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رؽتِ هزالثت ٍ سیثایی
آرایؾگز هَی سًاًِ
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فصل اٍل:
آلَدگی سدایی هحیطی ٍ حفاظت ٍ تْذاؽت فزدی
عَاهل فیشیىی در هحیط وار:
ایٗ ػٛأُ خعء ػٛأُ ٔؤثط زض ٔحیٍ وبض ٔی ثبقس و ٝقبُٔ ٔٛاضز ظیط اؾز.
ًَ -1رٞ :طچٔ ٝیعاٖ ٘ٛض ُّٔٛثشط وبضایی وبضوٙبٖ ثیكشط ٔی قٛز .اظ الٔخ ؾیّٙسضی زض اَطاف آی ٚ ٝٙزض ؾمف اؾشفبز ٜقٛز٘ .ؿجز ٘ٛض ثبیس  3ث 1 ٝاظ ٘ٛض ظضز  ٚؾفیس
اؾشفبز ٜقٛزٛ٘ .ضٞب ز ٚزؾش ٝا٘س ٌطْ  ٚؾطز وٛ٘ ٝض َجیؼی  ٓٞزاضای ٘ٛض ؾطز اؾز ٌ ٓٞطْٛ٘ .ض ٌطْ لطٔع ثیكشط  ٚؾطز آثی ثیكشطی زاضز .ظاٚی ٝسبثب٘سٖ ٘ٛض ٘یع ٔؤثط
اؾز .زیٛاض ؾبِٗ اظ ضٍٟ٘بی َجیؼی ؾفیس ضً٘ قٛز.
 -2تَْیِٙٔ :ظٛض اظ سٟٛیٛٞ ٝای زاذُ ؾبِٗ اظ ٘ظط زضخ ٝحطاضرٔ ،یعاٖ ضَٛثز  ٚخطیبٖ ٛٞا  ٚسهفیٛٔ ٝاز ًٔط ٔٛخٛز وٙشطَ قٛز .و ٝاظ َطیك ٘ؿت فٗ ٛٞ ٚاوف
لٛی (ایطوب٘سیكٗ یب اٌعٚفٗ) زض ؾبِٗ اػٕبَ ٔی قٛز.
 -3تٌظین دها :زٔبی  21زضخ ٝثطای ؾبِٗ ٔٙبؾت اؾزٕٞ .چٙیٗ ؾیؿشٕی وٛٞ %10 ٝا ضا خبثدب ٕ٘بیس  ٚضَٛثشی و %50 ٝثبقس الظْ  ٚيطٚضی اؾز.
 -4عایك تٌذی :اظ زضة  ٚدٙدط ٜز ٚخساض ٜثطای ٔحیٍ وبض اؾشفبز ٜقٛز  ٚزیٛاضٞب  ٚؾمف ػبیك ثٙسی قٛزٚ .ؾبیُ خصة نسا اظ قسر ؾط  ٚنسا وبؾش ٝو ٝثطای اظ
ثیٗ ثطزٖ زض ؾمف ٞب  ٚزیٛاضٞب ٘هت ٔی قٛز.
 -5ؽزایط عاختواى :وف ؾبذشٕبٖ اظ خٙؽ ٔمب ٚ ْٚنبف  ٚثس ٖٚزضظ  ٚقىبف  ٚلبثُ قؿشك ٚ ٛزاضای وف قٛی ث ٝسؼساز ٔ ٚدٟع ث ٝقشط ٌّ ٛثٛز ٚ ٜزاضای قیت
ٔٙبؾت ثَ ٝطف وف قٛی فبيالة ض ٚثبقس .زیٛاض  ٚوف  ٚؾمف اظ ٔهبِح ٔمب ْٚثبقٙس  ٚاظ ٚضٚز ػٛأُ ذبضخی ٔثُ حكطار  ٚخ٘ٛسٌبٖ خٌّٛیطی وٙس .ثس٘ٝ
زیٛاضٞبی زؾشكٛیی  ٚؾطقٛیی اظ وبقی یب ؾطأیه نبف  ٚیب ؾٍٙی ؾیمّی ثبقس.
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عَاهل تیَلَصیىی:
ٔیىطٚةٛٔ :خٛزار ضیع و ٝثب ٚضٚز ث ٝثسٖ ا٘ؿبٖ فطز ضا آِٛزٔ ٜی وٙس.
ثبوشطیٛٔ :خٛز سه ؾِّٛی و ٝثس٘ ٖٚیبظ ث ٝؾبیط ٔٛخٛزار ظ٘س ٜسٛا٘بیی حیبر زاضز.
ٚیطٚؼ :ث ٝسٟٙبیی لبزض ث ٝحیبر ٘یؿز  ٚث ٝؾّٔ َٛیعثبٖ ٘یبظ زاضز.
اؾذٛض :سٛا٘بیی ظ٘سٌی زض قطایٍ زقٛاض ضا زاضا اؾز.
آِٛزٌی :ثٚ ٝضٚز ٔیىطٚة ث ٝثسٖ  ٚذ ٖٛآِٛزٌی ٔی ٌٛیٙس.
ػف٘ٛزٚ :ضٚز ٔیىطٚة ث ٝثسٖ  ٚسىثیط آٖ ضا ػف٘ٛز ٌٛیٙس.
ٔبزٌٙ ٜسظأ :بز ٜای اؾز و ٝاظ ضقس ٔیىطٚة خٌّٛیطی ٔی وٙس.
وپغَل آتؼ ًؾاًی ٍ عَاهل آتؼ سا ٍ حَادث ؽغلی:
ثطای حصف آسف وذؿ َٛاَفبی حطیك یب آسف ذبٔٛـ وٗ زؾشی ٘یبظ اؾز .ثطای ذبٔٛـ وطزٖ آسف ثبیس ٔٙكأ ضا ثسا٘یس  ٚوذؿٞ َٛب ضا وبٔالً ثكٙبؾیس ظیطا اؾشفبز ٜاقشجبٜ
٘شید ٝػىؽ ٔی زٞس.
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ًَع آتؼ خاهَػ وي

رًگ

ًَع آتؼ خاهَػ وي

رًگ

آة

لطٔع

ٌبظ Co2

ٔكىی

فْٛ

وطٔی

*ٞبِٛغٖ

ؾجع

دٛزض

آثی

* ایٗ ٘ٛع آسف ذبٔٛـ وٗ ؾٕی اؾز وٕشط زض ٔحیٍ ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز.
طثمِ تٌذی آتؼ خاهَػ وي ّا:
اثز

خاهَػ وٌٌذُ هٌاعة

ًَع طثمِ
( Aخبٔسار)

ذبوؿشط دؽ اظ ؾٛذشٗ ثط خبی ٔی ٔب٘س

آة  ٚوذؿCo2 َٛ

ٔ( Bبیؼبر لبثُ اقشؼبَ)

ثؼس اظ ؾٛذشٗ ذبوؿشط ثطخب ٕ٘ی ٌصاض٘س

دٛزض ذكه ،وفٔ ،بؾ ٝذكه ،دشٛی ٘ؿٛظ

ٌ( Cبظٞب)
( Dفّعار لبثُ اقشؼبَ)

لُغ خطیبٖ ٌبظ ،دٛزض ذكه ،وفٔ ،بؾ ٝذكه ،دشٛی ٘ؿٛظ
دٛزض ذكهٔ ،بؾ ٝذكه

ٔٙیعیٓ ،دشبؾیٓ

لُغ خطیبٖ ثطقٌ ،بظ  ،Co2دٛزض ذكه

ٚ( Eؾبیُ اِىشطیىی)

دٛزض ذكهٔ ،بؾ ٝذكه

ٔٛاز ٔٙفدطٜ
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اظ ٘ظط ضٚـ ٔمبثّٛٔ ٝازی و ٝآسف ؾٛظی ایدبز ٔی وٙٙس ث 4 ٝزؾش ٝسمؿیٓ ٔی ق٘ٛس.
ًَع آتؼ عَسی

رٍػ خاهَػ وزدى

تْتزیي ٍعیلِ خاهَؽی

ٔٛاز ذكه

ؾطز وطزٖ

آة

ؾیبالر

ذف ٝوطزٖ -لُغ خطیبٖ ٌبظ

دٛزض آسف ٘كب٘ی ،وف  ٚثؿشٗ قیط ػجٛض ٌبظ

ازٚار ثطلی

لُغ ثطق

اؾشفبز ٜاظ ذبٔٛـ وٙٙسٙٔ ٜبؾت

فّعار لبثُ اقشؼبَ

ؾطز وطزٖ  ٚذف ٝوطزٖ

ٔبؾ ٝذكىئ  ،دٛزض آسف ٘كب٘ی

آسف ؾٛظی :ؾ ٝػبُٔ آسف حطاضر ،اوؿیػٖ ٔ ٚبز ٜؾٛذشٙی اؾز سب ظٔب٘ی ؤ ٝثّث آسف ٚخٛز زاقش ٝثبقس احشطاق ازأ ٝزاضز.
جلَگیزی اس آتؼ عَسی:
آغیط آسف ؾٛظی ،آسف ذبٔٛـ وٗ ٔٙبؾت سّفٗ آسف ٘كب٘ی ضا ٕٞیك ٝثٕٞ ٝطا ٜزاقش ٝثبقیس.
اعتفادُ اس وپغَل آتؼ ًؾاًی:
٘بظَ ضا فكبض زٞیس ،ؾط قّ ًٙضا ضٚی سٛز ٜآسف لطاض زٞیس دٛزض ٔب٘غ ضؾیسٖ ٛٞا ث ٝآسف قس ٜآسف ذبٔٛـ ٔی قٛز.
تزق گزفتگی :ثبػث ایؿز لّجی  ٚاظ ثیٗ ضفشٗ يطثبٖ لّت ٔی قٛز.
ثطای خٌّٛیطی اثشسا خطیبٖ ثطق ضا لُغ وطز ٜاظ ِٛاظْ ٞبزی ثطق اؾشفبز ٜوٙیس اظ آة اؾشفبز٘ ٜىٙیس.
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آب گزفتگی:
ثب زؾز ذكه ثطق ضا اظ فیٛظ انّی لُغ وطز ٜیه ِ ِٝٛوف ذجط وٙیس.
ًؾت گاس:
ثبیس اظ ٚؾبیُ اؾشب٘ساضز  ٚزاضای ؾیؿشٓ لُغ ٚ ٚنُ ذٛزوبض ٌبظ (سطٔٛوٛثُ) ثبقسٔ .حُ زٚزوف  ِِٝٛ ٚثربضی ضا ثطضؾی ٕ٘بئیس.
جعثِ ووه ّای اٍلیِ :
ٔحشٛیبر :دٙجٌ -ٝبظ اؾشطیُ -چؿت ظذٓ -چؿت دب٘ؿٕبٖٔ -حّ َٛيسػف٘ٛی وٙٙس -ٜلیچی -دٙؽ -زٔبؾٙح -ویؿ ٝیىجبض ٔهطف -ید فؼبَ ق٘ٛس -ٜفكبضؾٙح -قٕبضٜ
فٛضیز ٞبی دعقىی ()115
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اعتفادُ اس جعثِ ووه ّای اٍلیِ:
ثبیس زض خبی ٔٙبؾت ٘هت قٛز .اٌط ظذٓ یب ثطیسٌی ایدبز قٛز ثبیس ٔحُ ضا ثب ٔحِّٟٛبی يسػف٘ٛی وٙٙس( ٜثشبزیٗ) قؿشك ٛزٞیس.
ؾٛذشٍی٘ :بقی اظ خطل ٝثطق ،آة زاؽ -اؾیس -قیٕیبیی (اؾیسٞب ،لّیبیی ٞبٛٔ ،از ذٛض٘س)ٜ
ذ٘ٛطیعی :دبضٌی ضي ذ٘ٛی ٕٞطا ٜثب سغییط ٔؿیط ذ ٖٛاؾز.
ػالیِٓ :ت ٞب ثی ضً٘  ٚؾفیس ٔی قٛز ،ثسٖ ؾطز ٔی قٛز .دیكب٘ی ػطق وطزٔ ٚ ٜطَٛة ٔی قٛز.
ٛ٘ 3ع ذ٘ٛطیعی زاضیٓ:
 -1قطیب٘ی یب ؾطذطٌی  -2ؾیبٞطٌی (ٚضیسی)

