
 ساٌّوای ًاضتایی جْت اًجام آصهایص ّا

ًاضتایی تاصهاى هطخص جْت اًجام تشخی آصهایطْا هاًٌذ آصهایص قٌذخَى ًاضتا،تشی گلیسشیذ،... الضاهی است چشاکِ 

 خَسدى غزا هی تَاًذ هٌجش تِ تغییش دسهقادیش آصهایص ضَد.

دسٍضعیت ًاضتا تشای اًجام آصهایطْا هشاجعِ ًواییذ اگشپضضکاى هحتشم ضوا یاّوکاساى ها دسآصهایطگاُ اصضوا تخَاٌّذ کِ 

 خَاّطوٌذ است هَاسد ریل سعایت گشدد:

ّطت ساعت قثل اص هشاجعِ تِ آصهایطگاُ ّیچ غزا یا آضاهیذًی)تجضآب( ًخَسدُ ًٍیاضاهیذ ]ایي هذت ًاضتایی دسضة -1

ًِ ّای صثح تعییي هقذاس ضذُ اًذ.[تَصیِ ضذُ است کِ فعالیتْای تذى تِ حذاقل سسیذُ ٍهقادیش طثیعی ًیض دسًوَ  

دسصَستیکِ آصهایطْای هشتَط تِ چشتی خَى هثل تشی گلیسشیذ تشای ضوا دسخَاست ضذُ تاضذ هذت صهاى ًاضتایی -2

ساعت ًاضتایی الصم داسًذ. 4اسیذ اٍسیک ،پشٍالکتیي حذاقل آصهایص ّای فسفش ،اٍسُ،ساعت است.12حذاقل   

سطی هذت ًاضتایی تپشّیضیذ اها ًَضیذى آب تالهاًع است)هگشآًکِ هحذٍدیت اصًَضیذى آب هیَُ،چای ٍقَُْ د-3

 دسهصشف آب تَسط پضضک یا ّوکاساى آصهایطگاُ تزکش دادُ ضذُ تاضذ(.

دسطی هذت ًاضتایی اصاستعوال دخاًیات،جَیذى آداهس ٍتوشیي ّای تذًی ٍٍسصش پشّیض ًواییذ.ایي هَاسد هوکي است -4

ٍتغییش دسًتایج آصهایطْا ضَد. هٌجشتِ تحشیک سیستن گَاسش  

تعذاص ًوًَِ گیشی ضوا هی تَاًیذ سطین غزایی عادی ٍفعالیت سٍصاًِ خَد سا ضشٍع ًواییذ.-5  

 پشسص ٍپاسخ

چشا هي تایذ ًاضتا تاضن؟-1  

تشخی هقادیش آصهایطگاّی تذًثال خَسدى غزا تغییش هی کٌٌذ تعٌَاى هثال قٌذ خَى تعذاص خَسدى غزا افضایص هی 

ٍقتی ضوا ًاضتا ّستیذ هقادیش قٌذ دسٍضعیت پایِ تعییي ضذُ ٍقاتل هقایسِ تادفعات تعذی آصهایص هی تاضذ.یاتذ.  

آیا هی تَاًن دسصهاى ًاضتایی آب تٌَضن؟-2  

 تلِ،ضوا هی تَاًیذ آب تٌَضیذ اها اصًَضیذى هایعات دیگش پشّیض ًواییذ.

آیا هصشف داسٍّا سا اداهِ دّن؟-3  

ا دستَسخاصی ساجع تِ قطع داسٍ قثل اصاًجام آصهایص سا دادُ تاضٌذ.تلِ،هگشایٌکِ پضضک ضو  

آیا اجاصُ داسم قَُْ تٌَضن؟-4  

 خیش،حتی قَُْ تذٍى ضکش ّن ًثایذ هصشف گشدد دسهَسد چای ًیض تِ ّویي ضکل است.

آیا اجاصُ داسم سیگاس تکطن؟-5  

 خیش،سیگاس کطیذى هوکي است دسًتایج آصهایص تغییش گزاسد.

صُ داسم ٍسصش هعوَل خَدسا اًجام دّن؟آیا اجا-7  

 خیش،ٍسصش هوکي است هٌجش تِ تغییش دسًتایج آصهایطْا ضَد.

چِ ساعتی تایذ تِ آصهایطگاُ هشاجعِ ًواین؟-8  

ضة پس اصهیل کشدى غزای هعوَل ًاضتایی سا آغاص ٍصثح سٍص تعذ تاتَجِ تِ ساعتْای 7-9تَصیِ تِ ایي است کِ ساعت

هشاجعِ ًواییذ.قیذ ضذُ تشای ًاضتایی   

 

 


