پزٍسیجزهای چشن ٍ گَش ٍ بیٌی
پزٍسیجز  -1شستشَی چشن ها
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

زؾشَض قؿز ٍقَي چكن ضا اظ ًظط ًَع ،همساض ،غلظز ،زضجِ حطاضر هحلَل ،زفؼبر
اؾشؼوبل ٍ ،چكن هَضز هؼبلجِ وٌشطل هي وٌس (هؼوَالً اظ ػالهز اذشصبضي  ODثطاي
چكن ضاؾز ٍ  OSثطاي چكن چخ ٍ  OUثطاي ّط زٍ چكن اؾشفبزُ هي قَز).

2

ٍؾبيل ضا آهبزُ وطزُ ثِ اسبق ثيوبض ثطزُ ٍ اٍ ضا اظ السام هَضز ًظط هغلغ هي وٌس
(اؾشؼوبل هحلَل قؿز ٍ قَي چكن هؼوَالً زضزًبن ًيؿز ،ليىي ثطذي سطويجبر
زاضٍيي زض اثشسا هَجت ؾَظـ چكن هي قًَس).

3

ثيوبض ضا زض ٍضؼيز ًكؿشِ يب ذَاثيسُ ثِ دكز لطاض هي زّس ثِ عَضي وِ ؾط ثيوبض ثِ
عطف چكن هَضز هؼبلجِ چطذف زاقشِ ثبقس .هغوئي هي قَز وِ ًَض هؿشمين ثِ
چكن ثيوبض ًوي سبثس.

4

هكوغ ٍ ضٍيِ ضا ضٍي قبًِ يب ظيط ؾط ثيوبض لطاض هي زّس.

5

زؾز ّب ضا هي قَيس ٍ زؾشىف اؾشطيل هي دَقس.

6

ضؾيَض ضا ظيط گًَِ ثيوبض عَضي لطاض هي زّس وِ هحلَل قؿز ٍ قَ زاذل آى جطيبى
يبثس.

7

زض صَضر لعٍم ثطاي جلَگيطي اظ ٍضٍز سطقحبر ثِ زاذل چكن ،لجل اظ قؿز ٍ قَ،
دله ّب ٍ هػُ ّب ضا ثب گلَلِ ّبي دٌجِ آغكشِ ثِ ؾطم فيعيَلَغي سويع هي وٌس (اظ
گَقِ زاذلي ثِ عطف گَقِ ذبضجي) سب اظ ٍضٍز سطقحبر ثِ زاذل هجطاي اقىي
جلَگيطي قَز .اظ ّط گلَلِ دٌجِ فمظ يىجبض اؾشفبزُ هي وٌس.

8

ؾطًگ ضا اظ هحلَل قؿز ٍ قَ دط وطزُ ٍ زض زؾز غبلت ذَز هي گيطز.

9

ثب اًگكشبى زؾز چخ دله ثبالي چكن ثيوبض ضا ثِ عطف ثبال ٍ دله دبييي ضا ثِ عطف
دبييي هي وكس سب حفطُ هلشحوِ دبييي ثِ ذَثي ًوبيبى قَز (ػول قؿز ٍ قَ ضا زض
زٍ هطحلِ اًجبم هي زّس :زض هطحلِ اٍل ثب وكيسى دله دبييي ثِ عطف دبييي ٍ ،زض
هطحلِ زٍم ثبوكيسى دله ثبال ثِ عطف ثبال ،فكبض اًگكشبى زؾز ضا ضٍي ثطجؿشگي
اؾشرَاى گًَِ ٍ ظيط اثطٍ ٍاضز هي وٌس).

11

هحلَل قؿز ٍ قَ ضا ثِ آضاهي اظ فبصلِ  2/5ؾبًشي هشط زض حفطُ هلشحوِ سحشبًي اظ
گَقِ زاذلي ثِ عطف گَقِ ذبضجي هي ضيعز.

11

زض فبصلِ قؿز ٍ قَ اظ ثيوبض هي ذَاّس وِ چكن ّبي ذَز ضا ثؿشِ ٍ ثِ اعطاف
حطوز زّس سب سطقحبر اضبفي دله ثبال ثِ عطف دبييي آهسُ ٍ ثِ آؾبًي قؿشِ قَز.

12

ػول قؿز ٍ قَ ضا آى لسض ازاهِ هي زّس سب هحلَل زؾشَض زازُ قسُ سوبم قسُ يب
چكن ثِ ذَثي سويع قَز.

