
 آن حاصل از نوبت كاري و عوارض *
 مقذمه -

اص  افضايـيسٍ ثِ ؾ يذ كِ ثخبوبس هيؿُِ ؿغلي ث شع صاياػتًَثت كبسي يكي اص ػَاهل 

هيتَاًذ ٍ  #"25$حذٍد  تحت تأحيش لشاس دادُ اػتسا ؽح رْبى كبس دس ػِ روؼيت هـغَل ث

ايي  ّوچٌيي ثبؿذ. اؿتِدثْشُ ٍسي ػبصهبى  سٍي احشاتي ًبهؽلَة ثش ،اص رٌجِ ّبي گًَبگَى

 ،اًؼبًي تٌذسػتي رؼوبًي ٍ سٍاًي، ايوٌي ،كبس فشد ًَثتكيفيت صًذگي كبسي ثش  ،ثشًبهِ

 د.گزاس هيربي  ِث سا ، تبحيشات ػويميٍيصًذگي خبًَادگي ٍ ارتوبػي 

 تعریف -
داساي  كِ گَيٌذهي ًَثت كبسي ،اًزبم پزيشد سا# اػت ظْش صا ثؼذ 6صجح تب  7اص كِ ي دس ثيشٍى اص دسيچِ صهبًي كبس سٍصاًِ $ن ٍ هؼيّؽَس هٌظّثّش ًَع كبسي 

كِ فشد دس ؿيفت ّبي هختلف  ؿيفت دس گشدؽؽَس هؼوَل دس يک ؿيفت كبس هيكٌذ $هخال ؿجكبس#، كِ فشد ث ّبي حبثت ؿيفت : ؿبهل ي اػت،اًَاع هختلف

 اي اص كبسكٌبى گشٍُ ٍيظُ ،اٍسطاًؼيدس هَاسد $اي اص ًَثتكبسي اػت  ًَع ٍيظُ كِ ْبي گَؽ ثِ صًگتؿيفٍ  كبس هيكٌذ ٍ ػبػت كبسي ثشًبهِ سيضي ًـذُ اػت

 ػبػتِ 8 ؿيفتْبييب خذهت دس ٍ هي اػت كِ تَليذ فش ،تشيي ًظبم ؿيفتي  اػتفبدُ ش. اهب پُ#خَاًذُ هيـًَذ ثشاي اًزبم ٍظبيف خَد فشا هبًٌذ آتؾ ًـبى ّب،

 دسيب  ٍ سٍص اص خبفّ صهبًيكِ كبسي دس يک دٍسُ يؼٌي ايٌ اصؽالح ًَثتكبسي ،هزوَعدس  ذ.َْس هيجبؿهـ ؿتٍ  ػصش، صجح:  ٍ ثِ ؿيفت ّبي ؿذُتٌظين 

 .آخش ّفتِ سػوي ٍ ّبي تؼؽيلييب ٍ ػصش، ؿت  :هبًٌذ ، دگشدهي اًزبم صجح ّب# غيش اصثِ يؼٌي $ ّفتِ دس هؼوَل اٍلبتّبي كبسي خبسد اص  ػبػت

 مشکالت نوبتکاري -
ٍ  اي ثب آى هيؼبصًذ  افشاد اص ًَثتكبسي لزت هيجشًذ ٍ ثميِ ثِ گًَِ "10افشاد دس هحل كبس هيگزسد. هؽبلؼبت ًـبى دادُ اػت كِ فمػ  اص صًذگي صيبديثخؾ 

 هـكالت، سفتبس دس تغييش، خؼتگي، اختالالت خَاة : ّب ٍ هـكالت هتؼذدي ّوشاُ اػت ػذم تحول ًَثتكبسي ثب ؿكبيت !آى ًذاسًذ لتحوّ زضثساّي  ،گبُ

 .سّبي خَاة آٍ لشف ؼتوشّهصشف هٍُ  گَاسؿي

 ّوشاُ اػت. ػي بّؾ تحول ًَثتكبسيثبال سفتي ػي ثب كؿيفت ّبي چشخـي ٍ آخش ّفتِ داسًذ. ثشخي ثبٍس داسًذ پزيشؽ توبيل كوتشي ثِ  افشاد هؼي

