مجتمع آموزشی فرهنگی امام رضا(ع)-دبیرستان پسرانه دوره اول

گشارش

کار

آسهایص

علَم

ًام داًص آهَس ----------------------------:
کالس ----------------- :ضعبِ ----------- :
اعضاء گزٍُ -------------------------------:

بِ ًام خدا

وبس ػّٕی  ٚآصٔبیطٍبٞی دسس ػّ ْٛتدشثی دٚس ٜا َٚدثیشستبٖ دس ٔدتٕغ آٔٛصضی أبْ سضب ٚاحذ پسشاٖ ٚ
ا٘تخبة ٌشٞ ٜٚبی ثشتش ٔ ٚؼشفی آٟ٘ب ث ٝخطٛٙاس ٜخٛاسصٔی ثش اسبس ٔٛاسد صیش ٔیجبضذ.
٘ -1ظٓ  ٚا٘ظجبط  ٚسػبیت ٘ىبت ایٕٙی  ٚپٛضیذٖ سٚپٛش دس آصٔبیطٍب.ٜ
 -2فؼبِیت ٌشٞٚی دس ا٘دبْ آصٔبیطٍبٞ ٜب  ٚتدضی ٚ ٝتحّیُ یبفتٞ ٝب ٘ ٚتیدٌ ٝیشی.
 -3خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی دس سبخت اثضاسٞب ٔ ٚذَ ٞبی آٔٛصضی  ٚضٙبخت اثضاس آصٔبیطٍب.ٜ
ٌ -4شدآٚسی اعالػبت  ٚتحمیك  ٚپژٞٚص دسثبس ٜاختشاػبت ،اوتطبفبت ٌٔ ،ٟٓشدش ٞبی ػّٕی  ٚاسدٞٚب،
ثبصدیذ اص أبوٗ صیبستی ،فشٍٙٞی ،تبسیخی ،تدبسیٛٔ ،صٞ ٜب ،پبسن ٞب ،وبسخب٘دبت  ،سذ ٘ ٚیشٌٚبٞ ٜب،
ٔتش ،ٚفشٚدٌب.... ٚ ٜ
ٌ -5ضاسش وبس آصٔبیص ٞبی ا٘دبْ ضذٔ ٜغبثك فشْ ضٕیٕ.ٝ

ثشای سسیذٖ ث ٝاٞذاف دسس ػّ ْٛتدشثی اص سٚش ػّٕی ثبیذ وٕه ٌشفت و ٝضبُٔ ٔٛاسد صیش است :
 -1پشسص
ٔ -2طبٞذ ٜدلیك
 -3تصٕیٓ ٌیشی
 -4پیص ثیٙی یب فشضی ٝسبصی
 -5عشح آصٔبیص  ٚا٘دبْ دلیك آٖ
 -6یبدداضت ٘تبیح  ٚیبفتٗ ساثغ ٝثیٗ ٘تبیح  ٚتفسیش آٖ ٞب.
 -7تىشاس آصٔبیص ٘ ٚتیدٌ ٝیشی.
جهان بخش برزگر