ٛٔ-3یطٌی

ذ٘ٛطیعی ؾطذطٌی اظ  ٕٝٞذُط٘بن سط ٛٔ ٚیطٌی اظ  ٕٝٞيؼیف سط اؾز  ٚذ٘ٛطیعی ؾیبٞطٌی ث ٝضً٘ سیط ٜاؾز.
دعتگاُ ّای ضذعفًَی ٍ ؽغتؾَ دٌّذُ:
يسػف٘ٛی٘ :بثٛز وطزٖ ػٛأُ ثیٕبضی ظا اظ ثبفز ظ٘سٜ
ٌٙسظایی٘ :بثٛز وطزٖ ػٛأُ ثیٕبضی ظا اظ ٔحیٍ ثی خبٖ
اؾشطیُ٘ :بثٛز وطزٖ وُ ٔیىطٚثٟب چ ٝثیٕبضی ظا  ٚچ ٝغیط ثیٕبضی ظا
ا٘ٛاع ٌٙسظاٞب:
فیعیىی( :دطٚسٛزٞی ،حطاضر ،اقؼِ٘ٛ ٝیعاؾی)ٖٛ
قیٕبیی( :وّط ،اِىُ ،ؾبٞ ،ِٗٚبالٔیس ،ثشبزیٗ ،وطئِٛیٗ )...ٚ
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گٌذساّای فیشیىی:
اسٛوال :ٚزؾشٍبٞی اؾز و ٝزض  121زضخ ٝؾب٘شی ٌطاز ثٔ ٝسر  15سب  20زلیم ٝػُٕ ٔی وٙس.
خٛقب٘سٖ :وّیٔ ٝیىطٚثٟب زض  100زضخ ٝؾب٘شی ٌطاز زض ٔسر  20اِی  30زلیم ٝاظ ثیٗ ٔی ضٚز.
حطاضر ذكه :سأثیط حطاضر ٔطَٛة ثیكشط اظ ذكه ٔی ثبقس.
فٛض :زض حطاضر  160زضخ ٝؾب٘شی ٌطاز ثٔ ٝسر  2ؾبػز
زض حطاضر  170زضخ ٝؾب٘شی ٌطاز ثٔ ٝسر  1ؾبػز ػُٕ ٔی وٙس.
گٌذساّای ؽیویایی:
 فطٔبِطئیس : %4ثٔ ٝسر ٘یٓ ؾبػز ٚؾبیُ ضا زض آٖ غٚ َٝٛض وطز ،ٜآثىف ٕ٘بئیس .اظ ٔبؾه اؾشفبز ٜوٙیس. ثشبزیٗ : %2/5قجی ٝآة غا َٚثطای ٚؾبیُ ٔؿی  ٚآِٔٛیٙیٔٛی ؾب :ِٗٚثطای ِٛاظْ فّعی  ٚغیطفّعی اؾشفبز ٜقس ٚ ٜغّظز  %1ثطای يسػف٘ٛی وطزٖ ظذٓ ٞبؾز. ٌّٛسبضآِسقیسٔ :حّ َٛثؿیبض لٛی زض ٔسر  10سب  30زلیم ٝاثط يسػف٘ٛی وٙٙس ٚ ٜزض  10ؾبػز اثط اؾشطیُ وٙٙسٌی زاضز. اِىُ اسیّیه 70 :زضخٔ ٝحّ َٛيسػف٘ٛی وٙٙس ٜوبضثطزی اؾز. ٔحّٞ َٛیذٛوّطیز ؾسیٓ یب آة غأ : %0/1-0/5 َٚحّ َٛلٛی يسػف٘ٛی وٙٙس ٜاؾز و ٝلجُ اظ ٔهطف ضلیك وطز ٚ ٜزض ظطف دالؾشیىی زضة زاض ٔبر اؾشفبزٜٔی قٛز.
٘ -ب٘ٛؾیُ :ثطای وّی ٝؾُٛح زض ا٘ٛاع ٔرشّف :اؾذطی ٘ب٘ٛؾیُ  F2 ٚ D2يسػف٘ٛی وٙٙس ٜزؾز  D6 ٚؾُٛح حؿبؼ ٛ٘ ٚن سیع  ٚزض ٔسر  2سب  3زلیم ٝاثط ٔی وٙس.
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ًحَُ اعتفادُ اس هحلَل ًاًَعیل:
زؾشٟب ضا قؿش ٚ ٝذكه ٕ٘بئیسٔ .حّٔ َٛرهٛل زؾشٟب ( ) F2ضا وف زؾز ضیرش ٚ ٝث ٓٞ ٝثٕبِیس ٕٞ ٚچٙیٗ دكز زؾشٟب  ٚالث ٝالی اٍ٘كشبٖ  ٚظیط ٘بذٗ ٞب  ٚثٍصاضیس زؾشٟب
وبٔالً يسػف٘ٛی قٛز .زؾشٟب ضا قؿش ٚ ٝثب زؾشٕبَ یب ح ِٝٛذكه ٕ٘بئیس.
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عَارض پَعتی:
 آو :ٝٙافعایف ٔٛاز چطة سِٛیس قس ٚ ٜؾِّٟٛبی ٔطز ٜدٛؾز ؾجت سدٕغ ٔٛاز قس ٚ ٜآو ٝٙایدبز ٔی قٛز. ؤٛسٞ ٖٚبی ثبظ یب ؾط ؾیب :ٜسدٕغ ٔٛاز ضً٘ زا٘ ٝای الث ٝالی ؾج ْٛو ٝؾیب ٜضً٘ قس ٜاؾز. ؤٛسٞ ٖٚبی ثؿش ٝیب ؾط ؾفیس :سدٕغ سدٕغ ؾج ْٛزض فِٛیى َٛثؿش ٝو ٝظٔی ٝٙثطای سىثیط ثبوشطی ثٛخٛز ٔی آٚضز .زض ٘ٛاحی چطة نٛضر ٔثُ ٘بحی ٚ T ٝوشف ٚؾش ٖٛفمطار ثیكشط زیسٔ ٜی ق٘ٛس.
 ٔٙبفص ثبظ زض دٛؾز ذیّی چطة :سطقح ثیف اظ حس چطثی ؾجت ٌكبزی ٔدبضی دٛؾز قس ٚ ٜدٛؾز وبٔالً ثطاق ثٙظط ٔی آیس. ذكىی  ٚوٓ آثی دٛؾزٞ :ط وٓ آثی ٞ ٚط وٓ چطثی ثٛزٖ ؾجت دٛؾز ذكه ٔی قٛز. چیٗ  ٚچطٚن  ٚافشبزٌی دٛؾز :ثب افعایف ؾٗ ٘ ٚبظن قسٖ دٛؾز اسفبق ٔی افشس. وسض قسٖ دٛؾز :يریٓ قسٖ َجم ٝقبذی  ٚوطاسیٙی دٛؾز  ٚػٛأُ زاذّی  ٚافعایف ؾٗ ثبػث وسض قسٖ دٛؾز ٔی قٛز. سطن ذٛضزٖ دٛؾز :ظٔب٘ی و ٝدٛؾز ذیّی ذكه قٛز. سؼطق ثیف اظ حس :ػٛأُ غ٘شیىی یب ثیٕبضی سیطٚئیس یب زیبثز ؾجت آٖ ٔی قٛز. ٔٞٛبی ظایس :ضٚـ وٛاٌٛالؾی( ٖٛاِىشطِٚیع) ثطای اظ ثیٗ ثطزٖ آٟ٘ب ٔؤثط اؾز. ؾذٛضیبظیؽ :ثیكشط زض اٍ٘كشبٖ دب  ٚدٛؾز ؾط ٘بذٗ آؾیت زیسٌی ٞبی لطٔع ضً٘ قفبفی و ٝدٛؾش ٝدٛؾش ٝاؾز ٔی وٙس. ظضز ظذٓ :ثیٕبضی ٔؿطی و ٝزض ٘مبٌ ثبظ ثسٖ ٔثُ نٛضر ٌ ٚطزٖ  ...ٚزیسٔ ٜی قٛز. وٟیطٚ :اوٙف زفبػی ثسٖ ة ٔحیٍ وه ٔ ٚه :سدٕغ دیٍٕٙز ٞبی ضٍ٘ی زض ؾُح دٛؾز. ِىٞ ٝبی ٘بقی اظ آفشبة :ث ٝضً٘ ل ٜٟٛای سیط ٜسب ؾیب ٜزض ٘مبٌ زض ٔؼطو آفشبة ثطٚظ ٔی وٙس.11
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 وٛدطٚظ :اقىبَ زض ٌطزـ ذٛٔ ٖٛیطي ٞب ذبنیز اضسدبػی قبٖ وبٞف یبفشٌ ٚ ٝكبز ٔی ق٘ٛس  ٚث ٝحبِز اِٚی ٝثط ٕ٘ی ٌطز٘س. ٔالؾٕبٛ٘ :احی ل ٜٟٛای ضٚقٗ سب سیط ٜث ٝحبِز لطی ٝٙزض دیكب٘ی ٚ ٌٝ٘ٛ ،ثبالی ِت زیسٔ ٜی قٛز. اٌعٔب :يبیؼبسی ثب سغییط ضً٘ ،ؾٛظـ  ٚذبضـ  ٚدٛؾش ٝدٛؾش ٝقسٖ دٛؾز ثطٚظ ٔی وٙس .زض اثط آِطغی. سجربَ :سبِٟٚبیی و ٝاظ ٚیطٚؼ ا٘شمبَ ٔی یبثس  ٚثبػث سٛضْ  ٚلطٔعی ٔی قٛز. ظٌیُ :ثیٕبضی و ٝسٛؾٍ ٚیطٚؼ ٔٙشمُ قس ٜثطخؿشٍی ضٚی دٛؾز ایدبز ٔی وٙس.ٚ -یشیّیٍ :ٛاظ زؾز زازٖ ٔال٘یٗ دٛؾز ثٛخٛز ٔی آیس( .ث ٝدیؿی ٘یع ٔؼطٚف اؾز)
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تعزیف

ًام تیواری

رٍػ اًتمال

عالئن

ایسظ

ثیٕبضی ٚیطٚؾی اؾز و ٝثب آِٛز ٜوطزٖ ؾِّٟٛبی زؾشٍب ٜایٕٙی ػالئٓ انّی:

سٕبؼ خٙؿی

(٘مم ایٕٙی

ثبػث سًؼیف لسضر زفبػی قسَ ٚ ٜی چٙس ؾبَ ث ٝا٘ٛاع ػف٘ٛز اظ زؾز زازٖ ٚظٖ ثیف اظ %10

سٕبؼ ذ٘ٛی

ست ثیف اظ یه ٔبٜ

اوشؿبثی)

 ٚؾطَبٖ ٔجشال قس ٚ ٜاظ دب زض ٔی آیس.

ا٘ٛاع ٞذبسیز :

یه ثیٕبضی ٚیطٚؾی و ٝوجس ضا زضٌیط ٔی وٙس  ٚثبػث اذشالَ ثعضي قسٖ وجس

ٔبزض آِٛز ٜزض ظٔبٖ حبٍّٔی ث ٝفطظ٘س

اؾٟبَ ٔعٔٗ
ذؿشٍی قسیس
ػالئٓ فطػی:
ؾطفٔ ٝساْٚ
سؼطق ظیبز -ذبضـ -ظذٓ
زٞب٘ی
B

زض ػّٕىطز آٖ ٔی قٛز.

ٔبزض ثٛ٘ ٝظاز

زضز قىٓ

ز٘ساٖ دعقىی ث ٝنٛضر غیطثٟساقشی

حبِز سٟٛع

ذبِىٛثی

اؾشفطاؽ

ؾبثمٞ ٝذبسیز اضثی

ثی اقشٟبیی  ٚظضز قسٖ دٛؾز

زضیبفز ذ ٖٛآِٛزٜ
حدبٔز

ا٘ٛاع ٞذبسیز

ثیٕبضی ٚیطٚؾی

ػالئٓ یىؿبٖ

A
ٚ

:EٚA
اظ ضا ٜغصا یب آة آِٛزٚ ٜیطٚؼ ٚاضز ثسٖ ٔی قٛز.
:C

E
C
D

اظ َطیك سعضیك ثب ؾطً٘ آِٛزٜ
:D
13
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اعتفادُ اس ٍعایل حفاظت فزدی:
ثٟساقز فطزی ٘ ٚظبفز ػٕٔٛی ٔحُ وبض :ثٟساقز ز ٚنٛضر ػٕٔٛی  ٚفطزی
ثٟساقز فطزی اظ ٚظبیف فطزی ٞط ا٘ؿبٖ اؾز .ثطای ضؾیسٖ ث٘ ٝشیدُّٛٔ ٝة اظ ضٚدٛـ ِ ٚجبؼ سٕیع  ٚضً٘ ضٚقٗ  ٚاؾذطی يس ػطق یب زئٛزٚضا٘ز اؾشفبزٕ٘ ٜبئیسٞ .ط ضٚظ
زٚـ ثٍیطیس ٚ ٚظٖ ذٛز ضا ٔشٙبؾت ٍ٘ ٝزاضیس .اظ ٔبؾه اؾشفبز ٜوٙیس لجُ  ٚثؼس اظ وبض زؾشٟب ضا قؿش ٚ ٝاظ ٔحّٞ َٛبی يسػف٘ٛی وٙٙس ٜاؾشفبزٕ٘ ٜبئیس.
اظ زذب٘یبر اؾشفبز٘ ٜىٙیس  ٚثسا٘یس اؾشؼٕبَ زذب٘یبر زض ؾبِٗ ٕٔٛٙع اؾز .اظ وفف َجی اؾشفبز ٜوٙیس.
ظٔبٖ زفغ ٔٛاز ظائس  ٚظثبِٞ ٝب آٟ٘ب ضا سفىیه وٙیس ظثبِٞ ٝبی ٘ٛن سیع  ٚثط٘س ٚ ٜقیٕیبیی  ٚػف٘ٛی ضا زض ویؿ ٝظضز  ٚظثبِٞ ٝبی زیٍط ضا زض ویؿٔ ٝكىی لطاض زٞیس.

درعت ایغتادى ٌّگام وار:
نبف ایؿشبزٖ  ٚذٓ ٘ىطزٖ ثسٖ  ٚایٙى ٝؾط ضا ثبال ٍ٘ ٝزاقش ٚ ٝلفؿ ٝؾی ٝٙضا ث ٝخّ ٚ ٛاؾشرٛاٖ وشف ضا ػمت ٍ٘ ٝزاضیس ذیّی ٔ ٟٓاؾز دبی چخ ظاٚی 45 ٝزضخ ٚ ٝدبی
ضاؾز ٔؿشمیٓ لطاض ٔی ٌیطز.
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درعت ًؾغتي:
ثبؾٗ ث ٝدكز نٙسِی سٕبؼ زاقش ٚ ٝقب٘ ٝث ٝػمت ٔشٕبیُ قٛز ظاٚی٘ ٝكؿشٗ  135زضخ ٝثبقس.
زض یه ٚيؼیز ثیف اظ  30زلیم ٝلطاض ٍ٘یطیس.

رعایت فاصلِ هٌاعة ٌّگام وار:
ثط لؿٕز ٞبی ٔرشّف ؾط زیس وبفی زاقش ٝثبقیس سب ثشٛا٘یس وبض ضا ث ٝضاحشی ا٘دبْ زٞیس.

15
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اعتفادُ اس وفؼ هٌاعة:
دبق ٝٙی وٛسب ٚ ٜد ٟٗثب وفی لبثُ ا٘ؼُبف  ٚضاحز ا٘شربة وٙیس.

ٚلشی ذٛاؾشیٓ چیعی ضا اظ ظٔیٗ ثطزاضیٓ دبٞب ضا ث ٓٞ ٝچؿجب٘س ٚ ٜدكز ثسٖ ضا ثط ظٔیٗ ػٕٛز ٍ٘ ٝزاضیس ظا٘ٞٛب ضا ذٓ وٙیس.
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فصل دٍم:
هؾاٍرُ پذیزػ هؾتزی
رٍؽْای تزلزاری ارتثاط هؤثز هؾاٍرُ حزفِ ای تا هؾتزی:
سجبزَ اَالػبر ثیٗ اقربل و ٝوّی ٝا٘سأٟبی حؿی زض آٖ زذیُ ا٘س ضا اضسجبٌ ٌٛیٙس .اضسجبٌ ثب ٔثٕطثٕط ظٔب٘ی ایدبز ٔی قٛز و ٓٞ ٝاظ َطیك اضسجبٌ ضفشبضی  ٓٞ ٚاضسجبٌ
ظثب٘ی ثب  ٓٞقطیه ق٘ٛس .ق٘ٛٙس ٜذٛثی ثبقیس  ٚث ٝذٛاؾشٔ ٝكشطی احشطاْ ثٍصاضیس.
اضائ ٝذسٔبر ثٟشط زض آضایكٍط ٔ ٛثبػث خّت اػشٕبز ٔكشطی ٔی قٛزٟٔ .بضر ضا ثب دیكطفز ػّٓ  ٚسىِٛٛٙغی افعایف زٞیس .اضائ ٝذسٔبر ٔكبٚض ٜثب ضایب٘٘ ٝیع اظ ضٚـ ٞبی
ٔؤثط ٔكبٚض ٜحطف ٝای اؾز.
تصاٍیز هزتَط تِ وار:
اظ سهبٚیط غٚض٘بَ  ٚػىؽ اظ ٕ٘ ٝ٘ٛوبض یب ثط٘بٔ ٝوبٔذیٛسطی ٔی سٛا٘یس اػشٕبز ٔكشطی ضا خّت وٙیس.
پَؽؼ ظاّزی:
دبویع ٚ ٜخصاة ٔ ٚطست ثبقیس  ٚاظ ضٚدٛـ ؾفیس ٘ری ثطای ٘كبٖ زازٖ ثٟساقز فطزی اؾشفبز ٜوٙیس.
ارتثاط صحیح:
قرهیز :ا٘ؼىبؼ ذبضخی ،احؿبؼ زض٘ٚی ،ػبزار  ،ثطذٛضزٞب ،ؾیؿشٓ اضظقی فطز ٔی ثبقس.
قرهیز انٛالً اوشؿبثی اؾز یه آضایكٍط ث ٝػٛٙاٖ ضٚاٖ قٙبؼ ٔ ٚكبٚض ٔ ٚشرهم زض ٞط ٔطحّ ٝا٘دبْ ٚظیفٔ ٝی ٕ٘بیس.
 ٍٙٞبْ وبض اظ خٛیسٖ آزأؽ  ٚؾیٍبض وكیسٖ ثذطٞیعیس.17

