معزفی یک رژیم غذایی ضد سزطبن

 - 2استفبدُ فشاٍاى اص فیجش
فیجش ثخطی اص ثبفت گیبُ است کِ دس هیَُ ،سجضی ،غالت ٍ داًِّبی
خَساکی ثِ ٍفَس یبفت هیضَد .الجتِ ثذى ضوب قبدس ثِ ّضن آى ًیست .پس

چِ ضوب سبثقِای اص سشعبى دس هیبى اػضب خبًَادُتبى داضتِ ثبضیذ ٍ چِ دس
حبل حبضش ثب ایي ثیوبسی دسگیش ثبضیذ ،ضیَُ صًذگی ضوب اص جولِ سطین
غزاییتبى ،هیتَاًذ تبثیشی چطوگیش دس کوک ثِ سًٍذ ثْجَدیتبى داضتِ
ثبضذ.
ثشخی اص غزاّب ،هیتَاًٌذ هَجت افضایص سیسک خغش اثتال ثِ سشعبى
ثبضٌذ ،حبل آىکِ ثشخی دیگش ثبػث تقَیت ٍ افضایص قذست سیستن ایوٌی

فبیذُ استفبدُ اص آى چیست؟
دس ٍاقغ فیجش ًقص هْوی دس پبکیضگی ٍ سالهت دستگبُ گَاسش ضوب ثبصی
هیکٌذ .فیجش ثِ حشکت هَاد غزایی دس هسیش گَاسش کوک کشدُّ ،وچٌیي

پىجزٌ

تشکیجبت سشعبًی سا قجل اص ایٌکِ آسیجی ایجبد کٌٌذ اص ثذى دفغ هیکٌذ.
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 - 3کبّص هصشف گَضت

ثذى ضوب هیضًَذ .ثب اًتخبة دسست هَادغزایی ،ضوب هیتَاًیذ اص
سالهتیتبى هحبفظت کشدُ ،احسبس ضبداثی ثیطتشی داضتِ ثبضیذ ٍ تَاًبیی

تحقیقبت ًطبى دادُ کِ گیبُخَاساى پٌجبُ دسصذ کوتش اص گَضت خَاساى ثِ

جسوی خَد سا دس هقبثلِ ثب سشعبى یب ّش ًَع ثیوبسی دیگش افضایص دّیذ.

سشعبى هجتال هیضًَذٍ .اقؼبً چِ استجبعی ثیي هصشف گَضت ٍ سیسک اثتال
ثِ سشعبى ٍجَد داسد؟ دلیل اٍل کوجَد فیجش ٍ ًیض سبیش هَاد هغزی دس

دس ایي هغلتً ،کبت هْوی کِ ثبیذ دس هَسد ًقص سطین غزایی دس

گَضت است .دلیل دیگش هشثَط ثِ هقبدیش ثبالی چشثیّبی اضجبعضذُ دس

پیطگیشی اص اثتال ثِ اًَاع سشعبى هَسد تَجِ قشاس دّیذ ،آٍسدُ ضذُ است.

فشآٍسدُّبی گَضتی است .دس ٍاقغ ساثغِ هستقیوی ثیي هیضاى ثبالی چشثی

ّوِ هطکالت هشثَط ثِ سالهتی قبثل پیطگیشی ًیستٌذ ،اهب ضوب ثیص اص

ٍ اثتال ثِ سشعبى ٍجَد داسد ٍ چشثیّبی اضجبع ضذُ قغؼب خغشًبک ّستٌذ.

معزفی یک رژیم غذایی ضد سزطبن

آًچِ تصَس هیکٌیذ ثش آًْب تسلظ داسیذ  .تحقیقبت ًطبى هیدٌّذ کِ دسصذ
ثبالیی اص ثیوبسیْبی هشتجظ ثب سشعبى ،ثب ثشخی ػبدات ثذ ضوب هثل کطیذى

ثبیذ گفت کِ ثشای جلَگیشی اص اثتال ثِ سشعبى الصم ًیست گیبُخَاس ثبضیذ

سیگبس ،هصشف هطشٍثبت الکلی ،کنتحشکی ٍ یک سطین غزایی ًبسبلن

فقظ کبفی است هصشف گَضت خَد سا اًذکی کبّص دّیذ .دس ٍاقغ اغلت

هشتجظ ّستٌذ .اػوبلی چَى تشک سیگبس ،کبّص هصشف الکل ٍ یک ثشًبهِ

هشدم ثیص اص ًیبص سٍصاًِضبى گَضت هصشف هیکٌٌذ.