13

دله ّبي ثيوبض ضا ثب گلَلِ ّبي دٌجِ اظ ؾغح زاذل ثِ عطف ذبضج سويع هي وٌس.

بلی

خیز

14

اعطاف چكن ثيوبض ضا ذكه وطزُ ٍ زؾشىف ّب ضا ذبضج هي وٌس.

15

زض صَضر لعٍم ثب اؾشفبزُ اظ دس چكوي ،چكن ضا دَقبًسُ ٍ ثب چؿت زض هحل ثبثز هي
وٌس.

16

ٍاوٌف ثيوبض ضا ثالفبصلِ دؽ اظ قؿز ٍ قَ ٍ هجسزاً دؽ اظ ؾذطي قسى ظهبى هَضز
ًيبظ جْز اثط ثركي زاضٍ ثطضؾي هي وٌس.

17

ٍؾبيل ضا ثِ هحل هطثَعِ ثط هي گطزاًس ٍ سَجِ هَضز ًيبظ ضا اظ آًْب ثِ ػول هي آٍضز.

18

زؾز ّب ضا هي قَيس.

19

اعالػبر ذَز ضازض ضاثغِ ثب ًىبر هَضز ثطضؾي ٍ هساذالر اًجبم قسُ قبهل ًَ:ع،
همساض ،غلظز ،زضجِ حطاضر هحلَل ،چكن هَضز هؼبلجِ ٍ ٍاوٌف ثيوبض ثب شوط ؾبػز
زض دطًٍسُ ثيوبض يبززاقز هي وٌس.

پزٍسیجز  -2خارج کزدى لٌشهای تواسی
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

ٍؾبيل ضا آهبزُ هي وٌس.

2

زؾز ّب ضا هي قَيس.

3

ّسف اظ اًجبم وبض ضا سَضيح هي زّس.

4

هسزجَ ضا زض ٍضؼيز ًكؿشِ ٍ ضاحز لطاض هي زّس.
خارج کزدى لٌشهای تواسی سخت

5

دله ثبال ٍ دبييي ضا زٍض اظ ّن ثِ ؾوز ذبضج هي وكس.

6

اظ هسزجَ هي ذَاّس وِ دله ثعًس.

7

ثب دله ظزى لٌعّب ذبضج قسُ ٍ ضٍي زؾز هي افشس.
خارج کزدى لٌشهای تواسی ًزم

8

اظ هسزجَ هي ذَاّس وِ ثِ عطف ثبال ٍ زاذل ًگبُ وٌس.

9

دله دبييي ضا ثِ عطف دبييي هي وكس.

11

اًگكز اقبضُ ضا ضٍي لجِ دبييٌي لٌع لطاض هي زّس.

11

ثِ آضاهي لٌع ضا ثيي اًگكز قؿز ٍ اقبضُ هي گيطز سب لٌع آظاز قَز.

12

لٌع ضا ثِ عطف ثبال هي چطذبًس سب ذبضج قَز.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -3گذاشتي ٍ بزداشتي دیسک دارٍیی چشن
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

زؾز ّب ضا هي قَيس.

2

زؾشىف هي دَقس.

3

زيؿه ضا ثب ًَن اًگكز فكبض هي زّس سب صبف قَز ؾذؽ اظ ثؿشِ ذبضج هي وٌس.

4

دله دبييي ثيوبض ضا ثِ آضاهي ثِ عطف ذبضج وكيسُ ٍ زيؿه ضا زض ويؿِ هلشحوِ ايجبز
قسُ ثِ عَض افمي لطاض هي زّس.

5

اظ ثيوبض هي ذَاّس چٌس ثبض دله ثعًس سب زيؿه هطعَة قسُ ٍ زض جبي ذَز لطاض
گيطز.اگط ٌَّظ زيؿه زض جبي ذَز لطاض ًگطفشِ دله دبييي ضا ثِ عطف ذبضج ٍ ثبال
وكيسُ هجسزاً سىطاض هي وٌس .دؽ اظ لطاضگيطي زيؿه اظ ثيوبض هي ذَاّس ثِ آضاهي
ضٍي دله دبييي ضا ثِ عطف ذبضج ٍ ثبال وكيسُ ٍ هجسزاً سىطاض وٌس .دؽ اظ لطاضگيطي
زيؿه اظ ثيوبض هي ذَاّس ثِ آضاهي ضٍي دله ثؿشِ ثب اًگكز ذَز فكبض زّس.