آرایشگر موی زنانه
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 اظ نحجز  ٚذٙسیسٖ ثب نسای ثّٙس ثذطٞیعیس. زاقشٗ ضفشبض زٚؾشب٘ ٚ ٝثطذٛضز قبز ضا فطأٛـ ٘ىٙیس. سؿز حؿبؾیز لجُ اظ اؾشفبز ٜاظ ٔحهٛالر قیٕیبیی ضا ا٘دبْ زٞیس. اظ زؾشىف ٔ ٚبؾه  ٚدیف ثٙس  ٚح ِٝٛاؾشفبز ٜوٙیس. ثبالسطیٗ ؾُح اؾشب٘ساضز ضا ٔس٘ظط ثٍیطیس. ٚؾبیُ ضا يسػف٘ٛی وطز ٚ ٜاؾشطیُ ٕ٘بییس. اظ ٚيؼیز دٛؾز ٛٔ ٚی ٔكشطی نحجز وطز ٚ ٜثب ٔكبٚض ٜنحیح ثطای ٔكشطی ضإٙٞبی ذٛثی ثبقیس.رعیذگی تِ درخَاعت ٍ اعتزاضات:
 ذ٘ٛؿطز ثبقیس. ق٘ٛٙس ٜذٛثی ثبقیس. حك ٕٞیك ٝثب ٔكشطی اؾز ضا فطأٛـ ٘ىٙیس. قىبیز ٔكشطی ضا خسی ثٍیطیس  ٚا ٚضا ث ٝآضأف زػٛر وٙیس. -ذسٔبر آضایف خسیس اضائ ٝزٞیس سب ٔكشطی ضا ضايی ٍ٘ ٝزاضیس.
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وارت عَاتك هؾتزی:
ایٗ وبضر خٟز ا٘دبْ ذسٔبر ُّٔٛة نٛضر ٌطفش ٚ ٝثبػث ضاحز سط قسٖ ذسٔبر آضایكی زض خّؿبر ثؼسی ٔی ثبقس .اَالػبر وبُٔ زض ضاثُ ٝثب ٘ٛع ذسٔبر اضائٝ
قسٛ٘ ،ٜع دٛؾزٞ ،عی ٚ ٝٙدیكٟٙبز ثطای خّؿبر ثؼسی ثُٛض وبُٔ زض آٖ لیس قس ٜاؾز.
وبضر ؾٛاثك ٔكشطی:
٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌی:

٘كب٘ی:

قٕبض ٜسّفٗ:

ضزیف

ضً٘

ثطاقیٛٔ ًٙی وٛسبٜ

ثطاقیٛٔ ًٙی ثّٙس

ٔیعأذّی ثؿشٝ

ٔیعأذّی ثبظ

ٔیعأذّی سّفیمی

زٚذز ٔٛ

ٞیطاوؿشٙكٗ

خٙؽ ٔٛ

ٔٛاز ٔؼطفی

اثعاض وبض  ٚسعئیٙبر

ارائِ رفتار هٌاعة تا واروٌاى:
 اذالقٔ :دٕٛػ ٝای اظ نفبر ثبَٙی  ٚضٚحی نبزق ثبقیس ،ث ٝزیٍطاٖ احشطاْ ثٍصاضیس ،ؾالٔز وبضوٙبٖ ضا زض ضأؼ لطاض زٞیس.19
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ارائِ رفتار هٌاعة تا هؾتزی:
 ٔكبٚض ٜحطف ٝای اظ حطوبر چكٓ  ٚاثط ٚزض ایدبز اضسجبٌ ٔؤثط اؾشفبز ٜوٙیس. ثب احشطاْ ظیبز ٘بْ ٔكشطی ضا ث ٝظثبٖ آٚضز ٚ ٜثب ا ٚنٕیٕی ضفشبض وٙیس. ضفشبض حطف ٝای زاقش ٝثبقیس. اضسجبٌ زٚؾشب٘ ٚ ٝقرهی وطزٖ ضٚاثٍ  ٚزذبِز زض أٛض قرهی ثبػث سأثیط ٔٙفی زاضز. -ضػبیز ایٕٙی  ٚثٟساقز
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فصل عَم:
آهادُ عاسی هَ لثل اس آرایؼ

عاختواى پَعت ٍ هَ:
ؾ ٝالی ٝانّی دٛؾز قبُٔ ادیسضْ یب ثكط ،ٜزضْ یب خّسٞ ،یذٛزضْ یب ظیطخّس اؾز و ٝسمطیجبً  18فٛر ٔطثغ ضا ٔی دٛقب٘س  %16وُ ثسٖ ضا قبُٔ قس ٜيربٔز آٖ زض ٘مبٌ
ٔرشّف ٔشفبٚر ثٛز ٜزض دّه  0/5سب ٔ 0/1یّی ٔشط زض ؾط ٔ 1/5یّی ٔشط زض وف زؾز  ٚدب ٔ 3یّی ٔشط زض وٕط  3اِی ٔ 4یّی ٔشط ٔی ثبقس.
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اپیذرم:
ؾُحی سطیٗ الی ٝدٛؾز ؤ ٝال٘ٛؾیز زض حبَ ؾبذز  ٚؾبظ اؾز .ادیسضْ سٕبْ ؾِّٟٛبی دٛؾز اظ الی ٝظایٙس ٜسب الی ٝقبذی دٛؾز ضا زض ثط زاضز .زاضای ؾِّٟٛبی ٔطز ٜاؾز.
اظ دٙح الی ٝسكىیُ قس ٜاؾز.

 -1الی ٝا :َٚلكط ظایٙس ٜیب ثبظاَ لؿٕز ػٕمی ٔال٘یٗ ؾبذشٔ ٝی قٛز .ضً٘ دٛؾز ثؿشٍی ث ٝسؼساز ؾِّٟٛبی ضٍ٘ی ٔٛخٛز زض ایٗ الی ٝزاضز.
 -2لكط ذبضزاض الیٔ ٝربَی ٘بْ زاضز و ٝث ٝالی ٝؾ ًٙفطقی ٔؼطٚف اؾز.
 -3الی ٝؾ :ْٛلكط ٌطاِ٘ٛٛظ یب زا٘ ٝزاض ٞط چ ٝث ٝدٛؾز ٘عزیه قٛز اخعای آٖ ضا اظ زؾز ٔی زٞس.
 -4الی ٝچٟبضْ :ث ٝالی ٝثطاق  ٚقفبف ٔؼطٚف اؾز.
 -5الی ٝدٙدٓ :ؾُحی سطیٗ الی ٝلكط قبذی یب وطاسیٙی ثسٞ ٖٚؿشٔ ٚ ٝمساض ظیبزی وطاسیٗ زاض٘س .الیٔ ٝحبفظ دٛؾز اؾز.
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درم:
لؿٕز ظیط ادیسضْ و 5 ٝسب  7ثطاثط يریٓ سط اظ ادیسضْ زاضای ضقشٞ ٝبی والغٖ  ٚاالؾشیٗ اؾز .ػطٚق ذ٘ٛی  ٚػطق غسز ٔ ٚ ٛؾجبث ٚ ٝاػهبة ٔحیُی زض ایٗ ٘بحیٞ ٝؿشٙس.
ثبػث ذبنیز اضسدبػی دٛؾز قس ٚ ٜاؾشحىبْ ٔی ثركس  ٚآة دٛؾز ضا شذیطٔ ٜی وٙس.
ّیپَدرم:
آذطیٗ الی ٝدٛؾز و ٝؾِّٟٛبی چطثی ظیبزی زاضز .ػبیك حطاضسی  ٚيطثٌ ٝیط  ٚثبػث حفظ ٔٛیطي ذ٘ٛی ٔی قٛز.
اعوال حیاتی پَعت:
ؾُحی :حؽ ٌطٔب  ٚؾطٔب ،زضز ،فكبضِٕ ،ؽ
ػٕمی :سٙفؽ ،زفغ ػطق ،خصة اقؼٛ٘ ٝض ،خصة ٔٛاز
تفىیه پَعت:
دٛؾز ث ٝدٙح زؾش ٝسمؿیٓ ٔی قٛز.
ٔؼِٕٛی ،چطة ،ذكهٔ ،رشٍّ ،حؿبؼ
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ًَع پَعت

ٍیضگی

ٔؼِٕٛی:

ث ٝا٘ساظ ٜوبفی چطثی سطقح ٔی وٙس اظ چطثی ُِ ٚبفز وبفی ثطذٛضزاض اؾز٘ .طْ  ٚثب
ا٘ؼُبف اؾز.

چطة:

غسز چطثی ثیف اظ ا٘ساظ ٜحبِز ثطاق  ٚضٚغٙی ث ٝآٖ زاز ،ٜزیطسط زچبض چیٗ  ٚچطٚن ٔی
قٛز.

ذكه:

غسز چطثی وٕشط اظ حس ٔؼٕ َٛچطثی سطقح وطز ٚ ٜاظ زؾز زازٖ آة حبِز دٛؾش ٝدٛؾشٝ
ث ٝآٖ زاز ٜچیٗ  ٚچطٚن فطاٚاٖ زض افطاز ٔؿٗ زیسٔ ٜی قٛز.

ٔرشٍّ:

ث ٝز ٚزؾش ٝیٛظٖ ( )Uیب سیع )T( ٖٚزؾش ٝثٙسی قس ٜزض سیع T ٖٚچطة  ٚزض یٛظٖ uذكه
اؾز ٚ .أىبٖ ػىؽ ایٗ لًیٞ ٓٞ ٝؿز.

حؿبؼ

زاضای آِطغی ثٛز ٚ ٜثبالضفشٗ ؾٗ ،ثبػث ٘بظن قسٖ آٖ ٔی قٛز.

عاختواى هَ:
اظ دطٚسئیٙی ث٘ ٝبْ وطاسیٗ و ٝحبٚی وّؿیٓ اؾز ؾبذش ٝقس ٜسٟٙب ثرف ٔ ٛو ٝزض دٛؾز اؾز ظ٘س ٜاؾز دیبظ ٘بْ زاضز .ػٙبنط سكىیُ زٙٞس ٛٔ ٜقبُٔ ٌٌٛطزٞ ،یسضٚغٖ،
اظر ،اوؿیػٖ ،وطثٗ ،وّؿیٓ ،ؾسیٓ ،آ ،ٗٞدشبؼ  ٚآِٙٔٛی ْٛاؾز.
تافت هَ:
ٔ ٛاؾشٛا٘ ٝثّٙس وطاسیٗ اؾز و ٝدیبظ ٔ ٛزض سٛز ٜؾِّٛی ظایٙس ٛٔ ٜفط ٚضفش.ٝ
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اًَاع هالًیي:
یٔٛال٘یٗ :ضٍ٘سا٘ ٝانّی زض ٔٞٛبی ٔكىّی  ٚل ٜٟٛای
فئٔٛال٘یٗٔ :بثیٗ ظضز  ٚلطٔع زض ٔٞٛبی ثّ٘ٛس  ٚذطٔبیی
ریؾِ هَ:
زض ٖٚفِٛیى َٛاؾز ضقس ٔٛی ؾبِٓ زض یه ضٚظ  7زٔ ٓٞیّی ٔشط زض ثیكز ضٚظ  1ؾب٘شی ٔشط زض ٔب 1 ٜسب  1/5ؾب٘شی ٔشط زض ؾبَ ثیٗ  12سب  20ؾب٘شی ٔشط ضقس ٔی وٙس.
عاختواى هَ:
 -1وٛسیى -2 َٛوٛضسىؽ یب ؾفیس -3 ٛٔ ٜدیٍٕٙز یب ضً٘ زا٘ٞ ٝب ٔ ِِٝٛ -4غصی یب ٔسٚال
 -5دیبظ یب ضٚر
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وٛسیى:َٛ

ذبضخی سطیٗ لؿٕز ٔ ٛاؾز وٞ ٝفز الی ٝزاضزٔ .حبفظز اظ ٔ ٛزض ٔمبثُ ٔحیٍ ذبضخی ضا ثطػٟس ٜزاقش %20 .ٝاؾشحىبْ ٔ ٛضا
سأٔیٗ ٔی وٙس.

وٛضسىؽ:

لؿٕز ٔیب٘ی آة زاذُ ٔ ٛاؾز ثبػث قفبفیز ٔ ٛقس ِِٝٛ ٜی ٔغصی  ٚدیٍٕٙز ٞب زض آٖ لطاض زاض٘سٚ %90 .ظٖ ٔ ٛضا سكىیُ زازٜ
 ٚثبػث ا٘ؼُبف  ٚوكف ٔٔ ٛی قٛز.

دیٍٕٙز ٞب:

ضٍ٘سا٘ٞ ٝبی ٔ ٛو 3 ٝدیٍٕٙز آثی  ٚظضز  ٚلطٔع ضا زاضاؾزٛٔ .ی ٔكىی دیٍٕٙز آثیٛٔ ،ی ذطٔبیی ،لطٔع ٛٔ ٚی ثٛض دیٍٕٙز
ظضز ثیكشطی زاضز .زض زٛ٘ ٚع دطاوٙسٔ ٚ ٜدشٕغ ٔی ثبقس و ٝزض ٔٞٛبی ضٚقٗ دطاوٙس ٜسط  ٚزض ٔٞٛبی سیطٔ ٜدشٕغ سط اؾز .ػٕط آٟ٘ب
 35ؾبَ اؾز.
ِٔ ِٝٛغعی ٔغع ٔ ٛاؾز حبٚی وطاسیٗ اؾز.

ٔسٚال:

ضیك ٛٔ ٝاؾز وٛٔ ٝخت ضقس ٔٔ ٛی قٛز.

ضٚر:

ز ٚضیك ٝلطاض زاضز و ٛٔ ٝضا ث ٝؾُح دٛؾز ٔی ضؾب٘س.

حفط:ٜ

زاذُ حفط ٜلطاض زاضز.

دیبظ:

زض ػٕك دیبظ ٔ ٛاؾز غصا ضا سٛؾٍ ٔٛیطي ٞب ث ٝدیبظ ٔی ضؾب٘س  ٚضقس ٔ ٛضا ثبػث ٔی قٛز.

