●اّلیي عصبی طفیذ
اطتفبدٍ اس عصب بعٌْاى ّطیلَ کوکی در رفت ّ آهذ ًببیٌبیبى اس لزى ُب پیغ هتذاّل بْدٍ اطتّ ،لی اطتفبدٍ اس عصبی طفیذ بؼکل
اهزّسی ّ بعٌْاى ًوبدی بزای ػٌبخت ًببیٌبیبى بَ بعذ اس جٌگ جِبًی اّل بزهی گزدد.

در طبل  ۱۲۹۱هیالدی یک عکبص اُل ػِز بزیظتْل کؼْر اًگلظتبى بب ًبم جیوش بیگش کَ در اثز یک طبًحَ بیٌبیی خْد را اس
دطت داد ،بزای در اهبى بْدى اس خغز ّطبئل ًملیَ کَ در خیبببى ُبی اعزاف هحل سًذگی ّی در حبل رفت ّ آهذ بْدًذ ،ابتکبر
اطتفبدٍ اس عصب بَ رًگ طفیذ را کَ بزاحتی بزای ُوگبى لببل دیذ ببػذ را بکبر بزد
پض اس آى دّ تي اس بزجظتَ تزیي هحممیي آهزیکبیی بَ ًبهِبی دکتز ًبّل پزی ،ریبضیذاى ّ دکتز جبکْپض تي بزّک،
تْاًظتٌذ لبًًْی را در پبًشدُویي رّس اس هبٍ اکتبز بَ عٌْاى لبًْى عصبی طفیذ بَ تصْیب رطبًٌذ ّ ایي رّس را بَ عٌْاى رّس
جِبًی ًببیٌبیبى ًبهگذاری کٌٌذ .در ایي لبًْى کلیَ حمْق اجتوبعی فزد ًببیٌب بَ عٌْاى عضْی اس یک جبهعَ هتوذى اًعکبص یبفتَ
اطت؛ هْاردی اس ایي لبًْى بَ ػزح سیز اطت
▪ ًببیٌبیبى حك اطتفبدٍ اس کلیَ اهکبًبت رفبُی هعوْل در جبهعَ را دارًذ .آًبى حك دارًذ اس پیبدٍ رُّب ،خیبببى ُب ،بشرگزاٍ ُب
ّطبیل حول ّ ًمل ُوگبًی هبًٌذ ُْاپیوب ،لغبر ،اتْبْص ،اتْهبیل ،کؼتیُ ،تل ،اهبکي عوْهی ،هزاکش تفزیحی ّ هذُبی اطتفبدٍ
کٌٌذ .اگز در بعضی اّلبت ،هحذّدیتی بزای اطتفبدٍ اس ایي تظِیالت ّ اهبکي ّجْد داػتَ ببػذ ببیذ فزاگیز ُوَ افزاد جبهعَ ببػذ ّ
اگز ػخص یب طبسهبًی فمظ بزای ًببیٌبیبى در اطتفبدٍ اس تظِیالت ُوگبًی ،هحذّدیت ایجبد کٌذ یب حمْق ًببیٌبیبى عبلل ّ ببلغ را
بگیزد ،هجزم ػٌبختَ هی ػْد.اگز
راًٌذگبى ّطبیل ًملیَ هْظف اًذ هزاعبت کبهل ًببیٌبیبى را کَ ٌُگبم عبْر ّ هزّر ،اس عصبی طفیذ اطتفبدٍ هی کٌٌذ ،بٌوبیٌذ
هظئْالى دّلتی ُوَ طبلَ ببیذ رّس  ۹۲هِزهبٍ  ۱۱ /اکتبز را بَ عٌْاى بشرگذاػت ًببیٌبیبى ّ لبًْى عصبی طفیذ ،بَ ًحْی

ػبیظتَ ارج ًٌِذ ّ اس هزدم بخْاٌُذ کَ رفتبر هعمْالًَ ای بب ًببیٌبیبى داػتَ ببػٌذ ّ گبهِبی صویوبًَ ّ هْثزی بزای آًبى
بزدارًذ