  .هيجبؿذ گيػبل 50تب  40 هبثيي ،ثحشاًي

  : ًٌذدا هي صيش ػبهل 3ثَغ ثِ هشػُوذتبً سا  هـكالت ًَثتكبسي ،هؽبلؼبت گًَبگَى ◄

 .#ذًثِ پزيشؽ ًَثتكبسي داسًؼجت تبحيش چـوگيشي سٍي تحول افشاد  ُ،ِ ايي ػَاهل ثب ّن دس تؼبهل ثَدّو$ خبًَادگي /سٍاًي /ارتوبػيٍ  خَاة ،شؿتيػ

. اػتبل دس ػبػبت هؼيي ٍ هـخصي اص سٍص ذاسي فؼّهغض ٍ ثذى ثشاي خَاة يب ثي خَدكبس آهبدُ ًوَدى ػبهل يب ػيؼتن،ٍظيفِ ايي  : #راتي$بهل ػشؿتي ػ %

 ًوَدُ، هتَلفي ٍ فؼبليت هيـًَذ، ّبيي سا كِ ثبػج ثيذاس ، تشؿح َّسهَىدادُ كبّؾثبى للت ٍ فـبسخَى سا ايي دػتگبُ دسرِ حشاست ثذى، تؼذاد ظش

ف تَلّهسا ثشاي خَاة آهبدُ هيؼبصد. ّوچٌيي ايي دػتگبُ ثب  ٍ ثِ ايي تشتيت رؼن دادُ افضايؾ ،هيكٌٌذ كوکتشؿح َّسهَى ّبيي سا كِ ثِ احؼبع خَاة 

 شد.ثػش ِ فشد ثتَاًذ ثشاي هذت ؼَالًي دس خَاة ثكِ ثبػج هيـَد  ،احؼبع گشػٌگي ثشٍص ٍ رلَگيشي اص ٍ كليِ ّب دػتگبُ گَاسؿييب كٌذ كشدى فؼبليت 

فت اٍُ  ثبصدُ كبس دػتگبُ گَاسؽ، كبّؾ ػبػبت خَاة، كبّؾ خلمي ٍ اختالالتي، ثذثيمشاسي، تحشيک پزيش : ثشٍص هٌزش ثِ ثٌبثشايي تغييشات دس ايي دػتگبُ

 ًيض، هيگَيٌذ. ریتم سیركادین ،بهلثِ ايي ًَع ػ .د# هيگشددسًٍي ثذىػبػت يب  يت اص دػت سفتي ّوبٌّگي دس ػبػت ثيَلَطيكػلِّ ػولكشد ايوٌي $ث

اختالل دس ثشٍص ثؼلت  الت خَاة، ثيخَاثي، آؿفتگي خَاة ٍ تبحيش سٍي كويت ٍ كيفيت خَاةاختال : هشثَغ ثِ خَاة ؿبهل پيبهذّبي : خَاة ػَاهل %

جشًذ َيظُ ؿجكبساى اػت. ايي افشاد اغلت اص اختالالت خَاة سًذ هيث ،اػت. صهبًجٌذي خَاة ًگشاًي ػوذُ دس صًذگي ًَثتكبساى ػيؼتن ّبي ػصجي ٍ گَاسؿي

$ػبػت  دػتگبُ ػشؿتيتغييش سيتن ػلت اصلي ثيخَاثي دس كبسكٌبى ًَثتكبس هشثَغ ثِ  ،ؼالٍُ. ثهيجبؿذبى ذليل اؿكبل دس چشخِ خَاة ٍ ثيذاسيـكِ ث

ًَثتكبس  اثي اص ؿبيغ تشيي ؿكبيتْبي افشادافشاد ًَثتكبس اص اختالل خَاة سًذ هيجشًذ ٍ ثيخَ "62ذٌّذ كِ حذٍد ّب ًـبى هي اػت. ثشسػي ثيَلَطيک دسًٍي#

ػبػت دس ؿجبًِ سٍص ثِ خَاة احتيبد داسًذ. هذت  5/7تب  7 س هتَػػؽَ. افشاد ثبلغ ثهيجبؿذ