کار در آسهایطگاُ ٍ ایوٌی :
الف ) آشنایی با محیط آزمایشگاه
ٔحیظ آصٔبیطٍب٘ ٜسجت ث ٝسبیش ٔحیظ ٞبی آٔٛصضی ٔذسسٔ ٝتفبٚت است  ،صیشا ٚخٛد ٔٛاد ضیٕیبیی ٚ ٚسبیُ آسیت پزیش
آصٔبیطٍبٞی ٌ٘ٛبٌ ٖٛدس یه آصٔبیطٍب ٜاص یه سٚ ،ٛخٛد ِٞ ِٝٛبی ٌبص ،آة  ٚسیٓ ٞبی ثشق  ٚدستٍبٞ ٜبی حسبس اص سٛی
دیٍش  ،ضشٚست ٘ىبت ایٕٙی سا افضایص ٔیذٞذ ؛ ثٙبثشایٗ داضتٗ اعالػبت دسست  ٚوبفی دسثبس ٜی ٞشیه اص ٔٛاد ضشٚسی است:
ٛٔ -1لؼیت ٞش ٌشٔ ، ٜٚیض وبسٔ ،حُ ٍ٘ ٝداسی ٚسبیُ ٛٔ ٚاد
 -2خبی ٔخضٖ(وپس)َٛآتص ٘طب٘ی  ٚخؼج ٝوٕه ٞبی اِٚی٘ ٚ ٝح ٜٛوبس ثب آٖ ٞب
ٔ -3حُ ضیشٞبی آة ٌ ٚبص ٔ ٚحُ ضست  ٚضٛی ظشف ٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٔحُ ضیش اصّی آة ٌ ٚبص آصٔبیطٍبٜ
٘ -4ح ٜٛوبس ثب ٛٞد آصٔبیطٍبٞی ( ٔحُ ا٘دبْ دادٖ ثؼضی اص آصٔبیص ٞب یب لشاس دادٖ ٔٛاد ضیٕیبیی)
ٔ -5حُ پشیضٞبی ثشق  ،فیٛص ثشق ٔیضٞب  ،وّیذ چشاؽ ٞبی سٚضٙبیی  ،فیٛص اصّی آصٔبیطٍبٜ
ٔ -6حُ خٕغ آٚسی پسٕب٘ذٞب ٔ ٚحُ ٍ٘ ٝداسی ٔٛاد صائذ ضیٕیبیی
 -7خشٚج اضغشاسی

ب) کار گروهی
یىی اص ٔ ٟٓتشیٗ ٔٛضٛع ٞب دس وبسٞبی آصٔبیطٍبٞیٕٞ ،ىبسیٕٞ ،یبسی ٕٞ ٚفىشی ثیٗ اػضبی ٌش ٜٚاست و ٝدس اخشای
آصٔبیص ،وبٞص خغبٞبی فشدی ٌ ٚشفتٗ ٘تیدٞ ٝبی ٔٙغمی تبثیش صیبدی داسد .سػبیت ٔٛاسد صیش سجت ا٘سدبْ دس وبس ٌشٞٚی
ٔیطٛد :
 ٕٝٞ -1اػضبی ٌش ٜٚدس ٍ٘ ٝداسی ٚسبیُ٘ ،ظبفت آصٔبیطٍب ،ٜدسستی ا٘دبْ آصٔبیص  ٚدفغ ٔٛاد خغش٘بن  ٚسٕی
(پسٕب٘ذ خغش٘بن) ٔسئ ٚ َٛپبسخٍٞ ٛستٙذ.
 -2سػبیت ٘ىبت ا٘ضجبعی اص ضشایظ اِٚی ٝوبس دست ٝخٕؼی است ؛ ثٙبثشایٗ ٔشالت ثبضیذ تب ٔضاحٕتی ثشای ٌش ٜٚخٛد ٚ
دیٍشاٖ ا٘دبْ ٘طٛد.

