پزٍسیجزّبی گَارش
پزٍسیجز  -1کبر گذاشتي لَلِ بیٌی هعذُ ای
هزاحل اًجبم کبر

ردیف
1

تا تيٕاض اضتثاط تطلطاض ٔي وٙس.

2

ٔحيط أٗ  ٚذّٛت تطاي تيٕاض فطأ ٓٞي وٙس.

3

ٚؾايُ ضا اظ لثُ آٔاز ٜوطز ٚ ٜزض زؾتطؼ لطاض ٔي زٞس.

4

لثُ اظ ا٘جاْ واض ،زؾتٛض پعقه ضا وٙتطَ ٔي وٙس.

5

لثُ اظ ٌصاقتٗ ِ ِٝٛچٙس زليم ٝآٖ ضا زض جاي ؾطز ٔي ٌصاضز .چٙا٘چ ٝتيٕاض تيٟٛـ
اؾت ٘ ٚياظ ت ٝؾاوكٗ حّك ٚزٞاٖ زاضز لثُ اظ ٌصاقتٗ  NGTآٖ ضا ا٘جاْ ٔي زٞس.

6

زؾتاٖ ذٛز ضا لثُ اظ ا٘جاْ پطٚؾيجط ٔي قٛيس  ٚزؾتىف ٔي پٛقس.

7

ت ٝتيٕاض وٕه ٔي وٙس زض ٚيؼيت ٘يٕ٘ ٝكؿت ٝلطاض ٌيطز (اٌطوٙتطا٘سيىاؾي٘ ٖٛساضز).

8

اٌط ضاؾت زؾت اؾت زض ؾٕت ضاؾت تيٕاض لطاض ٔي ٌيطز.

9

ا٘ساظ ِِٝٛ ٜضا تا لؿٕتي و ٝتايس زاذُ قٛز ػالٔت ٔي ظ٘س.

11

چٙس ؾا٘ت ا ِِٝٛ َٚضا تا غَ ٔحّ َٛزض آب چطب ٔي وٙس.

11

ِ ِٝٛضا اظ يه ؾٛضاخ تيٙي ٚاضز ٔي وٙس.

12

ٚلتي ِ ِٝٛت ٝحّك تيٕاض ضؾيس ت ٝتيٕاض ٔي ٌٛيس ؾطـ ضا وٕي ت ٝجّ ٛذٓ وٙس  ٚيه
جطػ ٝآب تٛٙقس.

13

آ٘مسض ِ ِٝٛضا زاذُ ٔي وٙس تا تٔ ٝحُ ػالٔت ظز ٜتطؾس.

14

تطاي ايٗ و ٝاظ لطاضٌيطي ِ ِٝٛزض ٔحُ نحيح ٔطّغ قٛزٔ ،حتٛيات ٔؼس ٜضا آؾپيطٜ
ٔي وٙس يا ٛٞا زاذُ ِ ِٝٛتعضيك ٔي وٙس  ٚتا ٌٛقي ؾٕغ ٔي وٙس.

15

پؽ اظ اطٕيٙاٖ اظ لطاض ٌطفتٗ ِ ِٝٛزض ٔؼس ،ٜآٖ ضا تٚ ٝؾيّ ٝچؿة ثاتت ٔي وٙس.

16

ٚؾايُ ضا جٕغ وطز ٚ ٜزؾتىف ضا ذاضج ٔي وٙس.

17

ٔطاحُ ا٘جاْ واض  ٚحاالت تيٕاض ضا زض ٌعاضـ ثثت ٔي وٙس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -2تغذیِ اس طزیق لَلِ غذایی
هزاحل اًجبم کبر

ردیف
1

تا تيٕاض اضتثاط تطلطاض ٔي وٙس.

2

ٔحيط أٗ تطاي تيٕاض ايجاز ٔي وٙس.

3

زؾتاٖ ذٛز ضا ٔي قٛيس.

4

زؾتىف تٕيع ٔي پٛقس.

5

ٚؾايُ ٔٛضز ٘ياظ ضا اظ لثُ آٔازٔ ٜي وٙس.

6

ت ٝتيٕاض وٕه ٔي وٙس تا زض ٚيؼيت ٘كؿت ٝيا ٘يٕ٘ ٝكؿت ٝلطاض ٌيطز.

7

اظ ٔحُ نحيح ِ ِٝٛغصايي اطٕيٙاٖ حانُ ٔي وٙس (تا آؾپيطاؾي.)ٖٛ

8

ٔاز ٜغصايي ضا اظ ٘ظط زٔا وٙتطَ ٔي وٙس (زضج ٝحطاضت تايس ِٚطْ تاقس).

9

لثُ اظ ا٘جاْ ٌاٚاغ  03ؾي ؾي آب ٌاٚاغ ٔي وٙس.

11

ِ ِٝٛضا والٔپ وطز ،ٜؾطً٘ حاٚي ٔاز ٜغصايي ضا ؾط ِ ِٝٛلطاض ٔي زٞس.

11

ؾطً٘ ضا تاال ٔي ٌيطز تا تا ٘يطٚي جاشتٛٔ ،ٝاز غصايي ٚاضز ٔؼس ٜقٛز.

12

اٌط ِ ِٝٛغصايي غغ٘ٛؾتٔٛي ٌ ٚاؾتطٚؾتٔٛي اؾت ٔٛاز ضا ت ٝآٞؿتٍي تعضيك ٔي وٙس.

13

تؼس اظ ا٘جاْ ٌاٚاغ ٔمساض  03ؾي ؾي آب ٔجسزاً ٌاٚاغ ٔي وٙس تا زاذُ ِ ِٝٛقؿتٝ
قٛز.