ٍسصضی هٌظن هقذهِ خَثی ثشای هقبثلِ ثب سشعبى خَاٌّذ ثَد .اهب ّوچٌبى
تَجِ ثِ ػبدات غزایی ثْتشیي کوک ثِ ثْجَد ثیوبسی است.
ًکبت هشثَط ثِ سطین غزایی ضذ سشطبى
 - 1توشکض ثش غزاّبی گیبّی یب اغزیِّبیی ثش پبیِ
گیبّبى
ثْتشیي سطین ثشای هقبثلِ یب جلَگیشی اص اثتال ثِ سشعبى ،سطیوی است

 - 4دقت دس هصشف چشثیّب
هْنتشیي فبیذُ کبّص هصشف گَضت قشهض،

کبّص هصشف چشثیّبی

هضش است .الجتِ قغغ هصشف چشثی ثِ تٌْبیی ساُ حل هٌبسجی ثِ ضوبس
ًویآیذ چشا کِ ثشخی اص اًَاع چشثیّب هفیذ ثَدُ ٍ ثشای حفظ سالهت
الصهٌذ .دس ًتیجِ ثْتشیي ساّکبس استفبدُ دسست اص چشثیّبست.
 - 5سٍضْبی سبلن ثشای پخت غزا

هجتٌی ثش سجضیجبت هتٌَع ،هیَُجبت ٍ غالت .هٌظَس اص سطین ثب پبیِ گیبّی،

اًتخبة غزاّبی سبلن ثِ تٌْبیی فبکتَسی تؼییي کٌٌذُ ًیست ٍ ًحَُ پخت

غزاّبیی است کِ اص گیبّبى تْیِ هیضًَذ هثل سجضیجبت ،هیَُّب هغضّب

ٍ ًگْذاسی غزاّب ًیض ثِ ّوبى اًذاصُ حبئض اّویت است.

غالت ٍ داًِّب.

مهمتزیه ارکبن مًفقیت شغلی

تْیِ ٍ تٌظین:
سٍاثظ ػوَهی هؼبًٍت دسهبى

اس مهمتزیه ارکبن مًفقیت شغلی

*صجش ٍ حَصلِ سا اص هْوتشیي اسکبى هَفقیت تلقی کٌیذ.
*ثب ثیاّویت جلَُ دادى کبسّبی کبسهٌذاى ،صحوبت آًبى سا

هَفقیت دس کست ٍ کبس هغوئٌب داسای پبساهتشی ّبیی هی ثبضذ کِ

ثیاسصش ًکٌیذ.

ًقص اصلی دس هَفقیت کست ٍ کبستبى داسد ؛ حبل ثِ تؼذادی اص آى

*ّویطِ سش ٍ ٍضع هشتجی داضتِ ثبضیذ ،دس صهبى هقشس ٍاسد

ّب اضبسُ کٌین تب ثشای ضوب ّوکبساى ٍ خَاًٌذگبى فْین هفیذ ٍاقغ

دفتش ثطَیذ ٍ ،دس هَقع هعیي ًیض آًجب سا تشک ًوبییذ .ثْتش

ضَد.

است صجح ّب خَدتبى سا پش اًشطی ًطبى دّیذ.

*ثشای حل هطکالت احتوبلی ،دٍساًذیص ثبضیذ ٍ هطوئي

*هیض خَد سا ّویطِ تویض ٍ هشتت ًگبُ داسیذ ٍ سٍی آى

ثبضیذ ثب دس ًظش داضتي چٌذ ساّکبس تخصصیّ ،شگض دس هَاسد

ٍسبیلی سا قشاس دّیذ کِ دس رٌّتبى هعبًی خبصی سا تذاعی هی

اضطشاسی غبفلگیش ًخَاّیذ ضذ.
*اگش اص هَضَعی علوی اطالعی ًذاسیذ ،یب احتیبج ثِ
تَضیحبت ثیطتشی داسیذ ،ثذٍى ّیچ تشدیذی سَال کٌیذ.

کٌٌذ.
*اهبم علی هیفشهَدًذ« :توبم ضذى کبسّب ثِ کبهل کشدى
آىّبست»
*صهبًی کِ سئیس ٍ یب ّوکبساًتبى ثِ کوک ضوب ًیبص داسًذ

*ًحَُ چیذهبى هیض کبسهٌذاى ٍ هحل استقشاس آًْب سا طَسی

دسًگ ًکٌیذ ٍ ًطبى دّیذ کِ ضوب ًیض دس کبس گشٍّی سْین ٍ

اًتخبة کٌیذ کِ افشاد فشاهَش ًکٌٌذ دس هحل کبسضبى ّستٌذ

ضشیک هیثبضیذ.