6

ثِ ثيوبض آهَظـ هي زّس وِ اظ هبلف چكن وِ ثبػث جب ثِ جبيي زيؿه ضٍي لطًيِ
هي قَز ذَززاضي وٌس.

7

اگط زيؿه افشبز :زؾز ّب ضا هي قَيس ،زيؿه ضا زض آة ذٌه لطاض زازُ ٍ هجسزاً هي
گصاضز .اگط ّط زٍ چكن ثيوبض سحز زضهبى اؾز ،زيؿه ّبي ّط زٍ چكن ضا ّن ظهبى
لطاض هي زّس سب همساض يىؿبًي اظ زاضٍ ضا زضيبفز وٌٌس.

8

اگط زيؿه ثِ ذَثي زض دله دبييي لطاض ًوي گيطز آى ضا زض دله ثبال لطاض هي زّس ثِ
ايي قىل وِ دله ثبال ضا ثِ آضاهي ثلٌس وطزُ ٍ ثِ ؾوز ثبال هي وكس ٍ زيؿه ضا زض
ويؿِ هلشحوِ ايجبز قسُ ،لطاض هي زّس ؾذؽ ثِ آضاهي دله ضا ضّب هي وٌس ٍ اظ ثيوبض
هي ذَاّس چٌس ثبض دله ثعًس ٍ هجسزاً ثيوبض ثِ آضاهي ضٍي دله ثؿشِ ذَز فكبض زّس.

9

اگط لطاض اؾز زضهبى ازاهِ يبثسً ،حَُ گصاقشي ٍ ثطزاقشي آى ضا ثِ ثيوبض آهَظـ هي
زّس ٍ اظ اٍ هي ذَاّس زض حضَض ٍي سوطيي وٌس.

11

ػالين حؿبؾيز ثِ زيؿه ضا وِ قبهل :احؿبؼ جؿن ذبضجي زض چكن ،اقه ضيعـ،
لطهعي ،ذبضـ ،سطقح هَوَؾي اؾز ثِ ٍي آهَظـ هي زّس.

11

ػاليوي هبًٌس سبضي زيس ،لطظـ چكن ٍ ٍضم دله ٍ ؾطزضز ثِ ذصَل زض هصطف
ديلَوبضديي هوىي اؾز ٍجَز زاقشِ ثبقس.
ػوَهبً ػالين ذفيف عجيؼي اؾز ٍ حساوثط ظطف ّ 6فشِ دؽ اظ هصطف ثبيس فطٍوف
وٌس .زض صَضر ازاهِ يب ٍجَز ػالين قسيس ثيوبض ثبيس ثِ دعقه هطاجؼِ وٌس.
بزداشتي دیسک دارٍیی چشن

12

زيؿه ضا هي سَاى ثِ زٍ عطيك يه اًگكشي يب زٍ اًگكشي ذبضج وطز .زض ضٍـ يه
اًگكشي ،دؽ اظ دَقيسى زؾشىف ،دله دبييي ضا ثب اًگكز ثطگطزاًسُ سب زيؿه لبثل
ضٍيز قَز ،ؾذؽ ثب اًگكز زؾز زيگط آى ضا ثِ آضاهي ذبضج هي وٌس.
زض ضٍـ زٍ اًگكشي دله دبييي ضا ثب يه زؾز ثطگطزاًسُ ٍ دؽ اظ ضٍيز آى ثب زٍ

بلی

خیز

اًگكز ؾجبثِ ٍ قؿز زؾز زيگط زيؿه ضا گطفشِ ٍ ذبضج هي وٌس.
زض صَضسي وِ زيؿه زض دله لطاض زاضز ثب اًگكز ذَز دله ثؿشِ ثيوبض ضا ثِ عَض
چطذكي حطوز هي زّس سب زيؿه زض گَقِ چكن ثيوبض زيسُ قَز .دؽ اظ ضٍيز هي
سَاى آى ضا ثِ عَض هؿشمين سَؾظ اًگكز اظ هلشحوِ دبييي (هبًٌس دله ثبال ) ذبضج
وطز.

13

ًَع ٍ وبضثطز زاضٍي هصطفي ،وبضثطز زاضٍ زض يه چكن يب ّط زٍ چكن  ،سبضيد ،ظهبى،
زٍظ زاضٍ ٍ ّط گًَِ ػىؽ الؼول ثيوبض ثِ زيؿه ضا ثجز هي وٌس.

