
  

 راٍکارٍای کاٍػ تُلّش زةالٌ

 

 

 گضم تُلّش زةالٌ زُد را کاٍػ دٍّم؟ 05چگُىٌ نی تُاىّم رهزی 

  
اهلّو كشم در نشِضِت پغهاىش ه زةالٌ آن اعت کٌ دهررِطٍا را کم کيّم ه از نُاد ه کاالٍا درعت اعتفادً کيّم. ةٌ 

ىُّز اگض ةسُاٍّم تُلّش زةالٌ را در نيطل ِا نرل کار کاٍػ دٍّم کار دؼُاری ىّغت، تيَا ةاِش در گطارش عالنت 
 .نؿضف زُد ىکاتی را رغاِت کيّم

  
 راٍيهای اعتفادً ه کاٍػ زةالٌ ه پغهاىش

 پغهاىشٍای کاغصی
فت کاغص ةٌ نيظُر ةازِافت .ةٌ ِاد داؼتٌ ةاؼّم کٌ کاغص زةالٌ ىّغت ه اکيُن در نيالق نستلف نضاکطی ةضای درِا1

ةار ةازِافت ه اعتفادً کضد، ةٌ حای اِيکٌ درزتان حيگل را ةضِش. ةياةضاِو ةٌ ٍّچ  7هحُد دارد. کاغص را نی ؼُد تا 
 هحٌ ىتاِش کاغص را دازل زةالٌ ىضِطِم.

اعتفادً ؼشً داىػ .در ةغّاری نُارد کاغصٍا پّػ از ترُِل ةضای ةازِافت كاةلّت اعتفادً دارىش. دفتضٍای ىّهٌ 2
آنُزان ِا کاغصٍاِی کٌ ِک رهِؽان اعتفادً ؼشً ةضای ِادداؼت ٍای رهزاىٌ، چضک ىُِظ ه ِا تٌَّ لّغت 

 .زضِشٍای رهزاىٌ
.اگض کتاةی دارِش کٌ دِگض كاةل اعتفادً ىّغت، حلش عست ِا حلش پالعتّکی آن را ةضدارِش ه ةٌ نضاکط ةازِافت 3

 .ترُِل دٍّش
ٌ كشِهی زُد را نی تُاىّش ةٌ نمب پطؼکان ِا عازنان ٍای نرلی، نَشکُدک ٍا ه کتاةساىٌ .نخلٌ ِا رهزىان4

 .ٍاِی کٌ ةٌ آىَا ىّاز دارىش اٍشا کيّش
.کارتو ٍای ٍيگام اعتاب کؽی را ؾاف کيّش ه آىَا را ىگٌ دارِش تا در اعتاب کؽی اذتهالی آِيشً اعتفادً کيّش ه 0

تان ةضهِش ه اگض ىّاز ةٌ نلُا ِا ٍهّو لُر نی تُاىّش ةٌ نشارس ىطدِک نيطلِا آن را ةٌ دهعتاىتان كضض دٍّش. 
 .کارتو ةضای کاردعتی دارىش، ةٌ آىَا ترُِل دٍّش

.عػی کيّش از ةغتٌ ةيشی ٍای ةطرگ تض نُاد غصاِی ِا دعتهال کاغصی اعتفادً کيّش، ةٌ حای آن کٌ چيش ةار اِو 6
 .کاال را ةسضِش

 کيّش تا کاغصٍای ةازِافتی ةضای گضدش انُر زضِشاری ه اعتفادً ؼُد..در نرل کار زُد تالش 7
  

 :پغهاىشٍای پالعتّکی
 ..نرؿُالتی کٌ فکض نی کيّش ةغتٌ ةيشی زّلی زِادی دارىش، ىسضِش8



.ٍيگام زضِش نرؿُلی را اىتساب کيّش کٌ ةغتٌ ةيشی ِا نرتُای آن زةالٌ کهتضی تُلّش نی کيش. ناىيش اِيکٌ در 9
 ةّو ده نرؿُل نؽاةٌ، آىکٌ ةغتٌ ةيشی عتک تضی دارد را تضحّد دٍّش.اىتساب 