1

 -3دس ٞشخّس ٝتمسیٓ وبس صٛست ٌیشد تب ثب ٔطبسوت  ٕٝٞاػضب ،آصٔبیص ث ٝدسستی ثب پبیبٖ ثشسذ  ٚسؼی ضٛد تٕبٔی
اػضبی ٌش ٜٚس ٟٓداضت ٝثبضٙذ.
 -4تمسیٓ وبس ث ٝصٛست ٌشدضی ثبضذ  ٚدس ٞش خّس ٚ ٝآصٔبیص ٚ ،ظبیف ٌشٔ ٜٚطخص ضٛد  ٚث ٌٝ٘ٛ ٝای ٘جبضذ وٝ
ثؼضی افشاد ٘ظبسٌ ٜش  ،ثجت وٙٙذ ٜاعالػبت یب ٔدشی ثبضٙذ.
ٌ ٕٝٞ -5شٛٔ ٜٚظف ٞستٙذ وٛٔ ٝاسد ٔطىٛن  ٚحبدث ٝسبص سا ٌضاسش وٙٙذ.
ج) توصیه های عمومی :
 .1پس اص ٚسٚد ث ٝآصٔبیطٍب ٜاص سٚضٗ ثٛدٖ دستٍب ٜتٟٛی ٝاعٕیٙبٖ حبصُ وٙیذ.
 .2دس ع َٛحضٛس دس آصٔبیطٍب ٜاص سٚپٛش سفیذ آصٔبیطٍب ٜاستفبد ٜوٙیذ.
 .3خٛسدٖ  ٚآضبٔبدیٗ دس آصٔبیطٍبٕٛٙٔ ٜع ٔی ثبضذ.
 .4اص ث ٛوشدٖ ٔستمیٓ ( استطبق)  ،چطیذٖ ِٕ ٚس وشدٖ ٔٛاد دس آصٔبیطٍب ٜخٛدداسی وٙیذ.
 .5لجُ اص ضشٚع آصٔبیص ٚ ،سبیُ ٛٔ ٚاد ٔٛسد ٘یبص سا ثٔ ٝحُ آصٔبیص( ٔیض وبس ) ثجشیذ  ٚتب ٔشثی اخبص ٜی وبس ٘ذاد ٜاست
آصٔبیص صا آغبص ٘ىٙیذ.
 .6لجُ اص آصٔبیص ،دستٛس وبس سا ثخٛا٘یذ ٞ ٚش سٛاِی داسیذ اص ٔشثی خٛد ثپشسیذ ٔ ٚغٕئٗ ضٛیذ ٘طب٘ٞ ٝبی ایٕٙی سا
و ٝدس دستٛس وبس آٔذ ٜاست  ،دسن وشد ٜایذ.
 .7چٍٍ٘ٛی استفبد ٜدسست  ٚایٕٗ اص ٚسبیُ ٛٔ ٚاد آصٔبیص سا ثیبٔٛصیذ  ٚاٌش دس ث ٝوبس ٌیشی آٖ ٔطىّی داسیذ اص ٔشثی
خٛد سإٙٞبیی ثخٛاٞیذ
 .8ثشای خٌّٛیشی اص آِٛدٌی ٛٞای آصٔبیطٍبٛٔ ٚ ٜاد ضیٕیبیی ،اص ٔحىٓ ثٛدٖ دسپٛش ظشٚف حبٚی ٔٛاد ضیٕیبیی
اعٕیٙبٖ حبصُ وٙیذ .
ٍٙٞ .9بْ استفبد ٜاص اثضاسٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی  ،ث ٝحذاوثش ظشفیت پیص ثیٙی ضذ ٜتٛخ ٝوٙیذ ؛ صیشا ا٘ذاصٌ ٜیشی ثیص اص
حذاوثش تؼییٗ ضذ ،ٜسجت آسیت دیذٖ آٖ ٔیطٛد.
 .10پسٕب٘ذ ثشخی اص آصٔبیطب ٞب ٔب٘ٙذ یذ سا دس ظشف صثبِ ٚ ٝظشف ضٛیی ٘شیضیذ  .دٚس سیختٗ ٔٛاد ضیٕیبیی ثبیذ ثب ٘ظبست
ٔشثی صٛست ٌیشد.
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 .11لجُ اص تشن آصٔبیطٍبٔ ، ٜیض ٔ ٚحُ وبس خٛد سا تٕیض ٔ ٚشتت وٙیذ  ٚدس صٛست ٘یبص ث ٝضست  ٚضٛی اثضاس  ٚظشٚف
آصٔبیطٍبٞی  ،آٖ ٞب سا ثطٛیی ٞ ٚشیه سا دس خبی خٛد لشاس دٞیذ  ٚتب ٔشثی ث ٝضٕب اخبص٘ ٜذاد ٜاست ٔیض وبس خٛد سا
تشن ٘ىٙیذ .
ٞ .12شٌ ٝ٘ٛآتص سٛصی  ،ثشق ٌشفتٍی٘ ،طت ٌبص ،ضىستٍی ظشٚف  ٚیب ٞش حبدث ٝسا ثذ ٖٚتٛخ ٝث ٝضذت  ٚوٛچىی آٖ
ثٔ ٝشثی خٛد ٌضاسش وٙیذ.
د) ٘طب٘ٞ ٝبی ایٕٙی :
سٚی ثشچست ظشف ٔٛاد ضیٕیبیی ثشخی دستٍبٞ ٜب ٔ ٚحیظ ٞبی آصٔبیطٍبٞی ،ػالٔت ٘ٚطب٘ٞ ٝبیی ثجت ضذ ٜاست  .ثٙبثشایٗ
ثشای حفظ سالٔت دس آصٔبیطٍب ٜػّ ، ْٛثبیذ ثب ایٗ ٘طب٘ٞ ٝبی استب٘ذاسد  ٚثیٗ إِّّی و ٝدس صیض آٚسدٔ ٜیطٛد  ،آضٙب ضٛیذ  ٚاص
آٖ ٞب پیشٚی وٙیذ  .لجُ اص ٞش آصٔبیص ٘ ،طب٘ٞ ٝبی آصٔبیص  ٚسالٔت سا یبد ثٍیشیذ ٞ .ش یه اص ٘طب٘ٞ ٝب ٔٛاسدی سا ٞطذاس
ٔیذٞذ  ٚدس صٛست ثشٚص حبدث ، ٝسا ٜحُ ٞبیی سا پیطٟٙبد ٔیىٙذ  .آٖ سا ث ٝیبد ثسپبسیذ تب صٔب٘ی و ٝایٗ ٘طب٘ٞ ٝب سا ٔطبٞذٜ
وشدیذ  ،اص سإٙٞبیی ٔشثٛط ث ٝآٖ استفبد ٜوٙیذ.

