اصًل تشوامٍ سیضی
تشًاهِ سیضی ،فشایٌذ آگاّاًِ تػوین گیشی دس خػَظ اّذاف ٍ فؼالیتْا هی تاضذ داًطجَیاى تْتش است دس ضشٍع ّش تشم تحػیلی تا
تَجِ تِ دسٍس آى تشم الذام تِ تشًاهِ سیضی هٌاسة ًوایٌذ .تا داضتي تشًاهِ ای غحیح ٍ اجشای آى هی تَاًین تا حذٍدی استشس
اهتحاًات سا کاّص دّین ٍ هَفمیت تحػیلی سا تضویي ًوایین .دس ریل اغَلی اص تشًاهِ سیضی آٍسدُ ضذُ کِ هی تَاًذ دس ایي ساُ
کوک کٌٌذُ تاضذ.
اصل ايل; تشوامة مذوظش خًد سا مکتًب کىیذ .دس رّي خَد تشًاهِ سیضی کٌیذ ٍ تشای تشًاهِ سیضی اص سشسسیذّا ٍ دفاتش
تشًاهِ سیضی یا اهکاًات تلفي ّوشاُ خَد استفادُ کٌیذ .تشای تشًاهِ سیضی ّ ،ش سٍص سا تِ سِ لسوت تمسین کٌیذ.تشای هثال جذٍل صیش
سا تِ ضوا پیطٌْاد هی کٌین.
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دس ایي جذٍل ،داًطجَ سٍص سا تِ سِ لسوت تمسین کشدُ است;  8غثح تا  23ظْش 23 ،ظْش تا  29ػػش  29 ٍ،ػػش تا  35ضة .سپس
فؼالیت ّایی سا کِ دس ایي سِ لسوت لػذ اًجام دادى آًْا سا داسد ،یادداضت کشدُ است .سؼی کٌیذ صهاى اجشای تشًاهِ سا ثاتت کٌیذ.
حتواً ّش ضة تشًاهِ سا تشسسی ٍ دالیل احتوالی اجشاًطذى تشًاهِ سا ثثت کٌیذ .تؼذ اص چٌذ سٍص اص ػَاهلی کِ هاًغ اجشای تشًاهِ ضذُ
اًذ آگاُ خَاّیذ ضذ ٍ هی تَاًیذ آًْا سا تشطشف کٌیذ.