14

پٛظيكٗ ؾط تيٕاض ضا حسالُ تٔ ٝست ٘يٓ ؾاػت  03زضجٔ ٍٝ٘ ٝي زاضز.

15

زض نٛضت ػسْ تحٌُٕ ،اٚاغ تيٕاض ضا ٔتٛلف وطز ٚ ٜت ٝپعقه اطالع ٔي زٞس.

16

ٚؾايُ ضا جٕغ آٚضي وطز ،ٜزؾت ٞا ضا ٔي قٛيس.

17

ٔيعاٖ ٔايغ ٌاٚاغ قس ،ٜؾاػت آٖ ٛٔ ٚاضز ػسْ تحُٕ تيٕاض ضا ثثت ٔي وٙس.

18

ٔيعاٖ ٔايؼات ٌاٚاغ قس ٜضا زض فطْ جصب  ٚزفغ ثثت ٔي وٙس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -3شستشَی هعذُ اس طزیق لَلِ بیٌی هعذُ ای
ردیف

هزاحل اًجبم کبر

1

ِ ِٝٛضا والٔپ ٔي وٙس  ٚاظ زؾتٍا ٜؾاوكٗ يا تغصي ٝجسا ٔي وٙس.

2

لثُ اظ ا٘جاْ ضٚي ،ٝوٙتطَ ٔي وٙس تا ِ ِٝٛزض ٔؼس ٜتاقس.

3

ؾطً٘  03ؾي ؾي ضا تا ؾطْ فيعيِٛٛغي پط ٔي وٙس ،تؼس وّٕپ ضا تاظ وطز ٚ ٜتٝ
آٞؿتٍي تعضيك ٔي وٙس ،اٌط ٔحّ َٛت ٝضاحتي ٚاضز ٘كس اظ ٘ظط ٔؿسٚز قسٖ ٘ ٚحٜٛ
لطاض ٌيطي پعقه ضا ٔطّغ ٔي وٙس.

4

پيؿت ٖٛؾطً٘ ضا ٔي وكس تا ٔايغ قؿت  ٚق ٛتطٌطزز.

5

ٔٛاز ذاضج قس ٜضا ا٘ساظٌ ٜيطي ٔي وٙس  ٚذهٛنيات ٔٛاز ذاضج قس ٜضا ثثت ٔي وٙس
.

6

اٌط ِ ِٝٛوسض تٛز چٙس تاض زيٍط آٖ ضا ٔي قٛيس.

7

زٚتاض ِِٝٛ ٜضا والٔپ وطز ٜؾطً٘ ضا تيطٔ ٖٚي وكس  ِِٝٛ ٚضا ت ٝزؾتٍا ٜؾاوكٗ يا
تغصيٚ ٝنُ ٔي وٙس  ٚوالٔپ ضا تاظ ٔي وٙس.

8

تؼس اظ زض آٚضزٖ ِ ،ِٝٛتٟساقت زٞاٖ تيٕاض ضا حفظ ٔي وٙس.

9

ٔٛاضزي ضا و ٝثثت ٔي وٙس قأُ ؾاػت ٌصاقتٗ  ٚذاضج وطزٖ ِٛ٘ ، ِٝٛع  ٚا٘ساظٜ
ِٔ ،ِٝٛكىالتي و ٝزض حيٗ ٌصاقتٗ ِ ِٝٛپيف آٔسٛٔ ٚ ٜاضزي ؤ ٝحسٚزيت ايجاز
وطزٔ ٜي تاقس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -4هزاقبت اس لَلِ بیٌی هعذُ ای
هزاحل اًجبم کبر

ردیف
1

زؾت ٞا ضا ٔي قٛيس.

2

زؾتىف ٔي پٛقس.

3

تا تيٕاض اضتثاط تطلطاض ٔي وٙس  ٚفطآيٙس واض ضا تٛييح ٔي زٞس.

4

ِ ِٝٛتيٙي ٔ ،ؼس ٜاي ضا ٞط  4ؾاػت يىثاض اظ ٘ظط تاظ تٛزٖ وٙتطَ ٔي وٙس.

5

ت ٝضً٘ ٔٛازي و ٝاظ ِ ِٝٛذاضج ٔي قٛز تٛج ٝزاضز.

6

ٞط  8ؾاػت ٔيعاٖ زضيافت  ٚزفغ ٔايغ ضا اظ ططيك ِ ِٝٛتيٙئ ،ؼس ٜاي ا٘ساظٌ ٜيطي ٔي
وٙس.

7

ٔطالثت اظ زٞاٖ ضا ت ٝطٛض ضٚتيٗ ا٘جاْ ٔي زٞس.

8

ٔطالثت اظ ؾٛضاخ تيٙي ضا ت ٝطٛض ضٚتيٗ ا٘جاْ ٔي زٞس.

9

ٔمساض  cc 03اظ ٛٞا تا ؾطً٘ ٚاضز ٕٛ٘ NGTز ٚ ٜآؾپيطاؾي ٖٛضا ا٘جاْ ٔي زٞس.

11

تٔ ٝمساض تطٌكت ٔٛاز غصايي زض ِ ِٝٛتٛجٔ ٝي وٙس (ضً٘ ٔ ،مساض ،ت.)ٛ

11

تا ٌٛقي ٘احئ ٝؼس ٜضا ؾٕغ ٔي وٙس تا اظ ٔحُ زضؾت NGTاطٕيٙاٖ حانُ ٔي
وٙس.