ًيوي اص افشاد ؿجكبس دس  كبّؾ هييبثذ ٍ اص ؼشفي تمشيجبً "20تب  15خَاة پغ اص ؿيفت ؿت 

ٍ ّن سٍي  ذته. ثٌبثشايي ًَثتكبسي ّن سٍي سفتي يب اداهِ خَاة دچبس هـكل هيـًَذخَاة 

د ؿجكبس، ًبؿي يگش هشثَغ ثِ هختل ؿذى خَاة سٍصاًِ افشاگزاسد. هؼئلِ دتبحيش هي كيفيت خَاة

اػت. ػبدت ثِ چشت صدى، هـكل ديگش افشاد ًَثتكبس  اؼشافَيظُ ػش ٍ صذاي اص ػَاهل هحيؽي ث

ؽَسكلي تحميمبت ًـبى كبفي ثَدى هيضاى خَاة اػت. ثكِ ايي هؼئلِ ًيض حبكي اص ًب هيجبؿذ

ػبػت كؼشي  7تب  5ؽَس هتَػػ دس ّش ّفتِ ث ،صكبسسٍ پشػٌلًؼجت ثِ  ثتكبسذ كِ افشاد ًٌَهيذّ

بع تشيي ػعَ ًؼجت ثِ هحشٍهيت حؼّ ػيؼتن ػصجي هشكضيكِ ئيخَاة داسًذ. ثٌبثشايي اص آًزب

بسايي ًتيزِ ك ايوٌي، ػالهتي ٍ دس حَاع ٍ توشكض، دس افشاد ؿجكبس هيتَاًذ سٍي هحشٍهيت اص خَاة ،هيجبؿذ ٍ خَاة ثشاي تزذيذ لَا الصم اػت اص خَاة

  .دَيـه ،ًيض ربهؼِ اد ًَثتكبس هتَرِ كلّغيش اص افش ،ّبي آىي داؿتِ ثبؿذ كِ پيبهذافشاد تبحيش هْوّ

 رتوبػي اص رولِ پذيذُ ّبيتحشيک پزيشي، افؼشدگي، اػتشع ٍ اختالل دس سٍاثػ ا ؿبهل ػبؼفي پيبهذّبي : خبًَادگي - سٍاًي - ػَاهل ارتوبػي %

داؿتِ  هٌفيهيتَاًذ ثش سٍي صًذگي خبًَادگي افشاد احش ؿيفت كبسي . افشاد هيجبؿذ ؿيفتكبسي ثب صًذگي ارتوبػي ٍ خبًَادگي سٍحي ٍ سٍاًي ًبؿي اص تذاخل



هؽبلؼبت  .#ذثوبًذ اص ظْش ٍ ؿت اص خبًِ دٍس اي ثبؿذ كِ فشد دس اٍاخش ثؼ َيظُ ٍلتي ثشًبهِ ؿيفت كبسي ثِ گًَِث$ ػبصد هختلسا  آًْب ٍ صًذگي ارتوبػي

 ؿشكت دس :اهَسي هبًٌذ دس  هـكل ثشٍص !اػت اص ػبيشيي الق دس افشاد ًَثتكبس ثيـتشاختالالت صًبؿَيي ٍ ؼ اختالفبت ٍ ذٌّذ كِ هيضاىف ًـبى هيهختل

جبؿذ كِ يهّبيي  چٌيي فؼبليتؿشكت دس الصهِ  ،نهٌظّ حعَس هؼوَالً .اص تبحيشات ًَثت كبسي اػت ،دس ربهؼِ هـبسكتّبي گشٍّي ٍ  ّب، فؼبليت ػشگشهي

ثِ  ،ّبيي حعَس داؿتِ ثبؿذ كِ ًويتَاًذ دس چٌيي فؼبليت كبسد. يک كبسگش ؿيفتسّن هيخَِ ث ، اهكبى هـبسكت هٌظنثب ثشًبهِ ّبي ّويـگي ًَثت كبسي

