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فتٕ تشاپي قشاس دادٌ پٕعت َٕصاد 
دس يؼشض َٕس آتي تا يٕج 

َا َٕيتش ييضاٌ  425-475

يطهٕب تشاي كى كشدٌ تا ثيش 
. تيهي سٔتيٍ اعت

 
 

يشاقثت َٕصاد ؽا يم يٕاسد ريم  
 يي تاؽذ

                            
ًّْ ي پٕؽاك تّ جض دياپش -1 

دس أسدِ ؽٕد چٌٕ سٔي غذد 
.                               جُغي تاثيش عٕئ داسد

پٕؽؼ يخصٕؿ سٔي چؾى -2
چؾى تُذ چٌٕ صذيّ تّ ْا يا

.                                             ؽثكيّ يي سعاَذ
3 
تشاي پيؾگيشي اص اَغذاديجاسي -

تُفغي َٕصاد تايذ چؾى تُذ تّ طٕس 
صحيح اَذاصِ گيشي ؽذِ ٔ تّ 

صٕست صحيحي جا گزاسي ؽٕد 
                 .

 
ُْگاو قشاس دادٌ چؾى تُذ تايذ -4 

پهكٓا اطًيُاٌ  اص تغتّ تٕدٌ



چٌٕ يًكٍ اعت . حاصم كُيذ
قشيُّ دس اثش تًاط تا چؾى تُذ 

..                              خشاؽيذِ ؽٕد
ُْگاو فتٕتشاپي تايذ َٕصاد -5   

سا نخت ًَٕدِ عپظ صيش َٕس 
تّ ًْيٍ جٓت تايذ . قشاس داد

يشي َٕصاد جهٕگ عشد ؽذٌ اص
تًاو پٕعت دس يؼشض  . ؽٕد 

.     دَٕس قشاس گيش
  
عاَتيًتش 50-75يُثغ َٕس تايذ 6 

 .ؽذاص ؽيش خٕاس فاصهّ داؽتّ تا
اَچّ ؽيشخٕاس تحت ٔعيهّ چٍ

يُثغ . گشياصا قشاس گشفتّ اعت 
َٕس سا يي تٕاٌ دس كُاس يُثغ 

گشياصا گزاؽتّ ٔ َٕس سا تطشف 
تيًاس ْذايت كشدِ َٕس سا َثايذ 
صيش يُثغ گشيا قشاس داد چَٕكّ 
.              تاثيش گشيا سا كاْؼ خٕاْذ داد

  

فتٕتشاپي تايذ تطٕس يتُأب -7
سٔؽٍ ؤَيى  عاػت4)اَجاو ؽٕد 

                                                                      (عاػت خايٕػ
 
فتٕتشاپي تا پاييٍ ايذٌ عطح --8 

تيهيشٔتيٍ تّ حذ َشيال ادايّ يي 
. ياتذ 

                                          
پظ اص قطغ فتٕتشاپي تايذ -9

 24hكُتشل تيهيشٔتيٍ حذاقم تا 

تؼذ كُتشل كشد چٌٕ گاْي أقات 
افضايؼ غيش قاتم اَتظاس 

.                                                    تيهيشٔتيٍ عشو اتفاق يي افتذ 
فتٕتشاپي عثة . افضايؼ ياتذ

افضايؼ حشاست ٔ دفغ غيش 
يحغٕط اب يي ؽٕد ٔ تيًاس 

يذفٕع عثض يا قٕاو خيهي كى پيذا 
ايغ اص سٔدِ تّ اتالف و. يي كُذ 

كًثٕد يٕقت الكتاص سٔدِ اي يا 
تحشيك اعيذْاي صفشا دس يذفٕع 

ييؾٕد نزا كى اتي ييتٕاَذ خطشَاك 
.                                   تاؽذ 

دس طي فتٕتشاپي اص چشب  -10
كشدٌ تذٌ َٕصاد تا ْش گَّٕ پًاد 

. يا چشب كُُذِ خٕدداسي كُيذ
 

دس ضًٍ جهغّ آيٕصؽي تيًاسي 
ايكتش سٔصْاي دٔؽُثّ ٔپُج ؽُثّ 

صثح دس تخؼ اطفال 8عاػت 
 .تشگضاس يي گشدد

 

 


