برای درهاى اختالل یادگیری ریاضی چَ بایذ كرد؟

اّلیي قذم:
ایِ اعت مٔ اص عجیقی ث٘دُ م٘دك ٍغَئِ ؽذ .اعَیْبُ اص ایِ مٔ م٘دك فبقذ فقت ٍبّذگی رْٕی ٗ ضبیقٔ ٍغضی ٗ ثٔ ىذبػ سٗاّی فبدی اعت.
ع٘اىی مٔ دس ایِ جب ثٔ ٗج٘د ٍی آیذ مٔ اگش م٘دك ضبیقٔ ٍغضی ّذاسد ٗ ثٔ ىذبػ ٕ٘ؽی ٗ سٗاّی ّیض عجیقی اعت ،پظ چٔ دالیيی
ٗج٘د داسد مٔ دس دسط سیبضی ثب َٕغبالُ خ٘د ٍتفبٗت ث٘دٓ ٗ ثب ٗج٘د ایْنٔ تالػ صیبدی ٌٕ دس دسط سیبضی داسد ثٔ خ٘ثی پیؾشفت
َّی مْذ؟
ٍب اص ت٘ىذ تب صٍبُ خ٘د تجبسة صیبدی داسیٌ ٗ ٍی ت٘اّیٌ ثقضی اص ٍؾنالت خ٘د سا دو مْیٌ .اٍب م٘دك ٍَنِ اعت اص ثذٗ ت٘ىذ خ٘د یل
ال عیْٔ خیض دشمت ّنشدٓ ثبؽذ .ایِ یل تجشثٔ ی ٌٍٖ اعت مٔ ٍَنِ اعت م٘دك مغت ّنشدٓ ثبؽذ .دس چْیِ
تجشثٔ سا ّذاؽتٔ ثبؽذٍ .ث ً
ٍ٘اسدی ثٔ دىیو ّج٘د یل تجشثٔ الصً ،فشد دچبس ٍؾنالتی دس یبدگیشی خ٘إذ ؽذ .

توریي ُای پیطٌِادی برای داًص آهْزاى دارای اختالل ریاضی
ٍقيَبُ ٗ ٗاىذیِ ٍی ت٘اّْذ ثب اّجبً ایِ تَشیِ ٕب اص گغتشػ ٍؾکو داّؼ آٍ٘ص جي٘گیشی کشدٓ ٗ گبً ٕبی ٍذکَی دس سآ دسٍبُ اختاله
سیبضی ثشداسّذ.

در زهیٌَ هفِْم کن  -زیاد  -کْچک  -بسرگ
تقذادی گشدٗ یب ىیَ٘ فَبّی اّتخبة کْیذ ٗ دس دٗ گشٗٓ کٌ ٗ صیبد قشاس دٕیذ ٗ ثقذ اص آٍ٘صػ ثٔ داّؼ آٍ٘ص گشدٗ ٕب سا سٗی ٌٕ ثشیضیذ
ٗ اص اٗ ثخ٘إیذ آُ ٕب سا دس دٗ گشٗٓ کٌ ٗ صیبد قشاس دٕذ .یک عیت ک٘چک ٗ یک عیت ثضسگ یب ٕش ٍی٘ٓ ٍؾبثٔ آُ اّتخبة کْیذ ٗ
ٍفًٖ٘ ک٘چک ٗ ثضسگ سا ثٔ ک٘دک آٍ٘صػ دٕیذ.

هفِْم زیر  -رّ  -باال  -پاییي
ت٘پ ٕبیی سا اّتخبة کْیذ ٗ یک ثبس صیش تخت ٗ یک ثبس سٗی تخت قشاس دٕیذَٕ .ضٍبُ کئَ صیش یب سٗ سا تيفؼ کْیذ ٗ اص داّؼ آٍ٘ص
ثخ٘إیذ کٔ اٗ ّیض َٕشآ ؽَب تيفؼ کْذ تب ٗقتی کٔ ایِ ٍفًٖ٘ دس اٗ ؽکو گیشدَٕ .بُ ت٘پ ٕب سا دس دعت گشفتٔ یک ثبس ثبثو ثجشیذ ٗ ثبس
دیگش پبییِ ثیبٗسیذ ٗ آُ قذس ایِ کبس سا ادأٍ دٕیذ تب ٍفًٖ٘ ثبال ٗ پبییِ سا یبد ثگیشد.

