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

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

سبػذ ّب فبلَپالستی  تشیي ایي سٍش پزیشد، کِ سایج ّبی هختلفی اًجبم هی فبلَپالستی ثِ سٍش

ّبی هختلف جشاحی  جضئیبت تکٌیکتش دس همبالت لجلی دسهَسد  ّستٌذ. پیص ساى پبٍ  دست

این؛ حبل دس ایي همبلِ سؼی ثش ایي داسین تب دٍ تکٌیک  ثِ عَس کبهل تَضیح دادُ فبلَپالستی

فبلَپالستی سبػذ دست ٍ ساى پب سا ثب ّن همبیسِ ًوَدُ، هضایب ٍ هؼبیت ّش یک سا ضشح دّین تب 

تشی ثْتشیي تکٌیک  ّبًِ ٍ ثب خیبل آسَدُّبی خَیص، آگب ثتَاًیذ ثب تَجِ ثِ ضشایظ ٍ خَاستِ

 .جشاحی هٌبست خَد سا اًتخبة ًوبییذ

 َایخًدتانرامطخصکىیذَايايلًیتخًاستٍ  .1

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

خَاّیذ؟  پشسیذ کِ اص ػول فبلَپالستی چِ هیّبی خَدتبى سا سٍی کبغز آٍسیذ. اص خَدتبى ث اٍلَیت

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

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

یي ضجبّت سا ثِ ام اص لحبػ ضکل ٍ سبیض ثیطتش خَاّذ آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداًِ آیب دلن هی

کِ دٍست داسم آلت تٌبسلی لغَس ٍ ثضسگی داضتِ  آلت تٌبسلی هشداى سیسجٌذس داضتِ ثبضذ، یب ایي

خَاّذ کبسایی دستن  ثبضن؟ آیب حفؼ ػولکشد دستن ثشاین هْن است؟ هثالً ًَاصًذُ ّستن ٍ دلن هی

کِ  دًٍذُ ّستن، یب ایيتوبم ٍ کوبل حفؼ گشدد؟ آیب حفؼ ػولکشد ساى پبین ثشاین هْن است؟ هثالً 

سٍی سٍصاًِ داضتِ ثبضن ٍ دٍست ًذاسم کِ هججَس  خَاّذ ثؼذ اص ػول ثتَاًن ثِ ساحتی پیبدُ دلن هی

 سٍی کٌن؟ ضَم تب چٌذ ّفتِ الی چٌذ هبُ ثؼذ اص ػول ثِ کوک ػػب ٍ ٍاکش پیبدُ
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دّن اسکبس  جیح هیکِ تش آیب ثب ثش جبی هبًذى اسکبس ثضسگ سٍی سبػذ دستن هطکلی ًذاسم؟ یب ایي

تش پَضبًذُ ضَد؟ آیب سٍی سبػذ  ثضسگ حبغل اص ػول فبلَپالستی سٍی ساى پبین لشاس گیشد تب ساحت

ام ثیفتذ؟ آیب اسکبسّبی حبغل اص  خَاّذ سٍی آلت تٌبسلی دست/ساى پبین تتَ داسم ٍ دلن ًوی

دست ثسیبس کن چشثی خَاّذ سٍی آلتن ثیفتذ؟ آیب سبػذ  خَدصًی سٍی سبػذ دستن داسم ٍ دلن ًوی

ضَد، لغش کبفی  داًن آلتی کِ ثب استفبدُ اص ثبفت چشثی سبػذ دستن سبختِ هی عَسیکِ هی داسم ثِ

داًن آلتی کِ ثب استفبدُ اص ثبفت  عَسیکِ هی ًخَاّذ داضت؟ آیب ساى پبین ثبفت چشثی ثسیبسی داسد ثِ

 ضَد، ثسیبس لغَس خَاّذ ضذ؟ چشثی ساى پبین سبختِ هی

خَاستن لغَس ضَد، ًبچبس ضَم  ام ثیص اص آًچِ کِ هی ای ًیست کِ اگش آلت تٌبسلی ن هسئلِآیب ثشای

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

ام ثیص اص آًچِ کِ  ای ًیست کِ اگش آلت تٌبسلی ػَاسؼ ایي ػول سا ًیض ثپزیشم؟ آیب ثشاین هسئلِ

خَاستن ثبسیک ضَد، ًبچبس ضَم یک یب چٌذ هشحلِ ػول تضسیك چشثی جْت افضایص سبیض آلت  هی

