فول ثِ ٍجَد آیذ؛

ثبفتی کِ  ّب عی هشحلِ اٍل فول، شاحای است. ثقضی اص ج فبلَپالستی ضکن، فولی چٌذهشحلِ فول

کٌٌذ تب اص  ضکن جذا ًوی کٌٌذ، اهب آى سا اص لشاس است ثب آى آلت تٌبسلی ثسبصًذ سا ثلٌذ هی

ای  هشحلِ دٍم جشاحی، ایي ثبفت سا ثِ ضیَُ خًَشسبًی کبفی ثِ ایي ثبفت هغوئي ضًَذ. سپس دس

کٌٌذ. دس هشحلِ سَم  ضکن جذا هیثِ ضکن هتػل است، اص  چوذاى کِ دٍ سش آى ضجیِ ثِ دستِ

آٍسًذ )الجتِ  ثبفت سا اص ضکن جذا ًوَدُ ٍ آى سا ثِ ضکل سش آلت دس هی جشاحی ًیض، سش ثبالیی

آلت  گیشد ٍ جشاح غشفبً ثشش سش ثبفت سا ثِ ضکل سش کالّک دس ایي هشحلِ اًجبم ًوی سبخت

ّب ًیض هشحلِ اٍل،  جشاح . ثقضی اصکٌٌذ تشتیت آلت تٌبسلی سا دسست هی صًذ( ٍ ثذیي ّن ثخیِ هی ثِ

سبخت کالّک ٍ افضایص کبهل عَل  .دٌّذ دٍم ٍ سَم سا عی یک یب دٍ هشحلِ فول اًجبم هی

پزیش ًیست، ٍ افشاد هتمبضی ایي تکٌیک الصم  اهکبى پیطبثشاُ عی هشحلِ اٍل فول فبلَپالستی ضکن

 َة خَد پطت سش ثگزاسًذ؛سا ثشای سسیذى ثِ آلت تٌبسلی هغل جشاحی  است چٌذ هشحلِ فول
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الپشاتَهی  اًذ، هثالً فول تخلیِ سحن خَد سا ثِ سٍش تش جشاحی ضکوی اًجبم دادُ کِ پیص افشادی

فول فبلَپالستی ضکن  اًذ، کبًذیذای هٌبسجی ثشای )ثشش افمی ثضسگ سٍی ضکن( اًجبم دادُ

گزاسد. جشاح هوکي است  هٌفی هی ضًَذ، چَى ثشش افمی سٍی خًَشسبًی آلت تبثیش هحسَة ًوی

ای کِ ثبالتش تَغیف ضذ اًجبم دّذ، یب ایي کِ  هشحلِ ثشای ایي افشاد، سبخت آلت تٌبسلی سا عی سِ

 ضکن ثشای ایي افشاد خَدداسی ٍسصد؛ اص اًجبم فول فبلَپالستی

تبى  تٌبسلی گیشد؛ هقٌبیص ایي است کِ آلت تکٌیک فبلَپالستی ضکن، اتػبل فػت غَست ًوی دس

است ّوچٌبى  ثقذ اص فول ّیچگًَِ حس جٌسی ًذاسد ٍ ثشای سسیذى ثِ اسگبسن الصم

اًذ کِ ثقذ اص  ثقضی اص افشاد گفتِ) آلت لشاس گشفتِ تحشیک کٌیذ تبى سا کِ ًضدیک ثِ پبیِ کلیتَسیس

 اًذ(؛ الهسِ داضتِ ضبى حس ّبی آلت تٌبسلی فول فمظ تب ًیوِ

آٍسد، آلت  هی ّن ا ثِّبی جشاحی س افشادی کِ چشثی ضکوی اًذکی داسًذ، جشاح ٍلتی ثشش دس

گیشد. دس ًتیجِ جشاح  ثبال لشاس هی ضَد ٍ دس حبلت سش دسستی سٍ ثِ پبییي آٍیضاى ًوی تٌبسلی ثِ

آٍسد ٍ عی هشحلِ ثقذ، ثب استفبدُ اص پَست  ّن هی ثِ ّب سا هقوَالً عی یک هشحلِ جشاحی ثشش

 ثِ پبییي آٍیضاى گشدد؛دسستی سٍ  کٌذ تب آلت تٌبسلی ثِ ثشعشف هی کطبلِ ساى ایي هطکل سا