12

حاالت تيٕاض ٔ ٚطاحُ ا٘جاْ واض ضا زض ٌعاضـ ثثت ٔي وٙس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -5درآٍردى لَلِ بیٌی هعذُ ای
ردیف

هزاحل اًجبم کبر

1

تا تيٕاض اضتثاط تطلطاض ٔي وٙس ٔ ٚطاحُ ا٘جاْ واض ضا تٛييح ٔي زٞس.

2

ٔحُ أٗ  ٚذّٛت تطاي تيٕاض ايجاز ٔي وٙس.

3

تيٕاض ضا زض ٚيؼيت ٘يٕ٘ ٝكؿت ٝلطاض ٔي زٞس .زؾت ٞا ضا قؿت ٚ ٝزؾتىف ٔي
پٛقس.

4

٘ٛاض چؿة ضا ت ٝآضأي اظ اططاف تيٙي تيٕاض تاظ ٔي وٙس.

5

ِ ِٝٛضا وّٕپ وطز ٚ ٜت ٝتيٕاض ٔي ٌٛيس و٘ ٝفؽ ذٛز ضا ٍ٘ ٝزاضز.

6

ٚلتي تيٕاض تاظزْ ا٘جاْ ٔي زٞس ِ ِٝٛتيٙي ٔ ،ؼس ٜاي ضا ت ٝآٞؿتٍي  ٚتا يه حطوت
ذاضج ٔي وٙس.

7

تطاي اطٕيٙاٖ ،ؾاوكٗ زٞاٖ  ٚت ٝحّك ضا ا٘جاْ ٔي زٞس.

8

زٞاٖ قٛي ٝتطاي تيٕاض ا٘جاْ ٔي زٞس.

9

ٔٛاز زفؼي ضا ت ٝضٚـ نحيح زفغ ٔي وٙس.

11

زؾتىف ٞا ضا زضآٚضز ٚ ٜزؾت ٞا ضا ٔي قٛيس.

11

تيٕاض ضا تٔ ٝست  2-0ؾاػت تا تطٌكت ضفّىؽ تّغٔ ٍٝ٘ NPOي زاضز.

12

ٔطاحُ ا٘جاْ واض  ٚحاالت تيٕاض ضا ت ٝطٛض زليك ثثت ٔي وٙس ٌ ٚعاضـ ٔي زٞس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -6هزاقبت هزبَط بِ هشکل بلع
ردیف

هزاحل اًجبم کبر

1

ٔحيط فيعيىي ضا تطاي غصا ذٛضزٖ تيٕاض تا حس أىاٖ آضاْ  ٚتس ٖٚاؾتطؼ ٔي وٙس.

2

تيٕاض ضا زض ٚيؼيت وأال ٘كؿت 03( ٝزضج )ٝلطاض ٔي زٞس.

3

تا ٔكٛضت ٔترهم تغصي ٝت ٝتيٕاض غصاٞايي ٔي زٞس و ٝضاحت تط تّؼيس ٜقٛز (ٔثُ
پٛض.)ٜ

4

ت ٝتيٕاض آٔٛظـ ٔي زٞس و ٝتطويثات ٔرتّف غصايي ضا  ٓٞظٔاٖ زاذُ زٞاٖ ٍ٘صاضز.

5

اظ ٔهطف غصاٞاي چؿثٙس٘ ٜظيط ٘اٖ ٘طْٛٔ ،ظ  ... ٚتطاي تيٕاض ذٛززاضي ٔي وٙس.

6

پكت تيٕاض ضا ٍٙٞاْ تغصي ٝت٘ ٝطٔي ٔاؾاغ ٔي زٞس.

7

ٔٛاز غصايي ؾطز ٌ ٚطْ ضا ت ٝطٛض ٕٞعٔاٖ ت ٝتيٕاض ٔي زٞس.

8

ٕ٘ي ٌصاضز تيٕاض ِمٕٞ ٝاي تعضي زض زٞاٖ تٍصاضز  ٚزض نٛضت ِع ْٚذٛزـ تطايف
ِمٕٔ ٝي ٌيطز (ٔثال زض تيٕاضاٖ ضٚا٘ي).

9

ظٔاٖ وافي ت ٝغصا ذٛضزٖ تيٕاض اذتهال ٔي زٞس  ٚتٚ ٝي ٔي ٌٛيس ِمٕٞ ٝايف ضا
ذٛب تجٛز ٛٔ ٚلغ غصا ذٛضزٖ ػجّ٘ ٝىٙس.

11

ٕٞيك ٝزؾتٍا ٜؾاوكٗ زض زؾتطؼ زاضز.

11

تا يه آؾية قٙاؼ ٌفتاض  ٚظتاٖ زض ٔٛضز اذتالَ تّغ زض تيٕاض  ٚتٕٟيسات ٔٛضز ٘ياظ
زضايٗ ٔٛضز ٔكٛضت ٔي وٙس.

12

السأات ٔ ٚكاٞسات ذٛز ضا زض پط٘ٚس ٜتيٕاض  ٚتطٌٌ ٝعاضـ پطؾتاضي ثثت ٔي وٙس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -7هزاقبت ّبی قبل ٍ بعذ اس اًجبم آًذٍسکَپی
ردیف

هزاحل اًجبم کبر

1

ت ٝتيٕاض زض ٔٛضز آ٘سٚؾىٛپي  ٚآٔازٌي ٞاي لثُ (إ٘ا)  ٚػٛاضو تؼس اظ ا٘جاْ ضٚيٝ
تكريهي تٛييح ٔي زٞس.

2

ضيايت ٘أ ٝلا٘٘ٛي اظ تيٕاض ٔي ٌيطز.

