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 تقَیت سیستن ایوٌی

 تمَیت ثبػث ّوچٌیي ٍسصؽ. اػت رّي آساهؾ ٍ ثذى ٍضؼیت ثْجَد ثشای ػبلی سٍؽ یک ٍسصؿی توشیٌبت

 ثشای ٍسصؽ اص کِ صهبًی ثبؿیذ داؿتِ ثْتشی احؼبع کٌذ هی کوک ، ثبؿیذ ثیوبس اگش ٍ ؿذُ ثذى ایوٌی ػیؼتن

 ًـبى تحمیك چٌذیي ًتبیح. ًیؼت ثَدى هفیذ ثیبًگش ثیـتش ٍسصؽ ؿَد، هی كحجت ثذى ایوٌی ػیؼتن استمبء

 ػیؼتن ػولکشد( ػَاسی دٍچشخِ ػبػت دٍ یب ٍ دٍیذى هبیل 01) اػتمبهتی ٍسصؽ هذت عَالًی خلؼبت دّذ هی

 ّبی َّسهَى افضایؾ ٍ خؼتگی هَخت ٍسصؽ ثَدى عَالًی. دّذ هی کبّؾ ثؼذ ّب ػبػت تب سا ثذى ایوٌی

 ّب ٍیشٍع ثشاثش دس فشد ثذى ػبػت 42 حذٍد تب  اهب اػت هَلتی ٍاکٌؾ ایي ّشچٌذ. ؿَد هی التْبة ٍ اػتشع

 .ؿَد هی پزیش آػیت

 ثشای ّب فؼبلیت هتَػظ ػغح ٍالغ دس ٍ ثبؿذ ًوی هفیذ الضاهب ٍسصؿی توشیٌبت حذ اص ثیؾ اًدبم ،حبل ایي ثب

 هوکي هبساتي دٍ ّوچَى هذت عَالًی ٍ ػٌگیي توشیٌبت ٍالغ دس. ثَد خَاّذ هفیذ ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت

 ثیـتش دس هتَػظ ؿذت ثب فیضیکی توشیٌبت اًدبم ثب تَاًیذ هی ؿوب. ثبؿذ هضش ثذى ایوٌی ػیؼتن ثشای اػت

 تب دّیذ اًدبم ػجک توشیٌبت ّؼتیذ ثیوبس کِ صهبًی ٍ ثجشیذ ثبال سا خَد ثذى ایوٌی ػیؼتن ، ّفتِ سٍصّبی

 .ؿَد تحشیک ؿوب ثذى ایوٌی ػیؼتن

 توشیي ثیـتش چِ ّش کِ ًیؼت دسػت ایي اهب ، داسد ؿوب ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت دس ػضایی ثِ تبثیش ٍسصؽ

 ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثحث کِ صهبًی حمیمت دس! کٌیذ هجبسصُ تَاًیذ هی ّب ثیوبسی همبثل دس ثیـتش کٌیذ

 .اػت هضش ًکشدى توشیي ّشگض اًذاصُ ثِ کشدى توشیي حذ اص ثیؾ ، ثبؿذ هغشح

 ایي. کٌذ هی تَكیِ ثضسگؼبالى اکثش ثشای َّاصی توشیٌبت ّفتِ دس دلیمِ 011 حذاکثش خْبًی ثْذاؿت ػبصهبى

 َّاصی توشیٌبت هذت عَالًی ّبی دٍسُ داًیذ هی کِ عَس ّوبى. ثبؿذ هی دلیمِ 24 حذٍد سٍصاًِ ثشاثش همذاس

 حذ اص ثیؾ اًدبم کِ دّذ هی ًـبى هتؼذدی تحمیمبت سٍ ایي اص. ؿَد هی ّب ؿؾ ٍ للت ؿذى تش ضؼیف ثبػث

 .کٌٌذ ًوی کوک ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثِ َّاصی توشیٌبت
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 بذى ایوٌی سیستن بز باال ضذت با توزیٌات تاثیز

 للت ضشثبى افضایؾ ثب. اػت ثذى ایوٌی ػیؼتن استمبء دس ٍسصؿی سٍؽ ثْتشیي کَتبُ صهبى هذت دس ػخت ٍسصؽ