 ..ةمضی ٍای ةطرگ ةسضِش تا ىّاز ىتاؼش چيشِو ةمضی کُچک ةسضِش15
 ..ظضف ٍاِی ةضای ىگٌ داری ةسضِش کٌ كاةلّت چيش ةار پض کضدن را دارىش11
داؼتٌ ةاؼّش تا غصای ؼها را در آن .از نؿضف ظضهف ِک ةار نؿضف زُدداری کيّش. نثال در نرّك کار، ظضفی 12

 .ترُِل دٍيش
 ..از لُّان ٍای فلطی ةٌ حای فيخان ه لُّان ِک ةار نؿضف کاغصی ِا پالعتّکی اعتفادً کيّم13
 ..در ظضف ناعت ه ظضهف ؼتٌّ ةٌ آن ةصر گّاً ةکارِش ه زناىی کٌ ةٌ اىشازً کافی رؼش کضد در زنّو ةکارِش14
پالعتّکی چيش ةار نؿضف ةٌ ٍهضاً داؼتٌ ةاؼّش. اِو کّغٌ ٍا را در اتُنتّل ِا عاک .ٍهّؽٌ کّغٌ پارچٌ ای ِا 10

دعتی زُد كضار دٍّش. ةضای آن کٌ ةٌ ٍهضاً داؼتو آن را فضانُش ىکيّش، نی تُاىّش آن را در کيار درب هرهدی 
 .نيطل كضار دٍّش

، کّغٌ پالعتّکی ىگّضِش. ةٌ فضهؼيشً .از فضهؼيشگان ةضای لُازم کُچک نثل داره ِا ةغتٌ ٍای کُچک غصاِی16
ةگُِّش کّغٌ پالعتّکی ىهی زُاٍّش ه دلّل کار زُد را تُفّد دٍّش ه لُازم زُد را در کّف ِا عاک دعتی ٍهضاً 

 .زُد كضار دٍّش
ی .ِک کّغٌ ةشهزِش. نی تُاىّش ةا اعتفادً از پارچٌ ٍاِی کٌ دِگض ىّاز ىشارِش ه ِا لتاس ٍای کَيٌ کّغٌ پارچٌ ا17

 .ةشهزِش ه ةا زُد در ٍيگام زضِش کّغٌ ةٌ ٍهضاً داؼتٌ ةاؼّش
تان اىتار نی ؼُد ةٌ غيُان کّغٌ زةالٌ در عمل زةالٌ .از کّغٌ ٍای پالعتّکی کٌ ةٌ اىراء نستلف در نيطل18

 .اعتفادً کيّش
  
 اعتاب ةازی ٍا•
 لُر عضِع آىَا را کيار ىهی گصارىش..اعتاب ةازی ٍاِی ةسضِش کٌ نُرد غالكٌ ه اعتلادً کُدکان ؼهاعت ه ةٌ 1
 ..ةٌ کُدکان آنُزش دٍّش تا از اعتاب ةازی ٍاِؽان ةٌ زُةی نضاكتت کييش تا لُالىی تض غهض کييش2
ٍاِی کٌ كاةل اعتفادً ٍغتيش را ةٌ نَش کُدک  ٍا را ةا دهعتان هآؼياِان نػاهفٌ کيّش ه اعتاب ةازی .اعتاب ةازی3

 .يّشٍا، نشارس ه زّضٌِ ٍا اٍشا ک
  

 :پغهاىشٍای غصاِی
.ةضای زضِش ةا تُحٌ دكّق ةٌ نّطان نؿضف زُد ه زاىُادً، لّغت تٌَّ کيّش. آن چٌ را کٌ ةضای اعتفادً از آن 1