3

اظ  24ؾاػت لثُ اظ ا٘جاْ آ٘سٚؾىٛپئ ،هطف ٔايؼات ضا زض تيٕاض ٔحسٚز ٔي وٙس.

4

تطاي تيٕاض اظ  24ؾاػت لثُ ،ضغيٓ ٔايؼات ناف قس ٜزض ٘ظط ٔي ٌيطز.

5

اظ ضٚـ ٞاي ٔرتّف تطاي پان وطزٖ و٘ ِٖٛٛظيط إ٘اي پان وٙٙس ٜاؾتفازٔ ٜي وٙس.

6

 02ؾاػت لثُ اظ ا٘جاْ ضٚي ،ٝتيٕاض ضا ٘اقتا ٍ٘ٔ ٝي زاضز .

7

تعضيك آضاْ ترف لثُ اظ ا٘جاْ ضٚي ٝضا طثك زؾتٛض پعقه ٘جاْ ٔي زٞس.

8

تيٕاض ضا تحٛيُ ترف آ٘سٚؾىٛپي ٔي زٞس.

9

ٍٙٞاْ تحٛيُ تيٕاض اظ ترف آ٘سٚؾىٛپي ،تيٕاض ضا اظ ٘ظط ٚيؼيت ٛٞقياضي ،ذ٘ٛطيعي ٚ
ػاليٓ حياتي وٙتطَ ٔي وٙس.

11

ػاليٓ حياتي تيٕاض ضا تا  4ؾاػت (ٞط  00-03زليم ٝوٙتطَ ٔي وٙس.

11

تيٕاض ضا اظ ٘ظط ٚجٛز تة ،ذ٘ٛطيعي اظ ضوت ،ْٛزضز غيط طثيؼي ،تغييط زض اجاتت ٔعاج يا
٘فد وٙتطَ ٔي وٙس.

12

پعقه ضا زض نٛضت ٔكاٞس ٜػٛاضو ٔطّغ ٔي وٙس.

13

ٔطاحُ ا٘جاْ واض  ٚحاالت تيٕاض ضا ٌعاضـ  ٚثثت ٔي وٙس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -8هزاقبت ّبی قبل ٍ بعذ اس اًجبم آًذٍسکَپی
ردیف

هزاحل اًجبم کبر

1

ت ٝتيٕاض زض ٔٛضز آ٘سٚؾىٛپي ٘ ٚح ٜٛا٘جاْ واض تٛييح ٔي زٞس.

2

ضيايت ٘أ ٝلا٘٘ٛي اظ تيٕاض ٔي ٌيطز.

3

اظ  4-6ؾاػت لثُ اظ آ٘سٚؾىٛپي  ،تيٕاض ضا ٘اقتا ٍ٘ٔ ٝي زاضز.

4

تيٕاض ضا تا ترف آ٘سٚؾىٛپي ٕٞطاٞي ٔي وٙس.

5

ٍٙٞاْ تحٛيُ تيٕاض اظ ترف آ٘سٚؾىٛپيٚ ،ي ضا اظ ٘ظط ٚيؼيت ٛٞقياضي ،ذ٘ٛطيعي ٚ
ػاليٓ حياتي وٙتطَ ٔي وٙس.

6

تا تطٌكت ضفّىؽ تّغ ( 2-4ؾاػت تؼساظ ا٘جاْ آ٘سٚؾىٛپي) تيٕاض ضا ٘اقتا ٍ٘ٔ ٝي
زاضز.

7

جٟت ضفغ ؾٛظـ حّك ٘ح ٜٛاؾتفاز ٜاظ ؾطْ ٕ٘ىي ضا ت ٝتيٕاض آٔٛظـ ٔي زٞس.

8

ػاليٓ حياتي ضا تا  4ؾاػت ٞط  00-03زليم ٝوٙتطَ ٔي وٙس.

9

تيٕاض ضا اظ ٘ظط ػاليٓ ػٛاضو آ٘سٚؾىٛپي (ؾٛضاخ قسٖ زؾتٍاٌٛ ٜاضـ ،پ٘ٛٔٛٙي
آؾپيطاؾي )ٖٛوٙتطَ ٔي وٙس.

11

ثثت زليك ٌعاضـ پطؾتاضي ضا ا٘جاْ ٔي زٞس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -9کوک در کبرگذاشتي تبهپًَبد ببلَى هزی
هزاحل اًجبم کبر

ردیف
1

تا تيٕاض اضتثاط تطلطاض ٔي وٙس.

2

ٔحيط أٗ  ٚذّٛتي تطاي تيٕاض فطأ ٓٞي وٙس.

3

ٚؾائُ ٔٛضز ٘ياظ ضا اظ لثُ آٔازٔ ٜي وٙس.

4

زاضٞٚاي ٔٛضز ٘ياظ ضا زاذُ ؾطً٘ وكيس ٚ ٜآٔازٔ ٜي وٙس.

5

ت ٝتيٕاض وٕه ٔي وٙس تا زض ٚيؼيت ت ٝپّٟٛي چپ ترٛاتس.

6

پعقه ِ ِٝٛضا ت ٝآضأي ٚاضز ٔي وٙس .تاِ ِِٝٛ ٖٛتايس تا  03ؾي ؾي ٛٞا پط قٛز (لثُ
اظ ا٘جاْ پطٚؾيجط تاِ ٖٛتايس حتٕاً چه قٛز)  ٚتٕاْ ِ ِٝٛتا غَ ٔحّ َٛزض آب چطب
قٛز.

7

تؼس اظ ٌصاقتٗ ِ ِٝٛتالفانّ ٝيه ػىؽ ضازيِٛٛغي اظ تيٕاض ٌطفت ٝقٛز.

