ی ػالن یعيی اًتخاب ؼزاّا ی هتٌَع اص گشٍُّا ی
تؽز ُ

ب .هصشؾ کوتش چشب یّای اؿثاع (سٍؼيّا ی جاهذ)

ی ػال دس قذم اٍل تا ید تذاىید ،یک سط یم
تشای داؿتي تؽز ُ

ی ػالن هجثَس ىیػتید یک سط یم
ؼزایی هختلؿ .تشا ی تؽز ُ

سیػک اـضایؽ کلؼتشٍل خَى سا کاّؾ میدّذ.

هتعادل چیػت !

ی ػالن یعيی ا یجاد
هحذٍد ٍ ػخت داؿتِ تاؽ ید  .تؽز ُ

ج .هصشؾ کاؾی کلغیم ٍ ٍ یتامیى  Dاص پَکی اػتخَاى

یسٍ ی کيید .
تػییساتی ،کِ تتَاىید تشای ّنیؿِ آًْا سا ج

جیؿگیس ی میکٌذ.

الثتِ تِ ا یى ػادگیّا کِ گفتیم ىیػت ! ٍ دس یاـت هَاد

ی ػالن ،دس کٌتشل ٍ تْثَد عالئن تعض
 -3تؽز ُ

هؽزی هَسد ىیاص آػاى ىیػت  .چَى هوکي اػت دس سٍص

یهاس یّای هْن ىیص کوک کٌٌذُ اػت.
ب

چٌذیى تاس تٌقالت هَسد عالقِتاى سا تخَس

ید ٍ اص د یگش

گشٍُّای ؼزایی ؼاـل ؿَ ید ٍ ای ؿاید ٌّگام گشػٌگی ّش
چِ دم دػتتاى تاؿذ تخَس

ی اص

ی ػالن ،دس کٌتشل
سعایت تشًاهِ ؼزا یی هتعادل ٍ تؽز ُ
دیاتت ٍ ــاس خَى تاال ًقؾ داسد

ید ٍ تِ ک یؾیت چ یص ی کِ

میخَسید اصالً اّنیت ًذُ ید .

ساٌّواّا ٍ ّشمّا ی ؼزا یی هقذاس ٍاحذّا ی هَسد ىیاص اص

یی ٍ ّذؾگزاس ی تشا ی
ی ػالن ،ى یاصهٌذ تشًاهِس ص
تؽز ُ

ّش گشٍُ ؼزا یی سا ًـاى م یدٌّذ اها بیؿتش هشدم دس ّش

هصشؾ هتٌَع گشٍّْای هختلؿ ؼزایی اػت

سٍص ىیاص داسًذ تِ:
 ؿؾ تا یاصدُ ٍاحذ اص ؼالت:تَفیُ  :حذاقل ًصؿ ؼالت هَسد ى

ی ػالن ٍ هتعادل چیػت؟
اصَل یک تؽز ُ
ی سا دس رّي
دس تٌظیم یک تشًاهِ ؼزا یی ػالن ،ػِ ًکتِ ص س
داؿتِ تاؽید :
تعادل :یک سط یم ؼزا یی هتعادل (اػتفادُ اص حذاقل تعذاد
ی ػالن هْن اػت؟
چشا داؿتي تؽز ُ

ٍاحذّای هَسد ى یاص اص ّش گشٍُ ؼزا یی) تضن یى کٌٌذُ

ی ػالن هْن اػت تِ چٌذ دلیل :
تؽز ُ

دسیاـت هَاد هؽزی هَسد ىیاص اػت.

 -1ؼزاّای ػالن تأم یى کٌٌذُ هَاد هؽز ی هَسد ىیاص تذى

تٌَع :طیؾ ٍعیعی اص ؼزاّا ی هتٌَع سا هصشؾ کيید  ُ .یچ

اػت.

ؼزایی تِ تٌْا یی تأمیى کٌٌذُ هَاد هؽز ی هَسد ىیاصتاى

هَاد هؽز ی عالٍُ تش تأم یى اًشط ی تذى ،دس حفظ عولکشد

ىیػت  .اص ّش گشٍُ ؼزا یی ،اًَاع ؼزاّا ی هتٌَع سا اًتخاب

هؽض ،قلة ٍ هاُ یچِ ىیص اّنیت داسد.

کيید .