گبّی ثب  کِ گیشد، ثِ دلیل ایي اص ضکن کِ تحت فول جشاحی فبلَپالستی ضکن لشاس هی ای ًبحیِ

ضَد کِ ثشای ثقضی اص  ضَد، هوکي است ثذٍى هَ ّن آٍسدُ هی استفبدُ اص فلپ پَست پْلَّب ثِ

 افشاد هسئلِ خَضأیٌذی ًیست؛

اًذاصُ کبفی  کِ آلت تٌبسلی حبغل اص ایي تکٌیک ثشای ثشلشاسی ساثغِ جٌسی دخَل ثِ ایي ثشای

ّبی  گیشد یب اص دستگبُ ایوپلٌت اًجبمسفت ٍ سخت ضَد، حتوبً الصم است فول کبضت پیٌبیل 

 استفبدُ ضَد؛ اسلیَ پیٌس یب (The Elator ًقَؽی اکستشًبل )هبًٌذ

افتذ ٍ  ثشش جشاحی فوَدی حبغل اص لَلِ کشدى ثبفت ضکن دس ایي تکٌیک، سٍی آلت تٌبسلی هی

 .لبثل دیذى است
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تریهَایتانيتاتررسیمسایايمعایةَرديريش،مىاسةتراساسايلًیت .3

 تکىیکجراحیرااوتخابکىیذ

ی ّب ٍ اّذافی کِ اص جشاح سسبًذیذ، یقٌی خَاستِ ثسیبس خَة؛ حبل کِ لذم اٍل ٍ دٍم سا ثِ اًجبم

ّویٌغَس سِ اٍلَیت اٍلتبى سا ثشای خَدتبى هطخع کشدیذ ٍ ثب هضایب ٍ هقبیت  فبلَپالستی داسیذ، ٍ

سا ثشای  دٍ سٍش جشاحی ًیض آضٌب ضذیذ، دیگش ٍلت آى فشا سسیذُ کِ ثْتشیي تکٌیک جشاحی ّش

 .فول فبلَپالستی خَد اًتخبة کٌیذ

سیسک فَاسؼ ٍ »، «یجبد حس جٌسی دس آلتا»اگش  ثِ سِ اٍلَیت اٍلتبى ًگبّی ثیبًذاصیذ. هثالً

جضء سِ اٍلَیت اٍل « پٌْبى ضذى ثشش جشاحی صیش ضلَاس» ، ٍ«هطکالت کوتش ثقذ اص فول

 فبلَپالستی ساى پب گضیٌِ ثْتشی ثشای ضوب خَاّذ ثَد. اهب هثالً اگش دٍست ضوبست، ثِ احتوبل صیبد

جبی دیگشی اص ثذًتبى  خَاّذ کِ اص ى ًویًذاسیذ اسکبس ثضسگی سٍی ساى پبیتبى ثش جبی ثوبًذ، دلتب

حس جٌسی دس آلت ثشایتبى هْن ًیست،  گشافت پَستی ثشای پَضبًذى ًبحیِ فولتبى ثشداسًذ، ایجبد

ثػَست یک خظ سشتبسشی صیش ضَست پٌْبى ضَد، ثِ  تبى کِ دٍست داسیذ جبی ثشش جشاحی یب ایي

 .کٌیذفبلَپالستی ضکن حسبة ثبص  تَاًیذ سٍی احتوبل صیبد هی

وسثتتٍیکذیگروذاروذ،ي«مطلقی»َایجراحیفالًپالستیترتریازتکىیکیکَیچ

تٍَاراَایضماستکٍیکیازایهتکىیکَايايلًیتحقیقتایهضرایط،خًاستٍدر

رانپا/ضکمکىذ.یادتانتاضذاگرفالًپالستیتکىیکترتریترایضخصضماتثذیلمی

استَمیهتکىیکگسیىٍتًدٌاست،معىایصایهویستکٍقرارترایفردالفتُتریه

جراحیتاتًجٍتٍترایضخصضماویستُتریهگسیىٍتاضذ.تىاترایهتُتریهتکىیک

 .گرددَا،يضرایطضخصضماتعییهمیَا،ايلًیتخًاستٍ
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ذ آلت تٌبسلی دٌّ کٌٌذ چَى تشجیح هی اًتخبة هی ثقضی اص افشاد تکٌیک فبلَپالستی ساى پب سا