8

تؼس اظ ٔؼيٗ وطزٖ ٔحُ ِ ،ِٝٛپعقه تطقحات ٔؼس ٜضا آؾپيط ٜوطز ٚ ٜقؿت  ٚقٔ ٛي
زٞس.

9

تاِٗ ٔؼس ٜضا تا  003تا  033ؾي ؾي ٛٞا پط ٔي وٙس.

11

ت ٝپعقه زض جا ا٘ساذتٗ ِ ِٝٛوٕه ٔي وٙس.

11

فكاض تاِٗ ٔطي ضا چه ٔي وٙس و ٝحسٚز  23تا  03ؾا٘تي ٔتط آب تاقس.

12

ٌاظي و ٝاظ لثُ آٔاز ٜوطز ٜاؾت زٚض ِ ِٝٛظيط تيٙي تيٕاض ٔي پيچس.

13

ؾط ترت تيٕاض ضا تاال ٔي آٚضز.

14

ِ ِٝٛضا اظ ز ٚجا ثاتت ٔي وٙس تا ٛٞا ٘فٛش ٘ىٙس.

15

ٞط ٚلت ٔٛضز ٘ياظ تاقس ِ ِٝٛضا تا آب ِٚطْ قؿت  ٚقٔ ٛي زٞس تا ِرت ٝزاذُ آٖ ٌيط
٘ىٙس.

16

تٟساقت زٞاٖ ضا ضػايت ٔي وٙس تا زٞاٖ تٛي تس ٘سٞس.

17

اٌط ٔٛضز ٘ياظ تٛز زؾتاٖ تيٕاض ضا ٔي تٙسز تا ِ ِٝٛضا ٘ىكس.

18

ت ٝطٛض زائٓ فكاض واف ضا ا٘ساظٌ ٜيطي ٔي وٙس  ٚت ٝفٛانُ ٔؼيٗ فكاض ٔطي ضا وٓ ٔي
وٙس.

19

ٔمساض ٛ٘ ٚع ٔايؼي و ٝذاضج ٔي قٛز ضا وٙتطَ ٔي وٙس ٔطالة ػاليٓ پاضٌي ٔطي ٔا٘ٙس
واٞف فكاض ذ ، ٖٛافعايف ٘ثى ٕٞطا ٜتا زضز پكت  ٚقىٓ اؾت  ٚفٛضاً ايٗ ػاليٓ ضا
ت ٝپعقه اطالع ٔي زٞس.

21

ؾاػت ،تاضيد ٛٔ ٚاضزي و ٝزض حيٗ ٌِ ِٝٛصاضي ٕٔىٗ اؾت پيف آيس  ٚا٘جاْ
ضازيٌٛطافي ٔ ٚمساض تطقحات ٔ ٚكرهات ظاٞطي آٖ ضا ثثت ٔي وٙس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -11گزفتي شیزُ هعذُ کَدکبى
هزاحل اًجبم کبر

ردیف
1

ضٚـ ا٘جاْ واض ضا تٚ ٝاِسيٗ تٛييح ٔي زٞس.

2

ٚؾايُ ٔٛضز ٘ياظ ضا آٔاز ٚ ٜوٙتطَ ٔي وٙس.

3

زؾت ٞاي ذٛز ضا ٔي قٛيس.

4

وٛزن ضا زض ٚيؼيت طاق تاظ  ٚضاحت لطاض ٔي زٞس.

5

تا وٕه ٕٞىاض ذٛز ،وٛزن ضا ٔحسٚز ٕ٘ٛزٔ ِِٝٛ ٚ ٜؼس ٜضا اظ ضا ٜتيٙي يا زٞاٖ ٚاضز
ٔؼسٔ ٜي وٙس.

6

تا ؾطً٘ قيطٔ ٜؼس ٜضا آؾپيطٔ ٜي وٙس.

7

زض نٛضتي و ٝقيطٔ ٜؼس ٜآؾپيط٘ ٜكٛز ٔمساضي آب ٔمطط ضا تا ؾطً٘ ٚاضز ٔؼسٔ ٜي
وٙس.

8

ؾپؽ ٔجسزاً تطقحات ٔؼس ٜضا آؾپيطٔ ٜي وٙس.

9

تالفانّ ٝقيطٔ ٜؼس ٜضا ٚاضز ِ ِٝٛوطز ٚ ٜزضب آٖ ضا ٔي تٙسز.

11

ِٔ ِٝٛؼس ٜضا ذاضج ٕ٘ٛز ٚ ٜزٞاٖ  ٚتيٙي وٛزن ضا تا ٌاظ تٕيع ٔي وٙس.

11

وٛزن ضا زض ٚيؼيت ضاحت لطاض ٔي زٞس.

12

ضٚي ٕ٘ ٝ٘ٛتطچؿة ٔكرهات تيٕاض ،تاضيدٛ٘ ،ع آظٔايفٛ٘ ،تت چٙسْ ٘ ٚاْ ترف ٚ
ٔطوع ضا ليس ٔي وٙس.

13

قيطٔ ٜؼسٔ ٜؼٕٛالً زض ٛ٘ 0تت تايس ٌطفت ٝقٛز  ٚضٚي ٞط ٘ٛتت ٕ٘ ٝ٘ٛا ،َٚز ٚ ْٚؾْٛ
ضا شوط ٔي وٙس.