هفِْم دّر ً -سدیک
اص داّؼ آٍ٘ص ثخ٘إیذ اؽیبی ّضدیک خ٘دػ سا ّبً ثشدٓ،عپظ اؽیبیی سا کٔ دس فبصئ دٗستشی قشاس گشفتٔ ّبً ثجشد.

هفِْم جلْ  -عقب
یک ٍبؽیِ پالعتیکی ثشداؽتٔ ٗ آُ سا جي٘ ٗ فقت ثجشیذ ٗ َٕضٍبُ اص ٗاژٓ ٕبی جي٘ ٗ فقت اعتفبدٓ کْیذ ٗ اص داّؼ آٍ٘ص ثخ٘إیذ
َٕیِ فَو سا اّجبً دٕذ.

هفِْم عوق یا گْدی
ثٔ داّؼ آٍ٘ص اجبصٓ دٕیذ تب ٍبعٔ ثبصی کْذ.ثٔ ایِ ٍْؾ٘س ٍبعٔ ّشً خیظ ؽذٓ ٗ ٗعبیيی ٍبّْذ قبؽق ک٘چک ٗ قبؽق ثضسگ ٗ ق٘عی دس
اختیبس اٗ قشاس دٕیذ تب ثب صیش ٗ سٗ کشدُ ٍبعٔ ٕب ٍفبٕیٌ ٍشث٘ط ثٔ فَق سا فشا گیشدٍ.قذاسی خَیش دس اختیبس ک٘دک قشاس دٕیذ تب دس
آُ گ٘دی ٕبی ٍختيف ایجبد کْذ .

هفِْم کْتاٍ  -بلٌذ
دس کْبس داّؼ آٍ٘ص سٗثشٗی آیْٔ ثبیغتیذ ٗ ثب ّگبٓ کشدُ دس آیْٔ ثگ٘ییذ قذ کذاً یک اص ؽَب ک٘تبٓ ٗ کذاً یک ثيْذ اعت.

هفِْم خط کطیذى
یک چ٘ة ثٔ اٗ ثذٕیذ تب ثٔ کَک آُ سٗی ٍبعٔ ٕب خظ ثکؾذ.

هفِْم یک ّ بیص از یک
ضَِ ثبصی ثب ٍٖشٓ ٕب اص داّؼ آٍ٘ص ثخ٘إیذ اثتذا یک ٍٖشٓ ٗ عپظ چْذ ٍٖشٓ ثشداسد ٗ آُ قذس ایِ کبس سا اّجبً دٕذ تب ٍفًٖ٘ یک ٗ
ثیؼ اص یک سا فشا گیشد.

هفِْم ضٌاسایی جِات هختلف
اص کتبة ٕبی داّؼ آٍ٘ص کٔ تَشیِ ٕبیی ثٔ ایِ ص٘ست داسّذ کٔ ٍبّْذ سّگ آٍیضی ٕغت ٗ داسای اؽکبه ٍختيفٍ.ثال اص داّؼ آٍ٘ص
ٍی خ٘إذ تب خشگ٘ػ عَت ساعت سا سّگ ثضّذ ٗ یب ثبدکْک عَت چپ سا ٍؾخص کْذ ٗ...

هفِْم ردیف بٌذی
ثشای ایِ ٍ٘سد اص چْیِ تَشیِ ٕبیی اعتفبدٓ ؽ٘دٍ.ثالٍٖ :شٓ ٕبی صیض سا اص کَتش ثٔ ثیؾتش سدیف کِ.ديقٔ ٕبسا اص ثضسگ ثٔ ک٘چک ،
یب اص ک٘چک ثٔ ثضسگ سدیف کِ...

هفِْم رسن اضکال ٌُذسی
ثشای ایِ ٍ٘سد اصداّؼ آٍ٘ص ثخ٘إیذ اؽکبه ٍثيثٍ،شثـ ٗ ٍغتغیو سعٌ کْذ.

هفِْم ضوارش اعذاد
اص داّؼ آٍ٘ص ثخ٘إیذ اص  1تب  11ثؾَبسد،عپظ اص اٗ ثخ٘إیذ اص  1تب ٍ 11قک٘ط ثؾَبسد .ایِ تَشیِ ٕب سا آُ قذس ادأٍ دٕیذ تب دس
ؽَبسػ تغيظ کبفی ثٔ دعت آٗسد.