دبدیال
 75ضٚظ ثیٗ ٔطي ٔ ٚ ٛافشبزٖ آٖ فبنّ ٝاؾز و ٝث ٝػٛأّی اظ خّٕ ٝؾٗ  ٚخٙؽ ٚ ٚضاثز ثؿشٍی زاضز.
اًَاع هَ:
 -1ظطیف  ٚوطوی

 -2ظیط  ٚوٛسبٜ

 -3ثّٙس ٘ ٚطْ
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اهزاض هَ:
ثیٕبضی لبضچی :ضػبیز ٘ىطزٖ ان َٛثٟساقشی
قٛض :ٜسطقح ثیف اظ حس چطثی
ذكىی ٔ :ٛوٕجٛز ٚیشبٔیٗ ٞب
قٛض ٜؾط :دٛؾش ٝقسٖ دؿز ؾط
قٛض ٜذكه :ذیّی ذكه قسٖ دٛؾز ؾط ثبػث سى ٝسى ٝقسٖ آٖ ٔی قٛز.
قٛض ٜچطة :ذیّی چطة قسٖ دٛؾز ؾط
ٔٛذٛض :ٜزض ٔٞٛبی ذكه  ٚذكٗ قىٙٙسٌی ایدبز ٔی قٛز.
ثیٕبضی نسف (ٔطٚاضیس)ٔ :شٛضْ قسٖ ٔٞٛب  ٚقىؿشٍی  ٚدبضٌی زض ایٗ لؿٕز
غس ٜچطثی :سطقح ٘ىطزٖ غسز چطثی ؾط  ٚثعضي قسٖ آٖ
قىؿشٍی ٔ :ٛذكه قسٖ ثیف اظ حس ٔٛ
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فصل چْارم:
فزم دّی تِ هَّا تا تیگَدی
اتشار وار:
ؾكٛاض والٞی -قب٘ ٝز٘سا٘ ٝضیع -قب٘ ٝز٘سا٘ ٝزضقز -ا٘ٛاع ثیٍٛزی -ؾٛظٖ ثیٍٛزی ثب ٌیط -ٜسٛض ثیٍٛزی -وّیذؽ -فیىؿبسٛض ٔ -ٛغَٚ -اوؽٛٔ -ؼٔ -حِّٟٛبی ٔیعأذّی
– وف -چؿت ٔٛ
اعتفادُ

اًَاع تیگَدی
ثیٍٛزی ٔؼِٕٛی (ؾٛضی)

اؾشٛا٘ ٝای قىُ ثٛز ٚ ٜزض لُطٞبی ٔشفبٚر ا٘س

ثیٍٛزی اِىشطیىی

ثطای اؾشفبز ٜقرهی ثؼس اظ ٌطْ قسٖ ضٚی ٔٛی سٕیع ِٛؾی ٖٛظز ٜثب سمؿیٓ ثٙسی ٔٞٛب ضا فط ٔی
وٙیٓ٘ .بْ زیٍط آٖ ثیٍٛزی ثطلی یب ثبثّیؽ اؾز و ٝؾُح نبف یب ز٘سا٘ ٝزاض زاض٘س ٕٞطا ٜثب وّیس لُغ
ٚ ٚنُ  ٚزوٕ ٝزضخ ٝثٙسی حطاضر

ثیٍٛزی ٔرطَٚی

ثطای ٔسِٟبیی و ٝلؿٕز خّ ٚ ٛدكز حبِز لیفی زاقش ٝثبقس.

ثیٍٛزی ثسٖ  ٚؾٛظٖ

ضٚی ٔٞٛبی ؾكٛاض وكیس ٜدیچیس ٚ ٜاحشیبخی ث ٝؾٛظٖ ثیٍٛزی ٘یؿز

ثیٍٛزی ٘طْ

و ٝلبثُ ا٘ؼُبف ا٘س ثطای فطٞبی ضیع  ٚظطیف

ثیٍٛزی وبئٛچٛثی ٌطْ آٟ٘ب ضا زض آة خٛقبٖ غٚ َٝٛض وطز ٜسب ٌطْ ق٘ٛس ثطای ٔٞٛبی ثّٙس اؾشفبزٔ ٜی ق٘ٛس.
ق٘ٛسٜ
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آهادُ عاسی هؾتزی:
 -1قبٔذ ٛظزٖ ثٞٛٔ ٝب

 -2ذكه وطزٖ ثب ح ٚ ِٝٛؾكٛاض  -3سمؿیٓ ثٙسی ٔٞٛب

رٍؽْای هختلف پیچیذى هَ ،تاسوزدى تیگَدی ٍ فزم دّی تِ هَّا:
هیشاهپلی عادُ:
اظ قىؿشٍی اثط ٚسب قىؿشٍی اثطٚی زیٍط (چشطی) ثب قب٘ ٝسب سبج ؾ ٝذٍ ضا ازأ ٝزٞیس  ٚثب وّیذؽ خٕغ وٙیس ازأ ٝز ٚذٍ سبج ؾط ضا سب دكز ؾط ازأ ٝزٞیس اظ ثبالی ٌٛـ
سب ثبالی ٌٛـ ضا ٘یع خسا وطز 6 ٚ ٜلؿٕز ضا وّیذؽ ثع٘یس.

دیچیسٖ ضا اظ خّٛی ؾط قطٚع وطز ٛٔ ََٛ ٚ ٜضا َٛضی ا٘شربة وٙیس و 1cm ٝاظ زَ ٚطف َ َٛثیٍٛزی

وٕشط ثبقس.
ثیٍٛزی ٞب ضا اظ ظاٚی 90 ٝسب  180زضخ ٝدیچیس ٜضیعٞٛٔ ٜب ضا ثب زؾز زٚض ثیٍٛزی ثذیچب٘یس .ثیٍٛزی ٞب ثبیس ٍٙٞبْ ضؾیسٖ ث ٝدٛؾز ؾط ٕٔبؼ لطاض ٌطفش ٝثؼس ؾٛظٖ ثیٍٛزی
ضا فیىؽ وٙیس.

دؽ اظ دیچیسٖ سٛضی ضا ضٚی ؾط ثٍصاضیس سب ضیعٞٛٔ ٜبی زٚض ثیٍٛزی ثّٙس ٘ك٘ٛس .اظ ٌٛقی ثطای ٔحبفظز ٌٛقٟب اؾشفبز ٜوٙیس ٔ ٚكشطی ضا ظیط

ؾكٛاضوالٞی ثٍصاضیس 20 .زلیمٔ ٝسر ٔىث ظیط ؾكٛاض اؾز.
هذل ّای عادُ ٍ پایِ (هیشاهپلی تاس):
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ثیٍٛزی ٞب ضا ثٞ ٝط ٘ٛػی ٔی سٛا٘یس ثذیچیس :فمی ،ػٕٛزی ،آخطچیٗ ،سطویجی اظ افمی  ٚػٕٛزی اظ ض ٚیب ظیط.
اثشسا لؿٕز خّ ٛؾذؽ ثغُ ٌٛـ سب دكز ٌطزٖ ؾذؽ َطف ضاؾز  ٚچخ ثغُ ٌٛـ ثؼس اظ آٖ ٚؾٍ ثیٗ ثغُ ٌٛـ  ٚدكز ؾط ثذیچیس.
ٔسَ ػٕٛزی ثطای ٔٞٛبیی ؤ ٝی ذٛاٞیس َ 1طف  ٚفطق وح زضؾز وٙیس ٔٙبؾت اؾز.
ثطای سمؿیٓ ثٙسی ٔسَ ػٕٛزی اظ ثغُ ٌٛـ ث ٝا٘ساظ ََٛ ٜیه ثیٍٛزی سب ؾٕز زیٍط ٌٛـ خسا وٙیس  ٚسمؿیٓ ثٙسی ثؼسی ضا ثٕٞ ٝیٗ نٛضر ثجٙسیس.
هذل آجزچیي:
ایٗ ٘ٛع دیچیسٖ سمؿیٓ ثٙسی ٘ساضز ثبیس یه الی ٝث ٝا٘ساظ ٜلُط ثیٍٛزی ثغُ ٌٛـ ٘ ٚعزیه ث ٝضؾشٍٙب ٜنٛضر اظ یه ٌٛـ سب ٌٛـ زیٍط (خّٛی نٛضر ٌطفشٞٛٔ ٚ ٝب
ضا زض یه أشساز ثب ثیٍٛزی ٔٙبؾت ثذیچیس ضزیف ثؼس ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜخسا وطز ٜفمٍ ثبیس ثیٍٛزی ثیٗ ز ٚثیٍٛزی خّٛیی دیچیس ٜقٛز.
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پیچیذى هَّای وَتاُ ٍ هتَعط:
ثیٍٛزی ٔٙبؾت ٔ ٛضا ا٘شربة وطز ٚ ٜیه زؾش ٛٔ ٝخسا وٙیس و ٝدبی ٝاـ یه ٔطثغ ٔؿشُیُ ثٛز ٚ ٜوٕی ثبضیىشط اظ ثّٙسی ثیٍٛزی ثبقس زض خٟز ػٕٛزی ث ٝدٛؾز ؾط ٔ ٛضا
قب٘ ٝوطز ٜثیٍٛزی ضا دكز ٘ٛن ٔ ٛلطاض زٞیس  ٛٔ ٚضا ث ٝنٛضر نبف ثذیچیس .زض حبِی و ٝزؾش ٛٔ ٝسب ضیك ٝنبف ٔی ٌیطیس ثیٍٛزی ضا ثب یه ٌیط ٜث ٝدبی ٝزؾش ٛٔ ٝثبثز
وٙیس.
ثطای ٔسَ دط ٔٞٛب ضا سطویجی ثچیٙیس یؼٙی:
ثبالی ؾط ث ٝظیط زَ ٚطف ثغُ ٌٛـ ػٕٛزی  ٚثمیٞٛٔ ٝب ض ٚث ٝض ٚدیچیسٔ ٜی ق٘ٛس.
تزط سدى:
ایٗ وبض ثبیس ٔحىٓ  ٚثس ٖٚيطث ٝث ٝدٛؾز  ٛٔ ٚثبقس ٚ .فطٞب ضا ث ٝقىُ زِرٛا ٜزضآٚضیس .ثطؼ ز٘سا٘ ٝزضقز ثطای ایٗ وبض ٔٙبؾت سط اؾز .ثطای حدٓ زازٖ ثٞٛٔ ٝب ثطؼ ضا
ث ٝػمت ثع٘یس ٞٛٔ ٚب ضا زض ضیك ٝدٛقف زٞیس.
اًَاع هذل ّای پیچیذى تا تیگَدی:
ثیٍٛزی فب٘شعی :اظ ثیٍٛزی ٞبی فب٘شعی ٔثُ ٔبغٚضٛٞ ،ن ،ز ٚلّ ٛثطای فطٚی ،ٛؾیٓ سّفٙی یب  Sاؾشفبزٔ ٜی قٛز .ثطای  ٕٝٞی ثیٍٛزی ٞبی فب٘شعی اثشسا سمؿیٓ ثٙسی ٔ ٛضا
ا٘دبْ زاز ٜالیٞ ٝبی ضیع  ٚزضقز ث ٝزِرٛا ٜخسا وطز ٚ ٜحبِز زٙٞسٔ ٜثُ ٔٛؼ یب غَ آغكش ٝوطز ٚ ٜزٚض ثیٍٛزی ٞب ثذیچیس  ٚثب سٛضی ٔحىٓ وطز ٜظیط ؾكٛاض والٞی لطاض
ٔی زٞیٓ.
عؾَار والّی:
ثطای ذكه وطزٖ  ٚفطْ زازٖ ثٞٛٔ ٝب ثؼس اظ دیچیسٖ و ٝزض ؾ ٝحطاضر ٌطْ  ٚؾطز ٔ ٚالیٓ زاضای سطٔٛؾشبر اؾزٞٛٔ .بی ظطیف اظ حطاضر وٓ ٞٛٔ ٚبی يریٓ اظ
حطاضر ظیبز.
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فز دادى هَ:
ٔٞٛب زاضای اسهبالر ٕ٘ىی ٞ ٚیسضٚغ٘ی زاض٘س و ٝوطاسیٗ ٔ ٛسغییط حبِز زٞس اسهبالر ثب حبِز خسیس  βوطاسیٗ چ ٝنبف  ٚچ ٝفط چٔ ٝػزاض حبِز ذٛز ضا ث ٝحبِز ذكه
حفظ وطز ٜدؽ اظ ضَٛثز دصیطی ث ٝذبَط ذبنیز ٞیػضٚؾىٛدیه ث ٝحبِز آِفبوطاسیٗ ثطٔی ٌطزز.
اًَاع هیشاهپلی:
ٔیعأذّی ثبظ :ثؼس اظ ثبظ وطزٖ ثیٍٛزی ٔٞٛب ثؿشٕ٘ ٝی قٛز  ٚاظ حبِز زٙٞسٙٔ ٜبؾت ٔ ٛاؾشفبزٔ ٜی قٛز.
ٔیعأذّی سّفیمی :سطویجی اظ ٔسَ ثبظ  ٚثؿش ٝاؾز.
ٔیعأذّی ثؿش( ٝقٙی :)ٖٛخٕغ وطزٖ  ٚثبثز وطزٖ ٔٞٛبی ثّٙس ث ٝفطْ ٞبی ٔشٛٙع
لَعیَى:
ِٛؾی ٖٛزض ا٘ٛاع ٔرشّف ثطای ٔٞٛبی ٔرشّف ٚخٛز زاضز اظ خّٕ ٝسمٛیشی ،حبِز زٙٞس ،ٜدبن وٙٙس ٜیب ضٍ٘ؿبغ وٙٙس.ٜ
زٚاْ قٙی ٖٛضا ثیكشط ٔی وٙس  ٚثؼس اظ آٖ ٘یع ضیعٞٛٔ ٜب ضا ثرٛثی خٕغ ٔی وٙس .ثطای ٔٞٛبی ظثط اظ ٔٛؼ ٞٛٔ ٚبی ٘طْ اظ غَ یب غَ اؾذطی اؾشفبزٔ ٜی وٙیٓ.
درعت وزدى هَّای تلٌذ:
ٔطاحُ ثیٍٛزی دیچیسٖ  ٚظیط ؾكٛاض ٌصاقشٗ ضا ا٘دبْ زاز ٜثؼس اظ آٖ ثیٍٛزی ٞب ضا ثبظ وطز ٜاؾذطی یب فیىؿبسٛض ضا ظز٘ ٚ ٜیٕی اظ فطٞب ضا ثب وف زض ثبالی ؾط خٕغ وطز ٜاِجشٝ
ثبیس ث ٝلطی ٝٙثٛزٖ ٙٔ ٚظ ٛثٛزٖ ٔٞٛب سٛخ ٝوٙیس.
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فصل 5
عؾَار وؾیذى
اًَاع هَّا:
ٔؼِٕٛی (٘طٔبَ) ٝ٘ :يریٓ ا٘س ٘٘ ٝبظن زض نٛضر اؾشفبز ٜاظ ٔٛاز قیٕیبیی ظثط ٔی ق٘ٛس.
يریٓ :ظیط  ٚوّفز ا٘س  ٚاٌط ذیّی وٛسب ٜق٘ٛس ؾید ؾید ٔی ق٘ٛس.
٘بظن٘ :طْ سط اظ ٔٞٛبی ٔؼِٕٛی ثب زیسٖ ٔی سٛاٖ خٙؽ آٖ ضا سكریم زاز  ٚلُط وٕی زاض٘س.
اتشار وار:
ؾكٛاض -اسٛٔ -ٛدیچ ثطلی -ا٘ٛاع قب٘ -ٝا٘ٛاع ثطؼ -ا٘ٛاع ِٛؾی -ٖٛقبٔذ -ٛؾطْ ٔ -ٛوّیذؽ -دیف ثٙس  ٚحِٝٛ
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ٔٛاز ٔهطفی لجُ  ٚثؼس اظ ؾكٛاض:
ٍیضگی ٍ هَاد هصزف

ًَع فیىغاتَر

ًَع فیىغاتَر

یا عزم
اؾذطی ٔالیٓ

ٍیضگی ٍ هَاد هصزف

یا عزم
چؿجٙسٌی وٕی زاضزف زض ثطاقی ٚ ًٙدٛـ

اظ ضٚغٗ ؾیّیىٞٛٔ ،ٖٛب ضا ٘طْ  ٚثطاق ،زضذكبٖٔ ،طست ٔی وٙس ٛٔ ٚ

ؾطْ

ثطای آضایف ٔٞٛبی قّٛؽ

ذٛض ٜضا ثُٛض ٔٛلز ٟٔبض ٔی وٙس.

اؾذطی ٔشٛؾٍ

ثب لسضر ثبالٍٟ٘ ،ساضی ٔ ٛثٔ ٝسر َٛال٘ی ث ٝحبِز

ثٞٛٔ ٝب خال  ٚزضذكٙسٌی ٔی زٞس ٔٙبؾت ٔٞٛبی ذكه  ٚظیط

اؾذطی لٛی

زِرٛاٜ

زض ا٘ٛاع اؾذطی  ٚغَ ٔبیغ غّیظ ػطئ ٝی قٛز.