 ایي دس. یبثذ هی افضایؾ ّب ٍیشٍع ٍ ّب ثبکتشی ثِ کٌٌذُ حولِ ّبی ػلَل کٌٌذُ تحشیک ػبهل هیکشٍفبطّب، تَلیذ ٍ

 .اػت کبسثشدی ًیض ػشػت دٍ حتی ًیؼت هْن اًتخبثی ٍسصؽ ًَع ػولکشد

 پغ خلَف ثِ ، ثذى ایوٌی ػیؼتن ثِ دس صهبى عَالًیثبال ؿذت ثب فیضیکی توشیٌبت کِ اػت ایي اكلی هـکل

 ثذى ایوٌی ػیؼتن ، ثبؿذ ؿذیذتش ٍ تش عَالًی ؿوب توشیٌی ثشًبهِ چِ ّش. سػبًٌذ هی آػیت توشیي اتوبم اص

 ؿوب ثذى:  اػت ػبدُ اهش ایي دلیل. ؿَیذ هی هشیض ثیـتش کِ هؼٌبػت ثذیي ایي ٍ. ؿَد هی تش ضؼیف ؿوب

 .کٌذ هی تؼجیش اػتشع ػٌَاى ثِ سا ٍسصؽ عَالًی ّبی دٍسُ

 ػشکَة ثِ هٌدش اػتشع ّبی َّسهَى ایي. ؿَد هی کَستیضٍل ٍ ًَساپیٌفشیي ػغح افضایؾ ثبػث کبس ایي

 ػفیذ ّبی گلجَل خولِ اص)  ثذى ایوٌی ّبی ػلَل تؼذاد افت افضایؾ ثبػث آًْب. گشدًذ هی ثذى ایوٌی ػیؼتن

 .ؿًَذ هی توشیي اص پغ ٍ عی دس(  خَى

 : پشداصین هی ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت دس ٍسصؿی توشیٌبت ًمؾ ثِ اداهِ دس

 هتَػظ ؿذت ثب فیضیکی ّبی فؼبلیت اًدبم:  اٍل ثخؾ

 کٌیذ هطَرت خَد پشضک با

 صهبى ٍ ًَع ، حبل ایي ثب. کٌذ تمَیت سا خَد ثذى ایوٌی ػیؼتن ، ٍسصؽ عشیك اص تَاًذ هی فشدی ّش تمشیجب

 ثب ثبیذ حتوب ، ٍسصؿی ثشًبهِ ایدبد ثشای. ثَد خَاّذ هتفبٍت ٍی کلی ػالهت ثب هتٌبػت فشدی ّش ثشای توشیي

 تش هٌبػت ؿوب ثذى ػیؼتن ثشای توشیي کذام کِ دّذ هی اعویٌبى ؿوب ثِ کبس ایي. کٌیذ هـَست خَد پضؿک

 توشیٌی چِ کِ کٌذ ساٌّوبیی سا ؿوب تَاًذ هی حتی ؿوب پضؿک. ایذ ًکشدُ ٍسصؽ اخیشا اگش خلَف ثِ ، اػت

 .اػت هٌبػت ثشایتبى

 یب ٍ فؼبلیت ًَع ّش. کٌیذ كحجت ٍسصؽ عشیك اص ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای توبیالتتبى دسثبسُ خَد دکتش ثب

 .دّیذ ؿشح دکتش ثشای ، ایذ دادُ اًدبم اخیشا کِ سا توشیٌی
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 تَاًیذ هی هثبل ػٌَاى ثِ. ثپشػیذ داسیذ ثذى ایوٌی ػیؼتن ثب آى استجبط ٍ ٍسصؽ دسثبسُ کِ ػَالی گًَِ ّش

 دّن اًدبم تَاًن هی ثذًن ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای ّبیی ٍسصؽ چِ. داسم للجی هـکالت اًذکی هي:  ثپشػیذ

 !ًـَد؟ ٍاسد هي ػشٍق ٍ للت ػیؼتن ثِ صیبدی اػتشع یب ٍ ًجیٌن خذی آػیت تب

 دّیذ اًدبم فیضیکی ّبی فؼبلیت سٍصاًِ

 دلیمِ 041 ، کلی عَس ثِ. دّیذ اًدبم فیضیکی ّبی فؼبلیت دلیمِ 01 حذالل سٍصاًِ ثبیذ ،ّؼتیذ ػبلن اگش