 ّب ٍ ػَاسؼ ایي ػول سا ًیض ثپزیشم؟ تٌبسلی سا ًیض اًجبم دّن ٍ سیسک

ام سا داضتِ  آیب ثشاین هْن است کِ ثیطتشیي ضبًس ایجبد حس جٌسی دس آلت حبغل اص فبلَپالستی

ّبی کوتشی سا ثشای سسیذى ثِ آلت تٌبسلی هغلَثن پطت  تؼذاد ػول ثبضن؟ آیب ثشاین هْن است کِ

ای ًیست اگش سبخت کالّک آلت تٌبسلی ثِ هشحلِ دٍم ػول  سش ثگزاسم؟ آیب ثشاین هسئلِ

هشحلِ   ای ًیست اگش ػول سبخت پیطبثشاّن عی یک ام هَکَل ضَد؟ آیب ثشاین هسئلِ فبلَپالستی

 ل دیگش ًیبص داضتِ ثبضذ؟تکویل ًطَد ٍ ثِ دٍ یب سِ هشحلِ ػو

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

ّبی  خَاّذ آلتن دس حیي فؼبلیت ًوَدُ ٍ هشا هؼزة کٌذ؟ آیب آدم ثسیبس فؼبلی ّستن ٍ دلن ًوی

ام سجک ٍ  ص ػول فبلَپالستیخَاّذ آلت تٌبسلی حبغل ا سٍصهشُ ثشاین هضاحوت ایجبد کٌذ؟ دلن هی

 ٍجَس ثبضذ یب سٌگیي ٍ حجین؟ جوغ
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ّبیی کِ اص ػول فبلَپالستی  ّبی فَق فکش کشدیذ ٍ خَاستِ ثسیبس خَة؛ حبل کِ سٍی پشسص

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

گزاسی کٌیذ. هطخع کشدى سِ اٍلَیت اٍلتبى دس  تخبة ٍ ضوبسُتشتیت اً تشیي آًْب سا ثِ اص هْن

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

 .سا هطخع کشدیذ، اداهِ همبلِ سا هغبلؼِ ًوبییذ

 مشایايمعایةفالًپالستیساعذدستيرانپاراتطىاسیذ .2

ِ تکٌیک جشاحی فبلَپالستی، الصم است کِ هضایب ٍ هؼبیت ّش دٍ تکٌیک ثشای اًتخبة آگبّبً

فبلَپالستی سبػذ دست ٍ ساى پب سا ثطٌبسیذ. دس اداهِ هضایب ٍ هؼبیت ّش دٍ تکٌیک سا ثیبى 

 :کٌین هی

 مشایایتکىیکفالًپالستیساعذدست 

ضجبّت سا ثِ آلت  آلت تٌبسلی حبغل اص فبلَپالستی سبػذ دست اص لحبػ ضکل ٍ سبیض، ثیطتشیي

تٌبسلی هشداى سیسجٌذس داسد، ثغَسیکِ ثؼذ اص ػول ًیبصی ثِ اًجبم یک یب چٌذ هشحلِ ػول 

 کبّص لغش آلت تٌبسلی ًخَاّیذ داضت؛

سبػذ دست خًَشسبًی ثسیبس خَثی داسد ٍ اص ّویي سٍ ثؼذ اص ػول فبلَپالستی، سیسک ًکشٍص 

)جشاح عی جلسِ هطبٍسُ پیص اص ػول، )هشگ( لسوتی اص ثبفت آلت یب کل آلت کوتش است 

 سٌجذ(؛ ٍضؼیت خًَشسبًی ثِ سبػذ دست سا ثب اًجبم آصهَى آلي هی

گیشد. ثیطتش افشاد هتمبضی  ػول فبلَپالستی سبػذ دست هؼوَالً عی هشاحل کوتشی غَست هی

تَاًٌذ  ّبی جشاح، هی ّب ٍ تشجیحبت خَیص، ٍ ّویٌغَس ثب تَجِ ثِ تَاًبیی ثستِ ثِ خَاستِ

ّب، سبخت کالّک، سبخت کیسِ ثیضِ، ٍ افضایص عَل  ّبی سبخت آلت ّوشاُ ثب اتػبل ػػت ػول

 پیطبثشاُ سا عی ّوبى هشحلِ اٍل جشاحی ثِ اًجبم ثشسبًٌذ؛

https://helptranscenter.org/
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کوتشی  ّب ٍ ػَاسؼ سیسکّبی فبلَپالستی، ثب  ػول فبلَپالستی سبػذ دست ًسجت ثِ سبیش تکٌیک

