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: پيؾگفتار
 

هزاقة عالهت مَدماى خَدتاؽيذ 
 

تىاهل وَزن اظزٍضاى رٌيٌي آغاظهي قَزٍتاهطالثت ٍتغصيِ هغلَب زضزٍضاى تاضزاضي ، فطنت  
هْوتطيي زٍضاى تىاهل هغعي وَزن زضزٍؾال . ضقسٍتىاهل هغلَب وَزن وِ حك عثيؼي اٍؾت فطاّن هي قَز

تزطتياتي .اٍل ظًسگي اؾت وِ ًمف لاتل هالحظِ اي تطػولىطزشٌّي ، رؿوي ، ضٍاًي، ارتواػي ٍايوٌي وَزن زاضز
وِ وَزن زضؾالْاي ؾَم تاپٌزن ظًسگي وؿة هي وٌساٍضاتطاي وؿة هْاضتْاي ارتواػي ٍيازگيطي زضزٍضاى 

 ؾالگي وِ تسٍٍضٍز تِ هسضؾِ اؾت 8-6تزطتيات ٍهْاضت ّاي وَزن زضزٍضاى . هسضؾِ آهازُ هي ؾاظز
تٌاتطايي هطالثت اظوَزن، حوايت ،آهَظـ ٍضقسٍتىاهل  .زضلسضت يازگيطي اٍزضزٍضاى تحهيل حياتي اؾت

هغلَب ، اظزٍضُ لماح آغاظهي قَز ٍ ًِ تٌْاهطالثت وَزن تلىِ هطالثت اظهازضًيعتطاي تماء، ضقسٍتىاهل وَزن 
. حائع اّويت اؾت

تَاى .وَزواًي وِ اظهطالثت هغلَب تطذَضزاضًسزضآهَظـ ٍؾايطذسهات ارتواػي اظتميِ رلَتطّؿتٌس
تَليستيكتطي زاضًس ٍ تِ لاًَى تيكتطاحتطام هي گصاضًس، لصا ّعيٌِ ّاي آيٌسُ تطاي آهَظـ ، تْساقت ٍّعيٌِ ّاي 

. ارتواػي واّف ذَاّسيافت ٍؾطهايِ ّاي ارتواػي فعًٍي هي ياتس
.  ؾال، اظاّويت ٍيػُ اي تطذَضزاضاؾت5 ؾال ٍتِ ٍيػُ ظيط8تَرِ ذال تِ تىاهل آًْازضؾٌيي ظيط

تطًاهِ هطالثت وَزن ؾالن تِ زًثال يافتي ضاّي تطاي رساوطزى وَزواى ؾالن اظوَزواى تِ ظاّطؾالن ياهؿتؼستِ 
زضحميمت ّسف ايي تطًاهِ عطاحي ًظام . تيواضي اؾت وِ ٌَّظًكاًِ ّاي تيواضي زضآًْاهؿتمطًكسُ اؾت

. غطتالگطي اؾتاًساضزهطالثت وَزواى نفطتاّكت ؾال ٍارطاي آى هي تاقس
تسيي لحاػ هزوَػِ اي تحت ػٌَاى هطالثت وَزن ؾالن ووتطاظ ّكت ؾال، تِ هٌظَضپيكگيطي اظتيواضي 

ايي هزوَػِ حانل تالـ ّوىاضاى قوا زضازاضُ وَزواى هي . تااؾتفازُ اظًكاًِ ّاي تاليٌي تْيِ قسُ اؾت
تاقسوِ تاتَرِ تِ آذطيي هٌاتغ ػلوي ٍوتاتْاي هطرغ تْيِ قسُ ٍهَضزتائيسوويتِ ّاي ػلوي وكَضلطاضگطفتِ 

. تسيي ٍؾيلِ اظايكاى ٍؾايطّوىاضاًن زضزفتطؾالهت ذاًَازُ تكىطهي وٌن. اؾت
تِ اهيذايٌنِ تاتْيِ ايي هجوَعِ گاهي مَچل درتاهيي عالهت مَدماى مؾَرتزداؽتِ ٍرضاي حق تعالي 

. راجلة مزدُ تاؽين
 
 
 

دمتزهحوذاعواعيل امثزي 
هعاٍى عالهت 



 12فهل 
زّاى ٍزًساى وٌتطل وَزن اظ ًظط ٍضؼيت 

 

ِ ّاي ذغطيا ٍضؼيت .زض وليِ وَزواى اظ هازضزض هَضز ػلت هطارؼِ ؾؤال وٌيس ًكاً
ٍضعيت عالهت دّاى ٍ ؾپؽ وَزن ضا اظ ًظط . ػوَهي،ظضزي،ٍظى،لس،زٍضؾط ٍ تغصيِ ضا وٌتطل وٌيس

 . وٌتطل وٌيسدًذاى

 
 
 

 