عَسیکِ ثیطتشیي ضجبّت سا ثِ آلت تٌبسلی  ثضسگتشی داضتِ ثبضٌذ ثِ هٌتست ثِ هشداًِ لغَستش ٍ

کِ ًتیجِ  داًٌذ چشثی داضتِ ٍ هی سیسجٌذس دس حبلت ًقَػ داضتِ ثبضذ. ساى پبی ثسیبس کن هشداى

س ضَد ًیض، هطکلی ثسیبس لغَ ضبى ّبیطبى خَاّذ ثَد. اگش آلت تٌبسلی فولطبى هتٌبست ثب خَاستِ

لیپَسبکطي( ًذاسًذ. ٍ ثذى ٍ سجک صًذگی ) ثب اًجبم یک یب چٌذ هشحلِ فول کبّص لغش آلت

سٍاًی الصم ثشای پزیشش سیسک فَاسؼ احتوبلی ایي جشاحی  سبلوی داضتِ ٍ اص آهبدگی جسوبًی ٍ

 .ثشخَسداسًذ

چشثی داضتِ ٍ  سجتبً کنکٌٌذ، چَى ضکن ً اًتخبة هی ثقضی اص افشاد تکٌیک فبلَپالستی ضکن سا

خَاّذ  ضبى ثقذ اص فول هتٌبست ثب ًیبصّبیطبى خَاّذ ثَد. دلطبى هی تٌبسلی داًٌذ کِ سبیض آلت هی

کِ  ضبى ثػَست یک خظ سشتبسشی صیش ضَست پٌْبى ضَد. ثشایطبى هْن ًیست ثشش جشاحی جبی

آلت لشاس گشفتِ ثِ  ِضبى ایجبد ًطَد، ٍ ثب تحشیک کلیتَسیس کِ ًضدیک ثِ پبی حس جٌسی دس آلت

جشاحی سا تب سسیذى ثِ آلت تٌبسلی  سسٌذ. ثشایطبى هْن ًیست کِ چٌذ هشحلِ فول اسگبسن هی

فول افضایص عَل پیطبثشاُ اًجبم دٌّذ ٍ اص ایي سٍ،  ضبى پطت سش ثگزاسًذ. هبیل ًیستٌذ هغلَة

 ثیٌٌذ. ٍ ثب احتوبل ًیبص اص اًجبم الکتشٍلیض/لیضس هَّبی ضکن خَد هی ثی خَد سا اص لحبػ پضضکی

 .هَ ضذى ًبحیِ ضکن ثقذ اص فول ًیض ّیچ هطکلی ًذاسًذ ثی
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داًٌذ. هثالً چشثی صیبدی  ثشای فبلَپالستی ساى پب ًوی ثقضی اص افشاد ًیض خَد سا کبًذیذای هٌبسجی

ضبى ثقذ اص فول ثسیبس لغَس خَاّذ ضذ ٍ  تٌبسلیداًٌذ کِ آلت  داسًذ. هی دس لسوت ساى پبی خَد

سیسک  است یک یب چٌذ هشحلِ فول کبّص لغش آلت )لیپَسبکطي( اًجبم دٌّذ ٍ هتقبلجبً الصم

ثخَاٌّذ فول کبضت پیٌبیل  داًٌذ کِ اگش ٍ فشٍق خًَی آلت سا ًیض ثپزیشًذ. هی  آسیت ثِ فػت

تش ٍ لغَستش ًیض خَاّذ  ایٌی کِ ّست سٌگیي ضبى اص سخت سا ًیض اًجبم دٌّذ، آلت ایوپلٌت ًیوِ

خَاٌّذ آلت  لشاس خَاّذ گشفت. سجک صًذگی فقبلی داسًذ ٍ ًوی ًقَؽی ضذ ٍ ّوَاسُ دس حبلت ًیوِ

ثضسگی  کِ ضبى تذاخل ایجبد کٌذ. اص ایي ّبی ثذًی سٍصهشُ داضتِ ثبضٌذ کِ ثب فقبلیت تٌبسلی ثضسگی

کِ هبیل  ضًَذ. یب ایي هی شاى سا ثِ خَد جلت کٌذ هقزةضبى اص صیش ضَست یب ضلَاس تَجِ دیگ آلت