 ّوشاُ است؛

ضبًس ایجبد حس جٌسی دس آلت تٌبسلی حبغل اص فبلَپالستی سبػذ دست ثِ دلیل ثشداضتي دٍ 

 .ّبی فبلَپالستی است ػػت حسی اص سبػذ دست، ثیطتش اص سبیش تکٌیک

 معایةتکىیکفالًپالستیساعذدست 

 هبًذ؛ ثضسگی سٍی سبػذ دستتبى ثشجبی هی ثؼذ اص ػول فبلَپالستی سبػذ دست، اسکبس

دّذ،  سبػذ دست ثیطتش افشادی کِ ػول فبلَپالستی خَد سا ثِ سٍش سبػذ دست اًجبم هی

کٌذ.  ضَد. گبّی گستشُ حشکتی سبػذ دست ًیض کبّص پیذا هی تش اص دست دیگشضبى هی ضؼیف

 طکالتی ایجبد کٌذ؛ایي هسئلِ هوکي است هثالً ثشای افشادی کِ ًَاصًذُ گیتبس ّستٌذ، ه

کٌیذ،  ّب ثؼذ اص ػول فبلَپالستی سبػذ دست، هَلؼی کِ اضیبء سٌگیي ثلٌذ هی هوکي است تب سبل

دٌّذ، الصم است ایي  ای اًجبم هی تبى ٍسم کٌذ. افشادی کِ ٍسصش ثذًسبصی سا ثػَست حشفِ دست

 ًکتِ سا دسًظش داضتِ ثبضٌذ؛

ست دس افشادی کِ الغشاًذام ّستٌذ یب چشثی کبفی آلت تٌبسلی حبغل اص ػول فبلَپالستی سبػذ د

آیذ ٍ ایي افشاد الصم است چٌذ هشحلِ ػول  دس ًبحیِ سبػذ دست خَد ًذاسًذ، ثسیبس ثبسیک دسهی

ّب اًجبم دٌّذ تب آلتطبى ثِ لغش کبفی ثشسذ )الصم  تضسیك چشثی دسٍى آلت ثب پزیشش توبهی سیسک

تبى  دست ّیچگًَِ تبثیشی سٍی سبیض آلت تٌبسلی ثِ رکش است کِ ثضسگ ثَدى حجن ػضالت سبػذ

 ضَد(؛ ای اص سبػذ دست ثشداضتِ ًوی ًذاسد، چَى عی ایي ػول ّیچ ػضلِ

چشثی داضتِ ثبضذ، هوکي است ًتَاًذ ػول سبخت کالّک سا عی  اگش فشدی سبػذ دست ثسیبس کن

 .اٍلیي هشحلِ ػول فبلَپالستی ثِ اًجبم ثشسبًذ
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 یرانپامشایایتکىیکفالًپالست 

تش ٍ لغَستش است، کِ ثشای ثؼضی اص افشاد ًَػی  آلت تٌبسلی حبغل اص ػول فبلَپالستی ساى پب ثضسگ

 آیذ؛ هضیت ثِ حسبة هی

اگش ػول فبلَپالستی ساى پب ثِ سٍش فلپ پذیکل غَست گیشد )یؼٌی ثبفتی کِ لشاس است ثشای 

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

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

هیکشٍسکَپی ثشای اتػبل ػشٍق خًَی ًجَدُ ٍ ثٌبثشایي سیسک لختگی خَى ٍ هطکالت هشثَط ثِ 

ضبى،  ِ آسایص ػشٍق خًَیضَد. الصم ثِ رکش است کِ ثؼضی اص افشاد ثستِ ث خًَشسبًی آلت کوتش هی

 ضًَذ؛ کبًذیذای هٌبسجی ثشای اًجبم ایي سٍش هحسَة ًوی

 ضَد؛ جبی ثشش حبغل اص ػول فبلَپالستی ساى پب ثِ ساحتی صیش ضلَاس لشاس گشفتِ ٍ پَضبًذُ هی

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

 .ایوپلٌت، ثب آلت خَد ساثغِ جٌسی دخَل ثشلشاس کٌٌذپیٌبیل 

 معایةتکىیکفالًپالستیرانپا 

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

لیپَسبکطي( ًیبص پیذا )عَسیکِ ایي افشاد ثِ اًجبم یک یب چٌذ هشحلِ ػول کبّص لغش آلت  ثِ