: ًگاُ مٌيذ :عؤال مٌيذ

 ز؟ووه هي ًواييآيا ٍالسيي زض هؿَان ظزى وَزن  -1

زضضٍظ  تاض 2آيا وَزن تِ تٌْايي يا تا ّوىاضي ٍالسيي  -2
 هؿَان هي ظًس؟

 زاضز؟ضاآيا وَزن قوا ؾاتمِ ضطتِ تِ زًساًْا  -3

 آيا وَزن قوا زًساى زضز زاضز؟ -4

هخل  )ػازات غلظ زّاًيآيا وَزن قوا : ؾالگي 4تؼس اظ  -5
 زاضز؟ (...هىيسى اًگكت قؿت، پؿتاًه، 

 پَؾيسگي زًساًْا يا ؾٌسضم قيكِ قيط  

 تأذيط ضٍيف  

 ِتَضم ٍ لطهعي لخ  

  تَضم نَضت 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عثمِ ٍضؼيت زّاى ٍزًساى رْت وٌتطل طثقِ تٌذيهكىل وَزن ضا تا اؾتفازُ اظ رسٍل ضًگي 
. تٌسي وٌيس

 
 
 
 
 
 

ؾپؽ زض هَضز پيكگيطي اظ حَازث ٍ ؾَاًح زض وَزواى ٍ ضاتغِ هتماتل وَزن  ٍ  ٍالسيي ،تا هازض 
 .هكاٍضُ وٌيس

 

 وٌتطل وٌيس زّاى ٍزًساى ضاتطاي ٍضؼيت  ؾال2تاالي وليِ وَزواى 
 

.  اضظياتي وٌيسٍضعيت دّاى ٍدًذاىچگًَِ وَزن ضا اظًظط 
 

ِ ّا تِ مَدمؾاى مول هي مٌٌذ:عَال مٌيذ   ؟آيا ٍالذيي در هغَاك سدى دًذاًْا ٍ تويشمزدى لث
. ؾالگي تِ تٌْايي ًويتَاًٌس تغَض نحيح هؿَان وٌٌس ،ٍ تطاي ايي واض تِ ووه ٍالسيي ًياظ زاضًس6وَزواى تا 

 
 تار در رٍس هغَاك هي مٌذ؟  موتز اس دٍ تِ تٌْايي يا تا مول ؽواآيا مَدك ؽوا:عَال مٌيذ 

زضؾت هؿَان وطزى ٍلتي . ّسف انلي اظ هؿَان ظزى پان ًوَزى پالن هيىطٍتي اظ ضٍي زًساًْا ٍ لخِ هي تاقس
اؾت وِ توام ؾغَح زًساًْا ٍ لخِ تِ ذَتي اظ پالن هيىطٍتي پان گطزز، تٌاتطايي تْتط اؾت ايٌىاض زض فطنت هٌاؾة 

ُ آل . ٍ تا ظهاى وافي تا آضاهف نَضت پصيطز، چطا وِ ويفيت هؿَان وطزى تْتط اظ تؼساز زفؼات آى هي تاقس الثتِ ايس
ٍلي اگط ًكس زض زٍ ظهاى  آى اؾت وِ تؼس اظ ّطتاض ههطف هَاز غصايي ٍ تَيػُ هَاز لٌسي زًساًْا هؿَان قَز،

: هؿَان وطزى زًساًْا حتواً تايس نَضت گيطز
  قثْا لثل اظ ذَاب 
  ًِنثحْا تؼس اظ نثحا 



  زليمِ هي تاقس4 حسالل ظهاى تطاي هؿَان ظزى. 
 

 ؟آيا عاتقِ ضزتِ تِ دًذاًْا در مَدك ٍجَددارد:عَال مٌيذ 
زض تؼضي هَاضز زض . ضطتِ تِ ػلل هتفاٍت هي تَاًس ؾثة قىؿتگي لؿوتي اظ تاد، ضيكِ ٍ حتي اؾترَاى فه قَز

. احط ضطتِ، زًساى اظ زّاى ذاضد قسُ ٍ يا تطػىؽ زض فه فطٍ هي ضٍز
نسهاتي وِ تِ زًساًْاي قيطي ٍاضز هي قَز هوىي اؾت تاػج آؾية تِ رَاًِ زًساًْاي زايوي ظيطيي قَز، 

 .ؾال تاقس3ذهَناً اگط ؾي وَزن ظيط 
قىؿتگي لؿوتي اظ تاد ،فطٍضفتگي زًساى زض هحل ذَز،لمي زًساى ،تغييط ضًگ )ؾاتمِ ضطتِ زضنَضت ٍرَز

.  تِ زًساًپعقه اضراع زّيس تَرِ تِ رسٍل عثمِ تٌسي وَزن ضا تا ،(زًساى 
 

؟ آيا مَدك ؽوا دًذاى درد دارد:عَال مٌيذ
ِ تٌسي تِ زًساًپعقه اضراع زازُ هي قَز زضنَضت ٍرَز زضز زًساى، وَزن تا . تَرِ تِ رسٍل عثم