تن ًَثتكبسي فيكغ كِ $ثَيظُ دس ػيؼ دٍس افتبدُ اػترذا ؿذُ ٍ ثِ ارتوبػي ّبي گشٍُ ربهؼِ ٍ اص  اًگبسي ساحتي ايي حغ سا دس خَد ايزبد هيكٌذ كِ

 كِ خَد ايي اهش، همذهِ ثشٍص اظؽشاة ٍ افؼشدگي اػت! كبسي، هخالً فمػ ؿت ّب فؼبليّت هي ًوبيذ# فشد ثصَست حبثت دس يک ؿيفتِ

 (موارد زیر است املكه ش) نوبتکاريحاصل از عوارض  -
 : ثبليٌيػَاسض  -1#

 ًؼجت ثِ افشاد سٍص $ثَيظُ ؿجكبساى# للجي دس هيبى افشاد ًَثتكبس ػكتِّبي للجي ٍ ػشٍلي ٍ  بسيّب ًـبى هيذٌّذ كِ ثيو  ثشسػي : ػشٍلي ٍ هـكالت للجي ●

$دس احش ثيـتش ديذُ هيـَد. ثيوبسيْبي للجي ٍ ػشٍلي دس افشاد ًَثتكبس فمػ هشثَغ ثِ ػبدت غزايي ًبهٌبػت ًيؼت ثلكِ كوجَد خَاة، افضايؾ اػتشع  ،كبس

ّبي فيضيكي   َالًي، ثبس كبسي ثبال ٍ ثشًبهِ ّبي كبسي غيش هٌظن#، افضايؾ فـبسخَى، اػتؼوبل ػيگبس ٍ كبّؾ فؼبليتؿيفت اص سٍص ثِ ؿت، ػبػت كبس ؼ

 !كوک كٌذ ّب  ثيوبسيايي ثشٍص هيتَاًذ ثِ  ،ثذى ًيض

 .اػت شؿتيبيغ ثَدُ، ػلت آى پيشٍي ػول ّعن اص سيتن ػكِ اختالالت گَاسؿي دس هيبى افشاد ًَثتكبس ؿ تحميمبت ًـبى هيذّذ : هـكالت گَاسؿي ●

ٍ ثي ًظوي ّبي ػصجي ّن هيضًذ. ايي اختالل هَرت ًبساحتي هؼذُ ٍ كوجَد خَاة ش سا ث #ػبػت ثيَلَطيكي ثذى اًؼبى$ راتي يب ػشؿتيسيتن  ،ًَثت كبسي

تَْع،  ثشٍص ثِ تذاخل كٌذ كِ هٌزش #،س احش تغييش صهبى كبس ٍ صهبى خَاةد$ لگَّبي هٌظن غزا خَسدى ٍ ّعن غزا. ًَثتكبسي هيتَاًذ ثب ادگشدٍ گَاسؿي هي

 .دٍ غيشُ هيـَّبي گَاسؿي، يجَػت، كَليت  صخن

 : ػَاسض غيش ثبليٌي -2#

 ثِ آى ،ايوٌيٍ  ٍسي  ثْشُ صيشا اػتػولكشد ثؼيبس هْن  هتغيش بسي اػت كِ دس صٌبيغ ٍ كبسخبًزبت،هخشة ًَثتك كبّؾ ػولكشد يكي اص احشات : ػولكشد● 

اص ًظش  ًبهؽلَثي ساّبي  ؿذُ، پيبهذهٌزش ٍاثؼتِ اًذ. ًبتَاًي كبسكٌبى ثشاي ػبصگبسي ثب ثشًبهِ ًَثتكبسي هيتَاًذ ثِ اص دػت سفتي ثْضيؼتي سٍاًي ٍ رؼوي 

 د.گشددچبس اختالل هيهؼوَالً ؿت،  تبس ؼَل ػبػذ كِ ػولكشد دٌػولكشد ٍ ايوٌي ايزبد كٌذ. هؽبلؼبت اًزبم ؿذُ دس آصهبيـگبُ ّبي هختلف ًـبى هيذّ

ثب  ذّذ.ثسا تحت تبحيش لشاس  اى ٍ ًَثتكبساىتَاًذ ثِ سٍؿْبي هختلف ػولكشد كبسگشًَثت كبسي هي گش آى اػت كًِـبً ،ٍ اهشيكب دس اسٍپبول آهذُ ِ ػث بتتحميم