پزٍسیجز  -4کوپزس چشوی سزد ٍ گزم
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

ضٍـ وبض ضا ثطاي ثيوبض سَضيح هي زّس.

2

هحيظ ضاحز ٍ ذلَسي ثطايف فطاّن هي وٌس.

3

ثيوبض ضا زض دَظيكي ًكؿشِ لطاض هي زّس.

4

اعطاف قبًِ ّبي ثيوبض حَلِ لطاض هي زّس.

5

زؾز ّب ضا هي قَيس ٍ ؾط ثيوبض ضا ووي ثِ عطف همبثل هي چطذبًس سب ووذطؼ ثْشط
زض هحل لطاض گيطز.

6

زض صَضر زاقشي دبًؿوبى چكوي آى ضا ثطهي زاضز.

7

حَلِ ضا اعطاف قبًِ ّبي ثيوبض لطاض هي زّس.

8

زؾشىف هي دَقس.

9

سىِ ّبي يد ضا زض ويؿِ (يب زؾشىف) لطاض زازُ َّاي آى ضا ذبضج هي وٌس ،ؾذؽ زض
آى ضا هي ثٌسز ٍ آى ضا زض دبضچِ هي ديچس.

11

ٍؾظ گبظ اؾشطيل ضا ثب آة اؾشطيل ،هحلَل ًطهبل ؾبليي يب هحلَل قؿز ٍ قَي
چكوي هطعَة هي وٌس سب جصة ؾطهب اظ يد ثْشط صَضر گيطز.

11

اظ ثيوبض هي ذَاّس چكن ّبيف ضا ثجٌسز ،ؾذؽ گبظ هطعَة ضا ضٍي چكن گصاقشِ ٍ
ويؿِ يد ضا ضٍي آى لطاض هي زّس ٍ ثب ًَاض آى ضا هي ثٌسز .اگط ثيوبض احؿبؼ زضز وطز
آى ضا ثطهي زاضز چَى ثؼضي ثيوبضاى هوىي اؾز ثِ ؾطهب ٍاوٌف ًكبى زٌّس.

12

دؽ اظ  15سب  20زليمِ ويؿِ يد ٍ گبظ ضا ثطهي زاضز.

13

ثب يه گبظ صَضر ثيوبض ضا سويع ٍ ذكه هي وٌس.

14

اگط ووذطؼ ؾطز ٍ هطعَة ثبيس ثِ عَض هؿشمين ضٍي دله ثيوبض لطاض گيطز ،زض وبؾِ
اؾشطيل آة ٍ يد ضيرشِ ٍ دس گبظ ضا زض آى ذيؽ وطزُ ٍ آى ضا هؿشميوبً ضٍي دله
ثيوبض لطاض هي زّس ٍ ّط  2سب  3زليمِ آى ضا ػَض هي وٌس.

15

ظهبى ٍ سؼساز ووذطؼ ،ػالين لجل ٍ ثؼس اظ اًجبم ضٍـ ،اؾشفبزُ اظ دوبز يب دبًؿوبى ٍ
سحول ثيوبض ضا ثجز هي وٌس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -5پاًسواى چشوی
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

اثشسا دس هٌبؾت اًساظُ چكن اًشربة وطزُ ٍ آى ضا ثِ آضاهي ضٍي چكن ثؿشِ لطاض هي
زّس.

2

ؾذؽ يه دس اضبفِ ضٍي آى لطاض زازُ ٍ ثب چؿت فيىؽ هي وٌس.

3

جْز حفظ فكبض ثيكشط اظ ثبًساغ زٍ ؾط اؾشفبزُ هي وٌس.

4

الساهبر اًجبم قسُ ٍ ٍاوٌف ثيوبض ضا زض دطًسُ ثجز هي وٌس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -6شستشَی چشن در سَختگی با هَاد شیویایی
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

ضٍـ وبض ضا ثطاي ثيوبض سَضيح هي زّس.

2

ثيوبض ضا ثِ آضاهف زػَر هي وٌس.

3

ثِ ثيوبض سأويس هي وٌس اظ هبلف يب زؾشىبضي چكن ثِ ػلز افعايف سرطيت ثبفز چكن
ذَززاضي وٌس.

4

ثيوبض ضا ثِ دْلَ (ؾط ثِ عطف چكن هجشال ذن قَز) لطاض هي زّس.