14

زض پط٘ٚس ٜتيٕاض السأات ا٘جاْ قس ٚ ٜويفيت ٔايؼات تطٌكتي ٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٚيطي  ٚزفؼات
ا٘جاْ قس ٜضا زليماً ثثت ٔي وٙس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -11کوک در پبراسٌتش شکوی
هزاحل اًجبم کبر

ردیف
1

تا تيٕاض اضتثاط ٔٙاؾة تطلطاض ٔي وٙس.

2

ضٚـ واض ضا تطاي تيٕاض قطح زاز ٚ ٜت ٝؾٛاالت ٚي پاؾد ْ يسٞس.

3

ٔٛاضز ذطط  ٚيطٚضت ا٘جاْ ايٗ واض ضا ت ٝنٛضت ٚايح  ٚضٚقٗ ت ٝا ٚتٛييح ٔي زٞس.

4

اظ تيٕاض ضيايت ٘أٔ ٝي ٌيطز.

5

ػاليٓ حياتي تيٕاض ضا وٙتطَ ٔي وٙس.

6

زٚض قىٓ تيٕاض ضا ا٘ساظٔ ٜي ٌيطز.

7

آذطيٗ ٚظٖ تيٕاض ضا تا تاضيد ثثت ٔي وٙس.

8

لثُ اظ ػُٕ ،اطٕيٙاٖ ٔي ياتس ؤ ٝثا٘ ٝتيٕاض ذاِي تاقس.

9

پٛظيكٗ ػُٕ ت ٝتيٕاض ٔي زٞس (ِث ٝترت ٘كؿت ٝپاٞايف آٚيعاٖ تاقس )

11

پٛظيكٗ تيٕاض ضا تا پاياٖ ػُٕ پاضاؾٙتع حفظ ٔي وٙس  ٚزض وٙاض ٚي ٔي ٔا٘س.

11

زض ط َٛػُٕ ت ٝپعقه وٕه ٔي وٙس.

12

زض ط َٛزض٘اغ ٞط  00زليم ٝػاليٓ حياتي تيٕاض ضا وٙتطَ ٔي وٙس.

13

ضً٘  ٚلٛاْ ٔايغ آؾيت ضا وٙتطَ ٔي وٙس.

14

تٔ ٝحى ذاضج قسٖ تطٚواض ضٚي ٔحُ ؾٛضاخ ضا پا٘ؿٕاٖ ٔي وٙس.

15

ٔمساض ٔايغ آؾيت ضا ضٚي تطٌ ٝجصب  ٚزفغ تيٕاض ثثت ٔي وٙس.

16

اٌط ٔٛضز ٘ياظ اؾت ٔايغ ضا تطاي آؾية قٙاؾي ٔي فطؾتس  ٚاٌط ٔٛضز ٘ياظ ٘يؿت آٖ ضا
زٚض ٔي ضيعز.

17

تا ثاتت قسٖ ػاليٓ حياتي تيٕاض ،زض وٙاض أ ٚي ٔا٘س.

18

فكاض ذ ٖٛتيٕاض ضا اظ ٘ظط افت ٘اٌٟا٘ي وٙتطَ ٔي وٙس.

19

ٔطالة ػسْ تؼازَ ٔايؼات  ٚاِىتطِٚيت ٞاي تيٕاض اؾت (ٔايغ ظياز اظ ؾٛضاخ پاضاؾٙتع
ذاضج ٘كٛز).

21

ٌعاضـ وأُ پطؾتاضي ضا زض پط٘ٚس ٜتيٕاض ثثت ٔي وٙس  ٚتٟٔ ٝط ٘ظاْ پطؾتاضي ٕٟٔٛض
ٔي وٙس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -12کوک در بیَپسی کبذ ٍ هزاقبت ّبی پزستبری آى
ردیف

هزاحل اًجبم کبر

1

ٔطاحُ ا٘جاْ واضضا تطاي تيٕاض تٛييح ٔي زٞس.

2

 4-6ؾاػت لثُ اظ ا٘جاْ تيٛپؿي  NPOتٛزٖ تيٕاض ضا وٙتطَ ٔي وٙس.

3

ٔهطف زاضٚي تجٛيع قس( ٜآضاْ ترف ) ضا ٘يٓ ؾاػت لثُ اظ ا٘جاْ تيٛپؿي وٙتطَ ٔي
وٙس.

4

تيٕاض ضا زض ٚيؼيت طاق تاظ لطاض ٔي زٞس يا ت ٝپّٟٛي چپ ٔي ذٛاتا٘س (زؾت ضاؾت تا
تاالي ؾط).

5

زض تٕاْ ٔست تيٛپؿي ،وٙاض تيٕاض ٔي ٔا٘س.

6

زض ططف چپ تيٕاض ايؿتاز ٚ ٜزؾت چپ تيٕاض ضا ٌطفت ٚ ٝزؾت زيٍطـ ضا ت ٝآضأي
ضٚي زؾت ضاؾت أ ٚي ٌصاضز.

7

٘ح ٜٛنحيح تٙفؽ ػٕيك لثُ اظ ٚاضز قسٖ ؾٛظٖ تيٛپؿي ضا ت ٝتيٕاض آٔٛظـ ٔي
زٞس.

8

زض ظٔاٖ ا٘جاْ تيٛپؿي ،ت ٝپعقه وٕه ٔي وٙس.

9

تٔ ٝحى ايٗ و ٝؾٛظٖ ذاضج قس ضٚي ٔحُ آٖ پا٘ؿٕاٖ فكاضي لطاض ٔي زٞس.

11

ٕ٘ ٝ٘ٛجٕغ آٚضي قس ٜضا تٕٞ ٝطا ٜفطْ آظٔايكٍا ،ٜاضؾاَ ٔي وٙس.