 اص تَاًیذ هی. ثبؿذ هی کبفی ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای ّفتِ عَل دس هتَػظ ؿذت ثب فیضیکی توشیٌبت

 .کٌیذ اػتفبدُ خَد فؼبلیت صهبى هحبػجِ ثشای سیضی ثشًبهِ ّبی خذٍل یب ٍ هَثبیل ّبی ثشًبهِ

 خَد ّفتگی ثشًبهِ دس سا ؿٌب ٍ ػَاسی دٍچشخِ ، دٍیذى ػشیغ ّوچَى هتَػظ ؿذت ثب فیضیکی ّبی فؼبلیت

 .ثگٌدبًیذ

 ، دّیذ هی اًدبم فیضیکی ّبی فؼبلیت یب ٍ کٌیذ هی ٍسصؽ سٍص ّش اگش. کٌیذ اسصیبثی سا خَد فؼلی توشیٌی ثشًبهِ

 .ًذاسیذ خَد ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای اضبفی صهبى ثِ احتیبج

 بذى ایوٌی سیستن تقَیت بزای رٍساًِ فیشیکی ّای فعالیت اًجام
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 کٌتزل قابل ّای بخص بِ ٍرسضی توزیٌات تقسین

. ثَد خَاّذ دؿَاسی کبس دلیمِ 01 دس توشیٌبت تک تک دادى اًدبم ، ثبؿیذ داؿتِ ؿلَؽ ٍسصؿی ثشًبهِ یک اگش

 ثِ. ثکـذ عَل دلیمِ 01 اص ثیـتش آى اًدبم ٍ ثبؿذ داؿتِ ٍخَد خذیذی توشیي ؿوب ثشًبهِ دس اػت هوکي

 .کٌیذ تفکیک سٍص عَل دس صهبى اص کٌتشلی لبثل همبدیش ثِ سا توشیٌبت تَاًیذ هی ساحتی

 لؼوت ثشای سا فؼبلیت ّش تَاًیذ هی ّوچٌیي ؿوب. کٌیذ اهتحبى سا ای دلیمِ دُ ثخؾ ػِ سٍصاًِ تَاًیذ هی

 یک ، ثذٍیذ آّؼتِ سا صٍد كجح دلیمِ 01 تَاًیذ هی ؿوب هثبل ػٌَاى ثِ. دّیذ تغییش خَد ثذى هختلف ّبی

 ًظش دس خَد ػلش ثشای ػَاسی دٍچشخِ دلیمِ 01 ٍ ثبؿیذ داؿتِ ًبّبس ثشای ػشیغ ای دلیمِ 01 سٍی پیبدُ

 .ثگیشیذ

 اًدبم ثبال ؿذت ثب سا توشیٌبت اص دلیمِ 01 کٌیذ ػؼی ، دّیذ افضایؾ سا خَد توشیٌبت ؿذت خَاّیذ هی اگش

 ذ.دّی
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 کٌتزل قابل ّای بخص بِ ٍرسضی توزیٌات تقسین

 دّیذ اًدبم لذستی توشیٌبت ّفتِ دس دٍثبس

 هی ؿوب توشیٌی ثشًبهِ ثب لذستی توشیٌبت تشکیت ، ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای ػبلی ّبی سٍؽ اص دیگش یکی

 ػالهت ثْجَد ثبػث کِ ؿًَذ هی هحؼَة لذستی توشیٌبت ًَػی پیالتغ ٍ یَگب ، ثشداسی ٍصًِ توشیٌبت. ثبؿذ

 .گشدًذ هی ؿوب ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ٍ کلی

 تب کٌٌذ هی کوک ؿوب ثِ افشاد ایي. کٌیذ هـَست لذستی توشیٌبت اًدبم ثشای ٍسصؽ هشثیبى ثب حتوب کٌیذ ؼیػ

 ایي چگًَِ کِ دٌّذ هی آهَصؽ ؿوب ثِ حتی هشثیبى. کٌیذ پیذا سا خَد ثذى ثب هتٌبػت لذستی توشیٌبت ثْتشیي