5

يه حَلِ ظيط ؾط ثيوبض لطاض هي زّس.

6

زؾز ّب ضا هي قَيس.

7

زؾشىف هي دَقس.

8

ثطاي ثبظ ًگِ زاقشي چكن ثيوبض اظ اؾذىَلَم اؾشفبزُ هي وٌس.

9

اعطاف چكن ٍ دله ّب ضا ثِ عَض وبهل سويع هي وٌس .زض صَضسي وِ هبزُ قيويبيي ثِ
قىل دَزض يب وطيؿشبل اؾز لجل اظ قؿز ٍ قَ آى ضا ثِ عَض وبهل اظ ضٍي چكن ٍ
صَضر دبن هي وٌس.

11

لجل اظ قطٍع ثِ قؿز ٍ قَي چكن اظ ثي حؽ وٌٌسُ ثب زؾشَض دعقه اؾشفبزُ هي
وٌس.

11

زؾشَض قؿز ٍ قَي چكن ضا اظ ًظط ًَع هحلَل ٍ هسر ظهبى قؿز ٍ قَ وٌشطل هي
وٌس (قؿز ٍ قَي چكن ثب ًطهبل ؾبليي يب ضيٌگط الوشبر قطٍع هي قَز .قؿز ٍ قَ
زض ثرف اٍضغاًؽ  20سب  30زليمِ ازاهِ هي يبثس ٍ ايي وبض ثب  2سب  3ليشط هبيغ ثطاي
ّط چكن صَضر هي گيطز).

12

زض عَل قؿز ٍ قَ ثِ ثيوبض سَصيِ هي وٌس وِ ثِ عَض هطست دله ثعًس ٍ چكن ضا زض
سوبم جْبر حطوز زّس سب سوبم ؾغح چكن قؿشِ قَز.

13

ػول قؿز ٍ قَي چكن ضا سب ظهبًي وِ چكن ثِ عَض وبهل سويع قَز ٍ  PHهلشحوِ
ثِ حس عجيؼي ( )7/4-7/6ثطؾس ازاهِ هي زّس ( PHثب اؾشفبزُ اظ ًَاضّبي آظهبيكي وِ
ثِ آضاهي زض هلشحوِ دله سحشبًي گصاقشِ هي قَز اًساظُ گيطي هي قَز).

14

 PHثبيس چٌسيي ثبض ثؼس اظ قؿز ٍ قَ ٍ ثطاي وؿت اعويٌبى اظ ايٌىِ زچبض سغييط
ًرَاّس قس ،وٌشطل قَز.

15

دله ّب ي ثيوبض ضا ثب دٌجِ اظ ؾوز زاذل ثِ ذبضج سويع هي وٌس.

16

زؾشىف ّبي ذَز ضا ذبضج هي وٌس.

بلی

خیز

17

ٍؾبيل ضا ثِ هحل هطثَعِ ثط هي گطزاًس.

18

ًَع هحلَل ،هسر ظهبى قؿز ٍ قًََ ،ع هبزُ قيويبيي ،چكن هجشال ( ODيب ،)OS
سحول ثيوبض ،سبضيد ٍ ظهبى اًجبم قؿز ٍ قَ ٍ دبؾد ثيوبض ثِ قؿز ٍ قَ ضا ثجز هي
وٌس.

پزٍسیجز  -7کوک در خارج کزدى جسن خارجی اس چشن
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

ضٍـ وبض ضا ثطاي ثيوبض سَضيح هي زّس.

2

ثيوبض ضا ثِ آضاهف زػَر هي وٌس.

3

ثِ ثيوبض سأويس هي وٌس اظ هبلف يب زؾشىبضي چكن ثِ ػلز افعايف سرطيت ثبفز چكن
ذَززاضي وٌس.

4

زؾز ّبي ذَز ضا هي قَيس.

5

زؾشىف هي دَقس.

6

ثيوبض ضا زض ٍضؼيز ًكؿشِ يب ذَاثيسُ لطاض هي زّس.

7

سب حس اهىبى ؾط ثيوبض ضا ثي حطوز ًگِ هي زاضز.

8

اظ هصسٍم هي ذَاّس اظ چطذف چكن ذَز ثِ اعطاف سب حس اهىبى ذَززاضي وٌس.

9

لجل اظ قطٍع هساذالر اظ يه ثي حؽ وٌٌسُ ثب زؾشَض دعقه اؾشفبزُ هي وٌس.