نشانه ها

پسمانذ

خطر

مثال ها

دس صٛست سیختٗ
پسٕب٘ذ دس فبضالة
ثشای خب٘ذاساٖ
خغش٘بن ٔ ٚشي آٚس
است.

ٔٛاد ضیٕیبیی ٔضش،
اػضبی ٔٛخٛدات ص٘ذٜ

ٔٛخٛدات یب سبیش ٔٛاد
صیستی و ٝثشای ا٘سبٖ
ٕٔىٗ است ٔضش ثبضذ.

ثبوتشی ٞب ،لبسذ ٞب،
خ ،ٖٛثبفت ٞبی خذا
ضذٜ

مواد زیستی
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احتیاط

ایٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛاد سا داخُ
ظشف ضٛیی یب سغُ
آضغبَ ٘شیضیذ.

اص تٕبس ثب ایٍٝ٘ٛٙ
ٔٛاد پشٞیض وٙیذ .اص
ٔبسه  ٚدستىص
استفبد ٜوٙیذ.

راه حل

صثبِٞ ٝب سا تحت ٘ظش
ٔشثی دٚس ثشیضیذ.

دس صٛست تٕبس ٔشثی
خٛد سا آٌب ٜوٙیذ ٚ
سپس دست ٞبیتبٖ سا
ثطٛییذ.

ایٗ ٔبد ٜسٕی است.
٘جبیذ ِٕس ،استٙطبق
یب ثّؼیذ ٜضٛد.

خی ،ٜٛثسیبسی اص
تشویجبت فّضی ،یذ

دستٛسٞبی ٔشثی خٛد
سا اخشا وٙیذ.

ٕٞیط ٝپس اص استفبدٜ
ٔٛاد ضیٕیبیی ،دست
ٞبی خٛد سا ث ٝعٛس
وبُٔ ثطٛییذ .ثشای
وٕه ٞبی اِٚی٘ ٝضد
ٔشثی خٛد ثشٚیذ.

لسٕت ٞبی ٔختّف سا
دٚثبس ٜثشسسی وٙیذ.
ٔٛلؼیت سیٓ ٞب ٚ
دستٍبٞ ٜب سا ثشسسی
وٙیذ.

فیٛص ثشق سا لغغ وٙیذ
 ٚثالفبصّ ٝثٔ ٝشثی
خٛد اعالع دٞیذ.

