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اػت کِ رّي ثؼیبسی اص افشاد تشًؼی کِ ػول  اًتخبة ًَع پیٌبیل ایوپلٌت یکی اص هؼبئل هْوی

ؿبى ػول  هبیل ّؼتٌذ ثشای ایجبد تَاًبیی ًؼَظ دس آلت تٌبػلی فبلَپالػتی سا پـت ػش گزاؿتِ ٍ

دػتِ  ّب ثِ دٍ کٌذ. پیٌبیل ایوپلٌت ل هیایوپلٌت سا ًیض اًجبم دٌّذ، ثِ خَد هـغَ کبؿت پیٌبیل

پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی ًیض  ( ٍ ثبدی )پوپ(. الصم ثِ رکش اػت کِ ػخت )هیلِ ؿًَذ: ًیوِ تمؼین هی

تکِ. دس ایي همبلِ ّش کجب کِ  ایوپلٌت ثبدی ػِ دٍ ًَع اػت: پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی دٍتکِ ٍ پیٌبیل

ای ًـذُ، هٌظَس ّوبى پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی  ًَع آى اؿبسُآهذُ ٍ ثِ  اص پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی ػخي

 .اػت تکِ ػِ

این؛ حبل  ثِ طَس کبهل تَهیح دادُ ّب اًَاع پیٌبیل ایوپلٌت تش دس همبالت لجلی دسهَسد جضئیبت پیؾ

ػخت ٍ ثبدی سا ثب ّن همبیؼِ ًوَدُ، هضایب  ایوپلٌت ًیوِ دس ایي همبلِ ػؼی ثش ایي داسین تب پیٌبیل

 ّبی خَیؾ، آگبّبًِ ٍ ثب ؿشح دّین تب ثتَاًیذ ثب تَجِ ثِ ؿشایط ٍ خَاػتِ ٍ هؼبیت ّش یک سا

 .ت خَد سا اًتخبة ًوبییذتشی ثْتشیي ًَع پیٌبیل ایوپلٌت هٌبػ خیبل آػَدُ

 ّایخَدتاىراهشخصکٌیذّاٍاٍلَیتخَاستِ .1

ّب ٍ  ّویي حبال للن ٍ کبغزی ثشداسیذ ٍ توبهی خَاػتِ کِ اداهِ همبلِ سا هطبلؼِ کٌیذ، پیؾ اص ایي

 خَاّیذ؟ سٍی کبغز آٍسیذ. اص خَدتبى ثپشػیذ کِ اص پیٌبیل ایوپلٌت چِ هی ّبی خَدتبى سا اٍلَیت

کٌین تب ثب  هی ّذفتبى اص اًجبم ػول کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت چیؼت؟ دس اداهِ چٌذ ػَال هطشح

 .هـخق کٌیذ ّبی خَدتبى سا ذ خَاػتِتش ثتَاًی ّب ساحت تَجِ ثِ ایي ػَال

ثِ اًذاصُ کبفی ػفت ٍ ػخت ثبؿذ؟ آیب ثشاین هْن  ام دس حبلت ًؼَظ خَاّذ آلت تٌبػلی آیب دلن هی

خَثیذُ لشاس داسد، هبًٌذ آلت تٌبػلی هشداى ػیؼجٌذس ًشم ٍ  اػت کِ ٍلتی آلتن دس حبلت

َاثیذُ ًیض هثل حبلت ًؼَظ ػفت ٍ یب ثشاین هْن ًیؼت کِ آلتن دس حبلت خ پزیش ثبؿذ؟ اًؼطبف

هشحلِ دس  ثِ هشحلِ ام ثؼذ اص کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت، خَاّذ آلت تٌبػلی ثبؿذ؟ آیب دلن هی ػخت

 حبلت ًؼَظ لشاس گیشد؟
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خَاّذ ثب کبؿت پیٌبیل  ثبسیک اػت ٍ دلن هی ام آیب آلت تٌبػلی حبكل اص ػول فبلَپالػتی

ام ػٌگیي ٍ حجین اػت ٍ دلن  کِ آلت تٌبػلی ذ؟ یب ایيپیذا کٌ ایوپلٌت، لطش آلتن کوی افضایؾ

 خَاّذ پغ اص کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت، اص ایي ػٌگیي ٍ حجین ؿَد؟ آیب دلن هی خَاّذ ثیؾ ًوی

 آلتن دس حبلت خَاثیذُ ثشجؼتگی ثیـتشی اص صیش ؿَست ٍ ؿلَاس ایجبد کٌذ؟

ٍلت دس  خَاّذ آلتن توبم ّؼتن ٍ دلن ًویػَاس یب دًٍذُ  دٍچشخِ آیب فؼبلیت ثذًی ثبالیی داسم، هثالً

ام دس حبلت  تٌبػلی ای ًیؼت اگش اص هیضاى ػختی آلت ًؼَظی لشاس گیشد؟ آیب ثشاین هؼئلِ ًیوِ حبلت