اصل ديم; سيصاوٍ تشوامٍ سیضی کىیذ .سؼی کٌیذ ّش ضة  21تا  26دلیمِ تشای تشًاهِ سیضی ٍلت تگزاسیذ .استثاط هستمیوی
تیي هیضاى ٍلتی کِ تشای تشًاهِ سیضی غشف هی ضَد ٍ هیضاى اجشای هَفك تشًاهِ ٍجَد داسد .تشًاهِ سیضی سٍصاًِ ایي اهتیاص سا داسد
کِ ضوا تا تَجِ تِ تفاٍت تشًاهة کالس ٍ صًذگی فشدی ّ ،ش سٍص تشًاهِ ای هتفاٍت خَاّیذ داضت.
اصل سًم; تشای تشوامٍ ی خًد ضماوت اجشایی داشتٍ تاشیذ .تا خَد لشاس تگزاسیذ اگش تِ ّش دلیلی تشًاهِ اجشا ًطذ
،خَد سا تٌثیِ کٌیذ تشای هثال اگش تشًاهة غثح هي اجشا ًطذ 4 ،سٍص تلفي ّوشاُ خَد سا خاهَش خَاّن کشد یا اص کاهپیَتش استفادُ
ًخَاّن کشد .تشای خَد تٌثیْات خالق پیذا کٌیذ.
اصل چُاسم; اصل  48-18سا تٍ خاطش تسپاسیذ .ایي اغل ،اغل هؼشٍفی است کِ تش اساس آى افشاد  91دسغذ ٍلت خَد سا
غشف اهَسی هی کٌٌذ کِ تٌْا  31دسغذ دس صًذگی آًْا اّویت داسد ٍ  31دسغذ ٍلت خَد سا غشف اهَسی هی کٌٌذ کِ دس
صًذگی  91دسغذ اّویت داسد .تیطتش داًطجَیاى ٍلت خَد سا غشف استثاطات اجتواػی ،فؼالیت ّای تی تاصدُ ٍ سشگشهی ّای غیش
هفیذ هی کٌٌذ .سعی کىیذ فقط  48دسصذ يقت خًد سا صشف ایه امًس کىیذ.
اصل پىجم; کاسَای سخت سا صيدتش اوجام دَیذ .اٍل فؼالیت ّایی سا کِ دٍست ًذاسیذ اًجام دّیذ سپس فؼالیت ّای
دلخَاُ سا .تشای هثال اتتذا توشیٌات دسسی سا حل کٌیذ ،سپس تِ سشاؽ ایویل خَد تشٍیذ یا ٍاسد ضثکِ ّای اجتواػی ضَیذ .یا اتتذا
یک فػل هطالؼِ کٌیذ سپس تِ دیذاس دٍستاى تشٍیذ ٍ چای تٌَضیذ .چَى اگش اتتذا تا دٍستاى چای تٌَضیذ ٍ گپ تضًیذ سپس سشاؽ
هطالؼِ تشٍیذ ،هؼوَالً دیگش تَاى ٍ حَغلِ ای تشای فؼالیت ّای دسسی تالی ًوی هاًذ.
اصل ششم; فقط سيصی یک ساعت کىاس تگزاسیذ .تا کٌاس گزاضتي یک ساػت دس ّش سٍص کاسی 37 1،ساػت دس سال یا
هؼادل  43سٍص کاهل تِ دست هی آٍسیذ .دس ایي صهاى هی تَاى کاسّای صیادی اًجام داد (هثالً چٌذیي جضء لشآى کشین حفظ کشد).
هثالً هْاست ٍ تجشتِای کسة کشد یا کتاب ّای صیادی سا هطالؼِ ًوَد.
اصل َفتم; تٍ آَىگ ي وًساوات آمادگی رَىی ي جسمی خًد تًجٍ کىیذ .دس طَل سٍص ٍ ضة آهادگی رٌّی ٍ
جسوی ها هتفاٍت است .صهاًی تا ًطاط تشین ٍ تَاى تیطتشی داسین ،صهاًی توشکضهاى تیطتش است ٍ صهاًی حَاسواى جوغ ًیست  .سؼی
کٌیذ تکالیف هطکل ٍ دسٍسی سا کِ تِ آًْا ػاللِ ًذاسیذ ،دس صهاًی یاد تگیشیذ کِ اًشطیً ،طاط ٍ توشکض تیطتشی داسیذ.
اصل َشتم; گاَی دس دستشس وثاشیذ ي غیة شًیذ .دس ایي صهاى هی تَاًیذ تشًاهِ ّا سا هشٍس ٍ کاسّای ػمة افتادُ سا
جثشاى کٌیذ.
اصل وُم; تٍ طًس مىظم استشاحت کىیذ .استشاحت هٌظن تاػث تجذیذ لَا هی ضَد ٍ ضوا سا تشای کاس طَالًی ٍ سٌگیي
آهادُ هی کٌذ .چٌاًکِ هی گَیٌذ کساًی کِ دس ساػت استشاحت ٍ تؼطیل ،کاس ٍ تحػیل هی کٌٌذ دس ساػات کاس ،تؼطیل ٍ هتَلف
خَاٌّذ تَد.

اصل دَم; یک کاس سا اوجام دَیذ ي تٍ پایان تشساویذ .هثالً یکی اص طشح ّا سا ضشٍع کٌیذ ٍ تا لثل اص اتوام آى سشاؽ
طشح دیگشی ًشٍیذ ،چشا کِ تؼذ اص هذتی طشح ّای ًاتوام صیادی داسیذ ٍ ّیچ کاسی سا توام ًکشدُ ایذ.
اصل یاصدَم; اص يقت َای سًختٍ استفادٌ کىیذّ .وة ها دس صًذگی اهشٍص اٍلات صیادی سا غشف اًتظاس کطیذى هی
کٌین .تشای هثال حذٍد یک هاُ اص ػوش ضْشًطیٌاى غشف اًتظاس تشای سسیذى اتَتَس هی ضَد یا ساػت ّا اص ػوش افشاد دس ضْشّای
تضسگ دس آساًسَس هی گزسد .تشای ایي اٍلات تشًاهِ داضتِ تاضیذ.
اصل دياصدَم :پیگیش تاشیذّ .فتِ ّای اٍل تشًاهِ تِ غَست کاهل اجشا ًوی ضَد.دٍتاسُ تشًاهِ سیضی کٌیذ ػَاهل هاًغ
اجشای تشًاهِ سا تطٌاسیذ ٍ تشطشف کٌیذ.

(تشگشفتِ اص ًطشیِ "پیام هطاٍس" دفتش هطاٍسُ ٍ سالهت ٍصاست ػلَم ٍ هشکض هطاٍسُ داًطگاُ تْشاى .تْوي ):6