سمی

خغش ضٛن اِىتشیىی
یب سٛختٍی

اتصبَ صٔیٗ ٘بدسست ،
٘طت ٔبیغ ،اتصبَ
وٛتبٔ ٜذاسٞب ،سیٓ
ثذٔ ٖٚحبفظ (ِخظ)

برق
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ضٌاخت ٍسایل آسهایطگاّی ٍ کاربزد آى ّا
ارلي هایز  :ظشفی ٔخشٚعی ضىُ است و ٝثشای ٌشْ وشدٖ ٔحّٞ َٛب ٔ ٚبیؼبت ٍٟ٘ ٚذاسی آٖ ٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ثشای  ٓٞصدٖ
ٔخّٛط ٞب وبسثشد داسد.

هثلث ًسَس ٔ :ثّثی است فّضی و ٝاص س ٝلغؼ ٝسٚوص چیٙی ٘سٛص سبخت ٝضذ ٜاست  ٚاص آٖ ثشای ٌشْ وشدٖ ثٛت ٝچیٙی دس
ٍٙٞبْ ٌشْ وشدٖ استفبدٔ ٜیطٛد.

قیف سادُ ٚ :سیّ ٝای ضیط ٝای  ،پالستیىی  ... ،ثشای ا٘تمبَ ٔبیغ ٞب اص ظشفی ث ٝظشف دیٍش است ٕٞ .چٙیٗ دس صبف وشدٖ
ٔخّٛط  ... ٚث ٝوبس ٔیشٚد.

لَلِ آسهایص  ِِٝٛ :ای است ثشای ٍٟ٘ذاسی ٌ ٚشْ وشدٖ ٔبیؼبت ٔ ٚحّٞ َٛب ٘ ٚجبیذ دس ٍٙٞبْ ٌشْ وشدٖ آٖ ثیص اص 1/3
ظشفیت آٖ سا پش وشد  .آٖ سا تٌ ٝشد ٔیسبص٘ذ تب دس ثشاثش ٌشٔبی ٔستمیٓ آتص ٘طىٙذ.
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بزس لَلِ یا لَلِ ضَر ٛ٘ :ػی ثشس و ٝثشای تٕیض وشدٖ دیٛاس ٜدس٘ٚی ِ ِٝٛی آصٔبیص وبسثشد داسد  .ثشای ضستٗ ِ ِٝٛی
آصٔبیص ،ثشس سا دس ِِٝٛ ٖٚآصٔبیص لشاس دادٔ ٚ ٜی چشخب٘ٙذ.

جالَلِ ی آسهایص ٚ :سیّ ٝای چٛثی ،پالستیىی یب ضیط ٝای است و ٝثشای ٍ٘ ٝداسی ِ ِٝٛآصٔبیص وبسثشد داسد.

لیَاى آسهایص یا بطز ِ :یٛاٖ آصٔبیطٍبٞی و ٝداسای دٛ٘ ٚع ضیط ٝای  ٚپالستیىی ٔی ثبضذ  .اص ثطش ضیط ٝای ثشای
ثشداضتٗ حدٓ ٔؼیٙی اص ٔبیؼبت ٌ ٚشْ وشدٖ ٔحّٞ َٛب  ،تٟیٔ ٝحّٞ َٛب ،حُ وشدٖ ٔحّٞ َٛب  ٚا٘تمبَ ٔٛاد استفبدٔ ٜی
ضٛد .ثطش ث ٝا٘ذاصٞ ٜبی حدٕی ٔتفبٚت ٔٛخٛد است  .آٖ سا سٚی س ٝپبی ٚ ٝتٛسی ٘سٛص لشاس ٔی دٙٞذ .ثشای تجخیشٌ ،شْ
وشدٖ ،صبف وشدٖ  ... ٚوبسثشد داسد .ثب تٛخ ٝث ٝحدٓ آٖ ٔطخص ٔی ضٛدٔ ( .ب٘ٙذ  600سی سی  250 ،سی سی ) ... ٚ

گیزُ لَلِ آسهایصٚ :سیّ ٝای فّضی یب چٛثی و ٝثشای ٍ٘ ٝداسی ِ ِٝٛآصٔبیص ثٍٙٞ ٝبْ ٌشْ وشدٖ (ٌیش ِِٝٛ ٜفّضی) ٚ
ٌشفتٗ آٖ (ٌیش ِِٝٛ ٜچٛثی) ث ٝوبس ٔی سٚد.
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قیف جداکٌٌدُ (دکاًتَر)  :اص آٖ ثشای خذاوشدٖ ٔبیؼبتی ؤ ٝخّٛط ٕ٘ی ض٘ٛذ ٕٞب٘ٙذ آة ٘ ٚفت استفبدٔ ٜی ضٛد .
ٔبیؼبت دس آٖ ثش اسبس چٍبِی خذاسبصی ٔی ض٘ٛذ.