ام دس حبلت خَاثیذُ ًیض  کِ آلت تٌبػلی ای ًیؼت هشٍس صهبى کبػتِ ؿَد؟ آیب ثشاین هؼئلِ ًؼَظ ثِ

 ًٌذ پیذا کٌذ؟لَصهب کوی اص ثذًن فبكلِ ثگیشد یب حبلت

ایوپلٌت ًیض، ّوچٌبى ثتَاًن دٍ پشٍتض ثیوِ ًشم ٍ  آیب ثشاین هْن اػت کِ ثؼذ اص ػول کبؿت پیٌبیل

 ای ًیؼت کِ فمط یک پشٍتض ثیوِ داؿتِ ام داؿتِ ثبؿن؟ یب ثشاین هؼئلِ ثیوِ اًذاصُ داخل کیؼِ ّن

ام هتفبٍت  ثیوِ آى یکی ثبؿن ٍ ثِ جبی پشٍتض ثیوِ دیگش، پوپ دػتگبُ کِ اص لحبظ ظبّشی ثب

 اػت لشاس گیشد؟

ّبیی کِ اص ػول کبؿت پیٌبیل  کشدیذ ٍ خَاػتِ ّبی فَق فکش ثؼیبس خَة؛ حبل کِ سٍی پشػؾ

ّبیتبى،  هـخق کشدیذ، ٍلت آى فشا سػیذُ تب اص ثیي توبهی خَاػتِ ایوپلٌت داسیذ سا ثشای خَدتبى

 گزاسی کٌیذ. هـخق کشدى ػِ اٍلَیت سُتشتیت اًتخبة ٍ ؿوب تشیي آًْب سا ثِ هْن ػِ ػذد اص

کِ ػِ اٍلَیت اٍل  ایي کٌذ. پغ اص اٍلتبى دس اًتخبة ًَع پیٌبیل ایوپلٌت ثِ ؿوب کوک ثضسگی هی

 .خَد سا هـخق کشدیذ، اداهِ همبلِ سا هطبلؼِ ًوبییذ
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 سختٍتادیراتشٌاسیذّایًیوِهسایاٍهعایةپیٌایلایوپلٌت .2

الصم اػت کِ هضایب ٍ هؼبیت ّش دٍ ًَع پیٌبیل ایوپلٌت  ثشای اًتخبة آگبّبًِ ًَع پیٌبیل ایوپلٌت،

 :کٌین هی ایوپلٌت سا ثیبى ثـٌبػیذ. دس اداهِ هضایب ٍ هؼبیت ّش دٍ ًَع پیٌبیل ػخت ٍ ثبدی سا ًیوِ

 ِ(سخت)هٌعطفهسایایکاشتپیٌایلایوپلٌتًیو 

 تشیي ًَع پیٌبیل ایوپلٌت اػت؛ تشیي ٍ اسصاى ػبدُ

 گیشد؛ تشی كَست هی ثشای کبؿت ایي ًَع پیٌبیل ایوپلٌت، ػول جشاحی ػجک

 تَاًیذ آى سا ثب دػتتبى دس صٍایبی هختلف لشاس دّیذ؛ ساحتی هی کِ ثِ طَسی ای داسد، ثِ طشص کبس ػبدُ

دػتگبُ ثِ هشاتت  لطؼبت هکبًیکی کوتشی تـکیل ؿذُ، ثٌبثشایي سیؼک اص کبس افتبدگی ایي ًَع اص

 ثیـتش اػت؛ کوتش اص اًَاع ثبدی ثَدُ ٍ طَل ػوش ایي دػتگبُ ًؼجتبً

کٌذ )کِ ثشای افشادی کِ آلت ثبسیکی  آلت تٌبػلی حبكل اص ػول فبلَپالػتی سا پُشتش ٍ لطَستش هی

 آیذ(؛ داسًذ، ًَػی هضیت ثِ حؼبة هی

ثِ ًظش  تش ست ٍ ؿلَاس ثشجؼتِتٌبػلی پغ اص کبؿت ایي ًَع پیٌبیل ایوپلٌت، اص صیش ؿَ آلت

 آیذ(؛ هی سػذ )کِ ثشای افشادی کِ آلت ثبسیکی داسًذ، ًَػی هضیت ثِ حؼبة هی

ثیوِ تَاًٌذ دٍ پشٍتض  گزاسًذ، هی ػخت سا پـت ػش هی افشادی کِ کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ

 .هتمبسى ًیض داؿتِ ثبؿٌذ
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 ِ(سخت)هٌعطفهعایةکاشتپیٌایلایوپلٌتًیو 

لشاس  ًؼَظی دس حبلت ًیوِ« ّوَاسُ»ػخت، آلت تٌبػلی  اص کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ پغ

