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آهَص  ّا ٍ ًگشاًيْا هحذٍد تِ داًص ّا ٍ ًگشاًيْاست. ايي دغذغِ تذٍى تشديذ فصل اهتحاًات يادآٍس دغذغِ

آهَص  گيشد. گَيي ٍالذيي ٍ اػضاي خاًَادُ اهتحاى داسًذ. داًص ضَد، تلكِ فضاي خاًِ ٍ خاًَادُ سا ًيض دس تش هي ًوي
آٍسد ٍ گاُ دسس ٍ كتاب سا تِ كٌاسي ًْادُ ٍ دس تشاتش آًْا سش تسلين فشٍد  گاُ تِ هغالؼِ تيطتش سٍي هي تشاي سّايي

گيشًذ ٍ  جَييْايي سا دس پيص هي پشداصد. ٍالذيي ًيض تشاي سّايي گاُ چاسُ آٍسد ٍ گاُ تِ ّش دٍي ايي سفتاسّا هي هي
ِ هي آهَص سا تِ خَاًذى دسسْا ٍ گاُ تا تزكشات هذاٍم داًص  كٌٌذ. هغالؼِ تيطتش تَصي

ى توام تالش خَد سا تشاي هَفميت فشصًذاًتاى تكاس هي گيشًذ ٍ خذهتگضاساى ضوا دس دتيشستاى جاٍيذا

اهيذٍاسًذ ضوا ٍالذيي گشاهي ًيض تا تكاستستي تَصيِ ّاي ريل ًمص ساصًذُ اي سا دس جْت هَفميت تيطتش 
 فشصًذاًتاى ايفا ًوائيذ. 

ـ تِ فشصًذاى خَد يادآٍسي كٌين ّوَاسُ تِ خذا تَكل ٍ ّش كاسي سا تا ًام اٍ ضشٍع كٌٌذ؛ صيشا ياد خذا 1

 آساهص دٌّذُ دل ّاي هضغشب است. 

هحيظ هغالؼِ داًص آهَصاى ًِ تٌْا اص ًظش ًَس ٍ صذا كِ اص لحاػ دها ٍ اهكاًات ًيض تايذ هٌاسة تاضذ.  - 2
لؼِ ٍ يادگيشي است صيشا َّاي گشم خَاب آلَدگي سا دس پي داسد ٍ َّاي سشد اص دهاي هؼتذل تْتشيي دها تشاي هغا

توشكض حَاس جلَگيشي هي كٌذ. ًَس تاتيذُ ضذُ تِ كتاب ّن تْتش است هايل تاضذ چٌاًچِ ًَس تشاي هغالؼِ كافي 

 ًثاضذ، داًص آهَص دچاس خستگي ٍ خَاب آلَدگي هي ضَد. 

الذيي لشاسگيشد، صذا است تْتش است ٍالذيي دس ساػات هغالؼِ ًكتِ ديگشي كِ تايذ هَسد تَجِ ٍ -3
فشصًذاى اص ايجاد سشٍصذاي اضافي جلَگيشي كٌٌذ ٍ دس اتاق هغالؼِ فشصًذ خَد ٍسايلي چَى تلَيضيَى، ٍيذيَ، 

لشاسًذٌّذ ٍ هغاتك تشًاهِ سيضي، ساػات خاصي سا تشاي استفادُ اص ايي ٍسايل دس اختياس  …ساياًِ، ضثظ صَت ٍ 

 . فشصًذاى خَد تگزاسًذ 

ِ تاضيذ ، ضة لثل اص اهتحاى تچِ ّا تِ هَلغ تخَاتٌذ ٍ صثح ، صثحاًِ اي هٌاسة ٍ كافي  -4 دلت داضت
ِ ضاى تْتش جايگضيي هى ضَد .  تخَسًذ . تصَس ًكٌيذ اگش ضة لثل اص اهتحاى تا صثح تيذاس تواًٌذ ، هغالة دس حافظ

 َدگي آًْا دس سش جلسِ اهتحاى هي ضَد . ايي كاس تٌْا هَجة ػذم توشكض ٍ خَاب آل

جذٍلى اص تشًاهِ اهتحاًي فشصًذاًتاى تْيِ كٌيذ ٍ تِ آًْا دس تشًاهِ سيضي هٌاسة ، تشاي هغالؼِ دسس  -5

 ّاي هختلف كوك كٌيذ . 