ضیطِ ساعت  :ثشای تجخیش سشیغ ٔبیؼبت ٔ ٚحِّٟٛب استفبدٔ ٜی ضٛد.

بَتِ ی چیٌی ٚ :سیّ ٝای فّضی یب چیٙی و ٝثشای سٛصا٘ذٖ  ٚیب ٌشْ وشدٖ ٔٛاد ث ٝوبس ٔی سٚد آٖ سا ثب ا٘جش ( یب پٙس ثٛت) ٝ
ثشداضت ٚ ٝسٚی س ٝپبیٔ ٚ ٝثّث ٘سٛص لشاس ٔی دٙٞذ.

کپسَل چیٌی  :اص آٖ ثشای تجخیش سشیغ ٔحّٞ َٛب  ٚثشای رٚة وشدٖ ٔٛاد استفبدٔ ٜی ضٛد.
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چزاغ گاسی ( چزاغ بًَشى )  :ث ٝیبد ٔختشع آٖ ث٘ٛضٖ (ضیٕیذاٖ إِٓب٘ی ) ٘بٍٔزاسی ضذ ٜاست  .داسای دسیچٛٞ ٝا است
وٍٙٞ ٝبٔی و ٝاص آٖ استفبدٕ٘ ٜی وٙیٓ ثبیذ دسیچٛٞ ٝا سا ثجٙذیٓ تب آتص صسد سً٘  ٚسشدتش ضذ ٚ ٜدیذ ٜضٛد.

چزاغ الکلی ٌ :بٞی ث ٝخبی چشاؽ ٌبصی ث ٝوبس ٔی سٚد  .پیص اص استفبد ٜثبیذ حتٕب فیتیّ ٝسا تب حذی دس ثیبٚسیٓ تب
ثخبسٞبی اِىُ ثیش ٖٚسٚد  ٚچشاؽ ٔٙفدش ٘طٛد.

قاضقک ( اسپاتَل ،کاردک ) ٚ :سیّ ٝای است چیٙی یب فّضی ٔب٘ٙذ لبضك ( ثب دٚسش ) و ٝثشای ثشداضتٗ ٔٛاد خبٔذ ٚ
ا٘تمبَ آٖ اص ظشفی ث ٝظشف دیٍش وبسثشد داسد .

آبفطاى (پیست )  :ظشف ٔحتٛی آة ٔمغش است و ٝثشای ضست  ٚضٛی ظشٚف  ٚیب اضبف ٝوشدٖ آة ٔمغش ث ٝوبس ٔی سٚد.
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ّوشى ضیطِ ایٔ :یّ ٝی ضیط ٝای تٛپش و ٝثشای ٔخّٛط وشدٖ ٔحّ ٚ َٛیىٛٙاخت وشدٖ ٌشٔبی یه ٔحّ َٛث ٝوبس ٔی
سٚد.

ّاٍى چیٌی  :ثشای ِ ٝوشدٖ  ٚسبییذٖ ٔٛاد استفبدٔ ٜی ضٛد ٘ .جبیذ دستٞ ٝب ٖٚسا دسٞ ٖٚب ٖٚثىٛثیٓ.

بَرت  :یىی اص ٚسبیّی و ٝثشای ا٘ذاصٌ ٜیشی  ٚثشداضتٗ حدٓ ٔؼیٙی اص ٔبیؼبت ث ٝوبس ٔی سٚد  .اص ٔتذا َٚتشیٗ آٖ ثٛست
ضیشداس است  .ثش اسبس ٔیّی ِیتش دسخ ٝثٙذی ٔی ضٛد  ٚصفش آٖ ثبال  ٚصذ آٖ دس پبییٗ لشاس داسد.