ٚاوؽ

ٍٟ٘ساضی ٔشٛؾٍ ،ثطای سثجیز  ٚوٙشطَ ٔ ٛثؼس اظ
وطْ ٔٛ

ؾكٛاض ثطای آضایف قّٛؽ ٔٙبؾت ٔی ثبقس

غَ

رٍػ ّای تمغین تٌذی
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ثطای ثطاقیٔ ٚ ًٙیعأذّی ٔٞٛب ضا ث ٝا٘ٛاع ٔرشّف ثؿش ٝث ٝدطدكشی ٔ ٛسمؿیٓ ٔی وٙیٓ وٞ ٝط چ ٝدطدكز سط ثبقس سمؿیٓ ثٙسی ثیكشط ٔی قٛزٞٛٔ .ب ضا  4سبیی  5سبیی ثهٛضر
ٔٛضة ،ػٕٛزی ،افمی سمؿیٓ ٔی وٙیٓ.
سمؿیٓ ثٙسی  6سبیی :لؿٕز چشطی ،دّٟٛی ضاؾز  ٚچخٔ ،طوع ؾط ،دؽ ؾط ،دكز ؾط
آٔبز ٜؾبظی ٔكشطی  ٚضٚـ ٞبی ذكه وطزٖ ضیك ٚ ٛٔ ٝفیىؽ وطزٖ ٔٞٛب ثؼس اظ ؾكٛاض:
ثطاقی ًٙوطزٖ :ثٔ ٝؼٙی فطْ زازٖ  ٚحبِز زازٖ ثٞٛٔ ٝب ثٛؾیّ ٝاثعاض ٌطٔب ظا (ؾكٛاض) ٔی ثبقس.
اثشسا قبٔذٛی ٔٙبؾت ؾط ضا ظز ٚ ٜؾط ضا ثكٛئیس .اظ ِٛؾی ٖٛحبِز زٙٞسٔ ٜرهٛل ٔ ٛاؾشفبز ٜوٙیس.
ثب سٛخ ٝثٔ ٝسَ سمؿیٓ ثٙسی وطز ٚ ٜاظ دكز ؾط اِٚیٗ الی ٝضا دبییٗ ضیرش ٚ ٝؾكٛاض ضا ا٘دبْ زٞیس .الیٞ ٝب ضا ٘بظن ثطزاضیس فبنّ ٝؾكٛاض اظ دٛؾز  ٚضیك ٛٔ ٝضا حفظ وطزٜ
وٕی ثطؼ ضا ث ٝحبِز ٌطز ثذیچب٘یس  ٚسب ؾطز قسٖ نجط وٙیس .آذط وبض اظ فیىؿبسٛض اؾشفبز ٜوٙیس.
عؾَار هَّای وَتاُ:
اثشسا قبٔذ ٛوطزٖ ٔٞٛب  ٚثؼس اظ آٖ ِٛؾیٔ ٖٛرهٛل  ٚسمؿیٓ ثٙسی وٙیس فمٍ ثطؼ ٔشٙبؾت ؾبیع ٔٞٛب ضا ا٘شربة وٙیس ثطؼ ٌطز ضیع ٔٙبؾت سطیٗ ثطؼ اؾز.
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ًحَُ حالت دادى تِ ریؾِ ٍ عالِ هَ:
اظ ثطؼ ٔشٛؾٍ زض ظیط ضیك ٛٔ ٝثب ظاٚی 180 ٝزضخ ٝاؾشفبز ٜوٙیس سب ذكه قٛز/
اًَاع هذل ّای هختلف تزای هَّای وَتاُ:
سٛؾٍ اٍ٘كشبٖ  ٚؾكٛاض ثب ثبال ٍ٘ ٝزاقشٗ ٔٞٛب ث ٝآٟ٘ب فطْ زٞیس ؾذؽ اظ ثطؼ اؾشفبز ٜوٙیس  ٚسب ذكه قسٖ ٔٞٛب ث ٝوبض ذٛز ازأ ٝزٞیس .حطوز ثطؼ ٌطز زض ثطاقیًٙ
ػٕٛزی ،خٙبلی ،افمیٛٔ ،ضة ٔی ثبقس.
ًحَُ صاف وزدى هَّای وَتاُ ،ستز ٍ هجعذ:
اظ اس ٚ ٛؾكٛاض ثطای ایٗ وبض اؾشفبز ٜوٙیس اِجش ٝزِیُ ایٙى ٝثب ؾكٛاض ٔی سٛا٘یس ایٗ وبض ضا ا٘دبْ زٞیس ث ٝػّز سغییط خسی ضٚی ؾبذشبض ٔ ٛو٘ ٝطٔی ٔ( ٛاسهبَ ثیٗ ٞیسضٚغٖ ٚ
ظ٘دیطٞ ٜبی ٕ٘ىی) قىؿش ٝقس ٚ ٜوطاسیٗ ثّٙس قس ٜاظ حبِز آِفب ث ٝثشب سغییط قىُ ٔی زٞس.
ًحَُ تزاؽیٌگ هَّای هجعذ:
ثٞٛٔ ٝب ؾطْ ظز ٚ ٜؾذؽ ثب یه ثطؼ ٘طْ أب ٔحىٓ اظ ضیك ٝسب ٘ٛن ٔ ٛضا ثهٛضسی و ٝؾكٛاض ضٚی ثطؼ ٔبیُ اؾز ؾكٛاض ثىكیس .وبض ٞط زؾش ٝضا ث ٝآضأی زض حبِی وٝ
سٕطوع ضٚی ٘ٛن ٔٞٛبؾز ث ٝدبیبٖ ثطؾب٘یس.
٘ٛن وٙبضٞ ٜب ضا ُِیف وٙیس سب ثیف اظ حس ثطٍ٘طز٘س .ثطای حدٓ ثٞٛٔ ٝبی سبج ؾط ثطؼ ضا ذالف خٟز آضایف ٔ ٛحطوز زٞیس  ٚاظ ثٛـ اؾشفبز ٜوٙیس .ثٞٛٔ ٝبی ٔدؼس
٘طْ وٙٙس ٚ ٜؾطْ ٔغعی ثع٘یس.
ًحَُ حالت دادى تِ هَّای لخت:
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ثب ثطؼ ضیع ٔ ٚشٛؾٍ ٔٞٛب ضا ث ٝحبِز ض ٚیب ِ ِٝٛای فطْ زٞیس.

اًجام عؾَار هَی تلٌذ:
اظ ثطؼ سرز ٌ ٚطز ثعضي اؾشفبز ٜوٙیسٔ .سَ ٞبی الی ٝالیٛٔ ٝج زاضٔ ،شٛؾٍ ضا ثب ثطؼ ٌطز ٔٙحٙی ٌ ٚطز ٔؼِٕٛی ؾكٛاض وٙیس.
حالت دادى ریؾِ ٍ عالِ هَ:
اظ ظاٚی 180 ٝزضخ ٚ ٝسىٙیه دٛـ ٕٞ ٚچٙیٗ ثطؼ ضا ظیط ٔ ٛثٍیطیس  ٚض ٚث ٝثبال ثطز ٜسب ضیكِ ٛٔ ٝیفز یب ثّٙس قٛز .ثطای نبف وطزٖ اظ ز ٚثطؼ ثعضي  ٓٞظٔبٖ اؾشفبزٜ
وٙیس.
حالت دادى تِ سیز یا رٍ:
اثشسا ضیك ٝضا ذكه ٕ٘بئیس ؾذؽ ثطؼ ضا ضٚی ٘ٛن ٔ ٛثچطذب٘یس  ٚدؽ اظ ٔىث وبفی ث ٝآضأی ضٞب وٙیس .ثطای ث ٝظیط ثطزٖ ٘ٛن ٔٞٛب ،ثطؼ ضا ث ٝظیط ثذیچب٘یس ٔ ٚىث
وطز ٚ ٜضٞب وٙیس  ٚفیىؿبسٛض ثع٘یس.
خؾه وزدى هَ تا اًگؾتاى:
آة ايبفی ٔ ٛضا ٌطفش ٚ ٝاٍ٘كشبٖ ضا ثیٗ ٔ ٛحطوز زٞیس ٞٛٔ ٚب ضا ثّٙس وطز ٜثَ ٝطف ثبال ٍ٘ ٝزاقش ٚ ٝحطاضر ؾكٛاض ضا ث ٝؾٕز زؾز ثٍیطیس  ٚذكه وٙیس.
خؾه وزدى ریؾِ:
اظ ثطؼ چٛثی  ٚثب اٍ٘كشبٖ ایٗ وبض ضا ا٘دبْ زٞیس.
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خؾه وزدى عالِ:
اظ ثطؼ ٌطز  ٚثعضي زض ظیط لؿٕز ٞبی ٔ ٚ ٛحطاضر ؾكٛاض اؾشفبز ٜوٙیس.
حالت دادى تِ ریؾِ:
ٔٞٛب ضا ذالف خٟز ٔ ٛزٚض اظ دؿز حبِز زٞیس.
اتشار وار:
زض ا٘ٛاع ٔرشّف ،زاضای ؾطػز ،حطاضر  ٚلبثّیز سٙظیٓ ثٛزٛ٘ ٚ ٜع ؾجه آٖ ٔٙبؾت اؾز

ؾكٛاض زؾشی:

ٔشٕطوع وٙٙس ٜحطاضر
ؾطؾكٛاض:

درف وطزٖ حطاضر

زیفیٛظض (حطاضر درف وٗ):

ٔطست وطزٖ ٔٞٛب زض ؾبیعٞبی ٔرشّف  ٚخٙؽ ٞبی ٔشفبٚر

ا٘ٛع ثطؼ ٞب:
ًام ٍ وارتزد تزط:
سرز فّعی

ثطای ٔٞٛبی ثّٙس ٔ ٚؼِٕٛی

٘یٓ ٌطز دالؾشیىی

ٔٞٛبی نبف

سرز ٔٛیی

ثطای ٔٞٛبی ٘بظن  ٚوٓ دكز

ٌطز فّعی

ا٘ٛاع ٔٛ

سرز چٛثی

ثّٙس ٔ ٚؼِٕٛی ثب دٛؾز حؿبؼ

ٌطز دالؾشیىی

ا٘ٛاع ٔٛ

سرز دالؾشیىی

ٔؼِٕٛی  ٚثّٙس

ظثط

وٙشطَ ٔٞٛب

ٌطز ٔٛیی

ٔدؼس

٘طْ

حبِز زازٖ ٔٛ
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لذرت ٍ وارایی تاد گزم ٍ عزد عؾَار:
ثبز ٌطْ :ثطای ذكه وطزٖ ٔٞٛب

ثبز ؾطز :ؾطز وطزٖ ؾطیؼشط وّیس إِٙز ضا ذبٔٛـ

ًىات تزاؽیٌه وزدى:
ٔٞٛب چطة ٘جبقس  3 ٚسب  5ؾب٘شی ٔشط ؾكٛاض ضا ثب ٔٛی ؾط فبنّ ٝزٞیس.
ثطای ذكه وطزٖ اظ ثبز ٌطْ  ٚؾٕز ثطؼ ٘ ٝضٚی دٛؾز ؾط اؾشفبز ٜوٙیس -دٛؾز  ٚضیك ٝوبٔالً ذكه ثبقس.
هَاج وزدى هَّای تلٌذ:
ثب اؾشفبز ٜاظ حطاضر  ٚاٍ٘كشبٖ یب وّیذؽ ا٘جطی
ثب اٍ٘كشبٖ ٔحُ ٔٛج ضا ٔ كرم وطزٞٛٔ ٚ ٜب ضا ثَ ٝطف اِٚیٗ ٔٛخی و ٝلؿٕز ثطخؿش ٝاؾز ثجطیس  ٚثب قب٘ ٝزض خٟز ٔربِف لطاض زٞیس  ٚؾذؽ ٔٛج ثؼسی ثٕٞ ٝیٗ ٔٛٙاَ
ث ٝخبی اٍ٘كز اظ ٌیط ٜا٘جطی ٔ ٓٞی سٛاٖ اؾشفبزٕٛ٘ ٜز.
هَج دار وزدى تا پالن:
ایٗ وب ضا ضٚی سٕبْ یب لؿٕشی اظ ؾط ثب دطؼ وطزٖ زؾشٍب ٜاظ ضیك ٝسب ٘ٛن ٔ ٛا٘دبْ زٞیس.
خؾه وزدى ٍ فزم دّی هَّا تا دیغپاًغز:

ثٞٛٔ ٝبی ذیؽ  ٓ٘ ٚزاض و ٝآة ايبف ٝاـ ٌطفش ٝقسٛٔ ٜؼ ثع٘یس ٚ
حطاضر درف وٗ ؾكٛاض ضا ٘هت وطزٞٛٔ ٚ ٜب ضا ثهٛضر زٚضا٘ی فط وٙیس.
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فصل ؽؾن:
فزم دّی هَ تا اتَ ٍ هَ پیچ
اسٛی ثطلیٚ :ؾیّ ٝای اِىشطیىی ثطای نبف  ٚثس ٖٚحبِز وطزٖ ٔٞٛب

ٔٛدیچ ثطلیٚ :ؾیّ ٝای اِىشطیىی ثطای ٔدؼس  ٚفط وطزٖ ٔٞٛب
اًَاع هَ پیچ
ٔ ٛدیچ  2وبض ٜحطف ٝای ثب ثطؼ دالؾشیىی  ٚدبی ٝفّعی (ٔٞٛبی ٔدؼس  ٚفطفطی)

اًَاع اتَ هَ
ؾطأیىی حطف ٝای

ٔ ٛدیچ ثربض حطف ٝای ثب دبی ٝفّع (ٔٞٛبی ٔدؼس  ٚفطفطی)
ٔ ٛدیچ حطف ٝای ز ٚوبض ٜثب دبی ٝفّع (ثطای حبِز ٞبی ٔرشّف)

ؾطأیىی چٙس وبضٜ

ث ٝنٛضر ٚیٛ

ؾطأیىی ٌطز  ٚسرز ز ٚوبضٜ
اس ٛٔ ٛزض ؾبیع ٔرشّف
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اعتفادُ اس هَ پیچ:
اثشسا ٔٞٛب ضا زٚض اؾشٛا٘ ٝفّعی دیچیس ٜدؽ اظ ثؿشٗ ٌیط ٜثٞٛٔ ٝب قىُ زٞیس ثؼس اظ ٔٛاز حبِز زٙٞس ٜاؾشفبز ٜوٙیس.

