
 بِ ًبم خذاًٍذ بسرگ

هبُ از  دٍؾوي عرؼ سالم ٍ خستِ ًببضیذ خذهت اعؿبء هحترم الکلی ّبی گوٌبم ، هتٌی کِ هكبلعِ هی کٌیذ ًتیدِ : ًکتِ

فعبلیت ّبی کویتِ پیبم رسبًی هٌكقِ ایراى ، خلسبت تببدل ًظر ٍ درٍى کویتِ ای ٍ تدربیبت ًَاحی هختلف کویتِ ّبی 

سكح ایراى هی ببضذ ٍ چطن اًذاز کویتِ پیبم رسبًی هٌكقِ ایراى ایي است کِ در پبیبى سبل یک کتببچِ پیبم رسبًی در 

. هختع بِ ًحَُ عولکرد کویتِ پیبم رسبًی ٍ برگساری ّرچِ بْتر خلسبت پیبم رسبًی داضتِ ببضین 

 :هكبلبی بیطتر در هَرد پیبم رسبًی

: رسبًذى پیبم ّذف اغلی کویتِ یعٌی  هَثر خْت تحقق دٍ راُ-

در ایي ضیَُ از پیبم رسبًی هب از چٌذ عؿَ بب :  بردى خلسبت الکلی ّبی گوٌبم درٍى هراکس اغالحی ٍ درهبًی -1

گبًِ الکلی ّبی گوٌبم آگبُ ّستٌذ استفبدُ هی کٌین بِ ایي غَرت کِ هبًٌذ  12کِ بِ قذم ّب ٍ سٌت ّبی  تدربِ

ًطریبت ٍ ,خساًِ دار ,را بذٍى داضتي ًوبیٌذُ بیي گرٍُ خَد خلسِ  , در بیرٍى هراکس خَدهبى سبت بْبَدیخل

کس بستری ّستٌذ بب فؿبی خلسبت بْبَدی اتب بیوبراًی کِ درٍى هر چیپ ٍ سکِ ٍ سبیر خذهتگساراى برگسار هیکٌین

تخبة ضًَذ ترخیحب از قذم یک ٍ دٍ ٍ سِ استفبدُ ضَد هَؾَعبت خلسِ ببیذ بب احتیبـ اى. )آضٌب ضًَذدًیبی بیرٍى 

 (.یب کتبة ّطیبرزیستي ٍ بخص ّبیی از کتبة پبیِ هبًٌذ هكبلبی چٌذ در هَرد الکلیسن ٍ غیرُ

 هب هیتَاًین بب ّوبٌّگی هسئَلیي هراکس اغالحی ٍ درهبًی یک استٌذ یب قفسِ از ًطریبت هَرد تبییذ الکلی ّبی -2

 .آى را ضبرش کٌین  غَرت ًیبز درٍ  اغالحی ٍ درهبًی داضتِ ببضین گوٌبم در هراکس 

بذ غَرتی هی ببضذ   س  ابرای تْیِ ّسیٌِ ایي ًطریبت راُ ّبی هختلفی ٍخَد دارد کِ یکی از ایي راُ ُ-   

ایي سبذ هختع کویتِ پیبم رسبًی بِ هراکس اغالحی ٍ درهبًی هی ببضذ ٍ در خبرج از کطَر یکی   سبذ غَرتی چیست؟

از ُ بٌب بِ استقالل گرٍُ پس بِ ایي غَرت کاز راُ ّبی رایح خْت تبهییي ّسیٌِ ّبی ایي کویتِ سبذ غَرتی هی ببضذ 

ٍ تَؾیح هی دّذ کِ اهٌطی اعالم هی کٌذ سبذ دٍم یعٌی سبذ غَرتی بِ چرخص در هی آیذ خبًذى سبذ سٌت ّفتن  چر

                             .هبلغ خوع آٍری ضذُ هستقیوبٌ بِ خساًِ کویتِ پیبم رسبًی ٍاریس هی ضَدایي سبذ چِ ّذفی دارد ٍ 

 ٍ ( هثال کٌبر خبیگبُ خَش آهذگَ) بِ غَرت ثببت درٍى گرٍُ خبیگساری کٌین غَرتی یي است کِ یک سبذرٍش بعذی ا

. هبلغ خوع آٍری ضذُ را  بِ خساًِ کویتِ پیبم رسبًی ٍاریس کٌیین ًِبِ غَرت هبّب

یکی دیگر از راُ ّبی تْیِ ایي ًطریبت خوع آٍری ًطریبت چبپ قذین یب بِ اغكالح ٍیرایص قبلی است کِ هیتَاًین -

. آًْب را درٍى هراکس اغالحی ٍ درهبًی تَؾیع کٌین

              هسئَلیت تبهییي ًطریبت یکی از هراکس اغالحی ٍ درهبًی  را بر عْذُ گیردرٍش دیگر ایي است کِ ّر گرٍُ -

( ًظبرت کویتِ پیبم رسبًی بب)



 

 

 :بْتر است کِ

. سبلِ ببضذ 2ًی بِ غَرت یک دٍرُ بْتر است کِ هذت خذهت هسئَل کویتِ پیبم رسب-

                                                              عؿَ استفبدُ ضَد  3بْتر است در خلسبت پیبم رسبًی بِ هراکس اغالحی ٍ درهبًی حذاقل از -

  (گرداًٌذُ 1عؿَ سخٌراى ٍ  2) 

دٍ ٍ سِ غحبت کٌٌذ  ٍ ٍارد قذم ّبی دیگر ًطًَذ ّتر است  اعؿبء پٌل در رابكِ بب قذم ّبی یک ٍ ة-

هقببل گرداًٌذُ قرار دّین تب چطن بیوبراى بب کتبة الکلی ّبی را در بْتر است در قَل خلسِ پیبم رسبًی کتبة پبیِ -

. گوٌبم آضٌب ضَد 

. بْتر است در خلسبت پیبم رسبًی از ضخع خبظ ٍ خلسِ خبغی اسن ًبرین ٍ فقف الکلی ّبی گوٌبم را هعرفی کٌین-

. دقیقِ غحبت ًکٌذ تب از حَغلِ بیوبراى خبرج ًطَد  7ٍ پٌل بیطتر از بْتر است عؽ-

 

 

 :اًینهب هی تَ

ا ًوی مهب هی تَاًین کلیپ ّبی تػَیری ٍ فبیل ّبی غَتی تْیِ کٌین ٍ در هراکس اغالحی ٍ درهبًی کِ اخبزُ ٍرٍد بِ 

. از آًْب خْت رسبًذى پیبم استفبدُ کٌین دٌّذ

. هب هیتَاًین کتبة پبیِ را بِ عٌَاى ّذیِ سبلگرد بیوبراًی کِ در هراکس بستری ّستٌذ اّذا کٌین

 

 

 