11

زض ذبضج وطزى جؿن ذبضجي ثِ دعقه ووه هي وٌس.

11

زض صَضر سجَيع دعقه اظ آًشي ثيَسيه اؾشفبزُ هي وٌس.

12

چكن ثيوبض ضا هي دَقبًس.

13

ثط لعٍم هطالجز دي گيط سأويس هي وٌس.

14

هحل جؿن ذبضجي زض چكن هجشال ،ضٍـ ذبضج وطزى جؿن ذبضجي ،زاضٍّبي اؾشفبزُ
قسُ ،سحول ثيوبضٍ ،اوٌف ثيوبض ثِ زضهبى ،ظهبى ٍ سبضيد ضا ثجز هي وٌس.

بلی

خیز

پزٍسیجز – 8کوک در خارج کزدى تاهپَى بیٌی
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

ٍؾبيل هَضز ًيبظ ضا آهبزُ هي وٌس.

2

ضٍـ وبض ضا ثطاي ثيوبض سَضيح هي زّس.

3

ثيوبض ضا زض ٍضؼيز لبئن ٍ ضاحز لطاض هي زّس.

4

زؾز ّبي ذَز ضا هي قَيس.

5

اعطاف ؾيٌِ ثيوبض ضا ثب دَقف حفبظشي هي دَقبًس.

6

زؾشىف يىجبض هصطف هي دَقس.

7

ضؾيَض ضا ثب ووه ثيوبض ظيط چبًِ اٍ ًگِ هي زاضز.

8

ؾط سبهذَى ضا ثب فَضؾذؽ گطفشِ ٍ ثب ًطهي هي وكس.

9

اگط ثيوبض زضذَاؾز ًوَز ،وبض ضا هشَلف هي وٌس.

11

دؽ اظ ذبضج وطزى سبهذَى ثِ ٍجَز ذًَطيعي سَجِ هي وٌس.

11

ثبلي وبسشطّبي ثبلي زاض ضا زض صَضر ٍجَز ذبضج هي وٌس.

12

هطالت ثطٍظ ذًَطيعي اظ ثيٌي زض ثيوبض اؾز.

13

ؾي زليمِ صجط هي وٌس.

14

ؾذؽ زض صَضسي وِ ذًَطيعي ضخ ًساز ،وبسشط ضا آضام ثيطٍى هي وكس.

15

ثِ ثيوبضسَضيح هي زّس وِ  2ؾبػز زض ثؿشط ثوبًس ،ؾط ضا ثِ جلَ ذن ًىٌس ٍ سب 24
ؾبػز ثيٌي ًگيطز.

16

الساهبر ضا ثجز ًوَزُ ٍ يبفشِ ّبي غيط ػبزي ضا ّط چِ ؾطيغ سط گعاضـ هي وٌس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -9شستشَی گَش
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

ٍؾبيل هَضز ًيبظضا آهبزُ هي وٌس.

2

ضٍـ وبض ضا ثطاي ثيوبض سَضيح هي زّس.

3

هحيظ اهي ٍ ذلَسي ضا ثطاي ثيوبض فطاّن هي وٌس.

4

زضجِ حطاضر هحلَل قؿز ٍ قَ ضا ثب ضيرشي همساضي اظ آى ضٍي هچ زؾز وٌشطل هي
وٌس.

5

زؾز ّبي ذَز ضا قؿشِ ٍ زؾشىف هي دَقس(زض صَضر آلَزُ ثَزى سطقحبر حشوبً اظ
زؾشىف اؾشفبزُ هي وٌس).

6

ثِ ثيوبضووه هي وٌس وِ زض دَظيكي هٌبؾت لطاض گيطز (ثيوبض ضا ثِ ؾوز گَـ هجشال
هي چطذبًيس يب اٍ ضا زض حبلز ًكؿشِ ثِ عَضي وِ ؾط ٍگطزى ثِ يه عطف اؾز
لطاضهي زّس).

7

چٌبًچِ هَضز ًيبظ اؾز اظ چطاؽ لَُ اؾشفبزُ هي وٌس.

8

اگط ثيوبض زض حبلز ًكؿشِ اؾز دس ضا ظيط گَـ ثيوبض لطاض هي زّس ٍ ثِ ثيوبض هي
گَيس وِ قبًِ ضا ثبالسط اظ ثبظٍّب لطاض زّس ثِ صَضسي وِ دس يب حَلِ ثبثز ثوبًس.