ٍ ًجبیذ ثیص اص حذ هجبص ثبص ّن ثِ گفتٍگَ ثپشداصًذ.

*ثِ کسی اجبصُ ًذّیذ کِ فکش کٌذ ضوب کبس هیکٌیذ چَى

*ّویطِ ثِ خبطش داضتِ ثبضیذ تَاضع ٍ هتبًت ثش ضکَُ ضوب

هججَسیذ آى کبس سا اًجبم دّیذ ثلکِ طَسی کبس کٌیذ کِ ًطبًِ

هیافضایذ.

عالقِ قلجی ضوب ثِ آى کبس ثبضذ.

*اگش قبطعیت هذیش ثب هْشثبًی تَأم ثبضذ،تأثیش ضگفتاًگیضی
ثش اطشافیبى خَاّذ داضت ٍ فشهبًجشی ثب تشس جبی خَد سا ثِ

ای بزادر/خًاهز کبرمىد ي مسئًل!

اًجبم ٍظیفِ ثب حس هسٍَلیتپزیشی هیدّذ.

ثب هطکالت ٍ دسدّبی هشدم چگًَِ ثشخَسد هیکٌیذ؟

وظزسىجی اس کبرکىبن!
اهشٍصُ هطبسکت کبسکٌبى ثِ ػٌَاى سکي اصلی دس هجبحث سّجشی
سبصهبًی هغشح هیضَد .کبسکٌبى ،اص هْنتشیي ریٌفؼبى سبصهبى
ّستٌذ کِ ثبیذ سضبیت آًْب جلت ضَد .ضبخصّبی ادساکی کبسکٌبى،
ًوبیبًگش تصَسات ٍ ادساک آًْب اص سبصهبى استّ .وبىگًَِ کِ دس
هذل تؼبلی سبصهبًی

 EFQMتصشیح ضذُ استً ،ظشسٌجی

هؼوَلتشیي ساُحل دستیبثی ثِ ایي ادساکبت است .ایي هذل ،دس هؼیبس
کبسکٌبى (هؼیبس  )a3تَصیِ هیکٌذ کِ اص ًتبیج ًظشسٌجیّب دس ثْجَد
خظهطی ،ساّجشد ٍ ثشًبهِّبی هٌبثغ اًسبًی استفبدُ ضَد.
ًظشسٌجی الکتشًٍیکی هیتَاًذ دس حل ایي هطکالت ،اثشثخص ٍ
کبسآهذی سیستن ثسیبس هؤثش ثبضذ .ایي سٍش کوک هیکٌذ تب فشایٌذ
ًظشسٌجی ثِ صَست سبدُ ٍ ثذٍى هصشف کبغز اًجبم ضَد .دس ایي
سٍش ،تؼذاد پبسخ دٌّذگبى ثسیبس صیبدتش اص سٍش کبغزی خَاّذ ثَد
صیشا هؼوَالً افشاد ًسجت ثِ اثشثخطی ًظشسٌجی کبغزی اعویٌبى
ًذاسًذ .پبسخ دٌّذگبى ثِ صَست  on-lineاص ًتبیج ًظشسٌجی آگبُ
هیضًَذ ٍ حس ثْتشی ًسجت ثِ اثشثخطی ًتیجِ ًظشسٌجیّب داسًذ.
همکار گرامی!

دس ساستبی ثْجَد سًٍذ فؼبلیت ّبی هشتجظ ثب حَصُ دسهبى،
ًظشات ٍ پیطٌْبدات خَد سا اص عشیق ٍاحذ سٍاثظ ػوَهی ٍ

-ثِ فکش ثشعشف کشدى هطکالت دیگشاى ّستیذ؟

یب ثصَست ایٌتشًتی اص عشیق پَستبل هؼبًٍت ثِ اعالع

-آیب ساُ حلی هٌبست اسائِ هی کٌیذ؟

هذیشاى هجوَػِ سسبًذُ ٍ پیگیش هَاسد هغشح ضذُ ثبضیذ.

آیب ضذُ است اص آثشٍ ٍ هَقؼیت خَد ثشای ثشعشفضذى هطکالت دیگشاى ثِ خبعش خذا سشهبیِ
گزاسی کٌیذ؟
آیب ....؟

ثب تطکش
سٍاثظ ػوَهی هؼبًٍت دسهبى