ةضىانٌ ای دارِش، ةسضِش. ةضای نثال اگض دعتُر آؼپطی نی گُِش کٌ ؼها ىّاز ةٌ ده غشد ٍُِج دارِش، ِک کّلُ 
 .ٍُِج ىسضِش



داری کيّش ه در زضِش هاكع ةّو ةاؼّش. ٍهٌ نی داىّم کٌ نػهُال نلشاری از زضِشٍای نا .از زضِش افافی زُد2
 .نثل نًُّ ٍا زضاب ه دهر رِستٌ نی ؼُد. ؾتض کيّش تا تهام نُاد فاعش ؼشىی اعتفادً ؼُىش ه عپظ از آن ةسضِش

در ِسچال ةُدً اعت را حلُ  .زناىی کٌ زضِش ٍاِتان را در ِسچال فضِطر ه ِا کاةّيت نی چّيّش، ٍض آىچٌ كتال3
ةّاهرِش ه نرؿُالت تازً را غلب تض ةچّيّش. ةٌ اِو ؾُرت، كتل از آىکٌ تارِخ اىلقای نرؿُالت تهام ؼُد، آن ٍا 

 .را اعتفادً نی کيّش
.ةٌ آن چٌ دهر نی اىشازِش دكت کيّش. ِک ٍفتٌ ٍضچٌ را دهر نی اىشازِش ِادداؼت کيّش. چٌ نلشار ىان در ِک 4

 .ر اىشازتٌ نی ؼُد؟ اِو گُىٌ نی تُاىّش تؿهّهات درعت تضی ٍيگام زضِش ةگّضِشٍفتٌ ده
.تارِخ اىلقای نرؿُالتی کٌ در زاىٌ دارِش ِادداؼت کيّش ه هغشً ٍای غصاِی را ةضىانٌ رِطی کيّش کٌ ةا نُادی 0

طر نُحُد اعت تٌَّ کٌ تارِخ اىلقای آن ٍا ىطدِک اعت، نی تُان پست. ٍم چيّو، فَضعتی از نُادی کٌ در فضِ
 .کيّش ه تارِخ فضِط ؼشن آىَا را ةيُِغّش تا كتل از آىکٌ زّلی دِض ؼُد آىَا را اعتفادً کيّش

.اگض دهعت ىشارِش کٌ غصای انضهز را فضدا نّل کيّش، غصای ةاكی ناىشً را فضِط کيّش تا در زنان دِگضی اعتفادً 6
 .ؼُد

نی کيّش، عػی کيّش تا آن حا کٌ نهکو اعت ٍهٌ ی احطای نادً  .ٍهٌ چّط را اعتفادً کيّش. زناىی کٌ آؼپطی7
غصاِی را ةٌ کار ةتضِش، نثال نی تُان عّب زنّيی را ةا پُعت عضخ کضد. عاكٌ ه پُعت نًُّ ٍا ه عتطی ٍا نُاد 

 .نغصی زُةی ةضای ةشن نا ةٌ ذغاب نی آِيش
ً کيّش. عتطِخات ةاكی ناىشً را زؽک کيّش ه .آن چٌ از هغشً غصاِی ةاكی ناىشً اعت را ةٌ ؼکل دِگضی اعتفاد8

 .کيّش چک را تانِسچال …ةٌ غيُان ادهٌِ اعتفادً ىهاِّش. از گُؼت ه نضغ ةاكی ناىشً کُکُ ةپطِش ه 
تان در ةاالتضِو ةازدٍی نهکو کار نی کيش، اِو گُىٌ نمهئو زُاٍّش ةُد کٌ ِسچال نمهئو ؼُِش کٌ ِسچال.9

 .غصا را تازً ىگٌ نی دارد ؼها تا آن حا کٌ نهکو اعت،
.نُاد غصاِی را تا حای نهکو ىتاِش دهر اىشازت. نًُّ ٍای ىضم نی تُاىيش تتشِل ةٌ نضةا ِا کهپُت ؼُىش ه عتطی 15