 .دّیذ اًدبم دسػتی ثِ سا توشیٌبت

 : ًوبییذ اًتخبة ًیض سا صیش لذستی یب ٍ همبٍهتی توشیٌبت اص یک ّش تَاًیذ هی

 ثشداسی ٍصًِ توشیٌبت

 ثذى ٍصى ثب هشتجظ توشیٌبت

 کؾ ػین دػتگبُ ثب هشتجظ توشیٌبت

 پیالتغ

 کٌََّسدی

 ؿٌب

 ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای لذستی توشیٌبت اًدبم
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 هذت طَالًی توزیٌی جلسات اس اجتٌاب

 کِ ًیؼت هؼٌب ثذیي ایي اهب. اػت ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ساُ ثْتشیي هتَػظ ؿذت ثب فیضیکی توشیٌبت اًدبم

 توشیٌبت ، هبساتي دٍ هبًٌذ هذت عَالًی ٍ ؿذیذ فیضیکی توشیٌبت. کٌیذ تمَیت سا خَد سٍصاًِ توشیٌبت ثبیذ ؿوب

 ؿوب توشیٌی خلؼبت اگش. ؿًَذ هی خذی ّبی آػیت ثبػث ٍالغ دس لذستی توشیٌبت یب ٍ ثبال ؿذت ثب کبسدیَ

 خلؼبت صهبى هذت کبّؾ. دّیذ کبّؾ سا ّب آى صهبى هذت حتی یب ٍ ؿذت کٌیذ ػؼی ثبیذ ، اػت عَالًی

 .کٌذ هی ؿبیبًی کوک ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثِ توشیٌی

 ایوٌی ػیؼتن ػولکشد کبّؾ اص همذاس ایي. اػت لجَل لبثل سٍص دس ػبػت 4 اص کوتش دس ٍسصؿی توشیٌبت اًدبم

 .کٌذ هی هحبفظت ًیض ثذى

 ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای توشیٌی خلؼبت صهبى کبّؾ

 ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای ثیوبسی دٍساى دس ػجک ّبی ٍسصؽ اًدبم:  دٍم ثخؾ

 فیشیکی توزیٌات اًجام بزای سالهتی ٍضعیت تطخیص

 ػیؼتن توشیٌبت ایي. دّیذ اًدبم ػجک فیضیکی ّبی فؼبلیت کٌیذ ػؼی ، کٌیذ هی هشیضی احؼبع اًذکی اگش

 ثب. کٌٌذ کبس کبسآهذتش تب کٌٌذ هی کوک ثذى ایوٌی ػیؼتن اػتحکبم ٍ ّب ػلَل ثِ ٍ دادُ ثْجَد سا خَى گشدؽ

 ؿٌبػبیی ثشای آػبى ّبی سٍؽ. ًیؼتیذ هشیض کِ ؿَیذ هغوئي حتوب خَد توشیٌبت ؿشٍع اص لجل ، حبل ایي
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 سا گشدى ثبالی ّبی لؼوت ػالئن:اص ػجبستٌذ ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای ػجک ّبی ٍسصؽ اًدبم دس خَد ػالهتی

 .دسد گلَ یب ٍ ػغؼِ ، ثیٌی گشفتگی ، ثیٌی آثشیضؽ:  ّوچَى کٌیذ ثشسػی

 .دسد هؼذُ ٍ ػشفِ ، ػیٌِ لفؼِ گشفتگی:  ّوچَى کٌیذ ثشسػی سا گشدى صیش ّبی لؼوت ػالئن

 .ثبؿیذ داؿتِ خَد ػضالت دس ای گؼتشدُ دسد ٍ کٌیذ خؼتگی احؼبع ًجبیذ ٍسصؿی توشیٌبت اًدبم ثشای

 .ًجبؿذ ثضسگ ؿوب عحبل،ثبؿیذ ًذاؿتِ تت

 فیضیکی توشیٌبت اًدبم ثشای ػالهتی ٍضؼیت تـخیق

 

 فیشیکی توزیٌات اًجام بزای سالهتی ٍضعیت تطخیص

 بذى ایوٌی سیستن تقَیت بزای توزیٌات ضذت ٍ سهاى هذت اّصک

 ٍ صهبى هذت کبّؾ. ًگیشیذ ػخت خَدتبى ثِ صیبد ، داسیذ کشدى توشیي للذ ٍ ًیؼتیذ ثیوبس حذ اص ثیؾ اگش

 ثجیٌیذ آػیجی کَچکتشیي ایٌکِ ثذٍى)  کٌذ هی کوک ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثِ ٍسصؿی توشیٌبت ؿذت