هفِْم پْل
داّؼ آٍ٘ص سا تؾ٘یق کْیذ تب ثب ؽَب ٍقبٍئ کْذٍ .ثال ثٔ اٗ ثگ٘ییذ دبال ٍِ ثٔ ت٘ یک  5سیبىی ٍی دٌٕ ٗ ت٘ ثبیذ اص  1سیبىی ٕبیت آُ قذس
ثٔ ٍِ ثذٕی کٔ ٍغبٗی  5سیبىی ٍِ ؽ٘د.

هفِْم اًذازٍ
تقذادی ّی ّ٘ؽبثٔ ثٔ اّذاصٓ ٕبی ٍختيف ثٔ داّؼ آٍ٘ص ثذٕیذ ٗ اص اٗ ثخ٘إیذ آُ ٕب سا ثٔ تشتیت اّذاصٓ سدیف کْذ.

هفِْم هساحت
تقذادی اؽکبه ْٕذعی دس اختیبس داّؼ آٍ٘ص ثگزاسیذ تب ثٔ تشتیت اص کٌ تشیِ عغخ تب ثیؾتشیِ عغخ سا ٍؾخص کْذ.
هفِْم ّزى
یک تشاصٗی عبدٓ دس اختیبس داّؼ آٍ٘ص قشاس دٕیذ تب اعجب ثبصی ٕبیؼ سا ٗصُ کشدٓ،عْگیْی ٗ عجکی ٕش کذاً سا ٍؾخص کْذ.

هفِْم هساّی
اص داّؼ آٍ٘ص ثخ٘إیٌ ثیِ تقذادی تص٘یش تْبؽش یک ثٔ یک ثشقشاس کْذ .یب ٍثال تقذای قبؽق سا دس تقذاد ثشاس ثب َٕبُ دس ثؾقبة ٕب
ثگزاسد.

هفِْم درک هجوْعَ
تقذادی ؽشف پالعتیکی ک٘چک ٗ تقذادی ٍٖشٓ ثٔ داّؼ آٍ٘ص ٍی دٕیٌ ٗ اص اٗ ٍی خ٘إیٌ ٍجَ٘فٔ ٕبی ٍختيفی ثب آّٖب ثغبصد .عپظ
اص اٗ ٍی خ٘إیٌ تقذاد ٕش ٍجَ٘فٔ سا سٗی ؽشف آُ ثْ٘یغذ.

هفِْم جوع ّ تفریق
ٍغبیيی عشح کْیذٍ .ثال 4 :عیت داؽتیٌ یکی اص عیت ٕب سا خ٘سدیٌ ،چْذ تب ثبقی ٍبّذ؟  5تب عیت داؽتیٌ 3 ،عیت ٌٕ اص ٍبدسٍبُ گشفتیٌ،
دبال چْذ عیت داسیٌ؟

آهْزش هٌاسب ریاضیات
ٍی ت٘اُ گفت یکی اص ف٘اٍو فيی دس اختاله سیبضی کٔ اکثش ٍتخصصبُ فِ ثش آُ تبکیذ داسّذ آٍ٘صػ ضقیفّ ،بدسعت یب ّبکبفی ٗ
َٕچْیِ ضقف ٍشثیبّی اعت کٔ خ٘د اص آٍ٘صػ کبفی ثٖشٍْذ ّج٘دٓ اّذ ٗ .فذً اعتفبدٓ اص ٗعبیو آٍ٘صؽی ٍْبعت یب غیجت ٕبی ع٘الّی
ٗ ٍکشس ک٘دک اص ٍذسعٔ ٗ ٍبّْذ آُ سا ٍی ت٘اُ ثٔ فْ٘اُ ف٘اٍيی ثشای ّبکبفی ث٘دُ یبدگیشیٍ ،ذ ّؾش قشاس داد .فذً اسایٔ ٍغبىت ثٔ
تشتیت صذیخ ٗ اعتفبدٓ ّبدسعت اص ٍ٘اد آٍ٘صؽی دس ٍ٘سد ثشخی داّؼ آٍ٘صاُ ٍثبه ٕبی ثبسصی اص آٍ٘صػ ٕبی ّب صذیخ ٕغتْذ .
فذٓ ای ثش ایِ ثبٗسّذ کٔ آٍ٘صػ صذیخ ٕش داّؼ آٍ٘ص ٍجتال ثٔ ّبت٘اّی یبد گیشی ،یب ٕش داّؼ آٍ٘ص دیگش ،ثٔ عٔ فبٍو صیش ثغتگی
داسد:
 آٍ٘صػ ٍغتقیٌ ٗ کبفی ثشای یبد گیشی ٕش فَو
 صٍبُ کبفی ثشای تَشیِ ٗ تغيظ ثش آُ فَو
 تؾ٘یق کبفی ثشای سؽذ ٗ دفؼ فَو ٍ٘سد ّؾش