11

 8-24ؾاػت تؼس اظ ا٘جاْ تيٛپؿي تيٕاض ضا زض تؿتط ٍ٘ٔ ٝي زاضز.

12

تيٕاض ضا ت ٝپّٟٛي ضاؾت ذٛاتا٘س ٚ ٜويؿ ٝقٗ ضا زض ٔحُ تيٛپؿي ٔي ٌصاضز.

13

ٞط  00-03زليم ٝػاليٓ حياتي تيٕاض ضا وٙتطَ ٔي وٙس (ؾاػت اٞ َٚط  00زليمٚ ٝ
تؼس ٞط  03زليم ٝتا  4ؾاػت).

14

تيٕاض ضا اظ ٘ظط ػاليٓ پٛٔٛٙتٛضاوؽ وٙتطَ ٔي وٙس.

15

تيٕاض ضا اظ ٘ظط ػاليٓ ذ٘ٛطيعي ٚ ٚجٛز زضز وٙتطَ ٔي وٙس.

16

زض نٛضت ٔكاٞسٞ ٜط ٌ ٝ٘ٛػاضي ٝزض تيٕاض ،پعقه ضا ٔطّغ ٔي وٙس.

17

تاضيد  ٚؾاػت ا٘جاْ واض ،ػاليٓ حياتي تيٕاض لثُ  ٚتؼس اظ تيٛپؿي ٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛيافت ٝغيط
طثيؼي ضا ثثت ٔي وٙس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -13آهبدُ سبسی بیوبر جْت اًَاع رادیَگزافی سیستن گَارشی
هزاحل اًجبم کبر

ردیف
1

ت ٝتيٕاض زض ٔٛضز ٘ٛع ٘ ٚح ٜٛا٘جاْ ضازيٌٛطافي آٔٛظـ ٔي زٞس.

2

تيٕاض ضا حٕايت ػاطفي ٔي وٙس.

3

اظ تيٕاض يا ِٚي ا ٚضيايت ٘أ ٝوتثي ٔي ٌيطز.

4

آٔازٌي ٞاي ٔٛضز ٘ياظ جٟت ا٘جاْ ضازيٌٛطافي ضا تطحؿة پطٚتىُ ترف ضازيِٛٛغي
ا٘جاْ ٔي زٞس.

5

ثثت زليك ٌعاضـ پطؾتاضي ضا ا٘جاْ ٔي زٞس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -14هزاقبت اس  Tتیَة
هزاحل اًجبم کبر

ردیف
1

ٚؾايُ ٔٛضز ٘ياظ ضا آٔازٔ ٜي وٙس.

2

 03ؾي ؾي ٔحّ َٛيس ػف٘ٛي وٙٙس 03 ٚ ٜؾي ؾي ٘طٔاَ ؾاِيٗ زض ظطف ٞاي
اؾتطيُ ت ٝطٛض جساٌا٘ٔ ٝي ضيعز.

3

ضٚـ واض ضا تطاي تيٕاض تٛييح ٔي زٞس.

4

زؾت ٞاضا ٔي قٛيس.

5

زؾتىف تٕيع ٔي پٛقس.

6

ظطف جٕغ آٚضي ضا زض ظيط زضيچ ٝزض٘اغ ويؿ ٝلطاض ٔي زٞس.

7

ٔحتٛيات ويؿ ٝضا ت ٝزاذُ ظطف ،ترّئ ٝي وٙس.

8

ٔيعاٖ تطقحات ترّي ٝقس ٜضا تا زلت ا٘ساظٔ ٜي ٌيطز.

9

ٚيػٌي ٞاي تطقح اظ لثيُ ضً٘  ٚحجٓ تطقحات ضا ثثت ٔي وٙس.

11

زؾتىف ٞا ضا زض آٚضز.

11

زؾت ٞاي ذٛز ضا ٔي قٛيس.

12

زؾتىف ٞاي تٕيع ٔي پٛقس.

13

پا٘ؿٕاٖ ٞاي لثّي ضا تطٔي زاضز  ٚزٚض ٔي ا٘ساظز.

14

زؾت ٞا ضا ٔي قٛيس.

15

زؾتىف اؾتطيُ ٔي پٛقس.

16

ٔحُ تيٛب ضا اظ ٘ظط ػاليٓ ػف٘ٛت اظ جّٕ ٝلطٔعي ،تٛضٌْ ،طٔي ،حؿاؾيت ،لٛاْ
پٛؾتي  ،اذتالَ پٛؾتي يا تطقحات تطضؾي ٔي وٙس.

17

تا تٛج ٝت ٝتجٛيع پعقه اظ ٔحّ َٛيس ػف٘ٛي زض اططاف ٔحُ ٚضٚز تيٛب اؾتفازٔ ٜي
وٙس.

18

پؽ اظ آٖ اظ ٔحّ٘ َٛطٔاَ ؾاِيٗ تطاي قؿت  ٚقٛي ٘احي ٝاؾتفازٔ ٜي وٙس.

19

٘احي ٝضا تا ٌاظٞاي اؾتطيُ ذكه ٔي وٙس.

بلی

خیز

21

اططاف ٔحُ ٚضٚز تيٛب ضا تا پٙث ٝحاٚي تتازيٗ ت ٝطٛض چطذكي ذكه ٔي وٙس.

21

اجاظٔ ٜي زٞس پٛؾت زض ٔجاٚضت ٛٞا ذكه قٛز.

22

اظ ٔٛاز ٔحافظ پٛؾت ٘ظيط ٚاظِيٗ ،اوؿيس زٚظً٘ يا غَ آِٔٛيٙي ْٛاؾتفازٔ ٜي وٙس.

