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 های استنشاقی عامل  8-3-1
نا هشگامز ه  محدودستاای ییینیز  میرا ز هرد  امان ب توا شد مفید باشتشد ه  نشدن  وو د  اا ه های استنشاتا ز اما ز مزعامل

 باششد:های اسنشاا ز مزمیرا ز وو دگان توسط عاملهای هلز برای ب وا وا بسیاا دشواا باشد. موااد ذنل دسنواالعمل

انیی شتد  مشم  اا برای ن اا ا اا  دهید تا اممیشان االتل هشید ه   اا ادوات مشاست  استنفاد  هشید و  گاداای بر ام  •

ننشد. تمامز ادوات هاابرد مربوم  ن اا بانستتنز با مرراات محلز و یداا   نج تیرااپذنر و مؤثری ب  دستتم مزهر باا  نا

 دا خصوص انمشز هااگران همخوا ز داشن  باششد.

 ها اا بانسنز همواا  تا اد اثرگذاای عرض  هرد  و اا مرگ اممیشان االل هرد.  پیش اا خروج اا بیاوشز، عامل •

اان ی  وا وا هوشتتیاای خود اا گریم، پیشمرد  باشتتد نا نشا چ   نوان دا مواد ا د  بود ش تصتتمی نشا چ  وو د    •

مادداً  ب  دستتم نواد، بانستتنز یوااً وا وا اا ب  لتتوات مادد دا معر  عامل استتنشاتتا ز  راا داد نا بانستتنز او  

 ای اا ب  هاا برد.  ییینیز ثا ون 

  4ب  هر وا وا امیان داد ه  با هر  یضتا بانستنز ب  ا داا  هایز بیاگ باشتد تا   میرا ز،های ب هشگا  استنفاد  اا محفم  •

هف محفم  بانستتند و یضتتای هایز داشتتن  باشتتد تا بچرخد و ارهات وضتتعز عادی خود اا ا اا  دهد   پانش بر اوی

(Artwohl   2006و همیااان.) 

میرا ز هرد  تتا استتتنره ن اتا اا هتاهش داد  ناتتتان بت اهتای نشتتتیتا ت ن  بتانستتتنز وو تدگتان اا دا  ف دا اتالتم انتد   •

(Artwohl    ؛   2006و همیااانAnderson  2012  ؛McIntyre     ستانر ا داماتز ه  مز20007و همیااان .) توان

هانز با  میرا ز دا اتاق میرا ز ا اا  داد عبااتشد اا هیچ گا  ب برای هاهش استتنره ییینولوکند دا وو دگان پیش اا ب 

میرا ز هرد، وا واان بیماا نا او ب  مرگ اا اا وا واان  ها اا ب  لتوات مایا ب اان ا د  ا اا   اتود، هر ند اا گو  وا و

 میرا ز اا ب  ادا ل اسا د.های ب داشم، و سر و لدای داخل و بیرون اا محفم سال  مایا  گ 

 


