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 سقوط بیوار

سققق يیمار قققی مغیوقققامهاررققق مهی َقققیهام  مم

ىضققیربماققیممار ققی م بمسقق بماققی ه ماققٌممممم

صقي  میرق مد قیهماقٌمممممس حامپقیغرور  ماقٌممم

دلبم غسبمقلبقامغقیم د قییمهرق ىهمیقی  امممممم

مغیمح ال مص دامهبیضی.

 چرا سقوط بیوار ههن است؟

س يیمایدثمآسربمضقیغیماقٌمار قی مىمرو ق ممممم

اققٌمى اسققرٌمضققیمماققٌم و  زرققیممىم بم سققبمممم

ضققي مىمرو قق ماققٌمم   مم سققر الیمزقق  همرققام

اسقققر همضقققیمموقققي هام  مار ی سقققریممىممم

هاماقق  همار ققی مىمٍققیهم  رققی زققی غصمٍیغوققٌ

مضي .سرسرمم  ریهامرا

 شود؟عواهلی که باعث سقوط هی

هوَققیغامار ققی  مدلققبمٍققیغام ققٌمرقق هب ماققیمممم

ایضققی.مضققیررمربقق  ما یققامممم  رققیممرققام

   ىٍیمپق م بم   حقا.مدلقبمٍقیغامر اقيیمممممم

اققٌمه َرققی  مسرسققرمم  رققیمبمریهوققیمالوققیمممم

ماي مم  هفیعمصویلامىمهی ضرنمه  ًمهخب(

 

ایدد ههدت هگدرگیر     نکاتی که همراهان ب

 از سقرط بدانند؟

مآريبشمپ سری م  م یهماگر غیم-1



همیققق ىزم بمهخقققبم  مرقققي  مهحقققيًم-2م

همبغقق مهخققب مهي ققٌمب سققرفی ًم بمهقق  ً مپلققٌ

مس مهبي ممبررن

مٍیهمهخبمای مایضیمه  ًم-3م

  مصققي  مهقق قمرققيقرامار ققی میققي ماققٌمم-4

مپ سری م والعم ٍری

سقق ی ممىسققی رمرققي  مهرققیبمار ققی مریهوققیم-5م

مىمدرو م  م سر سمار ی مایضی.

 بمه رقققیماقققي ممضرطقققٌمدروققق مار قققی مم-6م

م و رویممحیصرم وری

م

ٍققیغام ققٌم َققبمح  ققبم غ ققنمممرحققرم-7م

 وویمریهوقیم ق زرنم غقي   م سقرفی ًممممم سرفی ًمرا

م بمپلٌم وی مهخب

قبققرم بمح  ققبمار ققی م ارققی مار ققی م  مممممم-8م

هطیهریمهیم بمهی ضقرنمسق  ر ٌمىمدقیعمهیقی یممممم

م ىم و ورویممحیصرم ووی

 ای  ٍققیهم   ققامح  ققبمریهوققیمى  قق مىمم-9م

دبققیم  م  مهی غ ققامىم سققر سمار ققی مققق   مم

م ٍری

 و روققیممحیصققرم ورققیم ققٌمار ققی م بممممم-11م

فقصمرویسقبم  مبرقیمم  ًم زقرنممممم رپیغامغقیم م

م وی سرفی ًم

 بمار قققققی ماي ٍرقققققیمٍر يققققققبم  مم-11م

م سرطيغاماٌم یصیايهامه رٌمهیٍی

  مصققي  مسقق  ر ٌمىمدققیعمهیققی یمممم-12م

مار ی مهیم  یرمس ىغ مایم ىما ىغی

ٍوگققیعم هر ققییمار ققی م بمسقق مهبققي ممممممم-13م

برقققرنماقققیلررمهطیزقققبم و روقققیممحیصقققرممم

ز ری رققی.مىمهققیمبرققیممیطقق مضققیمم قق م بممم

م زرنمار ی مپرطگر هم وری.

م

 