ٍای پالعّشً نی تُاىيش در عُپ اعتفادً ؼُىش. پُعت عّب زنّيی را دهعت ىشارِش؟ ىهی زُاٍّش عتطِخات 
ادی ىشارد، ٍيُز ٍم نی تُان راٍی ِافت تا نُاد غصاِی ةٌ عمل زةالٌ ىضهد. پالعّشً را در عُپتان ةضِطِش؟ اِض

 .کهپُعت کيّش. ذتی اگض فقای زِادی در ازتّار ىشاؼتٌ ةاؼّش، نی تُاىّش در زاىٌ ٍم کهپُعت را اىخام دٍّش
ه نی داىّش کٌ  .ٍض آن چٌ را اعتفادً ىهی کيّش، اٍشا کيّش. اگض نرؿُلی دارد ةٌ اىتَای غهضش ىطدِک نی ؼُد11

دِگض اعتفادً ىهی کيّش ةٌ فضدی کٌ از آن اعتفادً نی کيش، ةشٍّش. ةغّاری از کغاىی کٌ ناکّان پضهرش نی دٍيش 
ه ِا از ذُّاىات زاىگی ىگٌ داری نی کييش، از ىان زؽک ه ةاكی ناىشً هغشً ٍای غصاِی را ةضای غصا دادن ةٌ 

 .ذُّاىاتؽان اعتفادً نی کييش



زً کٌ نّل دارِش، غصا ةکؽّش. از زُد ةپضعّش کٌ چٌ چّطی نی زُاٍّش ةسُرِش ه چٌ اىشازً. ةا .ٍهان اىشا12
تان ةضای ىَار ةّضهن نی رهِش، نی تُاىّش ىَارتان را تلغّم کيّش تا نّطان کهتضی غصا را ؼضهع کيّش. اگض ةا دهعت

 چّطی ةاكی ىهاىش. ذتی اگض غصاِی ةاكی ناىش، آن را ةٌ زاىٌ ةتضِش.
 .ای ةٌ حای ىُع ِک ةار نؿضف آن اعتفادً کيّم ٍای پارچٌ .از رهنّطی13
زداِش( ه  ٍای چضةی را نی ٍای آلی ارزان تض ه کم زمضتض ناىيش عضکٌ عفّش ه غؿارً لّهُ )کٌ لک .از ؼُِيش14ً

 .حُش ؼّضِو اعتفادً کيّم
  
 رهغو ٍا•
از کتاب کضدن، آب پط کضدن، اعتفادً از آرام پط ه .ٍهٌ رهش ٍای آؼپطی ىّاز ةٌ عضخ کضدن ىشارد، نی تُاىّش 1

 ... اعتفادً کيّش
 ..از رهغو ناِع ةٌ حای کضً ِا رهغو حانش اعتفادً کيّش2
 ..ةضزی نُاد غصاِی ٍيگام پست رهغو پظ نی دٍيش، نی تُاىّش از رهغو کهتضی ةضای اِو نُاد اعتفادً کيّش3
فادً ؼشً را در ِک كُلی نضةا ِا عظ ه ِا كُلی ىُؼاةٌ ةضِطِش ه .ٍّچ گاً رهغو را در عّيک ىضِطِش. رهغو اعت4

زناىی کٌ ظضف پض ؼش، آن را در کّغٌ زةالٌ ٍهضاً ةا زةالٌ ٍای دِگض ةگصارِش. ةا اعتفادً از ِک دعتهال، ناٍّتاةٌ 
 .را كتل از ؼغتو در عّيک، تهّط کيّش

  
 :پغهاىشٍای الکتضهىّکی

 .زُاٍّش ةسضِش، ٍهٌ ىّازٍای نُرد ىظضتان را ةضآهردً نی کيش .نمهئو ؼُِش کٌ هعّلٌ ای کٌ نی1
.هعّلٌ ةا کّفّت ةسضِش تا لُالىی تض غهض کيش. نػهُال ٍض هعّلٌ ای کٌ گاراىتی لُالىی تضی داؼتٌ ةاؼش، ةّؽتض 2