ػَاس یب  داسًذ، دٍچشخِ گیشد. ایي هؼئلِ هوکي اػت ثشای افشادی کِ فؼبلیت ثذًی ثبالیی هی

 ایجبد کٌذ؛ یب آلت تٌبػلی ثلٌذی داسًذ هـکالتیػَاسکبس ّؼتٌذ، 

اًجبم دٌّذ،  ػخت کِ آلت تٌبػلی ػٌگیي ٍ لطَسی داسًذ، اگش کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ افشادی

ؿَست ٍ ؿلَاس ثشجؼتگی ثیـتشی  د ٍ اص صیشؿَ تش ٍ لطَستش هی ؿبى اص ایٌی کِ ّؼت ػٌگیي آلت

 هؼزة کٌذ؛ کٌذ کِ هوکي اػت آًْب سا دس جبهؼِ ایجبد هی

ثذى فبكلِ  ػخت، آلت تٌبػلی دس حبلت خَاثیذُ ًیض کوی اص اص کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ پغ

اؿیبء ثِ آلت تٌبػلی  گیشد. ایي هؼئلِ سیؼک ثشخَسد ًؼَظی لشاس هی تِ ٍ دس حبلت ًیوِگشف

هتؼبلجبً جذا ؿذى پیٌبیل ایوپلٌت اص  کبس ّؼتٌذ( ٍ خلَف دس افشادی کِ ٍسصؿکبس یب سصهی )ثِ

 ثشد؛ هحل اتلبلؾ ثِ ثذى سا ثبال هی

حبلت  ػخت ّوَاسُ دس کِ آلت تٌبػلی پغ اص کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ تَجِ ثِ ایي ثب

تَاًٌذ  کٌٌذ ًوی هی گیشد، افشادی کِ ایي ًَع پیٌبیل ایوپلٌت سا اًتخبة ًؼَظی لشاس هی ًیوِ

 دسآٍسًذ؛ ِ آلت تٌبػلی خَد سا ثِ حبلت ًؼَظهشحل ثِ هشحلِ

تکِ،  ػخت دس حبلت ًؼَظ، آلت تٌبػلی سا کوتش اص پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی ػِ پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ

 کٌذ؛ ػفت ٍ ػخت هی

سٍی ػطَح  ػخت، دیگش ًتَاًیذ احتوبل ٍجَد داسد کِ ثؼذ اص کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ ایي

 ساحتی سٍی ؿکن دساص ثکـیذ؛ ػخت )هثل هثالً صیشاًذاص یَگب( ثِ

ًَع دػتگبُ  ػخت ّوَاسُ ػخت اػت، پغ اص کبؿت ایي کِ پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ تَجِ ثِ ایي ثب

 .صدگی ایوپلٌت اص پَػت آلت تٌبػلی ثبالتش اػت سیؼک ثیشٍى

https://helptranscenter.org/
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 (هسایایکاشتپیٌایلایوپلٌتتادی)پوپ 

ّویٌطَس  داى ػیؼجٌذس ٍتشیي پیٌبیل ایوپلٌت دس هیبى هش تکِ هحجَة ایوپلٌت ثبدی ػِ پیٌبیل

 اًذ؛ هشداى تشًؼی اػت کِ ػول فبلَپالػتی اًجبم دادُ

هشحلِ  ثِ هشحلِ تَاًیذ آلت تٌبػلی خَد سا ثب فـشدى پوپ، اص کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی هی پغ

ّذ ثیـتشیي ؿجبّت سا ثِ د هی ثِ حبلت ًؼَظ دسآٍسیذ. احؼبػی کِ هَلغ ًؼَظ آلت ثِ ؿوب دػت

 دسآهذى آلتـبى داسد؛ احؼبع هشداى ػیؼجٌذس دس ٌّگبم ثِ حبلت ًؼَظ

ػخت،  ػلی سا ثیـتش اص پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِپیٌبیل ایوپلٌت ثبدی دس حبلت ًؼَظ، آلت تٌب

 کٌذ؛ ٍػخت هی ػفت

خَاّیذ  کِ ًوی تبى دس هَالؼی تکِ(، آلت تٌبػلی اص کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی )دٍتکِ یب ػِ پغ

الجتِ الصم اػت تَجِ داؿتِ ثبؿیذ کِ  .گیشد َاثیذُ لشاس هیساثطِ جٌؼی ثشلشاس کٌیذ دس حبلت خ

تکِ ثیـتشیي ؿجبّت سا ثِ آلت تٌبػلی خَاثیذُ هشداى  ػِ حبلت خَاثیذُ پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی

 ػیؼجٌذس داسد؛

اص لجل ثِ ًظش  تش ٌت ثبدی، آلت تٌبػلی اص صیش ؿَست ٍ ؿلَاس ثشجؼتِاص کبؿت پیٌبیل ایوپل پغ

