اشتببَبتی کٍ وببید َىگبم صزف صبحبوٍ
مزتکب شًیم

فیبز کم در اغذیٍ صبحگبَی :
ّش چِ همذاس ضیشیٌی دس غجحبًِ ضوب ثیطتش ثبضذ ،ثب سشػت ثیطتشی
ّضن ضذُ ٍ ضوب صٍدتش گشسٌِ هیضَیذ .اهب همذاس صیبد فیجش ضوب سا

بیشتز افزاد صبحاوه را صزفاً به ایه دلیل حذف میکىىد که هز سمان

هذت صیبدی سیش ًگِ هیداسد .ثٌبثشایي پیطٌْبد هیضَد سؼی وٌیذ

صبحاوه میخورود ،بیشتز اس سماوی که ومیخورود احساس گزسىگی

ّویطِ حذالل همذاس پٌج گشم فیجش سا دس ٌّگبم غشف غجحبًِ ثِ

به آوها دست میدهد .ثِ ًظشتبى ایي دلیل ثشایتبى آضٌب ًیست؟ اهب دس

ثذى خَد ثشسبًیذ .ثِ یبد داضتِ ثبضیذ وِ

ٍالغ آًْب ثِ ایي دلیل وِ غجحبًِ هیخَسًذ ،گشسٌِ ًویضًَذ؛ آًْب

ثیطتش اص ضیشیٌی ثبضذ .ثشای ثِ دست آٍسدى فیجش اضبفِ هیتَاًیذ اص

دس خَسدى غجحبًِ اضتجبّبتی سا هشتىت هیضًَذ وِ هٌجش ثِ ثشٍص

داًِّبی چیب یب وتبى استفبدُ وٌیذ اهب دس ًظش داضتِ ثبضیذ وِ لجل اص

هطىل ضذُ ٍ آًْب سا اص ػبدت ثِ غشف غجحبًِ دٍس هیوٌذ

هػشف ثِ خَثی آًْب سا خشد وٌیذ ،دس غیش ایٌػَست فیجش ثِ خَثی

کمبًد پزيتئیه مًرد ویبس در صبحبوٍ :
پشٍتئیي آّستِتش اص وشثَ ّیذسات ّضن هیضَد ؛ ثِ ّویي دلیل ضوب

همذاس فیجش ّویطِ ثبیذ

کمبًد چزبی :

صٍدتش گشسٌِ خَاّیذ ضذ ًِ دیشتش .اگش ًویخَاّیذ ضیش ثٌَضیذ ،جْت
دسیبفت پشٍتئیي ثیطتش یه تخنهشؽ آة پض ثِ غجحبًِ خَد اضبفِ

هجذدا گشسٌِ وٌذ .خَسدًیّبیی هبًٌذ هبستّبی ثذٍى چشثی ،غالت

وٌیذّ.وچٌیي هی تَاًیذ  %100پشٍتئیي سا ثب خَسدى یه ًبى

ثب فیجش ثبال ٍ هیَُجبت ،غزاّبی سبلوی ّستٌذ ٍلی چشثی آًْب

سجَسذاس تبهیي وٌیذ ،ثِ ضشطی وِ فمط ثب الیِ ًبصوی اص وشُ ثبدام

وجبست؟ تَغیِ هیضَد دس غَست هػشف هبست ،هبست ثب چشثی

صهیٌی ًپَضبًیذ .سؼی وٌیذ اص خَسدى ًبى سجَسذاس ثب وشُ صیبد لزت

دٍ دسغذ سا اًتخبة وٌیذ ٍ یب حذالل همذاسی آجیل وِ حبٍی چشثی

ثشدُ ٍ پشٍتئیي ثیطتشی سا جزة وٌیذ.

است سا ًیض ثشای پیطگیشی اص گشسٌگی هػشف وٌیذ.