بالي تِ گزد  :اص ایٗ ٚسیّ ٝثشای خٛضب٘ذٖ  ٚتمغیش ٔبیؼبت استفبدٔ ٜی ٌشددٔ (.ب٘ٙذ  600سی سی  250 ،سی سی ) ... ٚ
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بالي تِ صاف  :ثیطتش ثشای ٍ٘ ٝداسی ٔٛاد ث ٝوبس ٔی سٚدٔ (.ب٘ٙذ  600سی سی  100 ،سی سی ) ... ٚ

بالي تقطیز ( بالي با لَلِ جاًبی )  :دس اصُ ٘ٛػی ثبِٗ تٌ ٝشد ثب ِ ِٝٛوٙبسی است و ٝوبسثشد آٖ ٔب٘ٙذ ثبِٗ تٌ ٝشد است ٚ
ِ ِٝٛخب٘جی آٖ ثشای خشٚج ٔٛاد ٌبصی  ٚثخبسات است .

بالي حجن سٌجی ( بالي صٍصُ )  :اص ایٗ ثبِٗ ثشای سلیك وشدٖ ٔحّٞ َٛب  ٚتٟیٔ ٝحّٞ َٛبی استب٘ذاسد استفبدٔ ٜی ضٛد .
ثش سٚی ٌشدٖ آٖ خظ ٘طبٖ حّمٛی ٚخٛد داسد وٌٙ ٝدبیص حدٕی سا ٔطخص ٔیىٙذ  .ثب تٛخ ٝث ٝحدٓ آٖ ٔطخص ٔی
ٌشدد.

قطزُ چکاى  :ثشای ثشداضتٗ ٔمذاس دلیك یب وٕی ٔبیؼبت ٔ ٚحّٞ َٛب ٔثُ ضٙبسبٌشٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ثشای ثشداضتٗ ٔحَّٛ
ٞبیی و ٝثخبسٞبی سٕی تِٛیذ ٔی وٙٙذ  ٚیب ٔحّٞ َٛبیی وٍٙٞ ٝبْ سیختٗ ٕٔىٗ است ثش سٚی دست یب ِجبس ثشیضد ،استفبدٜ
ٔی ضٛد.
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پی پت  :ثشای ثشداضتٗ حدٓ ٔؼیٙی اص ٔبیؼبت ث ٝوبس ٔی سٚد  .صفش اٖ دس ثبالست  .داسای دٛ٘ ٚع است  :حجبثذاس  ٚسبدٜ
(ٔذسج ) .ثشای پش وشدٖ آٖ ثٟتش است اص پٚٛاس استفبدٌ ٜشدد.

پی پت پوپ ( پٍَار)  :اص پٚٛاس ثشای ٔىص استفبدٔ ٜیطٛد ،أب دس صٛستی وٛٔ ٝاد سٕی ثبضذ  ،لجُ اص استفبد ٜاص پٚٛاس ثبیذ
اص سبِٓ ثٛدٖ آٖ اعٕیٙبٖ حبصُ وٙیٓ  ٚآٖ سا ثب آة حبصُ وٙیٓ .
عشص استفبد : ٜدوٕ A ٝثشای خبِی وشدٖ ٛٞای داخُ پٚٛاس است  .دوٕ S ٝثشای ٔىص ٔٛاد سٕی است  .دوٕ E ٝثشای خبِی
وشدٖ ٔٛاد سٕی است.

استَاًِ هدرج  :استٛا٘ ٝای است و ٝپبی ٝداسد  ٚثشخالف ثٛست  ٚپی پت دسخ ٝثٙذی آٖ اص پبییٗ آغبص ٔیطٛد  .اص آٖ ثشای
ا٘ذاصٌ ٜیشی حدٓ ٔؼیٙی اص ٔحّٞ َٛب استفبدٔ ٜیطٛد  .ثشای تؼییٗ حدٓ ٔٛاد خبٔذ ثی ضىُ ٘یض استفبد ٜداسد.
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گیزُ حلقِ ای  :اص آٖ ثشای لشاس ٌشفتٗ لیف سبد ٚ ٜدوب٘تٛس ٌ ٚبٞی ث ٝخبی س ٝپبی ٝثشای ٍ٘ ٝداسی ثبِٗ  ... ٚاستفبدٜ
ٔیطٛد.