 آیذ(؛ حؼبة هی سػذ )کِ ثشای افشادی کِ آلت لطَسی داسًذ، ًَػی هضیت ثِ ًوی

کِ ثشای افشادی ) کٌذ لَپالػتی سا پُشتش ٍ لطَستش ًویایوپلٌت ثبدی آلت تٌبػلی حبكل اص فب پیٌبیل

 آیذ(؛ کِ آلت لطَسی داسًذ، ًَػی هضیت ثِ حؼبة هی

س سا ثِ کوتشیي فـب خَاّیذ ساثطِ جٌؼی ثشلشاس کٌیذ، ًَع پیٌبیل ایوپلٌت دس هَالؼی کِ ًوی ایي

صدگی  گَؿت آلت اص داخل ٍ ثیشٍى کٌذ ٍ هتؼبلجبً سیؼک خَسدُ ؿذى ثذًِ آلت تٌبػلی ٍاسد هی

 .دّذ کبّؾ هی ػیلٌذس پیٌبیل ایوپلٌت سا ًیض ثِ حذالل هوکي
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 (هعایةکاشتپیٌایلایوپلٌتتادی)پوپ 

جشاحی  تشیي ػول تشیي ًَع پیٌبیل ایوپلٌت ثَدُ ٍ پیچیذُ تکِ گشاى ایوپلٌت ثبدی ػِ پیٌبیل

تش اص ًَع  تش ٍ اسصاى ػبدُ ی دٍتکِطلجذ )الجتِ پیٌبیل ایوپلٌت ثبد کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت سا هی

 تکِ اػت(؛ ػِ

افتبدگی  کِ لطؼبت هکبًیکی پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی ثیـتش اػت، سیؼک اص کبس تَجِ ثِ ایي ثب

ػخت  ثبدی اص دػتگبُ ًیوِ ِ ػوش دػتگبُدػتگبُ ٍ ًیبص ثِ تؼَین آى ًیض ثیـتش اػت. دس ًتیج

 تش اػت؛ کَتبُ

هتمبسى دس کیؼِ  تَاًٌذ دٍ پشٍتض ثیوِ دٌّذ، ًوی کِ کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی اًجبم هی افشادی

گیشد. الجتِ  پشٍتضّبی ثیوِ لشاس هی ثِ جبی یکی اصثیوِ خَد داؿتِ ثبؿٌذ، چَى پوپ دػتگبُ 

تش اص پوپ دػتگبُ ثبدی دٍتکِ  تشاؽ تش ٍ خَؽ تکِ ًشم ػِ الصم ثِ رکش اػت کِ پوپ دػتگبُ ثبدی

 کٌذ؛ هَلغ ثشلشاسی ساثطِ جٌؼی کوتش آى سا احؼبع هی ثَدُ ٍ ؿشیک جٌؼی

ٍ دػتگبُ  ؿَد هشٍس صهبى کوتش هی اص کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی، هیضاى ػختی دػتگبُ ثِ پغ

الصم ثِ رکش اػت کِ اص ) دیگش لبدس ًخَاّذ ثَد کِ هثل اٍایل کبؿت، آلت سا ػفت ٍ ػخت کٌذ

ثبدی دٍ تکِ آلت تٌبػلی سا ثِ اًذاصُ دػتگبُ  یل ایوپلٌت ثبدی ًیض، پیٌبیل ایوپلٌتثیي دٍ پیٌب

 کٌذ(؛ تکِ ػفت ٍ ػخت ًوی ػِ

لطش آلتـبى  ذ، ثِکِ آلت تٌبػلی ثبسیکی داسًذ، اگش کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی اًجبم دٌّ افشادی

 ای هٌفی ثِ حؼبة آیذ؛ ًکتِ گشدد ٍ ایي هؼئلِ هوکي اػت ثشای ثؼوی اص افشاد افضٍدُ ًوی

ثخـذ.  هی ایوپلٌت ثبدی دٍتکِ دس حبلت خَاثیذُ ًیض، کوی حبلت لَصهبًٌذ ثِ آلت تٌبػلی پیٌبیل

 سا ًذاسد؛ هؼفی تکِ چٌیي ًمطِ الصم ثِ رکش اػت کِ پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی ػِ
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ایوپلٌت ثبدی  ًؼَظ آلت دس افشادی کِ آلت تٌبػلی لطَس ٍ ػٌگیٌی داؿتِ ٍ کبؿت پیٌبیل صاٍیِ

ؿَد ٍ آلت دس حبلت ًؼَظ ًیض،  ًوی ٍیِ ًؼَظ آلت هشداى ػیؼجٌذسدٌّذ، ثِ اًذاصُ صا اًجبم هی

گیشد، اهب ّوچٌبى سٍ ثِ  ٍ کوی اص ثذى فبكلِ هی ؿَد تش اص حبلت خَاثیذُ هی گشچِ ػفت ٍ ػخت

