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 هحترم یرسردب
 یةتِ تزت یاتتد یجْاً یَعتزٍس ٍ ض یشاىه 2017تاضذ. در سال یتاال در جْاى ه یَعهشهي تا ض یّایواریاس ت یکیًَع دٍ  دیاتت

 یلیَىه 9/570ٍ  یلیَىه6/26تِ  یةتِ تزت ّایشاىه یيا 2025ضَد کِ تا سال یه یٌیتیصًفز تَدُ است ٍ پ یلیَىه 476ٍ  یلیَىه 9/22
تاضذ. یه 2ًَع  یاتتآًْا در ارتثاط تا د یّاٍ خاًَادُ یواراىت یآگاّ یات اعالػا ییيسغح پا ،یواراىاس هطکالت ت یکی (.1) ًفز تزسذ

 یوارػالٍُ، رفتار تِدرهاى ضَد. تهطارکت فؼال آًْا در رًٍذ  یصٍ افشا یواراىت یهَجة تَاًوٌذتَاًذ یه یاتتد یزیتدر هذ یخَدکارآهذ
هسائل ٍ هطکالت ٍ  یاىت یکزدتا رٍ یاتتید یواراىسغح داًص ت ءارتقا یّااس راُ(. 2) است یواریًسثت تِ ت یٍ گزشداًص ٍ ً یزتحت تأث

ات خَد را در خػَظ تِ ػٌَاى گزٍُ ّوساى ًظز یواراىاست کِ در آى ت یجلسات یاّا ضزکت در ًطست یواراى،خاًَادُ ت یآگاّ یصافشا
رٍش تا  یي. ایذًوایه ییذأت یاًظزات را اغالح  یاىدر پا یذُدسشفزد آهَ یاهتخػع  یکًوَدُ ٍ  یاىػَارؼ، درهاى ٍ کٌتزل ت یواری،ت

ذ در سالي تَاًیعزح ه یيتاضذ. ایدر حال اجزا ه یشد یاتتد یدرهاً یقاتیاًذک در هزکش تحق یٌِتا ّش یاتتد یػٌَاى عزح هذرسِ خاًَادگ
 .تزگشار ضَد یشً یگزد یقاتیت هزاکش تحقااجتواػ

ٍ      یواراىدػَت ت -3، یطاىعزح ٍ ثثت هطخػات ا یحٍ تَض یواراىتواس تا ت -2، یواراىثثت ًام ت -1ضاهل  اًجام عزح هزاحل
 ( هی تاضذ.سٌجص هْارتٍ  یثاىپطت ییيتؼ، یاسسٌجیً)ضاهل  ضزٍع دٍرُ ّا -4

 ،. پس اس آىیٌذًوایاقذام تِ ثثت ًام ه یاتت،د یقاتتحق تِ هزکش یهزاجؼِ حضَر یا َتاُک یامساهاًِ پ یقاس عز ىیواراعزح، ت یيا در
کِ  یطاىهَرد عزح، هطخػات فزد ٍ دٍ ًفز اس خاًَادُ ا در یاجوال یحات. ضوي تَضیزدگیکٌٌذگاى تواس هًامکارضٌاس هزتَعِ تا ثثت

ضاهل سِ دٍرُ  یعزح آهَسض یيتِ هزکش دػَت خَاٌّذ ضذ. ا یتٌذغَرت گزٍُِت یواراىکٌذ. تیثت هتِ ضزکت در عزح را دارًذ ث یلتوا
   تِ ضزکت کٌٌذگاى اعالع دادُ  یٍ تواس تلفٌ َتاُک یامپ یقٍ سهاى کالس اس عز یتٌذػٌَاى یذ،دٍرُ اٍل عزح، تا ًظز اسات .تاضذیه
هطخع کٌٌذ. سپس  یتدرجِ اّو یةتِ تزت یاتتد یواریخَد را تا تَجِ ت یاسّایتا ً ضَدیخَاستِ ه یواراىدٍرُ اس ت یيضَد. در ایه

 . گزددیه یآٍرهتٌاسة تا آى جوغ یّاتَسظ کارضٌاس هزتَعِ سزفػل
خَاّذ گذاضت.  یاىکِ هسائل خَد را تا اٍ در ه ٍ راٌّوا خَاّذ داضت یطتیثاىکارضٌاس تِ ػٌَاى پ یک یوار،در هزحلِ دٍم، ّز ت

کِ  یکٌٌذگاى افزادضزکت یاىدٍرُ اس ه یيپشضکاى خَاّذ تَد. در ا یشیتهزاجؼِ تِ هزکش ٍ ٍ یتزا یوارّوزاُ ت ،یثاىپطت یيا یيٌّوچ
تحت  یآسهًَ ،دٍرُ یيا یاى. پس اس پایٌٌذتیآهَسش ه یتِ غَرت تخػػ یػٌَاى هزتاًتخاب ٍ تِ ،را دارًذ یامپ تقالاستؼذاد آهَسش ٍ اً
 .اّذا خَاّذ ضذ یشیکسة کٌٌذ جَا ییتاال یاسکِ اهت یضذُ ٍ تِ افزادگزفتِ یاتتد یواریرت تزخَرد تا تػٌَاى سٌجص هْا
 یفیتعزح، ًظارت تز ک یّاکالس یتزگشار یّا ٍ هٌاعق ضْز تزاتِ هحلِ اًذیذُد یگزیکِ آهَسش هزت یافزاد یشدر دٍرُ سَم ً
 .دادُ خَاّذ ضذ یواراىتِ ت یآهَسض یّاتستِ یشز دٍرُ ًآى اػشام خَاٌّذ ضذ. در ّ یهغالة ٍ ًحَُ ارائِ

کاّص ػَارؼ آى گام تزداضت ٍ  یجًِت ٍ در یواراىت یيا یآگاّ یصتَاى در جْت افشایاقذاهات هتفاٍت، ه چٌیي یياًجام ا تا
تَاًذ تِ یه یاتتد یرسِ خاًَادگّستٌذ، خَاّذ تَد. هذ یواریت یيا یتزا یکِ گزٍُ پزخغز یواراىت یيخاًَادُ ا یتزا یهٌاسث یطگیزیپ

 یاتتچَى د یهشهٌ یّایواریکِ ت یزاآضٌا ضًَذ. س یواریت یيافزاد تا ا ی،اس کَدک یيپزٍرش ارائِ ضَد. تٌاتزا ٍعزح، تِ آهَسش  یکػٌَاى 
ّا هٌتقل کزد تا هزدم تِ رکٍ پا ییهَاد غذا یّاتَاى هحل آهَسش را تِ فزٍضگاُیه یحت یاتاضذ. یافزاد در گذضتِ ه یسثک سًذگ یجًِت

 .ینرا در هزدم گستزش دّ یخَدهزاقثت یآضٌا ضًَذ. تِ ًَػ یطاىسالهت یتزا یٍ حزکات ٍرسض سةهٌا ییتا هَاد غذا ینعَر هستق
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