ترهین ًاتْاًی در ریاضیات
ٕذف اص تشٍیٌ ّبت٘اّی دس سیبضیبت ،تق٘یت ٍٖبست دس ثٔ کبس گیشی سٗاثظ کَی اعت .ایِ ثشّبٍٔ اغيت اص آٍ٘صػ اص٘ه کَی ٍبّْذ :
تشثیت ،اّذاصٓ ،فضب ٗ فبصئ ثب اعتفبدٓ اص ٍ٘اد قبثو ىَظ ٗ کالً ؽشٗؿ ٍی ؽ٘د؛ ٗ دس ّٖبیت ،ثشای ایجبد ٗ تق٘یت ق٘ٓ ٕبی اعتذاله ٗ
تفکش ٍْغقی اص ٍقَبٕب ٗ صفذبت ع٘سار داس کٔ ثب فشٗ کشدُ ٍیئ ٕبی پالعتیکی دس آُ ٕب ٍی ّ٘اُ عشح ٕبی ٍختيف سا ایجبد کشد،
ع٘د ثشدٓ ٍی ؽ٘د .
ثبص پشٗسی یب تشٍیٌ ٍؾکو سیبضیبت داّؼ آٍ٘ص اُ ثبیذ پظ اص تؾخیص دقیق ٗ ؽشیف ّ٘ؿ اختالهٍ ،یضاُ ٗ ؽذت آُ ٗ ادتَبالً فيت
اختاله ؽشٗؿ ٍی ؽ٘د ٗ .دس صیش ثٔ ع٘س خالصٔ ّکبت اصيی ٗ اعبعی یب اص٘ىی کٔ دس جشیبُ ثبص پشٗسی ثب ت٘جٔ ثٔ ّ٘ؿ ٗ ؽذت
ٍؾکالّؼ آٍ٘ص ٗ ّیض ثٖشٓ گیشی اص ٍغبىقبت ٗ اٍکبّبت سٗص ثبیذ اّتخبة ٗ ٍ٘سد اعتفبدٓ قشاس گیشد ،آٍذٓ اعت:
-1ثشای آٍ٘صػ ٍفبٕیٌ سیبضی ثٔ داّؼ آٍ٘صاُ ثبیذ ٍشاقت سؽذ صیشعبخت ٕب ٗ عبصٍبُ ٕبی کیفی رِٕ (عبختبسٕبی سؽذ ؽْبختی)
آّبُ ث٘د .ثٔ عخِ دیگش  ،داّؼ آٍ٘ص ثبیذ پبیٔ ٕبی اعبعی الصً ٗ پیؼ ّیبص ثشای دسک ٍفبٕیٌ سیبضی سا کغت کشدٓ ثبؽذ تب ثت٘اّذ ثٔ
اعتذاله ثپشداصد ،دس غیش ایِ ص٘ست ،یبد گیشی داّؼ آٍ٘ص اص ٍفبٕیٌ ثٔ ص٘ست "ع٘عی ٗاس" یب "اص ثش کشدُ" اّجبً ٍی ؽ٘د .ثشای
ٍثبه ،دس آٍ٘صػ جَـ ٗ تفشیق ،داّؼ آٍ٘ص ثبیذ ثٔ تغبٗی جضء ثٔ جضء یب ادساک تک ساثغٔ ای (تْبؽش یک ثٔ ی ک)ٍ ،فًٖ٘ فذد ٗ
ّیض ّگٖذاسی رْٕی فذد سعیذٓ ثبؽذ .
-2دقت ؽ٘د دس آٍ٘صػ سیبضی ،داّؼ آٍ٘صاُ ثیؼ اص آّکٔ "ٍصشف کْْذٓ" یب "اص ثشکْْذٓ"
عبختٔ ٕبی فکشی ثضسگتشٕب ثبؽْذ  ،فشصت دسک ٗ کؾف ساثغٔ ٕبی سیبضی سا داؽتٔ ثبؽْذ .
برای هثالٍ ،قَ٘الً داّؼ آٍ٘ص آُ ٍی ت٘اّْذ ثٔ آٍ٘صػ ٍقيٌ دس سیبضیبت گ٘ػ دْٕذ ٗ آّچٔ اٗ
تذسیظ کشدٓ سا ثیبُ کْْذ ،اٍب ایِ اٍش ّؾبُ دْٕذٓ یبدگیشی ٗاققی آّبُ اص ٍفبٕیٌ ثیبُ ؽذٓ ّغیت .
ٍقيٌ ثبیذ اص داّؼ آٍ٘صاُ ثخ٘إذ کٔ چگّ٘گی اعتذاله خ٘د سا ثشای دو ٍغبیو ثب صذای ثيْذ ثیبُ کْْذ
تب اص دسعتی تفکش آّبُ ٗ ٗج٘د پبیٔ ٕبی رْٕی الصً اعَیْبُ دبصو کْذ .