یهاس یّا سا کاّؾ میدّذ.
ی ػالن سیػک اتتال تِ ب
 -2تؽز ُ

میاًِسٍ ی :میاًِسٍ ی دس ّش کاس ی کلید هَـقیت اػت .پغ

الؿ .هصشؾ بیؿتش م یٍُّا ٍ ػثض یجات س یػک اتتال تِ

تا سعا یت م یاًِسٍ ی دس هصشؾ ؽ یس یىیجات ،چشبیّا ٍ

دیاتت ،ــاس خَى تاال  ،چاقی ٍ تشخی اص اًَاع ػشعاى سا

ًوکّا م یتَاىید اص ّوِ ؼزاّا ی دلخَاُ خَد تْشُهٌذ

کاّؾ میدّذ.

ؿَید .

ػثَعداس (هاًٌذ ًاًْا

یاصتاى سا اص ؼالت

ی ػثَعداس ،تشًج قَُْا

ی،

هاکاسٍىیّای ػثَعداس …) اًتخاب کٌی د  .یک ٍاحذ
ؼالت تشاتش اػت تا یک تشؽ  30گشمی اص ًاًْا ( یک ٍ ىیم
تشؽ دُ دس دُ ًاى ػٌگک =  2تشؽ دُ دس دُ ًاى تاـتَى =
 4تشؽ دُ دس د ُ ًاى لَاؽ = یک ٍ ىیم عذد ًاى تؼت = 1
تشؽ دُ دس دُ ًاى تشتش ی) ای ًصؿ لیٍاى تشًج ای هاکاسٍىی
پختِ.
 دٍ تا چْاس ٍاحذ میٍُ :یک ٍاحذ م یٍُ تشاتش اػت تا یک عیب ،هَص ای پشتقال
هتَػظً ،صؿ لیٍاى قغعات میٍُ (تِ ؿکل پختِ ای خام) ای
ػِ چْاسم لیٍاى آب میٍُ .
 ػِ تا پٌج لیٍاى ػثضیجات :ّش ٍاحذ ػثض یجات ؿاهل یک لیٍاى ػثض یجات تشگذاس ای
ًصؿ لیٍاى ػثض یجات د یگش (تِ ؿکل پختِ ای خام) ،ای ػِ
چْاسم لیٍاى آب ػثضیجات اػت.

 دٍ تا ػِ ٍاحذ لثيیات کن چشب:ّش ٍاحذ لثيیات تشاتش اػت تا یک لیٍاى هاػت ای ؽیس ای
یک ٍ ىیم قَطی کثشیت پيیس .
 دٍ تا ػِ ٍاحذ ؼزای پشٍتئیىی:یک ٍاحذ ؼزا ی پشٍتئیىی تشاتش اػت تا ؿصت تا ًَد گشم
گَؿت قشهض تذٍى چشبی ای گَؿت هشغ ای هاُ ی ،دس ضوي
ًصؿ لیٍاى حثَتات پختِ ،یک تخن هشغ ٍ دٍ قاؿق
ؼزاخَسی کشُ تادام صم یىی ،هعادل عی گشم گَؿت تذٍى

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

ی تِ حؼاب میآیًذ .
چشب

تؽزیِ ٍػالهتی

هتعادل کشدى کالشیّا:
□ اص ؼزایتاى لزت تثشیدٍ ،لی کوتش تخَسید .
□ اص ؼزاّای تضسگ ٍ حجیم پشُ یص کيید .
یؿتش تخَسید :
 ؼزاّایی کِ تاید ب□ ًصؿ تـقاتتاى سا تِ م یٍُجات ٍ ػثض یجات اختصاف
دُ ید .
□ حذاقل ًصؿ ؼالت (ؼزاّا ی ًـاػتِای) هصشؾیتاى سا اص
ؼالت کاهل (ػثَعداس) اًتخاب کيید .
□ لثيیات تذٍى چشبی ای کنچشب ( یک دسصذ) هصشؾ
کيید .
 ؼزاّایی کِ تاید کوتش تخَسید :□ هقذاس ػذ یم هَجَد دس ؼزاّا اص جولِ ػَپْاً ،اًْا ٍ
ؼزاّای هٌجوذ سا هقا یػِ کيید ٍ ؼزاّا یی کِ ػذ یم
(ًوک) کوتشی داسًذ سا اًتخاب کيید .
□ تِ جای ًَؽیدىیّای حاٍی قٌذ اص آب اػتفادُ کيید
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