 ثب سٍی پیبدُ ، دٍیذى ثشای هثبل ػٌَاى ثِ. کٌیذ اهتحبى سا تشی ػبدُ توشیٌبت ٍ دّیذ تغییش سا خَد هؼوَل سٍال

 کٌیذ خبیگضیي سا ػَاسی دٍچشخِ ، ؿٌب ثشای ٍ ثبال ػشػت

 آػیت ثِ اثتال خغش تَاًذ هی ایي. کٌیذ ٍاسد فـبس خَدتبى ثِ حذ اص ثیؾ ًجبیذ ، داسیذ ثْتشی احؼبع اگش حتی

 .دّذ افضایؾ سا ؿوب ثیوبسی یب ٍ خذی ّبی

 ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای توشیٌبت ؿذت ٍ صهبى هذت کبّؾ
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 ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای توشیٌبت ؿذت ٍ صهبى هذت کبّؾ

 کٌیذ تَجِ خَد بذى بِ

 احؼبع اگش. کٌذ ساٌّوبییتبى ثذًتبى دّیذ اخبصُ کِ اػت هْن ، کٌیذ توشیي ثیوبسی دٍساى دس داسیذ تلوین اگش

 .ًذّیذ اداهِ دیگش ًْبیتب یب ٍ کشدُ اػتشاحت اًذکی ، ًیؼت هؼبػذ حبلتبى توشیي حیي دس کشدیذ

 ٍضؼیت تب کٌذ هی کوک ؿوب ثِ کبس ایي. کٌیذ گشم سا خَد ثذى ، توشیٌبت ؿشٍع اص لجل ثبؿیذ داؿتِ یبد ثِ

 .ثؼٌدیذ توشیٌبت اداهِ ثشای سا خَد خؼوبًی

 خذی سا ثذى دسد ٍ خؼتگی احؼبع ، ػیٌِ لفؼِ دسد ، تٌفغ دس هـکل ، للت ضشثبى افضایؾ ّوچَى ػالئوی

 .کٌیذ هشاخؼِ پضؿک ثِ ٍ کشدُ هتَلف سا توشیي کشدیذ هـبّذُ سا ػالئن ایي اص یک ّش اگش! ثگیشیذ
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 ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای ثذى ثِ تَخِ

 کٌیذ استزاحت رٍس طَل در

 کِ ًیؼت هْن. ؿَد هی هحؼَة ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ٍ توشیٌی ثشًبهِ ّش دس کلیذی خض یک اػتشاحت

 هی کوک ؿوب ثذى ثِ کبس ایي. ثذّیذ سیکبٍسی ٍ اػتشاحت ثشای کبفی صهبى خَد ثذى ثِ ، خیش یب ثبؿیذ هشیض

 .کٌذ ثبصػبصی سا دیذُ آػیت ػضالت حتی ٍ ثؼبصد ػضلِ تب کٌذ

 خَد ثذى ثِ ، ّؼتیذ ثیوبس اگش. کٌیذ اػتشاحت سا کبهل سٍص یک ، خَد ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت هٌظَس ثِ

 .ثبؿیذ داؿتِ ًیبص سیکبٍسی ٍ اػتشاحت سٍص چٌذ ثِ اػت هوکي! دّیذ گَؽ

 ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای سیکبٍسی ٍ اػتشاحت صهبى گشفتي ًظش دس

 ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای غزایی ّبی ػبدت تغییش:  ػَم ثخؾ

 سالن غذایی رصین اس پیزٍی

 ػیؼتن تمَیت ثِ ػبلن غزاّبی. اػت پشاًشطی ٍ ػبلن غزاّبی خَسدى ، ػبلن ثذًی داؿتي ثشای کلیذی ًکتِ

 تب کٌیذ پیشٍی خَد ٍسصؿی توشیٌبت کٌبس دس هغزی هَاد اص غٌی غزایی سطین یک اص. کٌٌذ هی کوک ثذى ایوٌی

 گشدیذ هٌذ ثْشُ ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای هضایب ثیـتشیي اص

 سطین اص ٍسصؿکبس اگش ثبؿذ؟ تَاًذ هی چگًَِ هختلف هٌبثغ دس ٍسصؿکبس ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای ٍسصؿی تغزیِ