23

تطاي جصب تطقحات زض اططاف ِ T ِٝٛاظ پا٘ؿٕاٖ جاشب اؾتفازٔ ٜي وٙس.

24

ضٚي پا٘ؿٕاٖ جاشب اظ ٌاظ اؾتطيُ  ٚپا٘ؿٕاٖ اؾتفازٔ ٜي وٙس.

25

پا٘ؿٕاٖ ضا تا چؿة يس حؿاؾيت ٔحىٓ ٔي وٙس.

26

تاضيد  ٚظٔاٖ تؼٛيى پا٘ؿٕاٖ ٚ ٚيػٌي ٞاي ٔحُ اططاف ظذٓ ضا ثثت ٔي وٙس.
ٕٞچٙيٗ ضً٘ پٛؾت  ٚغكاء ٔراطي اططاف ِ T ِٝٛضا شوط ٔي وٙس .زضج ٝحطاضت
تيٕاض ٔ ٚيعاٖ تحطن ضٚزٞ ٜا ضا ثثت ٔي وٙس.

پزٍسیجز  -15تخلیِ ٍ تعَیض کیسِ ایلئَستَهی ٍ کلستَهی
هزاحل اًجبم کبر

ردیف
1

ٔطاحُ ا٘جاْ واض ضا تٛييح ٔي زٞس.

2

ٔحيط أٗ  ٚذّٛتي فطأ ٓٞي وٙس.

3

تيٕاض ضا زض ٚيؼيت ضاحت لطاض ٔي زٞس.

4

زض اتتسا تطاي ا٘تراب ويؿٙٔ ٝاؾة ،زٞا٘ ٝاؾتٔٛا ضا ا٘ساظٌ ٜيطي ٔي وٙس.

5

ويؿ ٝاي ضا ا٘تراب ٔي وٙس و ٝزٞا٘ ٝآٖ ٔ 02يّي ٔتط تعضي تط اظ زٞا٘ ٝاؾتٔٛا تاقس.

6

ٚؾايُ آٔاز ٜقس ٜضا ٘عز تيٕاض ٔي تطز.

7

زؾت ٞاي ذٛز ضا ٔي قٛيس.

8

زؾتىف ٔي پٛقس.

9

زضٚقيت ضا ظيط تيٕاض لطاض ٔي زٞس.

11

ويؿ ٝلثّي ضا ت ٝضٚـ نحيح جسا ٔي وٙس.

11

٘احي ٝاؾتٔٛا ضا ت ٝآضأي تا زؾتٕاَ ذكه ٔي وٙس.

12

٘احي ٝاؾتٔٛا ضا تٔ ٝاليٕت تا ناتٔ ٖٛاليٓ  ٚآب ٔي قٛيس.

13

پٛؾت ضا ت ٝآضأي ذكه ٔي وٙس  ٚاجاظٔ ٜي زٞس زض ٔؼطو ٛٞا ت ٝطٛض وأُ ذكه
قٛز.

14

پٛقف ضٚي چؿة پكت ويؿ ٝضا تطٔي زاضز.

15

آٖ ضا ضٚي اؾتٔٛا لطاض زاز ٚ ٜتٔ ٝاليٕت فكاض ٔي زٞس.

16

اططاف ٘احي ٝاؾتٔٛا ضا اظ لؿٕت پاييٗ تٔ ٝاليٕت فكاض ٔي زٞس تا ويؿ ٝت ٝذٛتي
چؿثيس ٜقٛز.

17

ت ٝتيٕاض ٔي ٌٛيس تٔ ٝست  0زليم ٝزض ٚيؼيتي ثاتت لطاض ٌيطز.

18

ويؿ ٝضا ت ٝآضأي ٔي وكس تا اظ چؿثيسٖ آٖ اطٕيٙاٖ ياتس.

19

زض نٛضت أىاٖ تطاي حفظ تٟتط ويؿ ٝاظ وٕطتٙس ٔرهٛل اؾتفازٔ ٜي وٙس.

بلی

خیز

21

تطاي زض٘اغ تٟتط ،اجاظٔ ٜي زٞس ٔمساضي ٛٞا زض ويؿ ٝتالي تٕا٘س.
تخلیِ کیسِ

21

والٔپ لؿٕت ا٘تٟايي ويؿ ٝضا تاظ ٔي وٙس.

22

اجاظٔ ٜي زٞس ٔحتٛيات ويؿ ٝت ٝزاذُ ٍِٗ يا تٛاِت ترّي ٝقٛز.

23

زض نٛضت أىاٖ ا٘تٟاي ويؿ ٝضا زاذُ آب لطاض ٔي زٞس أا ٔطالة اؾت چؿة آٖ
ذيؽ ٘كٛز.

24

پؽ اظ ترّيٛٔ ٝاز زفؼي والٔپ ا٘تٟايي ويؿ ٝضا ٔي تٙسز.

25

ظٔاٖ  ٚتاضيد تؼٛيى يا ترّي ٝويؿ ٝضا ثثت ٔي وٙس ٚ.يػٌي ٞاي ٔٛاز زفؼي اظ جّٕٝ
ضً٘ ،حجٓ ٛ٘ ،ع  ٚلٛاْ آٖ ضا ثثت ٔي وٙسٚ .يػٌي ٞاي اؾتٔٛا  ٚپٛؾت اططاف آٖ ضا
شوط ٔي وٙسٛٔ .اضز آٔٛظـ زاز ٜقس ٜت ٝتيٕاض ،تٛا٘ايي ٔطالثت اظ ذٛز  ٚفطآيٙس
يازٌيطي ٚي ضا ثثت ٔي وٙس.

