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 . است شذُ پیذا چیي ٍٍّبى شْز در آىجذیذ ردُ ّفتویي ّستٌذکِ ٍیزٍسْب اس ثشرگی خبًَادُ* 

 غذاّبي ٍ هبّی فـزٍش ػوـذُ ثـبسار در یـبکـبر حعـَر اثـز در آى یبىطـغ هـزکششـزٍع *

 .است ثَدُ چیي ٍٍّبى در دریبیی

 

 .کٌیذ صبثَى ٍ آة ثب ّب دست کبهل شَي ٍ شست ثِ اقذام هوکي سهبى ّز در ٍ هذاٍم طَر ثِ *

 .کٌیذ خَدداري )...ٍ ػطسِ سزفِ،( تٌفسی ػالین داراي افزاد ثب کزدى رٍثَسی ٍ دادى دست اس *

 .ثپَشبًیذ آستیي ثبالي ٍیبقسوت) تزجیحب( ثبدستوبل ٍػطسِ سزفِ خَدراٌّگبم دّبى ٍثیٌی *

 .کٌیذ رػبیت ثیوبر افزاد اس را هتزي ًین ٍ یک حذاقل فبصلِ  *

 .ثپزّیشیذ خَد دّبى ٍ ثیٌی چشن، ثِ آلَدُ دست توبس اس  *
 .کٌیذ خَدداري هحیط در شذُ هصزف ّبي کبغذي دستوبل کزدى رّب اس* 

 .کٌیذ خَدداري هپش نًی غذایی هَاد خَردى اس* 
 

 .ثشَییذ الکل ثزپبیِ دستشَیی هبیغ یب هبیغ ٍصبثَى راثبآةخَد دستْبي سدى هبسک اس قجل *

 هبسک ٍ صَرت ثیي فعبیی ثبشذکِ هطوئي؛ثپَشبًیذ هبسکثب خَدرا ٍثیٌی دّبى طَرکبهل ثِ *

 .ثبشذ ًذاشتِ ٍجَد

 .ًشًیذ دست آى ثِ اصال داریذ هبسک کِ سهبًی *

 .کٌیذ تؼَیط را آى شَد آلَدُ یب هزطَة هبسک کِ صَرتی در *

 آة ثب را ٍدستْب دردارگذاشتِ سثبلِ درسطل ٍ کزدُ خبرج پشت آًزااس هبسک، ثزداشتي درٌّگبم *

  ثشَییذ الکل پبیِ ثز شستشَ هحلَل یب هبیغ صبثَى ٍ

 ثیوبریشاي ٍػبهل ثَدُ درثیوبرستبى ًیبسهٌذثستزي ًفس ٍتٌگی سزفِتت، دلیل ثِ ِک است فزدي *

 :است دارا را اسهَاردسیز یکی ٍحذاقلًذارد ٍجَد ٍي ثیوبري ػالین تَجیِ ثزاي دیگزي

 ثیوبري ػالهتذار ٍ قطؼی هَرد ثب ًشدیک توبس *

)قطؼی / هحتول(ٍیزٍس کَرًٍب اس ًبشی ػفًَت ثِ هجتال ثیوبر اس هستقین هزاقجت *

 

 .ثبشذ هی رٍس 14 تب1 ثیي ثیوبري ایي کوَى دٍرُ * .است فبصلِ ػالین شزٍع ٍ ثیوبریشا ػبهلدٍرٍ ثیي کِ است سهبًی هذت کوَى دٍرُ*

 کَدکبى *ثبردار    ّبي خبًن  *قلجی   ّبي دیبثت،ثیوبري هثل اي سهیٌِ ثیوبري داراي افزاد *سبلوٌذاى *        



 آى آهَسش ٍ تٌفسی ثْذاشت رػبیت *

 آى آهَسش ٍ دستْب ثْذاشت رػبیت *

 ّبٍکالس ثْذاشتی ّبي سزٍیس هزتت ًظبفت* 

 هشتزک ٍسبیل داشتي ػذم ٍ فزد ّز هخصَص ٍسبیل داشتي *

 .ثبشٌذ هتز یک حذاقل فبصلِ ثب ّبتخت ّب خَاثگبُ در *

 ًذارد. ٍجَد ٍیزٍس ثِ کزًٍب اساثتال جلَگیزي ثزاي ٍاکسٌی حبظزّیچ درحبل *

 هیجبشذ. ٍیزٍس ایي درهؼزض قزارًگزفتي ثیوبري اساثتالثِ پیشگیزي راُ ثْتزیي *

 سطح در َثزـه دارٍي  فـکش ٍ ٍاکسي شٌبسبیی جْت تحقیقبت حبل ایي بـث *
 است. اًجبم حبل در جْبى   

 ثِ اثتال اس جلَگیزي  جْت پیشگیزي ّبي هزاقجت کِ کٌٌذ هی تَصیِ هحققبى *

 .گیزد قزار تَجِ هَرد ثیشتز ثیوبري

کار و اندیشو اهی انسان هب گوهن ای است هک ممکن است فقط خواندن یک کتاب  اف

کار انسان را رب مبنای جدید یا رد مسیر خاصی قرار دهد و هچ بسا ممکن  پاهی اندیشو اه و اف

ز   داست کتابی مسیر سرنوشت میلیون اه انسان را رد راه مخصوصی بیندا

 
 
 
 
 
 

 برگساري گارگاٌ آمًزشي ييژٌ َمكاران كتابدار شاغل درداوشگاٌ   *

 فُرستىًيسي مىابع التيهبرگساري گارگاٌ با عىًان:   *

برگساري كارگاٌ با عىًان :دسترسي بٍ مىابع الكتريويك رايگان   *

 

 
 

یستول انگلستان برکتابخانه   
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