 .پبییي اػت

تریيًَعٍتاتررسیهسایاٍهعایةّردٍدستگاُ،هٌاسةّایتاىتراساساٍلَیت .3

 پیٌایلایوپلٌترااًتخابکٌیذ

ّب ٍ اّذافی کِ اص ػول  سػبًذیذ، یؼٌی خَاػتِ ثؼیبس خَة؛ حبل کِ لذم اٍل ٍ دٍم سا ثِ اًجبم

 ّویٌطَس ػِ اٍلَیت اٍلتبى سا ثشای خَدتبى هـخق کشدیذ ٍ ثب کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت داسیذ، ٍ

ًَع  ّش دٍ ًَع پیٌبیل ایوپلٌت ًیض آؿٌب ؿذیذ، دیگش ٍلت آى فشا سػیذُ کِ ثْتشیي هضایب ٍ هؼبیت

 .پیٌبیل ایوپلٌت سا ثشای خَد اًتخبة کٌیذ

لطَستش ؿذى آلت تٌبػلی پغ اص کبؿت پیٌبیل »اگش  ثِ ػِ اٍلَیت اٍلتبى ًگبّی ثیبًذاصیذ. هثالً

ثشجؼتگی ثیـتش ًبحیِ تٌبػلی اص صیش ؿَست »، ٍ «تمبسىه پشٍتض ثیوِ اهکبى کبؿت دٍ»، «ایوپلٌت

ثْتشی  ػخت گضیٌِ جضء ػِ اٍلَیت اٍل ؿوبػت، ثِ احتوبل صیبد پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ «ٍ ؿلَاس

خَاّذ آلتتبى پغ اص  ًوی ثشای ؿوب خَاّذ ثَد. اهب هثالً اگش آلت تٌبػلی لطَسی داسیذ ٍ دلتبى

تبى دس هَالؼی کِ  دٍػت داسیذ آلت تٌبػلی ت لطَستش ؿَد،کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت اص ایٌی کِ ّؼ

هشحلِ آلت خَد  ثِ خَاثیذُ لشاس گیشد، دٍػت داسیذ ثتَاًیذ هشحلِ ای ًذاسیذ دس حبلت اص آى اػتفبدُ

اص ثذًِ  صدگی پیٌبیل ایوپلٌت ًؼَظ دسآٍسیذ، ٍ دٍػت ًذاسیذ کِ ثب سیؼک ثبالتش ثیشٍى سا ثِ حبلت

 .حؼبة ثبص کٌیذ تَاًیذ سٍی پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی آلت هَاجِ ؿَیذ، ثِ احتوبل صیبد هی
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ًؼجت ثِ یکذیگش ًذاسًذ، ٍ دس حمیمت ایي « هطلمی» ّب ثشتشییک اص اًَاع پیٌبیل ایوپلٌتّیچ

ی ّب سا ثِ دػتگبُ ثشتشی ثشا ّبی ؿوبػت کِ یکی اص ایي دػتگبُاٍلَیت ّب ٍؿشایط، خَاػتِ

ثْتشیي  ػخت/ثبدی ثشای فشد الفکٌذ. یبدتبى ثبؿذ اگش پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِتجذیل هی ؿخق ؿوب

ؿوب ًیض ثْتشیي  گضیٌِ ثَدُ اػت، هؼٌبیؾ ایي ًیؼت کِ لشاس اػت ّویي دػتگبُ ثشای ؿخق

ؿخق  ّب، ٍ ؿشایطّب، اٍلَیتثِ خَاػتِ گضیٌِ ثبؿذ. ثٌبثشایي ثْتشیي ًَع پیٌبیل ایوپلٌت ثب تَجِ

 .گشددؿوب تؼییي هی

کٌٌذ چَى آلت تٌبػلی ثبسیکی داسًذ ٍ  اًتخبة هی ػخت سا ثؼوی اص افشاد پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ

ّوَاسُ پُشتش ٍ لطَستش ثِ ًظش سػیذُ ٍ ثشجؼتگی ثیـتشی اص صیش  ؿبى دٍػت داسًذ آلت تٌبػلی

ّن  تش ثَدُ ٍ لیوت ّن اسصاىایجبد کٌذ. دٍػت داسًذ دػتگبّی سا اًتخبة کٌٌذ کِ  ؿَست ٍ ؿلَاس

دٍػت داسًذ  .تشی دس ثذى لشاس گیشد طَل ػوش ثیـتشی داؿتِ ثبؿذ، ٍ طی ػول جشاحی آػبى

ثشایـبى هْن ًیؼت کِ ثب سیؼک  .ثتَاًٌذ دٍ پشٍتض ثیوِ هتمبسى دس کیؼِ ثیوِ خَد داؿتِ ثبؿٌذ

یب ایي کِ فؼبلیت ثذًی ثبالیی ؿًَذ.  تٌبػلی هَاجِ هی صدگی پیٌبیل ایوپلٌت اص آلت ثبالتش ثیشٍى