تِ  ٍتا تطَيك فشصًذتاى دس اًجام تكاليف ٍ توشيي ّاي الصم دس ايام اهتحاًات ، تِ آًْا دلگشهي دّيذ  -6
 تا اهيذٍاسي تيطتش تِ ًتايج اهتحاًات فكش كٌٌذ . شصًذاى تاى كوك كٌيذ تاف

دس صَست ًياص تا دتيشاى فشصًذتاى دس هَسد چگًَگي اًجام اهتحاى صحثت كٌيذ ٍ اعالػات الصم سا اص اٍ   -7

 ٍ چٌاًچِ ضشٍست داضت فشصًذتاى سا تشاي استفادُ اص كالسْاي تمَيتي تطَيك ًواييذ . تگيشيذ 

تاهشاجؼِ تِ آهَصضگاُ ًماط ضؼف ٍ لَت دسسي فشصًذتاى سا دس دسس ّاي هختلف  هحتشم ٍالذيي – 8

 تطٌاسيذ ٍ حتي االهكاى دسصذد سفغ آًْا تشآييذ .



اهتحاى . تِ تچِ ّا تگَييذ كِ اهتحاى تٌْا ٍسيلِ اي تشاي سٌجص هَفميت ّاي كالسي آًاى است  -9 
كشد عثيؼي ٍ هؼوَلي آهَصش تذاًين ٍ اص حساسيت تي هَسد ًسثت تِ آى جضئي اص فشآيٌذ آهَصش است. آى سا ػول

 . ّيچ گاُ اسصش فشصًذاًتاى سا تا ًوشاتي كِ هي گيشًذ ، ًسٌجيذ  ٍتپشّيضين 

اٍ سا تا  تِ جاي ايي كاس ّويطِ دستاسُ اهتحاى دادى ، هثثت صحثت كٌيذ ٍ تچِ ّا سا اص آى ًتشساًيذ . -11

ِ ضذى هغالة  ًحَُ تشًاهِ سيضي دسسي، سٍش صحيح هغالؼِ ٍ هشٍس دسس ّا آضٌا كٌين تا ٌّگام اهتحاى اص اًثاضت
 . دسسي ٍ اضغشاب تكاّين 

هاًغ اص غيثت كشدى فشصًذهاى دس هذسسِ دس ايام ٍ ًضديكي اهتحاًات ضَين. صيشا دس ايي دٍساى دسس ّا  -11

 ي تَاًذ اضكاالت احتوالي خَد سا اص هؼلن تپشسذ ٍ آًْاسا تشعشف كٌذ.دٍسُ هي ضًَذ ٍ فشصًذهاى ه

دس ايام اهتحاى فضاي خاًَادُ سا ضاد ٍ آسام ًگِ داسين ٍ اص هطاجشُ ٍ تشخَسدّاي لفظي تخصَظ تا اٍ  - 12

كَل خَدداسي كٌين ٍ تا حذ اهكاى ضشكت دس جطي ّا ٍ هْواًي ّا ٍ يا تشگضاسي هْواًي سا تِ صهاى ديگشي هَ
 . كٌين 

ِ تاضين ٍ تش  -13 اًتظاسات خَد سا تا تَاًايي ّاي فشصًذهاى ّواٌّگ كٌين ٍ اص اٍ تَلغ تيص اص حذ ًذاضت

 . تَاًايي ّايص تأكيذ كٌين

هي تاضذ تچِ ّا تشاي گزساًذى هَفميت آهيض دسٍس  6تا تَجِ تِ ايٌكِ ضشية اهتحاى پاياًي  – 14

ا هشتة تِ آًْا تگَئيذ تا يأس ٍ ًااهيذي دس آًْا تِ اهيذ ٍ تالش هضاػف تثذيل اهيذٍاسي صيادي داسًذ . ايي ًكتِ س
 ضَد .

 

 هَفك تاضيذ  