میشان وبکبفی مًاد غذایی :

مصزف دیزَىگبم صبحبوٍ :

هیَُ هٌجغ غٌی اص آًتیاوسیذاىٍ ،یتبهیي ٍ هَاد هؼذًی است ،اهب ثشای

ثْتشیي صهبى غشف غجحبًِ ،اثتذای سٍص ٍ اٍل غجح است؛ دسست

غجحبًِ وبفی ًیست .ثِ جبی خَسدى یه سیت دس هسیش سسیذى ثِ

صهبًی وِ اص خَاة ثیذاس هیضَیذّ .ش چِ ثشای خَسدى غجحبًِ غجش

هحل وبس ،ثْتش است یه غجحبًِ وبهل سا دس خبًِ هیل وٌیذ .ضوب دس

وٌذ ثؼذ اص آى ثیطتش گشسٌِ هیضَیذ .ثِ خبطش داضتِ ثبضیذ وِ ّذف

فبغلِ صهبًی ثیذاس ضذى تب صهبى ًْبس ،حذالل ثِ  3۰۰تب  4۰۰وبلشی

اغلی غجحبًِ فشاّن وشدى سَخت وبفی ثشای ثذى ضوب ثؼذ اص یه

ًیبص داسیذ .اًشطیای وِ ثب هػشف یه هیَُ هبًٌذ یه سیت ،ثشطشف

هذت طَالًی است وِ چیضی ًخَسدُایذٌّ .گبهیوِ صهبى غجحبًِ

ًویضَد .دس غَستی وِ ایي هیضاى وبلشی دس ٌّگبم غجحبًِ ثِ ثذى

ثِ صهبى ًْبس ًضدیه ثبضذ ،وبسایی خَد سا ًذاسد.

هبًٌذ چبلی غیشلبثل پیطگیشی است.
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جزة ًویضَد.

یه ٍػذُ غزایی ثذٍى چشثی هیتَاًذ ثؼذ اص یه سبػت ضوب سا

ًشسبًیذ ،پشخَسی دس ٌّگبم غشف ًْبس اجتٌبةًبپزیش ٍ ثشٍص هطىالتی

پنجره
اشتببهبتی که نببید هنگبم صرف
صبحبنه مرتکب شویم

نکبتی که مب در محیط کبر ببید به آنهب
توجه داشته ببشیم

تْیِ ٍ تٌظین:
سٍاثط ػوَهی هؼبًٍت دسهبى

 -7سایبًِ ،چبپگش ،اسىٌش ٍ دستگبُ وپی سا ٌّگبهی سٍضي
نکبتی که مب در محیط کبر ببید به آنهب
توجه داشته ببشیم
ٍ - 1سبیل ثشلی وِ دس حبلت  standbyیب ّوبى
آهبدُ ثبش لشاس هی گیشًذ حذٍد

 %15اًشطی

هػشفی سا ثِ خَد اختػبظ هی دٌّذ.
 - 2جبلت است ثذاًیذ لَاصم خبًگی ،اداسی ٍ ثشخی
دیگش اص دستگبُ ّبی ثشلی هطبثِ حتی دس صهبًی
وِ اص آًْب استفبدُ ًوی ضَد ًیض ثشق هػشف هی
وٌٌذ.
 - 3دس صهبى اتوبم وبس ولیِ تجْیضات الىتشًٍیىی
ثطَس وبهل اص ثشق وطیذُ ضًَذ.
 - 4ثب پبن وشدى گشد ٍ غجبس اص سٍی الهپ ّب ٍ
حجبة ّب ثش ًَس آًْب ثیفضاییذ؛ صیشا یه الیِ گشد ٍ
غجبس هی تَاًذ  %50وبسایی الهپ سا وبّص دّذ.

وٌیذ وِ ثِ آًْب ًیبص داسیذ.

ضوٌب اص خبهَش ثَدى ایي

ٍسبیل پیص اص تشن هحل وبس خَد هطوئي ضَیذ.
یه تجسن وبفی است تب احسبس هحجت ٍ غویویت
سا دس هشاجؼیي ثَجَد آٍسد ٍ اغَال ثشخَسد خَة ثب ّش
اسثبة سجَػی ّویطِ خبطشُ خَثی دس رّي آًبى ثبلی
هی گزاسد.
اسصش یه وبسهٌذ سا هَلؼیت ٍ پست سبصهبًی اٍ
هطخع ًوی وٌذ ،ثلىِ اسصش ّش وبسهٌذی ٍاثستِ ثِ
هیضاى سضبیتی است وِ دس هطتشی ایجبد هی وٌذ چَى
سضبیت خبلك ًیض ثب سضبیت هخلَق ثِ دست هی آیذ.