 : پزيشد هي تبحيشص هزوَػِ ػَاهل صيش ا يدس ػيؼتن ًَثت كبس ػولكشدؿًَذ.  حبًَيِ هحؼَة هي اص ًَع يي تبحيشاتايي ٍرَد، ا

 ٌذ. ايزبد هيك دٍفتي كوجَدي سا دس ّش كبس ؿيكِ  اػت َّؿيبسيٍ  صجش ،بي رٌّي دؿَاسالصهِ كبسّ:  ًَع كبس .1

 .ٍاسد ًوبيذآػيت  ،ًَثتكبسّبي رٌّي ٍ فيضيكي  تَاًذ ثِ فؼبليتهي اختالل دس سيتن ؿجبًِ سٍصي : ًَع ػيؼتن ؿيفتي .2

 دس تخجيت سيتن ؿجبًِ سٍصي خَد داسًذ. تَاًبيي كوتشيثشاي هخبل كبسگشاى پيشتش  : سفشد ًَثتكبًَع  .3

 اص ؿيفت ؿت ّؼتٌذ. كبسآهذتشدس ؿيفت سٍص  ٍ ًَثت كبساى كبسگشاى .4

 هي آفشيٌٌذ. بدحِحكوتش ٍ ًوَدُ  ياؿتجبّبت كوتشدس ؿيفت سٍص  ًَثت كبساى ٍ كبسگشاى .5

  يبثذ. يدس ؼي ؿيفت ؿت كبّؾ ه ،كبساىًَثت َّؿيبسي .6

ّبي هختلف ػبهل خؽش ثشاي خَد ٍ ػبيشيي   ًَثتكبساى تؽبثك ًيبفتِ، هيتَاًٌذ ثِ گًَِ : حَادث ؿغلي● 

اػت. خَاة آلَدگي ٌّگبم كبس هوكي اػت ثبػج  كبس اًزبم صهبى دس خَاة آلَدگيثبؿٌذ. ًخؼتيي ػبهل، 

 هؽبلؼبت هتؼذد د.گشد يسيبفتثش ّـذاس دهٌبػت دس ثشاّـذاس دٌّذُ ٍ يب ثشٍص ٍاكٌؾ ًب ْي ثِ ػالينتَرّ  ثي

ذ. ًهيـَ شثَغخَاة دس ًَثتكبساى ه ًظن ثِ هحشٍهيت ٍ ثشّن خَسدى ،ًـبى دادُ اًذ كِ حَادث ٍ صذهبت

ِ ًظش ، كوجَد خَاة ٍ ػَاهل ارتوبػي اػت. ثراتي ثذىػلت تؽبثك ًبكبفي سيتن ِ ّب ث ذ. ايي آػيتٌؿيفت ؿت اتفبق هي افت ػوذُ دس حَادث رذي ثؽَس

 پيؾ آهذى ؿشايػ .اًذ سخ دادُ صهبى تؼَيط ًَثتكبسيدس  ٍ يب خؼتگي ٍ خَاة آلَدگيػلت ِ ، ثّبي اٍليِ ثبهذاد ػبػتدس  ؿغليثيـتش حَادث هيشػذ 

 !ث ؿَداى ٍ دسًتيزِ ثبػج افضايؾ ًشخ حَادكبس ًَثتآصسدگي دس  ٍ كي اػت هَرت پشيـبًي خيبل، خؼتگيآسام هو ػخت ٍ ًب

 : هيجبؿذ تَرِ خبف ثِ ايي اهش لضٍمٍ  ػيؼتن ًَثت كبسيثب  كوجَد تؽجيكثيبًگش  ،يي كِ ركش هيـَدًـبًِ ّب -
 