 کٌٌذ؛ هی

بسلی حبغل اص ػول فبلَپالستی ساى پب، دس ثیطتش افشادی کِ ػول خَد سا ثِ ایي سٍش اًجبم آلت تٌ

تش ثَدُ، ٍ هوکي است اص صیش ضَست ٍ ضلَاس ثشجستگی لبثل تَجْی  تش ٍ حجین دٌّذ سٌگیي هی

 عَسیکِ فشد سا هؼزة کٌذ؛ ایجبد کٌذ ثِ

https://helptranscenter.org/
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ٍ حجن ثیطتش، هوکي است ثب آلت تٌبسلی حبغل اص ػول فبلَپالستی ساى پب ثِ دلیل ٍصى 

 ّبی ثذًی سٍصهشُ افشادی کِ صًذگی فؼبلی داسًذ، تذاخل ایجبد کٌذ؛ فؼبلیت

خػَظ اگش ّوشاُ ثب ػول افضایص  تشی است، ثِ ػول فبلَپالستی ساى پب، دس هجوَع ػول پشػبسضِ

 عَل پیطبثشاُ غَست گیشد؛

اٍل ػول فبلَپالستی ساى پب ٍجَد اهکبى سبخت کالّک ٍ افضایص کبهل عَل پیطبثشاُ عی هشحلِ 

ّبی ثیطتشی ثشای سسیذى ثِ آلت تٌبسلی  ًذاسد، ٍ افشاد هتمبضی ایي تکٌیک الصم است تؼذاد ػول

 هغلَة خَد پطت سش ثگزاسًذ؛

سٍی ًیبص ثِ ػػب یب ٍاکش  تب چٌذ ّفتِ الی چٌذ هبُ ثؼذ اص ػول فبلَپالستی ساى پب، ثشای پیبدُ

 تبى هحذٍد خَاّذ ضذ؛ ّبی ثذًی فؼبلیتخَاّیذ داضت ٍ 

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

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

 .دس آلت تٌبسلی حبغل اص فبلَپالستی سبػذ دست ثبضذ
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تزیهَایتانيتاتزرسیمشایايمعایةَزديريش،مىاسةتزاساسايلًیت .3

 تکىیکجزاحیرااوتخابکىیذ

ّب ٍ اّذافی کِ اص جشاحی  ثسیبس خَة؛ حبل کِ لذم اٍل ٍ دٍم سا ثِ اًجبم سسبًذیذ، یؼٌی خَاستِ

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

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

 .ػول فبلَپالستی خَد اًتخبة کٌیذ

ای کِ  داضتي آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداًِ»ثِ سِ اٍلَیت اٍلتبى ًگبّی ثیبًذاصیذ. هثالً اگش 

سیسک ػَاسؼ ٍ هطکالت »، «ى سیسجٌذس داضتِ ثبضذثیطتشیي ضجبّت سا ثِ آلت تٌبسلی هشدا

جضء سِ اٍلَیت اٍل ضوبست، ثِ « ضبًس ثیطتش ایجبد حس جٌسی دس آلت»، ٍ «کوتش ثؼذ اص ػول

احتوبل صیبد فبلَپالستی سبػذ دست گضیٌِ ثْتشی ثشای ضوب خَاّذ ثَد. اهب هثالً اگش دٍست ًذاسیذ 

چشثی داسیذ، ٍ یب دٍست داسیذ  ، ساى پبی ثسیبس کناسکبس ثضسگی سٍی سبػذ دستتبى ثش جبی ثوبًذ

تَاًیذ سٍی فبلَپالستی ساى پب حسبة  آلت تٌبسلی ثضسگ ٍ لغَسی داضتِ ثبضیذ، ثِ احتوبل صیبد هی

 .ثبص کٌیذ
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ساختآلتتىاسلیمىتسة«استاوذاردطالئی»درحالتکلی،فالًپالستیساعذدست