وظزسىجی اس کبرکىبن!
اهشٍصُ هطبسوت وبسوٌبى ثِ ػٌَاى سوي اغلی دس هجبحث سّجشی
سبصهبًی هطشح هیضَد .وبسوٌبى ،اص هْنتشیي ریٌفؼبى سبصهبى
ّستٌذ وِ ثبیذ سضبیت آًْب جلت ضَد .ضبخعّبی ادساوی وبسوٌبى،
ًوبیبًگش تػَسات ٍ ادسان آًْب اص سبصهبى استّ .وبىگًَِ وِ دس
هذل تؼبلی سبصهبًی

 EFQMتػشیح ضذُ استً ،ظشسٌجی

هؼوَلتشیي ساُحل دستیبثی ثِ ایي ادساوبت است .ایي هذل ،دس هؼیبس
وبسوٌبى (هؼیبس  )a3تَغیِ هیوٌذ وِ اص ًتبیج ًظشسٌجیّب دس ثْجَد
خطهطی ،ساّجشد ٍ ثشًبهِّبی هٌبثغ اًسبًی استفبدُ ضَد.
ًظشسٌجی الىتشًٍیىی هیتَاًذ دس حل ایي هطىالت ،اثشثخص ٍ
وبسآهذی سیستن ثسیبس هؤثش ثبضذ .ایي سٍش ووه هیوٌذ تب فشایٌذ

دس ثشخَسد ثب ّوگبى ٍ اسثبة سجَع هی ثبیست ثب

ًظشسٌجی ثِ غَست سبدُ ٍ ثذٍى هػشف وبغز اًجبم ضَد .دس ایي

ًشهی ٍ هْشثبًی غحجت ًوَد؛ اهبم ػلی(ع) فشهَدًذ:

سٍش ،تؼذاد پبسخ دٌّذگبى ثسیبس صیبدتش اص سٍش وبغزی خَاّذ ثَد

صثبًت سا ثِ ًشم گَیی ٍ سالم وشدى ػبدت ثذُ تب

صیشا هؼوَالً افشاد ًسجت ثِ اثشثخطی ًظشسٌجی وبغزی اطویٌبى

دٍستبًت افضٍى ضًَذ ٍ دضوٌبًت وبّص یبثٌذ.
ای برادر/خواهر کبرمند و مسئول!

ثب هطىالت ٍ دسدّبی هشدم چگًَِ ثشخَسد هیوٌیذ؟
ثِ فىش ثشطشف وشدى هطىالت دیگشاى ّستیذ؟آیب ساُ حلی هٌبست اسائِ هی وٌیذ؟آیب ضذُ است اص آثشٍ ٍ هَلؼیت خَد ثشای ثشطشفضذى هطىالت دیگشاى ثِ خبطش خذا سشهبیِ
گزاسی وٌیذ؟
آیب ....؟

ًذاسًذ .پبسخ دٌّذگبى ثِ غَست  on-lineاص ًتبیج ًظشسٌجی آگبُ
هیضًَذ ٍ حس ثْتشی ًسجت ثِ اثشثخطی ًتیجِ ًظشسٌجیّب داسًذ.
َمکبر گزامی!

دس ساستبی ثْجَد سًٍذ فؼبلیت ّبی هشتجط ثب حَصُ دسهبى،
ًظشات ٍ پیطٌْبدات خَد سا اص طشیك ٍاحذ سٍاثط ػوَهی
ثِ اطالع هذیشاى هجوَػِ سسبًذُ ٍ پیگیش هَاسد هطشح
ضذُ ثبضیذ.
ثب تطىش
سٍاثط ػوَهی هؼبًٍت دسهبى