گیزُ بَتِ (گیزُ کَرُ )  :ث ٝضىُ لیچی است  ٚثشای ثشداضتٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب  ٚثٛت ٝی داؽ اص دس ٖٚوٛس ٜث ٝوبس ٔیشٚد .

هیلِ ٍ پایِ  :ثشای ثبال ٍ٘ ٝداضتٗ ٚسبیُ ٔؼٕٛال ثٕٞ ٝشاٌ ٜیش ٜث ٝوبس ٔیشٚد.

گیزُ  :اص آٖ ثشای ٍ٘ ٝداضتٗ ثیطتش ٚسبیُ( ٔب٘ٙذ  :اسِٗ ،ثبِٗ  ) ... ٚثش سٚی ٔیّ ٚ ٝپبی ٝاستفبدٔ ٜیٍشدد.
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گیزُ ی بَرت  :اص آٖ ثشای ٍ٘ ٝداضتٗ ثٛست  ِِٝٛ ،آصٔبیص  ،دٔبسٙح  ... ٚاستفبدٔ ٜیطٛد.

سِ پایِ  :ثشای لشاس دادٖ ظشف ٞب ی ت ٝصبف ( ٔب٘ٙذ  :اسِٗ ،ثطش  ) .. ٚث ٝعٛس غیش ٔستمیٓ ثش سٚی آتص وبسثشد داسد  .ثبیذ
سٚی اٖ تٛسی ٘سٛص یب ٔثّث ٘سٛص لشاس داد.

تَری ًسَس  :ثشای خٌّٛیشی اص تٕبس ٔستمیٓ آتص ثب ظشفی ؤ ٝیخٛاٞیٓ آٖ سا ٌشْ وٙیٓ ٔب٘ٙذ ثطش  ،ظشف سا تٛسی ٘سٛص
ٔیٍزاسیٓ  .دس ٚسظ تٛسیٔ ،بد ٜسفیذسٍ٘ی ٔب٘ٙذ آصثست ٚخٛد داسد و٘ ٝسٛص است.

پٌس  :ثشای ثشداضتٗ  ٍٝ٘ ٚداضتٗ ٔمذاس وٕی ٔبد ٜخبٔذ ثش سٚی آتص  ... ٚث ٝوبس ٔیشٚد.
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درپَش  :الستیه یب چٛة پٙج ٝایست  ٚثشای ثستٗ سش ِ ِٝٛی آصٔبیص ،اسِٗ ٔبیش ،ثبِٗ  ... ٚث ٝوبس ٔیشٚد.
کاغذ صافی ٛ٘ :ػی وبغز ث ٝضىُ دایش ٜاست و ٝثشای خذا وشدٖ ٔٛاد خبٔذ اص ٔخّٛط ٞب ( ٔثال خذاوشدٖ ٘طبست ٝاص آة )
ث ٝوبس ٔیشٚد  .ثشای استفبد ٜاص وبغز صبفی ثبیذ آٖ سا دس لیف لشاس داد .

ٚ احذ ا٘ذاصٌ ٜیشی حدٓ ٔٛاد ٔبیغ و ٝثش سٚی ٚسبیُ آصٔبیطٍبٞی ٔب٘ٙذ پی پت ،ثٛست ،ثطش ٛ٘ ... ٚضت ٝضذ ٜاست
یىسبٖ ثٛد ٚ ٜث ٝصٛست ٔیّی ِیتش یب سی سی یب سب٘تی ٔتش ٔىؼت خٛا٘ذٔ ٜیطٛد.
 سٚش دسست خٛا٘ذٖ سغح ٔبیغ دس پی پت  ،استٛا٘ٔ ٝذسج  ِِٝٛ ،آصٔبیص
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فزم گشارش کار آسهایص علَم
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