فول جشاحی سا پطت سش گزاضتِ، یب ثب  ًیستٌذ ثشای سسیذى ثِ آلت تٌبسلی هغلَثطبى چٌذیي

 .سیسک فَاسؼ ٍ هطکالت ثیطتشی هَاجِ ضًَذ

یبسی داًٌذ. هثالً چشثی ثس ثشای فبلَپالستی ضکن ًوی ثقضی اص افشاد ًیض خَد سا کبًذیذای هٌبسجی

ضبى ثقذ اص فول ثسیبس لغَس خَاّذ ضذ، یب  داًٌذ کِ آلت تٌبسلی هی دس ًبحیِ ضکن خَد داضتِ ٍ

تش  پیص .سیسک خًَشسبًی ضقیف ٍ هتقبلجبً ًکشٍص جضئی یب کبهل آلت تْذیذضبى خَاّذ کشد کِ ایي

ن است است. ثشایطبى هْ اًذ ٍ ثشش جشاحی افمی سٍی ضکوطبى ایجبد ضذُ فول ضکوی اًجبم دادُ

دٍست ًذاسًذ ثشش فوَدی حبغل اص  .ضبى ثقذ اص فول حس جٌسی ًذاضتِ ثبضذ کِ آلت تٌبسلی

دسستی  ضبى ثِ ثبضذ. دٍست ًذاسًذ احیبًبً آلت تٌبسلی ضبى ثیفتذ ٍ ًوبیبى جشاحی سٍی آلت تٌبسلی

چٌذیي  کِ هبیل ًیستٌذ ثشای سسیذى ثِ آلت تٌبسلی هغلَثطبى ًطَد، یب ایي سٍ ثِ پبییي آٍیضاى

 .جشاحی سا پطت سش گزاضتِ، یب ثب سیسک فَاسؼ ٍ هطکالت ثیطتشی هَاجِ ضًَذ فول

ّبیتبى ٍ ثب هطَست ثب جشاح، تػوین  خَاستِ دس ًْبیت ایي ضوب ّستیذ کِ ثب تَجِ ثِ ضشایظ ٍ

فبلَپالستی ساى پب ٍ ضکن ثشایتبى ثْتشیي گضیٌِ هحسَة  یک اص دٍ تکٌیک گیشیذ کِ کذام هی

 .ضَد هی
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ثِ خَدتبى فشغت ثذّیذ ٍ خَدتبى ٍ ًیبصّبیتبى سا ثْتش ثطٌبسیذ.  تٍعىًانوکتٍپایاویمقالٍ؛

 کٌیذ. تػبٍیش ّبی جشاحی داضتِ ثبضیذ. هغبلقِ کٌیذ. تحمیك ای اص ًتیجِ فول ثیٌبًِ ٍالـ اًتؾبسات

ّب ٍ افشاد آگبُ هطَست کٌیذ.  جشاح جشاحی هتقذدی ثجیٌیذ ٍ تجشثیبت جشاحی فشاٍاًی ثطٌَیذ. ثب

تکٌیک جشاحی هذًؾشتبى سا اًتخبة کٌیذ. هغوئي ثبضیذ  ضجِ سَال ثپشسیذ. الصم ًیست حتوبً یک

ّبی هختلف جشاحی، ثب  ّب ٍ تکٌیک کست آگبّی کبفی پیشاهَى سٍش ثب ضٌبخت ثْتش خَدتبى ٍ

ًوَدُ  تشیي تکٌیک جشاحی سا ثشای ضخع خَدتبى اًتخبة تَاًیذ ثْتشیي ٍ هٌبست هی یبل آسَدُخ

 .ٍ ثِ احسبس ضبدهبًی جٌسیتی دست یبثیذ
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  زوان و مردان تروس زودگی روایات و ها مصاحبه تلگرام کاوال

 صدیق جىسیتت های عمل وتایج تصاویر و تجربیات از ایراوی

https://t.me/iransrsresults 

 

 ایىستاگرام در سىتر تروس هلپ

https://www.instagram.com/helptranscenter 

 

 مردان تروس آموزشی تلگرام کاوال

https://t.me/helpftmcenter 

 

 زوان تروس آموزشی تلگرام کاوال

https://t.me/helpmtf 
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