ٍ-3قيٌ ثبیذ فضبی ٍغي٘ة ثشای یبد گیشی ٍفبٕیٌ سیبضی ایجبد کْذ تب داّؼ آٍ٘صاُ ّٔ تْٖب ّقؼ دسیبفت کْْذٓ ٗ ٍْفقو سا ّذاؽتٔ ثبؽْذ
ٗ ثب فقبىیتٖبی ٍْبعت ثت٘اّْذ ثیِ آّچٔ ٍقيٌ تذسیظ ٍی کْذ  ،آّچٔ دس کتبة آٍذٓ اعت ٗ آّچٔ خ٘د فَالً اّجبً ٍی دْٕذ ٗ دسیبفت ٍی
َّبیْذ  ،استجبعی ٍْغقی ٗ اص٘ىی اعت.
-4آٍ٘صػ ٍفبٕیٌ سیبضی ثبیذ اص اؽیبی ٗاققی یب ٍ٘اد قبثو ىَظ ٗ ٍؾبٕذٓ ؽشٗؿ ؽ٘د .ثشای ٍثبه ،ثشای دسک ٍفًٖ٘ افذاد ثبیذ کَیت
ٕبی ٍْفصو ٍبّْذ ٍٖ :شٓ ،ژتُ٘ ّ ،خ٘د ٗ ...کٔ داّؼ آٍ٘ص ٍی ت٘اّذ آُ ٕب سا دعتَبىی ٗ دعتکبسی کْذ ،آُ ٕب سا ثؾَبسد ،اص آُ ٕب
دٗ یب چْذ دعتٔ ٍغبٗی ،ثضسگ تش ٗ ک٘چک تش ثٔ ٗج٘د آٗسد ژتُ٘ ٕبی خ٘اعتٔ ؽذٓ سا ثذٕذ ٗ ثگیشد .دس ایِ ٍشدئ ،ک٘دک ثبیذ
ثت٘اّذ اؽیبی ٗاققی اعشاف خ٘د ٍبّْذ تقذاد صْذىیٍ ،یض ،کتبة ،قبؽق ٗ  ...سا ؽَبسػ کْذ ٗ ثیؾتش ،کَتش ٗ ٍغبٗی ث٘دُ آُ ٕب سا
افالً داسد.
 -5پظ اص دسک ٍفًٖ٘ فذد ثب اعتفبدٓ اص ٍ٘اد ٍيَ٘ط  ،داّؼ آٍ٘ص ثبیذ ثت٘اّذ تصبٗیش اؽیبء سا ثٔ ؽَبسد ٗ آّچٔ دس ثْذ ؽَبسٓ ( )1آٍذٓ
اعت سا دس عغخ تصبٗیش آّٖب اّجبً دٕذ .
-6پظ اص کغت تجشثٔ الصً دس عغخ تصبٗیش اؽیبء ،آٍ٘صػ داّؼ آٍ٘ص ثبیذ ثب اعتفبدٓ اص َّبدٕب یب ّؾبّٔ ٕبی ٍشث٘ط ثٔ فالئٌ
سیبضی ٗ کالٍی آُ پی گیشی ؽ٘د  .ثشای ٍثبه ،اعتفبدٓ اص َّبد فذدی ( )2یب ّؾبّٔ کالٍی (دٗ) ثٔ جبی دٗ ت٘پ ٗاققی یب دٗ تص٘یش
ت٘پ آغبص ؽ٘د.