 چشثی کن هلشف هثال. ثبؿذ داؿتِ لشاس ایوٌی ػیؼتن ضؼف خغش دس اػت هوکي کٌذ هی پیشٍی خبكی غزایی

 ثْتشیي اص ّب، ٍیتبهیي ایي کِ ؿَد هی ثذى دس چشثی دس هحلَل ّبی ٍیتبهیي کوتش خزة ثبػث حیَاًی ّبی

 ضشٍستی ًذاسیذ، هغزی هَاد دس خبكی کوجَد اگش. ّؼتٌذ ثذى ایوٌی ػیؼتن کٌٌذُ تمَیت ٍ ّب اکؼیذاى آًتی

 هبًٌذ خبف هغزی هَاد حذ اص ثیؾ هلشف. ًیؼت لشف ٍ هکول كَست ثِ هؼذًی هَاد ٍ ٍیتبهیي هلشف ثِ

 .ثبؿذ داؿتِ ٍسصؿکبس ثذى ایوٌی ػولکشد ثش صیبًجبسی آثبس تَاًذ هی حتی...  ٍ سٍی ٍ آّي ،0 اهگب چشة اػیذّبی

 کشًٍب ؿیَع دٍساى دس سطین اص پشّیض
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 اص سا ثذى ایٌکِ ثِ تَخِ ثب داسد، لشاس اًذام تٌبػت ثشای یب هؼبثمِ دس ؿشکت ثشای ٍصى کبّؾ دٍساى دس فشدی اگش

 سا هبکشٍفبطّب خَاسی ثیگبًِ خبف عَس ثِ ٍ ثذى ایوٌی ػیؼتن اػت هوکي کٌذ، هی هحشٍم کبفی اًشطی دسیبفت

 .ؿَد پشّیض گشفتي سطین اص کشًٍب، ٍیشٍع ثب همبثلِ دٍساى دس ؿَد، هی تَكیِ ثٌبثشایي. دّذ لشاس هٌفی تبثیش تحت

 اكلی هٌجغ لجٌیبت، ایٌکِ ثِ تَخِ ثب اػت کشدُ هحذٍد خَد غزایی سطین دس سا لجٌیبت هلشف ٍسصؿکبسی، اگش

 ایوٌی ػولکشد حفظ دس هْوی ّبی ًمؾ هَاد،اػت  ٍایي   کلسینٍٍیتاهیٌْای گزٍُ  بی   ،دیٍیتاهیي 

 ّا، لٌفَسیت یؼٌی ایوٌی دػتگبُ ػلَلْبی ثشای هْوی ػَخت( لٌذ) گلَکض ّوچٌیي، ٍ کٌٌذ هی ایفب ثذى

 سطین دس سا ّب کشثَّیذسات ػْن ًجبیذ، ػبدی افشاد یب ٍسصؿکبساى ًتیدِ دس اػت هاکزٍفاصّا ٍ ّا ًَتزٍفیل

 .کٌٌذ حفظ سا خَد ػبدی سطین ثبیذ ٍالغ دس ٍ دٌّذ کبّؾ دسكذ ۰1 اص کوتش ثِ خَد غزایی

 ٍاػغِ ثِ ؿًَذ هی ثذى ایوٌی ػیؼتن تضؼیف ثبػث خبف غزایی ّبی سطین یب ػٌگیي ٍسصؿی توشیٌبت آًچِ

 اػتشع اثش دس ٍ اػت ایوٌی ػیؼتن دؿوي َّسهَى، ایي. اػت کَستیضٍل هبًٌذ اػتشػی ّبی َّسهَى افضایؾ

 ّبی اػتشع ٍیظُ ثِ ٍ اػتشع ٍ فـبس گًَِ ّش پغ ؿَد، هی تشؿح ثذى دس صیبدی ثؼیبس هیضاى ثِ سٍاًی ّبی

 .کٌیذ دٍس خَد اص سا سٍاًی

 هکول هلشف ٍ هٌبػت تغزیِ اص اػتفبدُ اػت ؿذُ تضؼیف دلیلی ّش ثِ ٍسصؿکبس ثذى ایوٌی ػیؼتن اگش

 هضش آى دس سٍی صیبدُ ٍ کٌذ کوک ٍیشٍع کشًٍب ثب ثْتش همبثلِ ٍ ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثِ تَاًذ هی گلَتبهیي