وارتزد هَ پیچ پظ اس تزاؽیٌگ:
ٔٞٛب ضا ثطای ثطاقی ًٙالی ٝالی ٝوٙیس  ٚالیٞ ٝبی قؼبػی ضا ثٛؾیّ ٛٔ ٝدیچ زض لؿٕز ا٘جط ٔٛدیچ زض ٘بحیٛ٘ ٝن ٔ ٛفط وٙیس .ث ٝدٛؾز ؾط ٘عزیه ٘ىٙیس  ٚث ٝآضأی ٔٞٛب ضا
زضآٚضیس  ٚاؾذطی ضٚی اٟ٘ب ثع٘یس سب ذٛة فیىؽ ق٘ٛس  ٚثب ؾٙدبق حبِز زٞیس.
ًىات:
ٛٔ -1دیچ ضا یىٛٙاذز ٍ٘ ٝزاقش ٝحطوز ٘سٞیس سب ٔٞٛب ؾُط ٘رٛض٘س.
 -2لؿٕز ٞب ضا ث ٝیه ا٘ساظ ٜا٘شربة وٙیس.
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ٞ -3یچ ٌٔ ٝ٘ٛبز ٜای لجُ اظ اؾشفبز ٜثٞٛٔ ٝب ٘ع٘یس فمٍ ثؼس اظ اؾشفبزٜ
 -4ضٚی ٔٞٛبی آؾیت زیس ٜضً٘ قس ٜاؾشفبز٘ ٜىٙیس.
اعتفادُ اس اتَ هَ:

ٔٞٛب ضا زض اسٌ ٛصاقش ٝاظ ضیك ٝدؽ اظ ٔىث وبفی ث ٝآضأی سب ٘ٛن ٔٞٛب ثىكیس ؾذؽ ٔ ٛضا ثیط ٖٚآٚضز ٚ ٜزض خٟز ٞبی ٔرشّف اؾشفبز ٜوٙیس.
وارتزد اتَ پظ اس تزاؽیٌگ:
اٌط ٔی ذٛاٞیس ٔٞٛب ذیّی ٘طْ ِ ٚرز  ٚنبف ق٘ٛس ثؼس اظ ؾكٛاض اؾشفبز ٜوٙیس.
ثطای قٙیٟ٘ٛبی والؾیهٛ٘ ،ػی فط دیچی ثب اسٛی ٘بظن و ٝقب٘٘ ٝساقش ٝثبقس ثب حطوبر زِرٛا ٜث ٛٔ ٝفطْ زٞیس.
تىٌیه ّای صاف وزدى هَلت هَّای فز:
 -1ثطاقی -2 ًٙاس ٛوطزٖ الی ٝالیٞٛٔ ٝب ٞٛٔ -3بی ٔدؼس  ٚوٛسب ٜضا ث ٝحبِز  Fashionنبف وٙیس.
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اعتفادُ اس هَاد ٌّگام اتَی هَ:
اظ ؾطْ ٚلشی ٔٞٛب ٘ٓ زاض اؾز اؾشفبز ٜوطز ٚ ٜثؼس اس ٛثىكیس ٞ .یچ خبی ؾط سٛلف ٘ىٙیس  2 ٚاِی ٔ 3طسج ٝزض ٞط الی ٝسىطاض وٙیس.
اظ اسٛی فب٘شعی (لّجی  ٚؾشبض ٜای) اظ ٚاوؽ یب غَ اؾشفبز ٜوٙیس.
هذلْای هختلف اتَ:
سرز قب٘ ٝزاضِ :رز وطزٖ ثؼس اظ ؾكٛاض
سرز ثس ٖٚقب٘ : ٝثٛوُ وبغصی
اس ٛثربض :ثطای ٔٞٛبی آؾیت زیس ٚ ٜذكه
اسٛی ٌطز :ثطای فطْ زازٖ  ٚفط دیچ
ٚی :ٛسعئیٗ ٔ ٛث ٝحبِز ٚی( ٛث ٝحبِز دطؼ یب فكبض)
اسٛی ٘بظن :ؾید ؾید وطزٖ
ثعضي سرز :نبف وطزٖ ٔٞٛبی ِرز
ثؼس اظ اس ٛوكیسٖ اظ ٔسَ ٞبی ٘یٓ ثٛوُ٘ -یٕ ٝنبف ِ ٚرز یب ٔٛی ايبف -ٝؾید ؾید اؾشفبز ٜوٙیس.
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فصل ّفتن
آرایؼ هَ (ؽٌیَى)
اؽىال ٌّذعی صَرت
ثیًی

ؽىل

خصَصیت
 3لؿٕز ٔؿبٚی وٞ ٝط لؿٕز یه ؾ ْٛاظ وُ زضاظی چٟط ٜضا سكىیُ ٔی زٞس .دیكب٘ی
د ٟٗسط اظ چب٘ ٚ ٝذٍ ٌ ٝ٘ٛثب ا٘حٙبی وٕی ث ٝفه ٚنُ  ٚفه ثب ٔالیٕز ث ٝچب٘ٚ ٝنُ
اؾز .اظ َطف ػٕٛزی  5 ٓٞلیٕز وٞ ٝط لؿٕز اظ وُ دٟٙب ضا زاضز.

ٔطثغ

ظاٚی ٝزاض ،فه  ٚدیكب٘ی ٚؾیغ  ٚظاٚی ٝزاض ،نٛضر چبق  ٚسٛدط  ٌٝ٘ٛ ٚدٔ ٚ ٟٗؿُح

ٔؿشُیُ

ظاٚی ٝزاض ؾ ٝلؿٕز ثّٙسسط اظ ٔؼٕ ،َٛدیكب٘ی  ٚچب٘ ٝثّٙسسط ٌٞ ٝ٘ٛب نبف  ٚفط ٚضفشٝ

ٔثّث ٚاغٌٖٛ

دیكب٘ی د ٟٗچب٘ ٝثبضیه ٌ ٝ٘ٛثطخؿش ٝاظ ؾ ٝلؿٕز دیكب٘ی  ٚثیٙی ٔؿبٚی  ٚلؿٕز چب٘ٝ
ثّٙسسط اظ ز ٚلؿٕز زیٍط

ٌطز

دیكب٘ی ،ٌٝ٘ٛ ،چب٘ ٝثب  ٓٞیه زایط ٜضا سكىیُ زاز ٚ ََٛ ٚ ٜػطو ٔؿبٚی ثب ٌ ٝ٘ٛدط ٚ
نٛضر چبق ٔ ٚؿُح
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ٌالثی

دیكب٘ی ثبضیه چب٘ ٚ ٝفه د ٚ ٟٗظاٚی ٝزاض

لّجی

دیكب٘ی ػطیى  ٚچب٘ ٚ ٝفه ثبضیه

فطْ ؾط :قیٙی ٖٛثبیس ثب فطْ ؾط  ٚخبْ چٟطٕٞ ٜب ًٙٞثبقس.
ؾط ثیًی :ایس ٜآَ ٙٔ ٚبؾت ثطای ٞط قٙی٘ٛی
ؾط وكیس ٜیب زضاظٔ :سَ ٞبیی و ٝثبالی ؾط دٛـ ٘ساضز اؾشفبز ٜوٙیس اَطاف ؾط ضا دطدكز وٙیس  ٚچشطی  ٓٞاؾشفبز ٜوٙیس.
ؾط ٌطز  ٚثعضي :خّٛی ؾط ثبال  ٚثبالی ؾط دٛـ زاض اَطاف ؾط وٓ دكز
ؾط ثبضیه  ٚدكز ذٛاثیس( ٜنبف) :دكز ؾط ثطخؿش ٝقٛز.
سبج ؾط نبف :سبج ؾط ثطخؿش ٝقٛز.
دؽ ؾط ثطخؿش ٚ ٝدكز ؾط فط ٚضفش :ٝثبالی ؾط ثطخؿش ٝسط آضایف قٛز.
ثبالی ؾط ذٛاثیس :ٜثبالی ؾط ثطخؿش ٝسط قٛز.
ؾط وٛچه :سٕبْ ؾط خؿش ٝقٛز.
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تٌاعة تیي هذل هَّا ٍ صَرت ٍ گزدى:
قیٙی ٖٛثبیس ٔٙبؾت ؾٗ  ٚقرهیز افطاز ثبقس .قٙیٙٔ ٖٛبؾت ثطای ٞط فطز سكریم زاز ٜقٛز ثطای وٛزوبٖ ٚلز ظیبزی نطف قٛز .ثطای ذب٘ٓ ٞبی خٛاٖ اظ ٔسَ ٞبی ضٚظ
 ٚفكٗ ٔ ٚسَ ٞبیی و ٝاَطاف نٛضر ضیرشٔ ٝی ق٘ٛس ثبقس ٔ ٚسَ ٞبی ثبفز ثب ٞیطاوؿشٙكٗ ٔ ٚ ٛايبف ٝوطزٖ ا٘ٛاع ٔٙٔ ٛبؾت اؾز .ثطای ذب٘ٓ ٞبی ٔیبٖ ؾبَ اظ قٙیٖٛ
ٞبی ٔدّؿی ،ثٛوؽ ٞب  ٚقٙیٟ٘ٛبی ٔطست وٙٔ ٝبؾت قرهیز ٔ ٚسَ ِجبؼ  ٚچٟط ٜثبقس اؾشفبز ٜوٙیس.
ًحَُ اًتخاب ؽٌیَى تا ًَع هَ:
ٔٞٛبی ٘بؾبِٓ زاضای ثبفز يؼیف :اظ ٔٛی ٔهٛٙػی ٕٞطا ٜقٙی ٖٛاؾشفبز ٜقٛز.
ٔٞٛبی وٓ دكز ٘ ٚبظن  ٚظطیف :دٛـ فطاٚاٖٛٔ ،از ؾفز وٙٙس ،ٜدطدكز وٙٙسٜ
ٔٞٛبی فط ٔ ٚدؼس  ٚظثط :اثشسا ؾكٛاض  ٚاس ٛؾذؽ ٔسِٟبی ثؿش ٝیب قّٛؽ ثطای وٙشطَ اظ اؾذطی ،غَ ،وطْ
ًحَُ اًتخاب جلَی هَ هتٌاعة تا چْزُ:
ؾط زضاظ (وكیس :)ٜزَ ٚطف قمیم ٝثطخؿش ٝسط  ٚدٛـ زاض  ٚاظ فطق چشطی یب وح سب ظیط اثطٔ ٚسِی و ٝػطو چٟط ٜضا ظیبز وٙس.
ؾطٌطز :زض ثبالی ؾط ،زَ ٚطف قمیم ٝثبال وكیس ٜقس ٜوٙبض نٛضر چٙس سبض ٔ ٛضیرش ٝقٛز.
ٌطزٖ ثّٙس :اظ ٔسَ ٞبی ثبظ اَطاف نٛضر
ٌطزٖ وٛسب :ٜلؿٕز دكز  ٚثبالی ؾط خٕغ قٛز.
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اًَاع فزق
فطق ٚؾٍ:

ثب قب٘ٚ ٝؾٍ چشطی ضا ثبظ وٙیس (ثطای نٛضسٟبی ثیًی)

فطق وح:

اظ َطف چخ یب ضاقز قب٘ ٝضا ثىكیس (دیكب٘ی د )ٟٗچٟطٌ ٜطزٔ ،طثغ ،لّت

فطق دٛقیس:ٜ

خّٛی ؾط دٛـ زاز ٚ ٜضٚی دٛـ ٞب نبف قٛز (دیكب٘ی وٛسب)ٜ

فطق اضیخ:

(ثطای نٛضسٟبی ٔطثغ ٌ ٚطز)

ثبفز خّٛی ؾط:

ثطای افطاز اؾذطر  ٚچٟط ٜظطیف (ثبفز ظیط ثطخؿش ٚ ٝثبفز ض ٚوٓ حدٓ)

اعتفادُ اس ٍعایل:
ثیٍٛزی ٞب ٛٔ ٚدیچ ٞب  ٚاسٞٛب  ٚؾكٛاض وٕه ثعضٌی ثطای قٙیٔ ٖٛحؿٛة ٔی ق٘ٛس.
اًَاع ؽٌیَى:
ٔسَ سطویجی :چٙس سىٙیىسض یه ٔسَ ٔٔ ٛثُ خٕغ وطزٖ لؿٕشی اظ ٔٞٛبی دیچیس ٜقس ،ٜسطویت ؾید ؾید  ٚوٛثُ ٚ ٌُ ،فط ،ثبفز  ٚدٛـ ،ا٘ٛاع ٔسِٟبی قّٛؽ
تزویة هذل هَ فز یا هذل ّای تغتِ:
ضٚـ ا :َٚدؽ اظ ثیٍٛزی ثؿشٗ ٔٞٛب ضا ثبظ وطز ٜلؿٕز ٞبیی ضا و ٝثبظ٘س ؾكٛاض ثىكیس  ٚلؿٕز ٞبیی ضا ثب فیىؽ سٛض خٕغ وٙیس.
ضٚـ زٞٛٔ :ْٚبی فط ضا ثب وف ثؿش ٚ ٝغَ ثع٘یس  ٚثب ؾٙدبق فیىؽ وٙیس.
ضٚـ ؾٞٛٔ :ْٛب ضا ثب وف ثؿش ٚ ٝثب ٔٛدیچ لؿٕشی اظ ٔٞٛب ضا فط زٞیس.
ضٚـ چٟبضْٞٛٔ :ب ضا ثب وف ثؿش ٚ ٝثیٍٛزی ثذیچیس دؽ اظ ذكه وطزٖ آٟ٘ب ضا ثبظ وطزٔ ٚ ٜسَ زِرٛا ٜزضؾز وٙیس.
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ؽٌیَى هَّای پزپؾت ٍ ٍسدار:
٘ -1طْ وٙٙس ٚ ٜقبٔذ -2 ٛثیٍٛزی زضقز  -3ؾكٛاض
ًىتِ٘ :جبیس لؿٕشی اظ ٔ ٛضا ثبظ ثٍصاضیس  ٚاظ فیىؿبسٛض ظیبز اؾشفبز٘ ٜىٙیس ٞٛٔ ٚب ضا ذٛة ثب اس ٛنبف وٙیس ٔ ٚسَ زِرٛا ٜضا ثجٙسیس.
اتشار وار:

هَاد هصزفی:

ؾٙدبق :ثطای فیىؽ وطزٖ ٔٛ

غَ :ثطای زٚاْ ثیكشط  ٓٞلجُ  ٓٞ ٚثؼس قٙیٖٛ

ؾٙدبق ٔٛیی :ثطای ٍ٘ ٝزاقشٗ ظبٞطی

ٚاوؽ یب وطْ :ثطای ٌطفشٗ ٚظ  ٚنبف وطزٖ  ٚزضذكٙسٌی

ؾٙدبق سعئیٙی :ثطای سعئیٗ

ٔٛؼ :ثطای ٔیعأذّی  ٚؾكٛاض

قب٘ ٝدٛـ زاض  ٚزْ زاض :ثطای حدیٓ وطزٖ ٔٛ

چؿت :زض آذط وبض ثطای زٚاْ  ٚفیىؽ وطزٖ  ٚثبثز ٔب٘سٖ

وف لیُب٘ی :ثطای خٕغ وطزٖ  ٚثؿشٗ
دٛـ زازٖ :یه الی ٝضا ثب ظاٚیٙٔ ٝبؾت زضؾز ٌطفش ٚ ٝلؿٕز ضیك ٝضا ثَ ٝطف ضیك ٝفكبض زٞیس.
قٙی ٖٛدبی :ٝلجُ اظ سٕبْ قٙیٞ ٖٛب ٔٞٛب ضا ثب قبٔذ٘ ٚ ٛطْ وٙٙس ٜقؿشك ٛزٞیس  ٚؾكٛاض ثىكیس.
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اًَاع هذل ّای گل:

لؿٕز چشطی ضا خسا وطز ٚ ٜثمیٞٛٔ ٝب ضا ثب وف خٕغ وٙیس  ٚث ٝسؼساز ٌّجطي ٞب سمؿیٓ وٙیس لؿٕز ا٘شٟب ضا وٕی دٛـ زاز ٚ ٜخٕغ وٙیس ث ٝحبِز ثٛوُ  ٚفیىؿبسٛض ثع٘یس.
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هذل پاپیَى:

اظ ضیك ٝسب ٘ٛن ٔ ٛضا دٛـ زاز ٚ ٜضٚـ دٛقٟب ضا نبف وٙیس ؾذؽ فیىؿبسٛض ظزٞ ٚ ٜط لؿٕز ضا سب وٙیس  ٚثَ ٝطف ؾط ثجطیس  ٚثب ؾٙدبق ثعضي ٔحُ ثٛوٟب ضا اظ زاذُ
فیىؽ ٕ٘بئیس.
هذل خیار:
ٔٞٛب ضا ز ٚدٛـ زٞیس ث ٝؾٕشی وٞٛٔ ٝب زض آٖ لؿٕز زضؾز ٔی ق٘ٛس  ٚضٚی دٛـ ٞب ضا نبف وٙیس ثب ؾٙدبق ؾط ٔٙبؾت اظ لؿٕز دبئیٗ ٌطزٖ سب ثبالی ؾط ضٚی ظٔیٛٔ ٝٙ
ؾٙدبق ثع٘یس.
حبال ٔٞٛب ضا زض زؾز ٌطفش ٝثس ٖٚآ٘ى ٝدبیٞٛٔ ٝب ث ٓٞ ٝثرٛضز قهز ذٛز ضا ضٚی ؾٙدبق ثٍصاضیس  ٛٔ ٚضا زٚض آٖ سبة زٞیس ؾٙدبق ٞب ضا َٛضی ثع٘یس و ٝزیس٘ ٜكٛز.
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ؽٌیَى تا اتشار:
(چٛة ،اؾفٙحٛٔ ،یی)

چٛة ثطای قٙیٞ ٖٛبی ٔٞٛبی دطدكز  ٚثّٙس ثطای وٕشط ظٔبٖ ثطزٖ اؾشفبزٔ ٜی قٛز.
دطٚسع اؾفٙح لبثُ ا٘ؼُبف اؾز و ٝثطای ثطخؿش ٝوطزٖ قٙی ٖٛاؾشفبزٔ ٜی قٛز .ا٘ٛاع آٖٞ ،الِیٔ ،رطَٚی ،اؾشٛا٘ ٝای ،وط ٜسٛض ٘بٔطئی زض ضً٘  ٚؾبیع ٔرشّف و ٝضیعٜ
ٔٞٛب ضا خٕغ وطز ٚ ٜثطای قٙیٞ ٖٛبی فب٘شعی  ٚضاحز حبِز ٌطفشٗ ٔ ٛاؾشفبز ٜوٙیس.