الستیرانپاویشتٍعىًانتکىیکیجایگشیهتزایضًد،يفالًپتٍمزداوٍمحسًبمی

فالًپالستیساعذدستمعزفیگزدیذٌاست.اماایهگفتٍتٍمعىایتزتزیمطلق

َافالًپالستیساعذدستتزفالًپالستیرانپاویست.درحقیقتایهضزایط،خًاستٍ

ایضخصضماَایضماستکٍیکیاسایهديتکىیکراتٍتکىیکتزتزیتزيايلًیت

کىذ.یادتانتاضذاگزفالًپالستیساعذدست/رانپاتزایفزدالفتُتزیهتثذیلمی

گشیىٍتًدٌاست،معىایصایهویستکٍقزاراستَمیهتکىیکتزایضخصضماویش

َا،يَا،ايلًیتتُتزیهگشیىٍتاضذ.تىاتزایهتُتزیهتکىیکجزاحیتاتًجٍتٍخًاستٍ

 .گزددتعییهمیضزایطضخصضما

دٌّذ ضکل ٍ  کٌٌذ چَى تشجیح هی ثؼضی اص افشاد تکٌیک فبلَپالستی سبػذ دست سا اًتخبة هی

ضبى ثیطتشیي ضجبّت سا ثِ آلت تٌبسلی هشداى سیسجٌذس  سبیض آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداًِ

تشجیح داضتِ ثبضذ، ثشایطبى هْن ًیست کِ اسکبس ثضسگی سٍی سبػذ دستطبى ثش جبی ثوبًذ، 

ضبى داضتِ ثبضٌذ، دلطبى  دٌّذ ضبًس ثیطتشی ثشای ایجبد حس جٌسی دس آلت تٌبسلی هی

خَاٌّذ کِ ثتَاًٌذ  خَاّذ کِ ثؼذ اص ػول فبلَپالستی هحذٍدیت حشکتی داضتِ ثبضٌذ ٍ هی ًوی

دٌّذ ػول فبلَپالستی خَد سا دس تؼذاد هشاحل  ساحتی اص پبّبی خَد استفبدُ کٌٌذ، تشجیح هی ثِ

ضبى ثب سیسک ػَاسؼ ٍ هطکالت کوتشی ّوشاُ  شی ثِ اًجبم ثشسبًٌذ، ٍ دس ػیي حبل ػولکوت

 .ثبضذ
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دٌّذ آلت تٌبسلی  کٌٌذ چَى تشجیح هی ثؼضی اص افشاد تکٌیک فبلَپالستی ساى پب سا اًتخبة هی

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

ضبى، ػول  داًٌذ کِ دس غَست لغَس ضذى آلت هشداى سیسجٌذس دس حبلت ًؼَػ داضتِ ثبضذ. هی

تش اص ػول افضایص لغش آلت )تضسیك  ثخص تش ٍ ًتیجِ کبّص لغش آلت تٌبسلی )لیپَسبکطي( آسبى

خَاّذ جبی ثشش ثضسگی سٍی سبػذ دستطبى ثیفتذ. تشجیح  چشثی( خَاّذ ثَد. دلطبى ًوی

دست خَد سا دس هؼشؼ خغش لشاس ًذٌّذ، ٍ عی دٍسُ سیکبٍسی ًیض ثتَاًٌذ ثب  دٌّذ ػولکشد هی

چشثی داضتِ ٍ  ضبى ثْتش اص خَدضبى هشالجت کٌٌذ. ساى پبی ثسیبس کن استفبدُ اص ّش دٍ دست

ّبیطبى خَاّذ ثَد. ٍ ثذى ٍ سجک صًذگی سبلوی  داًٌذ کِ ًتیجِ ػولطبى هتٌبست ثب خَاستِ هی

وبًی ٍ سٍاًی الصم ثشای پزیشش سیسک ػَاسؼ احتوبلی ایي جشاحی داضتِ ٍ اص آهبدگی جس

 .ثشخَسداسًذ

داًٌذ. هثالً سبػذ  ثؼضی اص افشاد ًیض خَد سا کبًذیذای هٌبسجی ثشای فبلَپالستی سبػذ دست ًوی

ضبى ثؼذ اص ػول ثشایطبى هغلَة  داًٌذ کِ لغش آلت تٌبسلی چشثی داسًذ ٍ هی دست ثسیبس کن

 ًخَاّذ ثَد ٍ ًبچبساً ثبیذ یک یب چٌذ هشحلِ ػول تضسیك چشثی دسٍى آلت اًجبم دادُ ٍ هتؼبلجبً

ّب ٍ ػشٍق خًَی، یب ثذضکلی آلت سا ثپزیشًذ.  سیسک دائوی ًجَدى تضسیك چشثی، آسیت ثِ ػػت