 .ًؼَظی لشاس گیشد دس حبلت ًیوِ« ٍلت توبم»ًیؼت کِ آلتـبى  ًذاسًذ ٍ ثشایـبى هْن

خَاٌّذ کِ ٍلتی اص آلت  کٌٌذ چَى هی هی ثؼوی اص افشاد پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی سا اًتخبة

اس گیشد. دٍػت داسًذ ؿبى ًشم ٍ دس حبلت خَاثیذُ لش تٌبػلی ای ًذاسًذ، آلت ؿبى اػتفبدُ تٌبػلی

 هَلغ ًؼَظ ثِ اًذاصُ کبفی ػفت ٍ ػخت ؿَد تب ثتَاًٌذ ساثطِ جٌؼی دخَل ؿبى آلت تٌبػلی

پیٌبیل ایوپلٌت اص ثذًِ  صدگی ٍاطیٌبل یب همؼذی ثشلشاس کٌٌذ. دٍػت ًذاسًذ ثب سیؼک ثبالتش ثیشٍى

زؿت چٌذ ػبل ًبچبس ًیؼت کِ ثؼذ اص گ پٌجِ ًشم کٌٌذ. ثشایـبى هْنٍ  ؿبى دػت آلت تٌبػلی

کِ آلت تٌبػلی لطَسی  هکبًیکی تؼَین کٌٌذ. یب ایي ؿًَذ پیٌبیل ایوپلٌت خَد سا ثِ دلیل ًمق

ؿبى اص ایٌی کِ ّؼت لطَستش ٍ  کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت، آلت تٌبػلی خَاٌّذ پغ اص داؿتِ ٍ ًوی

 .ؿَد تش ػٌگیي
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داًٌذ. هثال  ػخت ًوی ٌبیل ایوپلٌت ًیوِثشای کبؿت پی ثؼوی اص افشاد ًیض خَد سا کبًذیذای هٌبػجی

ًؼَظی لشاس  ٍلت دس حبلت ًیوِ ؿبى توبم خَاٌّذ کِ آلت تٌبػلی ًوی ػجک صًذگی فؼبلی داسًذ ٍ

اص صیش  ؿبى ثؼذ اص ػول کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ثشجؼتگی ثیـتشی خَاٌّذ آلت تٌبػلی ًوی .گیشد

صدگی  ثب سیؼک ثبالتش ثیشٍى کٌذ. هبیل ًیؼتٌذ ؿَست ٍ ؿلَاس ایجبد کشدُ ٍ آًْب سا دس جبهؼِ هؼزة

ؿبى ًؼجت  ًشم کٌٌذ. ٍ هبیل ًیؼتٌذ آلت تٌبػلی ٍپٌجِ پیٌبیل ایوپلٌت اص ثذًِ آلت تٌبػلی دػت

 .ثِ لجل اص ػول لطَستش ؿَد

داًٌذ. هثالً  ثشای کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی ًوی ثؼوی اص افشاد ًیض خَد سا کبًذیذای هٌبػجی

ٍپٌجِ ًشم کٌٌذ. دٍػت ًذاسًذ  ًمق هکبًیکی دػتگبُ ًؼَظی دػت ذ ثب سیؼک ثیـتشدٍػت ًذاسً

 پوپ دػتگبُ دس کیؼِ ثیوِ، ًبچبس ؿًَذ کِ فمط یک پشٍتض ثیوِ داؿتِ ثبؿٌذ. ٍ کِ ثخبطش ٍجَد

 .دٍػت ًذاسًذ ّضیٌِ ثیـتشی ثبثت ایي ًَع پیٌبیل ایوپلٌت ثپشداصًذ

ّبیتبى ٍ ثب هـَست ثب جشاح، تلوین  خَاػتِ ثِ ؿشایط ٍدس ًْبیت ایي ؿوب ّؼتیذ کِ ثب تَجِ 

ػخت یب ثبدی ثشایتبى ثْتشیي گضیٌِ هحؼَة  پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ یک اص دٍ ًَع گیشیذ کِ کذام هی

 .ؿَد هی

 ّویيجاالزماستتِچٌذًکتِدرایيزهیٌِاشارُکٌین: 

سا  اص گزؿت چٌذ ػبل الصم اػت آى پیٌبیل ایوپلٌت دس حبلت کلی دائوی ًیؼت ٍ ثؼذ .ًکتِاٍل

هکبًیکی کوتشی کِ  ػخت ثِ دلیل لطؼبت تؼَین کٌیذ. دسػت اػت کِ پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ

ایي هَهَع دلیل ثش ایي ًیؼت کِ ایي  داسد، ػوش ثیـتشی ًؼجت ثِ پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی داسد، اهب

ِ اؿبسُ کشدین، سیؼک فـبس ثِ داؿتِ ثبؿذ. ّوبًطَس ک ًَع ایوپلٌت هبًذگبسی ثیـتشی دس ثذى