51

آرایشگر موی زنانه

واحذ طرح و برنامه های دریس اداره کل آموزش فین و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری
ؽٌیَى تا چَب:

ٔٞٛب ضا ث ٝسؼساز ثب وف ثؿش ٚ ٝثؿش ٝثٔ ٝسَ ٔ ٛاظ  1سب  4چٛة اؾشفبز ٜوٙیس چٛة ضا زاذُ ٔ ٛفط ٚوٙیس (حبِز يطثسضی) ٔٞٛب ضا ث ٝالیٞ ٝبی ضیع  ٚزضقز سمؿیٓ وطزٚ ٜ
ٔمساض وٕی غَ ٚ ٚاوؽ ثع٘یس سب ضیعٞٛٔ ٜب ٌطفش ٝقٛز ٚ .زٚض چٛة ثذیچیس  ٚثب ؾٙدبق فیىؽ وٙیس  ٚثٍصاضیس سب فیىؿبسٛض ذكه قٛز  ٚچٛة ٞب ضا ثیط ٖٚثىكیس.
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ؽٌیَى تا هَی اضافِ:
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ٔ ٓٞی سٛا٘یس ثٞٛٔ ٝبی ٔكشطی ايبف ٝوٙیس ٔ ٓٞثُ دطٚسع فمٍ ثطای ثطخؿش ٝوطزٖ زاذُ ٔٞٛب لطاض زٞیس.
اِجش ٝثبیس ٔٞٛبی َجیؼی ذٛز ٔسَ ضا دٛـ زازٞٛٔ ٚ ٜب ضا الث ٝالی دٛـ ٞب ثىبض ثجطیس.
ؽٌیَى تا پزٍتش دایزُ ای:
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ٔٞٛب ضا ثبالی یط دٛـ زاز ٜدطٚسع ضا ٘هت وطزٞٛٔ ٜب ضا ضٚی آٖ ٌصاقش ٝثب وف ثجٙسیس ؾذؽ ٔٞٛب ضا ث ٝحبِز زِرٛا ٜضٚی آٖ ثبثز وٙیس.

ؽٌیَى تا پزتش ؽلٌگی:
ٔٞٛب ضا زْ اؾجی ثجٙسیس الیٞ ٝب ضا ث ٝغَ آغكش ٝوطز ٜزٚض دطٚسع ثذیچیس.
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ؽٌیَى تا تَر (هذل عزتی)
الیٞ ٝب ضا دٛـ زاز ٚ ٜث ٝسؼساز زِرٛا ٜثب وف ثؿش ٚ ٝزض سٛض ثبثز وٙیس  ٚفیىؿبسٛض ثع٘یس ؾذؽ زض ٔسَ زِرٛا ٜثىبض ثجطیس.
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ؽٌیَى هَّای تلٌذ:
ثغُ ٌٛقٟب ضا خسا ٕ٘ٛز ٜوُ ٔ ٛضا خٕغ وٙیس ظیطا آٖ دطٚسع ظز ٚ ٜدٛـ زاز ٜزض سٛض ٘بٔطئی ثبالی وف فیىؽ ٔی وٙیٓ.

لؿٕز خّٛیی ضا الی ٝالی ٝضٚی دطٚسع ٔی ثطیٓ  ٚثب ؾٙدبق حبِز ٔی زٞیٓ.

57

آرایشگر موی زنانه

واحذ طرح و برنامه های دریس اداره کل آموزش فین و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری
فصل ّؾتن:

اضافِ وزدى هَ تِ عز (ّیزاوغتٌؾي ٍ دٍخت هَ)
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اتشار وار:
زؾشٍبٞ ٜیطاوؿشٙكٗ :ثطای اوؿشٙكٗ ثب چؿت حطاضسی (ثطلی زاضای ػبیك ثٙسی ثطای ايبف ٝوطزٖ ٔ)ٛ
چؿت حطاضسی :زاذُ زؾشٍبٔ ٜرهٛل ٌصاقش ٝدؽ اظ شٚة قسٖ اؾشفبزٔ ٜی قٛز.
ا٘ٛاع ٔٞٛٔ :ٛبی ٔشطی ،زؾش ٝای ثب چؿت لبقمی  ٚؾٛظ٘ی ،زؾش ٝای ثب چؿت ٘ٛاضی  ٚز ٚؾط ثبظ
لالة :ثطای ٘هت ٔٞٛب
ٟٔط :ٜثطای ٔحىٓ وطزٖ ٔٞٛب
ا٘جطزؾز :ثطای ؾفز وطزٖ ٟٔطٞ ٜب
وّیذؽ :ثطای سمؿیٓ ثٙسی
لیچی :ثطای ثطیسٖ ٔٞٛب ث ٝؾبیع ٔٛضز ٔهطف
َّكٔ :حبفظ ٔرهٛل (آؾیت ضؾیسٖ ث ٝضیك)ٝ
ايبف ٝوطزٖ نحیح ٔٛی ٔهٛٙػی یب َجیؼی وٙبض ٔٞٛبی َجیؼی ٔكشطی ضا ث ٝانُالح ٞیطاوؿشٙكٗ ٔی ٌٛیٙس.
زٞ ٚسف یؼٙی دطدكز وطزٖ یب ثّٙس وطزٖ ٔ ٛضا زاضز.
ث ٝزَ ٚطیك ا٘دبْ ٔی قٛز:
ؾطز :ثس ٖٚزؾشٍب ٜیب ٌط ٚ ٜثبفز
ؾطز :ثب زؾشٍب ٜحطاضسی آ٘بِٛي یب زیدیشبَ و ٝلُط ٔ ٛضا ث ٝا٘ساظ ٜی ٔٛی ٔهٛٙػی سٙظیٓ ٔی وٙس.
سمؿیٓ ثٙسی ضزیفی (ذُی) ثطای  ٕٝٞی ا٘ٛاع اوؿشٙكٗ ٞب اؾشفبزٔ ٜی قٛز.
ثطای ثّٙس  ٚدطدكز وطزٖ وٙبض ٞٛٔ ََٛ ٓٞب  25سب  30ؾب٘شی ٔشط ثهٛضر ذُی ا٘دبْ زٞیس.
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ثطای ٔف ٔٞٛبی ضزیفی ضا ثهٛضر یه زض ٔیبٖ  ٚظیىعاي ايبف ٝوٙیس.
وارتزد ّیزاوغتٌؾي:
 250سب  300سبض ٔهٛٙػی یب َجیؼی ثطای ثّٙس یب دطدكز وطزٖ  ٚثطای ٔف ث ٝزضذٛاؾز ٔكشطی  10سب  15سبض ٔهٛٙػی ٞیطاوؿشٙكٗ ثطای ذب٘ٓ ٞبی ثبضزاض یب افطازی و ٝضً٘
ضٚی ٔٞٛبیكبٖ خٛاة ٕ٘ی زٞس قطاثی ٔ ٚكىی وطز٘س اؾشفبزٔ ٜی قٛز .ثب ٔٞٛبی يؼیف  ٚقىٙٙس ٚ ٜیب ٔف ٞبی فب٘شعی ٔی ذٛاٙٞس ٙٔ ٓٞبؾت اؾز  ٚوؿب٘ی وٕ٘ ٝی
ذٛاٙٞس اظ ٔٛاز قیٕیبیی اؾشفبز ٜوٙٙس.
ّیزاوغتٌؾي گزم:
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 اظ ؾبِٓ ثٛزٖ زؾشٍبُٕٔ ٜئٗ قس ٚ ٜثٍصاضیس زاؽ قٛزٞٛٔ .ب ضا سمؿیٓ ثٙسی وطز ٜاظ ٔٞٛبی ٌطزٖ قطٚع وٙیس یه الی ٝی  1سب  2ؾب٘شی دبییٗ ضیرش ٝاظ زٚض سب زٚضؾط  ٚآٖ ضا اوؿشٙكٗ ٘ىٙیس.
 یه الی٘ ٝبظن قبُٔ  10سب  20سبض ٔ ٛخسا وٙیسٔ .حبفظ ظیط ٔ ٛلطاض زاز ٚ ٜسبض خسا قس ٜثب لالة ضا اظ ؾٛضاخ ثیط ٖٚثىكیسٔ ٚ .حبفظ ضا ثبثز وٙیس .الیٔٛٔ ٝهٛٙػیو ٝچؿت ٔرهٛل زاضز ضا ظیط سبض ٔٛی َجیؼی خسا قس ٜثٍصاضیس زؾشٍبٞ ٜیطاوؿشٙكٗ ٌطْ ضا ضٚی لؿٕز چؿت زاض ٔ ٛلطاض زازٔ ٚ ٜىث وٙیس سب ٌطٔبی زؾشٍبٜ
آٖ ضا شٚة وطز ٜدؽ اظ ؾطز قسٖ ثب زؾز لؿٕز چؿت زاض ضا فكبض زاز ٜسب َجیؼی سط قٛز.
 َّك ضا زضآٚضیس.وارتزد چغة هَ:
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چؿت لبقمی 1 :سب ٔ 6ب ٜزٚاْ زاضزِٚ .ی ث ٝػّز ثعضي  ٚحدیٓ ثٛزٖ چؿت ٍٙٞبْ ذٛاة  ٚقؿشكٔ ٛكشطی اشیز ٔی قٛز.
چؿت ؾٛظ٘ی :خَّ ٜٛجیؼی زاضز  ٚچؿجف زیسٕ٘ ٜی قٛز.
چؿت ٔبیغ :ضٚی ٔٛی ثبظ آغكش ٝث ٝچؿت  ٚثب زؾز ا٘دبْ ٔی قٛز .ث ٝزؾشٍب٘ ٜیبظ ٘ساضز  ٚظطافز  ٚؾطػز ظیبزی ٔی ذٛاٞس
ضیٕٛض چؿت لبقمی  ٚؾٛظ٘یَّ :ك ضا ٘هت وطز ٜدٙج ٝآغكش ٝث ٝضیٕٚٛض ضا ضٚی چؿت لطاض زاز ٛٔ ٚ ٜضا خسا وٙیس.
سطٔیٓ ٔٛی ٞیطاوؿشٙكٗ ثب چؿت :دؽ اظ ٔ 6ب ٜثب ضقس ٔ ٛاوؿشٙكٗ دبئیٗ آٔس ٜثبیس اثشسا ٔٞٛبی لجّی ضا ضیٕٚٛض وطز ٚ ٜزٚثبض ٜآٟ٘ب ضا زض لؿٕز ضیك٘ ٝهت وٙیس.
اوغتٌؾي تا گزُ (اوغتٌؾي عزد)
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ٔٛی ز ٚؾط ثبظ ضا و %30 ٝاِیبف ثىبض ضفش ٝاؾشفبز ٜوٙیس ٔسر زٚاْ ٔ 1ب ٜاؾز.
ضٚـ ا :َٚسمؿیٓ ثٙسی ٔٞٛب  ٚیه ضزیف نبف دبئیٗ ثطیعیس .اظ یه ؾٕز قطٚع وطز ٚ ٜزؾش ٝوٛچه ٔ ٛضا ثطزاضیس .یه الی ٛٔ ٝضا خسا وطزٚ ٚ ٜؾٍ آٖ ضا زض زؾز
ثٍیطیس .الی ٛٔ ٝضا ظض ٔٛی َجیؼی لطاض زٞیس ٔٞٛب ضا ؾ ٝلؿٕز وطز 1 ٜلؿٕز َجیؼی  2لؿٕز ٔهٛٙػی ٔٞٛب ضا ثبفز وٙیس  ٚثب وف ثجٙسیس.
ضٚـ ز :ْٚاثشسا ٔٞٛبی ٔهٛٙػی ضا ٌط ٜثع٘یس ٔٛی َجیؼی ضا اظ ٌط ٜضز وٙیس ؾذؽ ثبظ ٔٞٛب ضا ثب ٌ ٓٞط ٜثع٘یس.
اوغتٌؾي تا ریٌگ (تغت ،تزچ)

ٔٞٛب ضا سمؿیٓ وطز ٜیه لؿٕز ضا دبئیٗ ثطیعیس .ضی ًٙضا زض لالة ا٘ساذش ٝضی ًٙضا اظ لالة ث ٛٔ ٝضز وٙیس.
 ٓٞاظ ٔٞٛبی ز ٚؾط ثبظ  ٓٞ ٚچؿت ؾٛظی ٔی سٛاٖ اؾشفبز ٜوطز.
ٍٙٞبْ سطٔیٓ ٔٞٛبی دبئیٗ آٔس ٜضا ثبظ وطز ٚ ٜث ٝؾٕز ضیك ٝؾفز وٙیس.
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ًصة والُ گیظ:
ٔٞٛب ضا خٕغ وطز ٜدكز وال ٜظیط والٌ ٜیف ضا ضٚی ٔٞٛب ٘هت وطزٜ
 ٚثب ٌیط ٜؾفز وٙیسٞٛٔ ٚ .ب ضا ٔطست وٙیس.
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دٍخت هَی اضافِ:
ضً٘  ٚؾبیع ضا ثطاؾبؼ ٞسف ٔكشطی اظ اوؿشٙكٗ ا٘شربة وطز ٚ ٜسمؿیٓ ثٙسی ضا ا٘دبْ زٞیس یه الی ٝضا ضٞب وطز ٚ ٜالی ٝثؼسی ضا افمی چؿجیس ٜث ٝؾط ثبفز وٙیس .ثٕٞ ٝیٗ
نٛضر یه الی ٝزض ٔیبٖ ثبفز  ٚضٞبیی ٔ ٛضا ا٘دبْ زٞیس .اٌط ثبفز ا َٚث ٝؾٕز چخ ثبفز ثؼسی ث ٝؾٕز ضاؾز ثؼس اظ ثبفز ٔٞٛبی ٔشطی ضا ثطـ ظز ٚ ٜثسٚظیس.
دٍخت تا لالب:
ٔثُ زٚذز لجّی فمٍ ث ٝخبی ؾٛظٖ اظ لالة اؾشفبزٔ ٜی وٙیٓ.