تحت ّیچ ضشایغی دٍست ًذاسًذ جبی ثشش ثضسگی سٍی سبػذ دستطبى ثش جبی ثوبًذ. ًَاصًذُ یب 

خَاٌّذ سیسک کٌٌذ ٍ ػولکشد سبػذ دست خَد سا ثِ خغش اًذاصًذ.  ای ّستٌذ ٍ ًوی سبص حشفِ ثذى

خَاٌّذ تتَ یب  سبػذ دستطبى تتَ یب جبی اسکبسّبی ًبضی اص خَدصًی ٍجَد داسد ٍ ًوی سٍی

داًٌذ کِ اگش آلت ثسیبس ثبسیکی داضتِ ثبضٌذ،  ضبى لشاس گیشد. یب هی اسکبسّبیطبى سٍی آلت تٌبسلی

سخت( اًجبم دٌّذ، سیسک  خػَظ اص ًَع ًیوِ ثِ) پیٌبیل ایوپلٌتدس غَستی کِ کبضت 

 .ضبى ثیطتش خَاّذ ثَد صدگی ایوپلٌت اص آلت ثیشٍى
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داًٌذ. هثالً چشثی صیبدی  ثؼضی اص افشاد ًیض خَد سا کبًذیذای هٌبسجی ثشای فبلَپالستی ساى پب ًوی

ذ اص ػول ثسیبس لغَس خَاّذ ضذ ٍ ضبى ثؼ داًٌذ کِ آلت تٌبسلی دس لسوت ساى پبی خَد داسًذ. هی

الصم است یک یب چٌذ هشحلِ ػول کبّص لغش آلت )لیپَسبکطي( اًجبم دٌّذ ٍ هتؼبلجبً سیسک 

داًٌذ کِ اگش ثخَاٌّذ ػول کبضت پیٌبیل  ّب ٍ ػشٍق خًَی آلت سا ًیض ثپزیشًذ. هی آسیت ثِ ػػت

تش ٍ لغَستش ًیض خَاّذ  ت سٌگیيضبى اص ایٌی کِ ّس سخت سا ًیض اًجبم دٌّذ، آلت ایوپلٌت ًیوِ

ّبی  خَاٌّذ آلت تٌبسلی ثضسگی داضتِ ثبضٌذ کِ ثب فؼبلیت ضذ. سجک صًذگی فؼبلی داسًذ ٍ ًوی

ضبى اص صیش ضَست یب ضلَاس تَجِ دیگشاى  کِ ثضسگی آلت ضبى تذاخل ایجبد کٌذ. اص ایي ثذًی سٍصهشُ

تٌذ ثشای سسیذى ثِ آلت تٌبسلی کِ هبیل ًیس ضًَذ. یب ایي سا ثِ خَد جلت کٌٌذ هؼزة هی

 .هغلَثطبى چٌذیي ػول جشاحی اًجبم دادُ، یب ثب سیسک ػَاسؼ ٍ هطکالت ثیطتشی هَاجِ ضًَذ

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

ثشایتبى ثْتشیي گضیٌِ  یک اص دٍ تکٌیک فبلَپالستی سبػذ دست ٍ ساى پب گیشیذ کِ کذام هی

 .ضَد هحسَة هی

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

ّبی جشاحی داضتِ ثبضیذ. هغبلؼِ کٌیذ. تحمیك کٌیذ. تػبٍیش  ای اص ًتیجِ ػول ثیٌبًِ اًتظبسات ٍالغ

ّب ٍ افشاد آگبُ هطَست کٌیذ.  اًی ثطٌَیذ. ثب جشاحجشاحی هتؼذدی ثجیٌیذ ٍ تجشثیبت جشاحی فشاٍ

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

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

کٌیک جشاحی سا ثشای ضخع خَدتبى اًتخبة ًوَدُ تشیي ت تَاًیذ ثْتشیي ٍ هٌبست خیبل آسَدُ هی

 .ٍ ثِ احسبس ضبدهبًی جٌسیتی دست یبثیذ
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 مطالةمزتثط: 

 فزمرضایتآگاَاوٍجامعجُتاوجامجزاحیفالًپالستی

https://helptranscenter.org/2019/06/16/744/ 

 وگزدرسمیىٍمقایسٍديتکىیکفالًپالستیساعذدستيرانپامطالعٍگذضتٍ

https://helptranscenter.org/2019/01/11/554/ 
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  زوان و مردان تروس زودگی روایات و ها مصاحبه رامتلگ 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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