-7دس آٍ٘صػ داّؼ آٍ٘صاُ ثبیذ تبکیذ ثش خ٘د آٍ٘صی آّبُ ثبؽذ  ،ثٔ عخِ دیگش ،ثبیذ ؽشایغی سا فشإٌ کشد کٔ ضَِ ٕذف ٍْذ ث٘دُ
ٕش تکيیف خ٘اعتٔ ؽذٓ  ،خ٘د ک٘دک ثٔ ٍقْب ٗ ٍفبٕیٌ ٍشث٘ط ثٔ سیبضی پی ثجشد.
-8دس آٍ٘صػ داّؼ آٍ٘صاُ ثبیذ اص ٗعبئو ٍتقذد ٗ ٍتْ٘ؿ آٍ٘صؽی ثشای تغٖیو دسک ٍفبٕیٌ ٍشث٘ط ثٔ سیبضیبت اعتفبدٓ ؽ٘د .ثشای
ٍثبه  ،جٖت دسک ٍفبٕیٌ ٍشث٘ط ثٔ کَیت ٕبی ٍتصو  ،اعتفبدٓ اص خَیش  ،گو سط ٍ ،بعٔ ٗ  ...پیؾْٖبد ٍی ؽ٘د .ثٔ عخِ دیگش ثشای
آٍ٘صػ یک ٍفًٖ٘ ٗادذ ثٔ جبی تکشاس آُ ثب یک ٍبدٓ ،ثبیذ اص ٍ٘اد ٗ ٗعبیو ٍتقذد ٗ ٍتْ٘ؿ دس دعتشط اعتفبدٓ ؽ٘د.
-9دس ٍ٘اسدی کٔ فيت ٍؾکالت داّؼ آٍ٘ص ضقف دس َٕبْٕگی دشکتی ٍشث٘ط ثٔ فضالت ثضسگ یب ؽشیف ،ک٘تبٕی دأٍْ تَشکض ٗ
دقت ،ضقف دس دبفؾٔ ،ادساک ثیْبیی ،ؽْ٘ایی ٗ  ...اعت ،اجشای فقبىیت ٕبی ٍْبعت ثشای تق٘یت ایِ اٍ٘سَٕ ،شآ ثب ثبص پشٗسی
ٍؾکالت سیبضی ،ضشٗسی اعت .
-10ثب ت٘جٔ ثٔ ایِ کٔ ٍفبٕیٌ ٍشث٘ط ثٔ سیبضیبت سا ٍی ت٘اُ اص عبدٓ ثٔ ٍؾکو تْؾیٌ کشد ٍ ٗ ،فبٕیٌ عبدٓ تش پبیٔ ٗ اعبط ٍفبٕیٌ
ٍؾکو تش اعت  ،ىزا دس آٍ٘صػ ایِ ٍفبٕیٌ سفبیت عيغئ ٍشاتت آُ قبثو ت٘جٔ اعت.
-11ثب ت٘جٔ ثٔ ایِ ّکتٔ کٔ داّؼ آٍ٘صاُ ثب اختاله ٗیژٓ دس سیبضیبت ثشای یبد گیشی ثٔ تکشاس ٗ تَشیِ ثیؾتشی ّیبص داسّذ ،ىزا ثبیذ
ٍغَئِ ؽذ کٔ آّبُ ٕش ٍفًٖ٘ سیبضی سا دس دذ تغيظ یب چیشگی ثش آُ قشاس گشفتٔ اّذ.