 .ًیؼت گلَتبهیي هکول هلشف ثِ ضشٍستی ًذاسیذ، کٌٌذُ هحذٍد سطین ٍ داسیذ هٌبػت تغزیِ اگش. اػت

 ثبػث ٍ داسد تی سلَل دستگاُ ثش ثبسی صیبى آثبس کِ کٌذ هی هختل سا ٍسصؿکبس ایوٌی پشٍتئیي، ًبکبفی دسیبفت

 ثشای عَسثبلمَُ ثِ تَاًذ هی ًیض ثبال ثؼیبس غزایی پشٍتئیي. ؿَد هی علت فشكت ّبیػفًَت ؿیَع خغش افضایؾ

 .ثبؿذ صیبًجبس ثذى ایوٌی ػولکشد

 پیـٌْبد ػبدُ ّبی اکؼیذاى آًتی ثبالی دٍصّبی هلشف یب فشد ثِ هٌحلش ّبی ٍیتبهیي ػبصی هکول ّوچٌیي،

 دػت ثِ ّب ٍػجضی ّب هیَُ هلشف اصعشیك سا اکؼیذاًی هَادآًتی اصهدوَع هخلَعی ثبیذ ٍسصؿکبساى ٍ ؿَد ًوی
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 دس ّب ٍیتبهیي ثیـتش چَى. اػت آٍس صیبى ثبؿذ، هفیذ آًکِ اص ثیؾ ّب ٍیتبهیي ثشخی اصحذ ثیؾ هلشف. آٍسًذ

 تَاًذ هی ّب ٍیتبهیي آصاد ؿکل آًضیوی، دػتگبُ اؿجبع هحض ثِ ٍ کٌٌذ هی ًمؾ ایفبی کَآًضین ػٌَاى ثِ ثذى

 ..ثبؿذ داؿتِ ّوشاُ ثِ آثبسػوی

 ٍ چشثی ثذٍى گَؿت ، لجٌی هحلَالت ، غالت ، ػجضیدبت ، ّب هیَُ هبًٌذ ػبلن غزاّبی ثب سا خَد غزایی سطین

 .کٌیذ هتؼبدل لَثیب

 .ثٌَؿیذ آة لیتش 4 الی 0.4 حذالل سٍصاًِ(.  هبًذى ّیذساتِ)  ثٌَؿیذ کبفی آة ّویـِ ثبیذ ثبؿیذ داؿتِ یبد ثِ

 ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای ػبلن غزایی سطین اص پیشٍی

 

 ایوٌی سیستن تقَیت بزای سالن غذایی رصین اس پیزٍی

 

 الکلی ّای ًَضیذًی هصزف کزدى هحذٍد

 دس ؿوب تالؽ توبم ، ّب کلیِ ثِ کشدى ٍاسد آػیت ٍ خَى فـبس افضایؾ عشیك اص الکلی ّبی ًَؿیذًی هلشف

 .ثشد هی ثیي اص سا ایوٌی ػیؼتن تمَیت
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 کبفی هیضاى ثِ کبفئیي هلشف

 اص ثبیذ. ثبؿیذ داؿتِ ثیـتشی اًشطی ٍ ّـیبسی احؼبع تب ؿَد هی ثبػث داس کبفئیي ّبی ًَؿیذًی هلشف

 چیضی کِ ، ثبؿذ گشم هیلی 211 اص کوتش ثبیذ ؿوب کبفئیي سٍصاًِ هلشف. کٌیذ خَدداسی آى حذ اص ثیؾ هلشف

 کٌذ یه ؿبیبًی کوک ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثِ کبفئیي هلشف. ثبؿذ هی سٍص دس لَُْ فٌدبى 2 هؼبدل

 ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ثشای اػتشع کبّؾ

 ثَدى ثخؾ لزت ثؼذاصآى ٍ گیشی ّوِ صهبى دس خَة توشیٌی ثشًبهِ یک اخشای ثشای هوکي ساُ ثْتشیي ، ػشاًدبم

 آصاد اػتشع ّبی َّسهَى ؿوب ثذى ثبؿیذ، ّشاع دس ٍ ًجشیذ لزت خَد سٍصاًِ توشیي اص اگش. اػت توشیٌبت