لْئیض بزیل
لْئیض در طبل  ۱۰۸۲در فزاًظَ هتْلذ گزدیذّ .ی در اّایل کْدکی یعٌی در طي  ۲طبلگی بیٌبیی خْد را اس دطت داد .در
طبل  ۱۰۱۰بَ ُوزاٍ دّطتبى خْد هْطظَ هلی ًببیٌبیبى جْاى پبریض را در ایي ػِز دائز ًوْد .در ُویي سهبى بْد کَ بزیل
بْاطغَ تْاًبیی ُبیغ در هْطیمی ّ علن هؼِْر ػذ ّ یکی اس بِتزیي ًْاسًذگبى ّیْلْى ّ ارگ در پبریض گزدیذ .بزیل در طبل
 ۱۰۹۱ػزّع بَ آهْسع ًببیٌبیبى ًوْد
اهزّسٍ ػِزت بزیل بخبعز ابذاع طیظتن خظ بزجظتَ ّی هی ببػذ کَ در آى سهبى در پیبم ُبی رهشی ارتغ بکبر گز.فتَ هی ػذ
طیظتن بزیل یب خظ بزجظتَ ػبهل ًمبط بزجظتَ بب اػکبل هٌظن بز رّی همْای ًبسک هی ببػذ کَ ًببیٌبیبى اس عزیك لوض آى لبدر
بَ درک عببرات ّ خْاًذى خْاٌُذ بْد .ایي رّع تب بَ اهزّس بب هْفمیت ُوزاٍ بْدٍ ّ در بظیبری اس کؼْرُبی جِبى اطتفبدٍ هی

ایزاى طفیذ:
«ایزاى طفیذ» عٌْاى اّلیي رّسًبهَ ّیژٍ ًببیٌبیبى بَ خظ بزیل در ایزاى ّ خبّر هیبًَ اطت؛ کَ تحت پْػغ خبزگشاری جوِْری
اطالهی ایزاى فعبلیت هی کٌذ.

چٌذ ًکتَ دررابغَ بب چگًْگی کوک بَ فزد ًببیٌب
-1بِتز اطت لبل اس اًجبم ُز کوکی ًظز فزد ًببیٌب را در هْرد کوک بَ اّ جْیب ػْیذ
ٌُ-2گبهیکَ بب فزد ًببیٌب رّبزّ هی ػْیذ خْد را بَ اّ هعزفی کزدٍ ّ بٌِگبم تزک هحل بَ اّ بگْییذ کَ هحل را تزک هیکٌیذ
 -3در صْرت کوک ّ راٌُوبیی در راٍ رفتي؛ اجبسٍ دُیذ فزد ًببیٌب ببسّی ػوب را بگیزد ّ اس ُل دادى ّ گزفتي اّ خْدداری کٌیذ
 -4.هظتمیوبً بب خْد فزد ًببیٌب حزف بشًیذ ّ بزای صحبت بب آًِب ػخص دیگزی را ّاطغَ لزار ًذُیذ چزا کَ آًِب لبدر ُظتٌذ
بخْبی هفِْم کالم ػوب را درک کزدٍ ّ پبطخ دٌُذ
ُ-5یچگبٍ بب فزد ًببیٌب بلٌذ صحبت ًکٌیذ چزا کَ آًِب دارای حض ػٌْایی لْی ُظتٌذ
 -6.بجبی ًببیٌب بَ ًگبٍ کزدى بپزداسیذ ّ هحیظ اعزافغ را بزای اّ ػزح دُیذ تب اّ ًیش بتْاًذ بب هحیظ ارتببعی طبسًذٍ بزلزار کٌذ
 - 7.بخبعز ضعف آًِب در بیٌبیی اس اػتببُبتؼبى چؼن پْػی ًکزدٍ ّ بَ آًِب فزصت دُیذ تب اػتببٍ خْد را جبزاى ًوبیٌذ