پیزایؼ هَّای اضافِ:
اٌط ٔ ٛايبف ٝچؿت زاقز ا َٚچؿت ضا لیچی وطز ٜثؼس اظ اسٕبْ وٛح
زٚثبض ٜثب چؿت ٘هت وٙیس.اٌط زٚذز یب ز ٚؾط ثبظ ثبقس وٛح
ضا ضٚی ؾط ث ٝنٛضر اضیت  ٚسیع لیچی  ٚوٛسبٔ ٜی وٙیٓ.
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فصل ًْن
تافت هَّا
اتشار:
ؾكٛاض ،قب٘ ،ٝوّیذؽٛٔ ،ی ايبف ،ٝوف ،ثؿز ٔ ،ٛؾٙدبق ،فیىؿبسٛض ،غَ ٚ ٚاوؽ

اًتخاب هذل تافت تا فزم چْزُ:
ظطیفٞٛٔ :ب ضا ث ٝػمت ثبفز ثع٘یس.
ثعضي  ٚدٞٛٔ :ٟٗب ض ٚث ٝنٛضر ثبفز ظز ٜقٛز.

رٍؽْای هختلف تافت:
ثبفز اظ دیچیسٖ ز ٚیب ؾ ٝزؾش ٛٔ ٝاظ الث ٝالی  ٓٞثٛخٛز آٔس ٚ ٜزض  ٕٝٞخبی ؾط وبضثطز زاضز ثطای ٔٞٛبی ثّٙس  ٚافطاز خٛاٖ ٔٙبؾت ثٛز .ٜثب ایٗ سىٙیه ٔٞٛبی وٛسب ٜضا ثٝ
ثّٙس  ٚوٓ حدٓ ضا ث ٝدطدكز سجسیُ وٙیس ٞٛٔ ٚبی یىطً٘ ضا ثب ٔٞٛبی ضٍ٘ی سعئیٗ وٙیس.

آهادُ وزدى هؾتزی:
ٔٞٛب ضا قبٔذ ٛوطز ٜؾكٛاض وٙیس ٔسَ ٞبی ٔرشّف ضا ٘كبٖ زاز ٜسمؿیٓ ثٙسی  ٚاظ ِٛؾیٙٔ ٖٛبؾت اؾشفبز ٜوٙیس .ثطای ثبفز ٞبیی ثیف اظ  24ؾبػز اظ ِٛؾی ٖٛاؾشفبز٘ ٜىٙیس.
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تافت پایِ:
ثبفز دبی ٝیب والؾیه یب ٌیؽ ثبفز ثبفز ؾٙشی و ٝثطای ٍٟ٘ساضی ٔٞٛبی ثّٙس ٔٙبؾت ثٛز ٜاؾز.
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تافت تا هَی اضافِ:
ثب ايبف ٝوطزٖ ٔٛی ايبف ٚ ٝضٍ٘ی ث ٝثبفز  3سبیی ثبفز ٔىعیىی ثٛخٛز ٔی آیس.
ٔطثغ ٞبی وٛچه اظ دكز ؾط ث ٝؾٕز خّٛٔ ٛی ٔهٛٙػی ظیط ٔٛی َجیؼی ٞٛٔ ٚب ث 3 ٝلؿٕز ( 2لؿٕز ٔهٛٙػی  1لؿٕز َجیؼی) سمؿیٓ وطزٔ ٜی ثبفیٓ.
تافتْای تزویثی:
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واحذ طرح و برنامه های دریس اداره کل آموزش فین و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری
تافت حصیزی سیزٞ :ط خبی ؾط ،خّ ٛیب سبضج ؾط ضا ؾ ٝلؿٕز وٙیس یه ثبفز ؾبز ٜثع٘یس  ٚاظ زَ ٚطف ٔٞٛب ضا ثهٛضر الیٞ ٝبی ٘بظن ث ٝلؿٕز ٚؾٍ آٚضز ٚ ٜثبفز
ثع٘یس.
تافت حصیزی رٍٔ :ثُ لجُ الی ٝای اظ سبج ؾط خسا وطز 3 ٜلؿٕز وطز ٜیه ثبفز ؾبزٔ ٜی ظ٘یٓ اظ زَ ٚطف ٔ ٛث ٝلؿٕز ٚؾٍ ايبفٔ ٝی وٙیٓ.
تافت آفزیمایی :ثبفز چؿجیس ٜث ٝؾط ،وف ؾط ،ثبفز فطق اظ سمؿیٓ ٔ ٛث ٝػطو  2×2ث ٝنٛضر يبف  ٚخسا وطزٖ فطق ایدبز قسٞٛٔ ٜب ضا ؾ ٝلؿٕز وطز ٚ ٜث ٝظیط یب ضٚ
ثجبفیس .الیٞ ٝب ضا اظ زَ ٚطف ثٚ ٝؾٍ ايبف ٝوٙیس.
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تافت تیغ هاّی :الی ٝای اظ سبج ؾط خسا وطز 2 ٜلؿٕز وٙیس  ٚيطثسض وٙیس الیٞ ٝبی زَ ٚطف ؾط ضا ث ٝحبِز اضیت خسا وطز ٜث ٝایٗ ز ٚلؿٕز ايبف ٝوٙیس .چخ ثٝ
ضاؾز  ٚضاؾز ث ٝچخ ايبفٔ ٝی قٛز.

تیغ هاّی ( :)2اثشسا ٔٞٛب ضا ثب وف ثؿش 2 ٝلؿٕز سمؿیٓ وطز ٜیه الی ٝاظ چخ ث ٝضاؾز  ٚیه الی ٝاظ ضاؾز ث ٝچخ ث ٝحبِز يطثسض ثجطیس  2لؿٕز ضا سب آذط خبثدب
وٙیس.
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واحذ طرح و برنامه های دریس اداره کل آموزش فین و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری
تافت طٌاتی (2تایی)ٞٛٔ :ب ضا ثب وف ثؿش 2 ٚ ٝلؿٕز وٙیس ٞ ٚط لؿٕز ضا زٚض ذٛزـ دیچیس ٚ ٜؾذؽ ٞط ز ٚضا زٚض  ٓٞثذیچیس.

تافت عذی ّوزاُ ؽٌیَى:
اظ ضٚی ٌٛـ الی ٝای ضا ثهٛضر ػٕٛزی خسا وطز 3 ٚ ٜلؿٕز وٙیس اثشسا ثبفز ؾبز ٜؾذؽ الیٞ ٝب ضا اظ لؿٕز ظیط ث ٝثبفز ؾبز ٜايبف ٝوٙیس .الیٞ ٝب اظ دبئیٗ ث ٝالیٚ ٝؾٍ
ايبفٔ ٝی ق٘ٛس.
ٔبضوجطی :ثبفز اظ ا٘شٟبی ٌطزٖ قطٚع قس ٚ ٜثبفز حهیطی اظ ض ٚیب ظیط ٔی ثبفیٓ.
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تافت تل ٍ فزاًغَی افمی:
ٔٞٛب ضا ثهٛضر افمی ز ٚلؿٕز وٙیس (خّٛی ؾط  ٚسبج ؾط یب دكز ؾط) خّٛی ؾط ضا ثبفز حهیطی و ٝفمٍ اظ خّ ٛايبفٔ ٝی قٛزٞٛٔ .بی دكز ؾط ضا ث ٝنٛضر افمی
فطا٘ؿٛی ثجبفیس.

تافت  4تاییٞٛٔ :ب ضا وف ثجٙسیس  2لؿٕز وٙیس ٞط لؿٕز ضا زٚثبض 2 ٜلؿٕز وٙیس ٞط ز ٚلؿٕز ضٚثطٚی  ٓٞث ٝحبِز يطثسض سب دبیبٖ ثبفز ٔی ق٘ٛس.
تافت  5تاییٞٛٔ :ب ضا  5لؿٕز ٔی وٙیٓ اظ ؾٕز ضاؾز اِٚی ضا ظیط زٔٚی ،زٔٚی ضا ضٚی ؾٔٛی اِی آذط.
تافت تل :اظ خّٛی ؾط اظ ٌٛـ سب ٌٛـ  3لؿٕز وٙیس ضزیف ا َٚؾبز ٜثؼس اظ خّٛی ؾط الی ٝای ثٚ ٝؾٍ ايبف ٝوٙیس.
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تافت تا هْزُ:
اظ دكز ؾط ٔطثغ ٞبی وٛچه خسا وطزٔ ٜثُ ثبفز ٔىعیىی  ٚثبفز  3سبیی ثع٘یس ثب لالة ٟٔطٞ ٜب ضا زاذُ ثبفز ثیٙساظیس.

تافت تا رٍتاى :الی ٝاظ اظ سبج ؾط ضا خسا وطز 3 ٜلؿٕز ٔی وٙیٓ ؾذؽ
ٞط لؿٕز ضا ثب ضٚثبٖ ثجبفیس سب ضٚثبٖ ث ٝحبِز ظیٍعاي اظ الث ٝالی ٔٞٛب ضز قٛز.

تافت تشئیٌی 3 :لؿٕز ٔٞٛب ضا سمؿیٓ وطز 1 ٚ ٜلؿٕز ٔشحطن  2لؿٕز ثبثز لؿٕز ٔشحطن ث ٝحبِز ضفز  ٚثطٌكز اظ ظیط  ٚضٚی  2لؿٕز ثبثز ضز ٔی قٛز.
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فصل 01
فصل آرایؼ هَی عزٍط

اتشار:
دطٚسع ،وّیذؽ ،قب٘ ،ٝاؾذطیٛٔ ،ی ايبف ،ٝغَٚ ،اوؽ ،فیىؿبسٛض ،سبج  ٚسٛض ،وف ،ؾٙدبق ،سعئیٙبر ،چؿت ،اسٛٔ ،ٛدیچ ثطلی
تاج عز:
ا٘ساظ ٜی ؾط ػطٚؼ ،ضاحشی ٘هت وطزٖٙٔ ،بؾت فطْ نٛضر ،سبج وٛسب ٜثطای نٛضسٟبی وكیس ٚ ٜسبج ثّٙس ثطای نٛضسٟبی ٌطز ،ثیًی  ٕٝٞسبج ٞب ،دیكب٘ی ثّٙس سبخی وٝ
ضٚی دیكب٘ی ٔی آیسِ ،جبؼ ػطٚؼ ؾبز ٜسبج ثبیس ؾبز ٜثبقس ،قٙی ٖٛؾبز ٜسبج دط وبض  ٚقٙی ٖٛچیٗ زاض ثطػىؽ

تَر عزٍط:
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اظ سٛضٞبی ظطیف إِٓب٘ی اؾشفبز ٜقٛز ،ثطاق ،ؾبز ٚ ٜچٙس ضً٘ ػطو سٛض ٔ 1/5شط َ ََٛ ٚجم ٝا َٚاظ ضؾشٍٙب ٜسب ظیط ؾی ٝٙث ٝايبف 8 ٝسب  10ؾب٘شی ٔشط ثطای قٙیٖٛ
ا٘شربة قٙیٙٔ ٖٛبؾت آضایف ِ ٚجبؼ  ٚا٘ساْ ػطٚؼ:
افطاز لسوٛسب ٜزض ثبالی ؾط  ٚاضسفبع زاض
افطاز لس ثّٙس قٙی ٖٛدكز ؾط ثس ٖٚاضسفبع
ٍصل تاج ٍ تَر عزٍط:
اظ ٌُ ٞبی سه ٍ٘ ٚیٗ زض الث ٝالی قٙی ٖٛاؾشفبز ٜوٙیس لؿٕز ٞبی ذبِی ضا دط وٙیس.
اظ سبج ؾُّٙشی زض دكز چشطی  ٚخّٛی ٔسَ اؾشفبز ٜوٙیس.
سٛض ػطٚـ دكز ؾط خٕغ قس٘ ٚ ٜهت ٔی قٛز .ؾٙدبق ٞب ضا ثهٛضسی و ٝاظ زیس ذبضج ثبقس ٔ ٚكرم ٘جبقس ثع٘یس.

ؽٌیَى تاس ٍ تغتِ:
ثیٍٛزی ٞب ضا ثذیچیس لؿٕز ٞبیی و ٝثؿشٔ ٝی قٛز ضا ؾكٛاض وطزٞٛٔ ٜب ضا دٛـ زٞیس چشطی ضا خسا وطز ٚ ٜلؿٕز سبج ضا ثب وف ثجٙسیس ثمی ٝفطٞب ضا ضٚی آٖ ثطیعیس.
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هذل تاس:

اظ ظیجبسطیٗ ٔسِٟبؾز ٔٙبؾت ػطٚؼ ثب ِجبؼ ثبظ اؾزٞٛٔ .بی دكز ؾط ضا ثب وف خٕغ وٙیسَ .طفیٗ خّ ٛضا ضٚی وف ٘هت وٙیس  ٚثب ٔٛدیچ ثذیچیس .دؽ اظ دیچیسٖ ٔٞٛب ضا
ثب ٚاوؽ ٔطست وٙیس.
ؽٌیَى تزویثی:
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سىٙیه حّم ٛٔ :ٝضا اس ٛوكیس ٚ ٜآٟ٘ب ضا زٚض ذٛزقبٖ ثذیچیس  ٚثبثز وٙیس.
سىٙیه دیچ اظ دیچیسٖ ٔ ٛث ٝزٚض ذٛزـ
سىٙیه ؾید ؾید وطزٖ ٔٚ :ٛظٖ ٔ ٛضا ؾجه وطز ٜثب اس ٛآٖ ضا نبف وطز ٚ ٜاؾذطی ثع٘یس.
ؾجسٌُ :ػٕٛزی ،افمی ،ثطٌطزاٖ ،ایؿشبز ٜاظ ا٘ٛاع ؾجس ٌُ ا٘س اٌط زض دكز یب ثبال ا٘دبْ ق٘ٛس ؾجه غادٙی زاض٘س .اٌط دبئیٗ  ٚدكز ا٘دبْ ق٘ٛس ؾجه اؾذب٘یبیی زاض٘س.
ٌط :ٜالی٘ ٝبظن ٔ ٛضا ٌطفشٌ ٚ ٝط ٜثع٘یس اٌط ٔ ٛثّٙس ثٛز سب ٘ٛن ٌٔ ٛط ٜثع٘یس.
سعئیٗ قٙی ٖٛثب ٌُ َجیؼی:
یه َطف ضٚی ٌٛـ  ٚثؼس ٔٞٛب ضا قٙی ٖٛوٙیس ٓٞ .ضً٘ ِجبؼ ا٘شربة وٙیس.
وارتزد اًَاع گل ّا:
ٌُ ٞبی ثعضي :قٙیٞ ٖٛبی قّٛؽ یب ٘یٕ ٝثبظ ،خٕغ
ٌُ ضظ ٘یٕ ٝثبظ :زض وٙبض ٔٞٛبی خٕغ قسٜ
قىٛف :ٝدكز ؾط ضٚی ٔٛی ٘یٕ ٝخٕغ یب زض لؿٕز خّ ٛضٚی دیكب٘ی
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