 ثبؿذ ؿوب ػالیك اص تشکیجی ثبیذ ؿوب ٍسصؽ ثٌبثشایي ًذاسد، ثؼتگی ًیض اًتخبثی ٍسصؽ ًَع ثِ هَسد ایي ٍ کٌذ هی

 ثب خَسؿیذ همبثل دس ثٌبثشایي. ًیؼتین ثیـتش اػتشع خَاّبى ٍ ثَدُ صا اػتشع کبفی اًذاصُ ثِ کًٌَی لشًغیٌِ

 تغییشی ؿوب فؼبلیت ّش ثذاًیذ ٍ ثجشیذ لزت صهبى ایي اص ٍ کٌیذ تدشثِ سا خَؿی ػبػبت خَد هَسدػاللِ ٍسصؽ

 .ثَد خَاّذ ؿوب سٍحیبت دس هتفبٍت

 هذاٍم كَست ثِ. داسد ّب ثیوبسی ثب هجبسصُ ٍ پیـگیشی دس ؿوب ثذى تَاًبیی دس تَخْی لبثل ًمؾ اػتشع کبّؾ

 اًدبم دس ؿوب لذست افضایؾ ثِ هٌدش ، گشدد هی اػتشع ایدبد ثبػث کِ ؿشایغی کٌتشل یب ٍ اػتشع کبّؾ

 .گشدد هی ثذى ایوٌی ػیؼتن تمَیت ًْبیتب ٍ فیضیکی توشیٌبت

 ػٌبكش یب ٍ دّیذ کبّؾ سا آى ثتَاًیذ هذاٍم كَست ثِ تب کٌیذ پیذا ساّی. کٌیذ تْیِ صا اػتشع ػَاهل اص لیؼتی

 کٌذ کوک ؿوب اػتشع کبّؾ ثِ اػت هوکي تیوی خلؼبت هثبل ػٌَاى ثِ. کٌیذ کٌتشل سا اػتشع کٌٌذُ المب

 ًیؼت هفیذ صیبد سصؽ

 ٍرسش کاىه

 حبل دس. اػت آصاد َّای دس ٍسصؽ ثشای هکبى ثْتشیي اهب اػت، هفیذ هکبًی ّش دس ٍسصؽ ؿَد هی گفتِ ّشچٌذ

 ٍخَد ؿَاّذی ثلکِ دّذ، هی کبّؾ سا تٌفؼی ّبی ٍیشٍع اًتمبل خغش تٌْب ًِ ثبص فضبی دس کشدى ٍسصؽ حبضش
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 ؿذُ ثذى هَسدًیبص D ٍیتبهیي دسیبفت هَخت هٌبػت صهبى هذت دس خَسؿیذ ًَس همبثل دس گشفتي لشاس کِ داسد

 اػت خذیذ کشًٍبٍیشٍع ثب همبثلِ ٍ ایوٌی ػیؼتن استمبء ثشای سٍؿی کِ

 ٍرسضی حزکات اس بزدى لذت

 ثَدى ثخؾ لزت ثؼذاصآى ٍ گیشی ّوِ صهبى دس خَة توشیٌی ثشًبهِ یک اخشای ثشای هوکي ساُ ثْتشیي ، ػشاًدبم

 آصاد اػتشع ّبی َّسهَى ؿوب ثذى ثبؿیذ، ّشاع دس ٍ ًجشیذ لزت خَد سٍصاًِ توشیي اص اگش. اػت توشیٌبت

 .ثبؿذ ؿوب ػالیك اص تشکیجی ثبیذ ؿوب ٍسصؽ ثٌبثشایي ًذاسد، ثؼتگی ًیض اًتخبثی ٍسصؽ ًَع ثِ هَسد ایي ٍ کٌذ هی

 ثب خَسؿیذ همبثل دس ثٌبثشایي. ًیؼتین ثیـتش اػتشع خَاّبى ٍ ثَدُ صا اػتشع کبفی اًذاصُ ثِ کًٌَی لشًغیٌِ

 تغییشی ؿوب فؼبلیت ّش ثذاًیذ ٍ ثجشیذ لزت صهبى ایي اص ٍ کٌیذ تدشثِ سا خَؿی ػبػبت خَد هَسدػاللِ ٍسصؽ

 ثَد خَاّذ ؿوب سٍحیبت دس هتفبٍت

 ًوًَِ توشیٌبت ٍسصؿی دسخبًِ:

.  

  

  

 