 يبد تؼبدل دس ثشلشاسي استجبؼبت ػَدهٌذ، اػت ،ػذم كبّؾ ٍصى .1

 #ي ئربثزب ،يجت ي، غ ، ٍاهبًذگآصسدگي$ ٍ اختالالت سٍاًي ًبساحتي ّبي ػصجي .2

 اختالالت گَاسؿي .3

 كبّؾ ايوٌي ثذىٍ  تٌگي ًفغ# $ثشٍص اختالالت تٌفؼي .4

 ... ٍ ي پَػت يرَؿْب ،هحيػ كبسدس  ًبهٌبػت $خيلي كن ٍ يب خيلي صيبد#خؼتگي ثؼلت ًَس ثشٍص  .5
 

 كار عوامل ایجاد كننذه فشار عصبی و تنش در محیط ●

ثْشُ اص ثي  ،خَدخبف ثِ ؿشايػ  يض ثٌب يػ كبسي ً ي ّوِ افشاد ٍرَد داسد. هح بً دس صًذگيجػَاهل تٌؾ صا تمش

لزا ٍ ؿذ رذي هٌزش خَاٌّذ ييجْب ثِ آػ ،ػَاهل خبسد اص كٌتشل كبسكٌبى ثبؿٌذ يييؼت. اگش ا ي ً يي ػَاهل چٌ



 : كٌٌذب كٌتشل يسا ؿٌبختِ ٍ آًْب سا سفغ  گشٍُ صيش# 2$هشثَغ ثِ  ػَاهل اػتشع هٌبثغ ٍ ييا #كبسي ّبي ًَثت ظُ دس ًظبميثَ$شاى يظشٍست داسد هذ

يب حتي  ّبي ؿذيذ ٍ لشصؽ ًَس كن يب خيشُ كٌٌذُ، يي، ئيؾ اص حذ پب يؾ اص حذ ثبال يب ث ؿبهل صذا ٍ دهبي ث : ي يكيض ي ٍ ف ؾ صاي رؼوػَاهل تٌ -الف#

 .ي چشخـ ٍ يش ي هتغتيف يؼتن ؿ ػ

ٍ  اًضٍا ،يسيؼک ٍ خؽش ؿغلثبالي يضاى  ، هكبسييت  ػذم اهٌ ،ي خؼتگ ي، سظبيت ؿغل ي ٍ ػذم تٌَع دس كبس، ػذم كٌَاختي :بًي ػَاهل تٌؾ صاي ػبصه -ة#

 اص ػالئن هشثَؼِ ّؼتٌذ! ،تغييش ؿغل /سهحيػ كب يئربثزب ثِتوبيل  ٍ دسخَاػت ًشخ ٍ اخز ؿذُي  ي ّبي پضؿك شخصه. هيضاى يت ْبم دس هؼئَلاث

 اختالالت سٍاًپضؿكي اػت!دس ثيي روؼيت ػوَهي، اص رولِ ؿبيغ تشيي  "10 - 20ثشٍص افؼشدگي ٍ اظؽشاة ثب ػشػت ؿيَع ػبليبًِ  •

 افضايؾ هَاسد افؼشدگي، اظؽشاة، خؼتگي ٍ فشػَدگي ؿغلي $ثَيظُ هبثيي هزشّديي# دس ثيي هـبغل پشاػتشع، احجبت ؿذُ اػت. •

 ثذليل هبّيت ؿغلي ٍ ًَثتكبسي ًبهٌظّن ٍ فـشدُ، پشػتبسي اص رولِ هـبغل پشاػتشع هيجبؿذ. •

ؾ خالليت، ًبػبصگبسي ثب ّوكبس، تغييش سفتبس، افضايؾ غيجت اص كبس، اظْبس ًبسظبيتي اص هحيػ كبسي ٍ توبيل ثِ اػتشع ؿغلي دس ثيي پشػتبساى ثِ كبّ •

آهذى ًَصاد  تغييش ؿغل، هصشف ػشخَد داسٍّبي سٍاًگشداى ٍ دس ثيي خبًوْب ثِ هـكالت فيضيَلَطيک ًظيش ػمػ خَد ثخَدي، ٍصى پبئيي ٌّگبم تَلذ ٍ ثذًيب

 .هيگشدد ٍ ... ًبسع

اص پشػتبساًي اػت كِ دس ؿيفت  ثيؾ، كبس ؿتدس پشػتبساى  خؽبّبي كبسيؿغلي، فشػَدگي ٍ  حَادث، ثشٍص ثب ثيوبس ٍ ّوشاّبى ٍي دسگيشيٍ  تٌؾ •