ػخت ثیـتش اػت، ثٌبثشایي هوکي اػت حتی دس  صدگی ایوپلٌت ًیوِ ثیشٍى ثذًِ آلت تٌبػلی ٍ

هججَس ؿَیذ آى  صدگی خبطش ػفًَت یب ثیشٍى تبى کبهالً ػبلن ثبؿذ ًیض، ثِ پیٌبیل ایوپلٌت حبلتی کِ

 .سا اص ثذًتبى خبسج کٌیذ

https://helptranscenter.org/


12 
 

رنزیشنرسانیترنسجندروتشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  

www.helptranscenter.org 
 

ًبچبس  اگش ػول کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت سا پـت ػش گزاؿتِ ٍ ثؼذ اص هذتی ثِ ّش دلیلی .ًکتِدٍم

دیگشی اص پیٌبیل  تَاًیذ دس كَست توبیل کبؿت ًَع ثِ تؼَین پیٌبیل ایوپلٌت خَد ؿذیذ، هی

ػخت سا  اگش اص اثتذا پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ ًیؼت کِ هثالً ایوپلٌت سا اًجبم دّیذ. ثٌبثشایي ایٌگًَِ

آخش ػول فمط ّویي ًَع پیٌبیل ایوپلٌت سا داؿتِ ثبؿیذ یب  اًتخبة کشدیذ، هججَس ؿَیذ کِ تب

 ػخت سا اًجبم دّیذ! الجتِ ایوپلٌت ًیض، هجذداً کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ هَلغ تؼَین پیٌبیل

تؼَین اص دػتگبُ  اگش اص کبسایی پیٌبیل ایوپلٌت خَد سهبیت داسیذ، ّیچ ًیبصی ًیؼت کِ هَلغ

پیٌبیل ایوپلٌت خَد ساهی ًجَدیذ،  دیگشی اػتفبدُ کٌیذ! اهب دس ّش حبل یبدتبى ثبؿذ کِ اگش اص

 .دػتگبُ، ًَع دیگشی سا ًیض اًتخبة کٌیذ تَاًیذ ثؼذ اص چٌذ ػبل هَلغ تؼَین هی

 ّبی هَجَد ٍیظُ آلت تٌبػلی هشداى ػیؼجٌذس طشاحی ٍ ثیـتش پیٌبیل ایوپلٌت .ًکتِسَم

ایوپلٌت سا  ػبختِ ؿذُ اػت. آلت تٌبػلی هشداى ػیؼجٌذس داسای ثبفت ًؼَظی اػت کِ پیٌبیل

هشداى تشًغ اص چشثی ػبختِ  کِ آلت تٌبػلی د. اهب ثب تَجِ ثِ ایيداس هحکن ػش جبی خَد ًگِ هی

بیگبُ خَد داسد کِ ػیلٌذس پیٌبیل ایوپلٌت اص ج ؿذُ ٍ فبلذ ثبفت ًؼَظی اػت، ایي احتوبل ٍجَد

صدگی پیٌبیل  فـبس ٍاسد کٌذ. ثِ ّویي دلیل اػت کِ سیؼک ثیشٍى آلت ۀجب ؿذُ ٍ ثِ ثذً ثِ جب

اػت  هشداى تشًغ ثبالتش اص هشداى غیشتشًغ اػت. ٍ دلیمبً ثِ ّویي دلیلتٌبػلی  ایوپلٌت اص آلت

پیٌبیل ایوپلٌت  ػخت ثیـتش اػت، چَى کِ ایي سیؼک دس كَست کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ

هذاٍهی سا ثِ ثذًِ آلت تٌبػلی ٍاسد  ًؼَظی لشاس گشفتِ ٍ فـبس ػخت دائوبً دس حبلت ًیوِ ًیوِ

 .کٌذ هی

 کِ کبؿت ّش دٍ اگش آلت تٌبػلی ثبسیکی داسیذ، جشاح هؼوَالً ثِ جبی ایي .ًکتِچْارم

ّبی دػتگبُ سا  ػیلٌذسّب/هیلِ تبى اًجبم دّذ، فمط یکی اص ػیلٌذس/هیلِ دػتگبُ سا دس آلت تٌبػلی

 پیذا کبّؾ آلت صدگی پیٌبیل ایوپلٌت اص ثذًِ ثیشٍى دّذ تب سیؼک تبى لشاس هی دس آلت تٌبػلی

تَاًذ کبؿت ّش دٍ ػیلٌذس/هیلِ دػتگبُ سا  لطَسی داؿتِ ثبؿیذ، جشاح هی تٌبػلی آلت اگش اهب. کٌذ

 .ثشایتبى اًجبم دّذ ًیض
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ٍیظُ آلت تٌبػلی حبكل  ػخت ًیوِ ٍ ثبدی طی ػبلْبی اخیش دٍ ًَع پیٌبیل ایوپلٌت .ًکتِپٌجن