 .غهض نی کيش
 ..از هعاِل الکتضِکی زُد ناىيش تلُِطُِن ةٌ زُةی نضاكتت کيّش3
 .ٍهّؽٌ اعتفادً ىهی کيّش را كضض کيّش.نی تُاىّش هعاِلی کٌ 4
 ..اگض لُازم الکتضهىّکی ؼها زُب کار ىهی کيش، آىَا را تػهّض کيّش0
 ..ترلّق کيّش کٌ ةضای ىّازنيشی ٍای ؼها چٌ راِاىٌ ای از ٍهٌ نياعب تض اعت. عپظ راِاىٌ ةسضِش6
 .ىّاز ةٌ تػُِـ آن پّشا ىهی کيّش .ةضرعی کيّش کٌ راِاىٌ حشِش ؼها نی تُاىش ةٌ راذتی ارتلا ِاةش ه ؼها7
.ترلّق کيّش کٌ آِا عازناىی، گضهٍی، نشرعٌ ای ِا زّضٌِ ای ىّاز ةٌ راِاىٌ كشِهی ؼها دارد ِا ىٌ؟ راِاىٌ كشِهی 8

 .زُد را ةٌ آىَا ةشٍّش
  
 عی دی ه ةالضی•



ضای ىگٌ داری دِغک ٍا .عی دی فّلم را احارً کيّش. ةٌ اِو ؾُرت ٍم کهتض زضج نی کيّش ه ٍم فقای کهتضی ة1
 .نؿضف نی کيّش

.نی تُاىّش از عاِت ٍای نخاز، فّلم، آٍيگ ه کتاب الکتضهىّکی داىلُد کيّش ه آن را ةض رهی راِاىٌ، تلفو ٍهضاً ه 2
 .ِا ٍارد ٍهضاً زُد كضار دٍّش

 ..دِغک ٍاِی کٌ دِگض ىهی زُاٍّش را ةا دهعتان ِا اغقای زاىُادً زُد نػاهفٌ کيّش3
تُاىّش دِغک ٍای زُد را کٌ دِگض ةالاعتفادً اىش را ةٌ اؼکال نستلف درآهردً ه ةٌ غيُان هعاِل تطِّيی .نی 4

 .اعتفادً کيّش
 ..از ةاتضی ٍای كاةل ؼارژ اعتفادً کيّش تا ةتُاىّش ةاتضی ٍا را ةارٍا ه ةارٍا اعتفادً کيّش0
 .اتضی.هعاِلی را اىتساب کيّش کٌ نغتلّم ةٌ ةضق هؾل نی ؼُىش تا ة6

  
 :التغٌ

 ..تيَا لتاس ٍاِی کٌ دهعتؽان دارِش ه نی داىّش کٌ ذتها نی پُؼّش، ةسضِش1
 ..از دعتُرالػهل ؼغت ه ؼُی لتاس پّضهی کيّش تا لتاس ٍاِتان ناىشگاری ةّؽتضی داؼتٌ ةاؼيش2

 .حلُگّضی ؼُدتان چّطی رِست عضِػا آن را ةؽُِّش تا از ناىشگاری لکٌ ةض رهی آن اگض ةض رهی لتاس.3
تان كضض .نی تُاىّش لتاس ٍاِی را کٌ تيَا در نُكػّت زاؾی ه تيَاِک ةار، نی زُاٍّش ةپُؼّش را از دهعتان4

 .ةگّضِش. لتاس غضهس را کٌ تيَا ِک ةار نی پُؼّش، احارً کيّش
 ..لتاس ٍاِی کٌ ٍيُز نی تُان پُؼّش را ةٌ کغاىی کٌ ىّاز دارىش ةتسؽّش0
 .اِتان گؽاد ؼشً اعت ه دِگض ىهی پُؼّش را تيگ کيّش ه ِا ةلػکظ.لتاس ٍاِی کٌ ةض6
 