رفع اضکال در هِارت ُای هحاسباتی پایَ:
ثشخی اص ٍؾکالت دس سیبضی اص ٗج٘د ّقبیصی دس ٍٖبست ٕبی ٍذبعجبتی پبیٔ اعتٍ .ؾکو داّؼ آٍ٘ص ثبیذ ثب ٍشاجقٔ ثٔ ّقبیص صیش
ثْبیی دس فشایْذٕبی یبد گیشی اسصیبثی ؽ٘د (ف٘اٍو کالٍی  ،فضبیی  ،ادساکی یب دبفؾٔ) .داّؼ آٍ٘صاُ ثبیذ ٍٖبست ٕبی ٍذبعجبتی پبیٔ سا کٔ
دس آُ ٕب ّقص داسّذ اص جَئ جَـ ،ضشة ،تقغیٌ ،کغش افذاد ،افؾبس ٗ دسصذ یبد ثگیشّذ .

رفع هْاًع تْجَ ّ دقت :
تقذادی اص داّؼ آٍ٘صاُ ثب ایْکٔ فَيیبت ٍشث٘ط ثٔ سیبضی سا ثٔ خ٘ثی ٍی داّْذ  ،اٍب ثٔ فيت فذً
ت٘جٔ کبفی  ،دچبس اؽتجبٕبتی ٍی ؽّ٘ذ کٔ َّشٓ آّٖب سا دس دسط سیبضی کبٕؼ ٍی دٕذ ٍ .ثبه ٕبی
صیش َّّ٘ٔ ٕبیی اص ایِ اؽتجبٕبت ٕغتْذ:

عذم تْجَ بَ عالهت ُا :
-ثٔ فيت فذً ت٘جٔ کبفی ثٔ فالٍت ٕب  ،ثٔ جبی تفشیق جَـ یب ثٔ جبی ضشة تقغیٌ ٍی کْْذ.

عذم دقت بَ ستْى ُا :
-یکبُ ٗ دٕگبُ ٗ صذگبُ سا ثٔ دقت دس عتُ٘ ٍشث٘عٔ َّی ّ٘یغْذ ٗ دس ّتیجٔ فَو جَـ یب تفشیق سا اؽتجبٓ اّجبً ٍی دْٕذ.

عذم تْجَ بَ ًْضتي کاهل اعذاد :
-ثٔ فيت فذً ت٘جٔ کبفی  ،گبٕی فشاٍ٘ػ ٍی کْْذ فذد آخش سا ثْ٘یغْذ (ج٘اة سا ثٔ ص٘ست کبٍو َّی ّ٘یغْذ.

جا اًذاختي اعذاد :
یکی اص افذاد سا ْٕگبً جَـ یب تفشیق جب ٍی اّذاصّذ.ٍذبعجٔ ّکشدُ :ثذُٗ ٍذبعجٔ یک فذد آُ سا ٍی ّ٘یغذ.
اؽتجبٓ دس اثش ٍجبٗست ّ٘یغی :افذاد دٗ فَو سیبضی سا کْبس ٌٕ ّ٘ؽتٔ اّذ ثب ٌٕ قبعی ٍی کْْذ.
ایِ قجیو داّؼ آٍ٘صاُ دس ٗاقـ فَيیبت ٍشث٘ط ثٔ سیبضی سا ٍی داّْذ ،اٍب ت٘جٔ ٗ دقت کبفی ّذاسّذ .ثْبثشایِ دادُ تَشیِ ٕبی سیبضی
یب تذسیظ ٍجذد ثشایؾبُ ّٔ تْٖب ٍفیذ ّیغت ثيکٔ یک ثیگبسی خغتٔ کْْذٓ ٍی ثبؽذ .
ثٔ فالٗٓ چُ٘ ٍؾکو اصيی آُ ٕب ،یقْی کٌ دقتی ،دسٍبُ ّؾذٓ اعت  .دس تَشیِ ٕبی جذیذ ّیض ثبص َٕبُ اؽتجبٕبت سا تکشاس ٍی کْْذ ٗ
دس ٗاقـ ثٔ اّجبً اؽتجبٓ فبدت ثیؾتشی ٍی کْْذ  .دس دقیقت ٍب ثٔ آُ ٕب تَشیِ دادٓ ایٌ تب اؽتجبٕبتؾبُ سا تکشاس کْْذ.

ٍجتَـ آٍ٘صؽی غیشاّتفبفی آداةٍ -ؾبٗسٓ