9

چٌبًچِ ثيوبض ذَاثيسُ اؾز يه حَلِ يب دس ضٍي ثبلف لطاض هي زّس.

11

وبًبل قٌَايي ضا ثب ادليىبسَض هطعَة قسُ ثب ًطهبل ؾبليي قؿز ٍ قَ هي زّس ٍ دبن
هي وٌس.

11

ؾطًگ قؿز ٍ قَ ضا اظ هبيغ دط هي وٌس ٍ َّا ضا اظ آى ذبضج هي وٌس.

12

اللِ گَـ ضا زض ثعضگؿبالى ثِ ثبال ٍ ػمت ٍ زض وَزوبى ثِ دبييي ٍ ػمت هي وكس.

13

جطيبى هبيغ ضا ثِ آضاهي زض وف وبًبل قٌَايي سعضيك هي وٌس ٍ اجبظُ هي زّس وِ
جطيبى هحلَل ثطگطزز.

14

گَـ سويع قسُ ضا ثب اسَؾىَح هؼبيٌِ هي وٌس سب اظ سويع قسى آى اعويٌبى حبصل هي
وٌس.

15

دؽ اظ اسوبم قؿز ٍ قَ يه گلَلِ دٌجِ اي زض هجطاي قٌَايي لطاض زازُ ٍ اظ ثيوبض هي
ذَاّس وِ ثِ ّوبى ؾوز زضاظ ثىكس.

16

زؾشىف ضا زضآٍضزُ ٍ زؾز ّبي ذَز ضا هي قَيس.

17

ًَع سطقحبر ٍ ػىؽ الؼول ثيوبض ٍ ًحَُ اًجبم وبض ضا زض گعاضـ ثِ صَضر زليك ثب
شوط سبضيد ٍ ؾبػز ثجز هي وٌس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -11کوک در خارج کزدى جسن خارجی اس گَش
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

ضٍـ وبض ضا ثِ ثيوبض سَضيح هي زّس.

2

ثيوبض ضا ثِ آضاهف زػَر هي وٌس.

3

ثِ ثيوبض سأويس هي وٌس اظ زؾز وبضي گَـ ذَززاضي وٌس.

4

زؾز ّبي ذَز ضا هي قَيس.

5

زؾشىف هي دَقس.

6

ثيوبض ضا زض ٍضؼيز ًكؿشِ يب ذَاثيسُ لطاض هي زّس.

7

ؾط ثيوبض ضا ثي حطوز هي وٌس.

8

زض ذبضج وطزى جؿن ذبضجي ثِ دعقه ووه هي وٌس.

9

ًَع جؿن ذبضجي ،ضٍـ ذبضج وطزى آى ،هحل جؿن ذبضجي ،سحول ثيوبض ًؿجز ثِ
ضٍـ ،ظهبى ٍ سبضيد ٍ ؾبيط هساذالر دطؾشبضي (هبًٌس قؿز ٍ قَي گَـ) ضا ثجز هي
وٌس.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -11کوک به بالغیي در گذاشتي سوعک
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ثبسطي ؾوؼه ضا اظ ًظط ػولىطز وٌشطل هي وٌس.

2

ديچ هطثَط ثِ صَر آى ضا سب حسي ثبال هي ثطز وِ صساي ؾَر ظزى آى ضا ثكٌَز.

3

ضاثظ ٍ گَقي ؾوؼه ضا اظ ًظط ٍجَز ّط گًَِ سطن ،قىؿشگي ٍ ػسم اسصبل وٌشطل
هي وٌس.

4

ديچ صَسي ؾوؼه ضا دبييي هي آٍضز.

5

گَقي آى ضا زاذل وبًبل لطاض هي زّس.

6

آى ضا هي لغعاًس سب زض ٍضؼيز هٌبؾت لطاض گيطز.

7

اگط ؾوؼه ثِ صَضسي اؾز وِ ثبسطي آى دكز گَقي لطاض هي گيطز ،آى ضا دكز
گَقي لطاض هي زّس.

8

ديچ صَر ؾوؼه ضا ثِ عَض آّؿشِ ثبال هي ثطز.

9

ثب صساي عجيؼي ثب هسزجَ صحجز هي وٌس.

11

اظ ٍي هي دطؾس چِ هَلغ ؾغح صسا ثطايف هٌبؾت اؾز.

بلی

خیز