کٌذ کِ  اػت. کوپبًی ػبصًذُ ادػب هی اص ػول فبلَپالػتی دس کـَس ػَئیغ طشاحی ٍ ػبختِ ؿذُ

ثَدُ ٍ کبؿت آًْب ثب سیؼک ػَاسم کوتشی ًیض ّوشاُ اػت. اهب  تش ٍ ثْتش ّب ثؼیبس ایوي ایي دػتگبُ

ّب كَست ًگشفتِ،  کبفی سٍی ًتیجِ جشاحی کبؿت ایي ًَع پیٌبیل ایوپلٌت هطبلؼبت هتبػفبًِ ٌَّص

ثْذاؿت کبًبدا ًیض  ٌَّصُ ثِ تبییذ ػبصهبى غزا ٍ داسٍی اهشیکب ٍ ّب ٌَّصتب ًَع پیٌبیل ایوپلٌت ٍ ایي

 .اًذ ًشػیذُ

 افشادی کِ ّوضهبى ثب ػول فبلَپالػتی ثشای افضایؾ لطش آلت خَد، کبؿت آلَدسم .ًکتِششن

ثشای اًجبم ػول کبؿت  اًذ، هوکي اػت ًَػی هبتشیکغ فبلذػلَل ثبفت اًؼبًی( سا ًیض اًجبم دادُ)

اًذ کِ ّن کبؿت آلَدسم سا اًجبم  ّن ثَدُ ًؼیپیٌبیل ایوپلٌت ثِ هـکل ثشثخَسًذ. الجتِ افشاد تش

 .اًذ پیٌبیل ایوپلٌت لشاس گشفتِ دادُ ٍ ّن ثب هَفمیت تحت ػول کبؿت

 اگش آلت تٌبػلی لطَسی داؿتِ ثبؿیذ ٍ کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی اًجبم دّیذ، .ًکتِّفتن

گشدد؛ چَى  افضٍدُ ًوی تبى دّیذ ًیض ثِ لطش آلت تٌبػلی ٍلتی آلت خَد سا دس حبلت ًؼَظ لشاس هی

 .پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی ثِ چـن آیذ ؿَد کِ پُش ؿذى ػیلٌذس لطَس ثَدى آلت هبًغ اص ایي هی

ثِ خَدتبى فشكت ثذّیذ ٍ خَدتبى ٍ ًیبصّبیتبى سا ثْتش ثـٌبػیذ.  تِعٌَاىًکتِپایاًیهقالِ؛

کٌیذ. تحمیك  کبؿت پیٌبیل ایوپلٌت داؿتِ ثبؿیذ. هطبلؼِ  ای اص ًتیجِ ػول ثیٌبًِ ٍالغ اًتظبسات

ّب ٍ افشاد آگبُ  ثـٌَیذ. ثب جشاح جشاحی هتؼذدی ثجیٌیذ ٍ تجشثیبت جشاحی فشاٍاًیکٌیذ. تلبٍیش 

ؿجِ ًَع پیٌبیل ایوپلٌت هذًظشتبى سا اًتخبة  یک هـَست کٌیذ. ػَال ثپشػیذ. الصم ًیؼت حتوبً

ثْتش خَدتبى ٍ کؼت آگبّی کبفی دس ایي صهیٌِ، ثب خیبل آػَدُ  کٌیذ. هطوئي ثبؿیذ ثب ؿٌبخت

ثِ  تشیي ًَع پیٌبیل ایوپلٌت سا ثشای ؿخق خَدتبى اًتخبة ًوَدُ ٍ ثْتشیي ٍ هٌبػت تَاًیذ هی

 .احؼبع ؿبدهبًی جٌؼیتی دػت یبثیذ

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2018/11/30/423/
https://helptranscenter.org/2015/09/05/157/
https://helptranscenter.org/2019/03/09/639/
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 هطالةهرتثط: 

راٌّوایجاهعپیٌایلایوپلٌتجْتایجادًعَظدرآلتتٌاسلیحاصلازجراحی

 فالَپالستی

rg/2018/10/12/384/https://helptranscenter.o 

سختجْتایجادگیریدرهَرداًتخابتیيپیٌایلایوپلٌتتادیًٍیوِتجرتِتصوین

 ًعَظدرآلتتٌاسلیحاصلازفالَپالستیساعذدست

g/2019/08/28/859/https://helptranscenter.or 

جراحیفالَپالستیساعذدستّوراُتاکاشتپیٌایلایوپلٌتتادیدٍتکٍِتجرتِ

 + سختتَسطتینجراحاىلٌذىدرکشَراًگلیسهجذداًکاشتپیٌایلایوپلٌتًیوِ

 تصاٍیر

https://helptranscenter.org/2019/10/29/942/ 
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https://helptranscenter.org/2019/10/29/942/
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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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