 كٌٌذ! فؼبليت هي ػصشٍ  صجح

 مذیریت و كنترل مخاطرات ناشی از نوبت كاري ●
 :داد  كبّؾػَاسض ٍ هخبؼشات ًبؿي اص ؿيفت كبسي سا  تب حذٍد صيبديهيتَاى ًَثتكبسي، صيش ٍ إػوبل آًْب دس ثشًبهِ ّبي  الذاهبت اصالحياص ؼشيك  -

 

 ثشًبهِ ّبي ًَثت كبسيػبهبى دّي  

 كٌتشل ّبي ػبصهبًي / هذيشيتي  

 كٌتشل ّبي فشدي $ًَثت كبس# 
 

 برنامه هاي نوبت كاريسامان دهی  -الف(
 

ٍ  ػصش فشدا / صجحاهشٍص $ خـي رلَگشدػيؼتن چشيب  ؿيفت ّبي كبسي يثِ رلَ چشخؾ ػشيغ ٍ سٍ -

 كبسي# ؿت ّن، پغ فشدا

 سٍص 4 -1 ثيي $ثَيظُ ؿجكبسي# ثؼذي چشخؾ دس ثشًبهِ ًَثت كبسي اص يک ؿيفت ثِ ؿيفت -

 $دائوي# دس ؿتؿيفت ّبي كبسي حبثت اًزبم ارتٌبة اص  -

 صجح 6لجل اص ػبػت  ،شٍع ؿيفت كبسياص ؿ پشّيض -

 ؿت ؿيفتدس  ّش ًَثت كبسي اص ثؼذ #off$كبهل  تشاحتاػػبػت  24دس ًظش گشفتي  -

 #ؿت -ػصش ٍ يب  ؿت -صجح ، ػصش -صجح $هبًٌذ  ػبػت 24دس ؼَل يک  هختلف يفتؿ دٍتب حذ اهكبى رلَگيشي اص كبس كشدى ًَثت كبس دس  -

دس هحيػ ّبيي كِ ػبهل صيبى آٍس ثيؾ اص حذ $بػت ػ 8ثيـتش اص دس صهبًي تكشاسي ٍ كبسّبي فكشي دؿَاس  كبسّبي فيضيكي ػٌگيي،رلَگيشي اص اًزبم  -

 .#ػبػت فؼبليت ًوبيذ 8ًَثت كبس ًجبيذ ثيـتش اص  ،هزبص هيجبؿذ
 

فت حبثت $فيكغ# ٍرَد ًذاسد اهب ي ؿي ـًَذ ٍ تجؼبت هٌفي ن هي دس هـكالت ػْي ؼتن ّبي ًَثتكبسي هتغيش ٍ چشخـي، ّوِ افشاد ًَثتكبس ثِ ًحَي دس ػ ●

ي دس ٍ ثشٍص كن خَاثي ، افت ايوٌي، ايزبد تٌؾ، ظَْس ػَاسض ثْذاؿتيهبًٌذ ثِ ّن خَسدى سيتن ؿجبًِ سٍصي ذُ ايهـكالت ػذ ي سٍؽ، ايگشياص ؼشف د

 ض، ثِ ّوشاُ داسد!ي سا ًافشاد ًَثتكبس 
 

 كبسي ثؼذ اص صجح اهشٍص كبسي ػصشؿيفت ّب هبًٌذ  يرلَسٍ ثِ $حشكت چشخـي رلَگشد  ؼتني ػدس  كبسكٌبىي ٍ ساحتي  ت ؿغليسظبثشاػبع هؽبلؼبت،  ●
ّب هبًٌذ ػصشكبسي  $حشكت ثشػكغ ٍ سٍ ثِ ػمت ؿيفت backward rotating shiftيب ػمت گشد اص ًَع  ـتشي ث، forward rotating shift# يب ديشٍص

 !اػت #دس اهشٍص ٍ صجح كبسي دس ؿيفت فشدا

 

 

 

 ادامه دارد ......