  
هنيذى هثل  )عادات غلط دّاًي عال اس هادر عؤال مٌيذ مِ آيا مَدك ؽوا4درهَرد مَدك تاالي :عَال مٌيذ

؟ دارد ( …اًگؾت ؽغت، پغتاًل، 
 4 تا 2ؾال ٍرَززاضز وِ تِ عَض ذَزترَز تيي 2هىيسًْاي غيطتغصيِ اي هاًٌس هىيسى اًگكت قؿت زض وَزن ظيط 

ؾالگي ػَاضو تؿياضي زض قىل گيطي ٍ ضقس فىْا ٍ فطم 4ؾال لغغ هي قًَس، زضنَضت ػسم لغغ ايي ػازات تا 
ِ تٌسي، تِ زًساًپعقه  نَضت ايزاز هي قَز، تٌاتطايي اگط پاؾد هازض تِ ايي ؾؤال هخثت اؾت تاتَرِ تِ رسٍل عثم

 .اضراع قَز
 

 .پَعيذگي دًذاًْا را ًگاُ مٌيذ
هحلْاي قايغ پَؾيسگي .  پَؾيسگي يه تيواضي هيىطٍتي ػفًَي اؾت وِ تا ترطية هَضؼي ػاد ٍ هيٌا ّوطاُ اؾت

. قياضّاي ؾغح رًَسُ، ؾغَح تيي زًساًي، عَق زًساى يا ًاحيِ اتهال لخِ ٍ زًساى هي تاقس
: ػالين پَؾيسگي تِ نَضت ظيط هي تاقس

  ُاي يا ؾيا ُ تغييط ضًگ هيٌاي زًساى تِ لَْ
  ؾَضاخ قسى زًساى 
  تَي تس زّاى 
  حؿاؼ تَزى يا زضز گطفتي زًساى ٌّگام ذَضزى غصاّاي ؾطز، تطـ يا قيطيي وِ تؿتِ تِ قست پَؾيسگي 

. هتفاٍت اؾت
  ُپَؾيسگي تيي زًساًي هي تَاًس تاػج گيطوطزى هَاز غصايي تيي زًساًْا ٍ يا پاضُ قسى ًد زًساى ٌّگام اؾتفاز

. قَز
 
 
 
 
 
 

  قيكِ قيطًكاًگاى
ؾال تِ زليل اؾتفازُ اظ ضٍـ ًاهٌاؾة تغصيِ وَزن ايزاز 3ؾٌسضم قيكِ قيط هكىلي اؾت وِ تطاي وَزواى ظيط 

. هي قَز

 پَسيذگي سطح جًَذُ پَسيذگي سطَح تيي دًذاًي

 پَسيذگي طَق دًذاى



ٍلتي وَزن تِ ذَاب هي ضٍز، احط تويعوٌٌسگي تعاق واّف هي ياتس ٍ اگط زض ٌّگام ذَاب قيكِ قيط يا ؾيٌِ هازض 
زض زّاى وَزن تالي تواًس، زًساًْاي رلَيي فه تاال تطاي هست عَالًي غطق زض قيط هي قًَسٍ چَى وام تؿتِ 

 .هي هاًس ٍ ظتاى ضٍي زًساًْاي پاييي ضا هي پَقاًس، هؼوَالً زض زًساًْاي رلَيي ايزاز پَؾيسگي هي ًوايس
 

 
                                

. تطاي پيكگيطي اظ ؾٌسضم قيكِ قيط ًىات شيل ضا تِ هازضاى گَقعز ًوائيس
 ّطچِ ظٍزتط هْاضت ًَقيسى تا اؾتىاى يا فٌزاى ضا تِ وَزن آهَظـ زّيس  .
  ضا تا پاضچِ ًطم، تويع يا گاظ عثك آًچِ ػٌَاى هي قَز تويع ًوائيسوَزنحسالل زٍتاض زض ضٍظ زًساًْاي  .

.  قيكِ قيط، وَزن ضا زض اؾطع ٍلت تِ زًساًپعقه اضراع زّيسًكاًگاىزضنَضت تطٍظ 
 

. تاخيز رٍيؼ دًذاًْا را ًگاُ مٌيذ
قيطي ٍ زائوي : ّط فطزي زض عي ظًسگي ذَز زٍ ؾطي زًساى زاضز

 
: دًذاًْاي ؽيزي

 هاّگي 6حسٍز :  ظهاى ضٍيف اٍليي زًساى قيطي
  ؾالگي 2 – 5/2:  ظهاى تىويل زًساًْاي قيطي 
 ( زًساى5زض ّط ًين فه ) ػسز 20:  تؼساز ول زًساًْاي قيطي 

 
: دًذاًْاي دائوي

 (ؾالگي6زًساى آؾياي اٍل زائوي يا زًساى )ؾالگي 6حسٍز :  ظهاى ضٍيف اٍليي زًساى زايوي 
  ؾالگي 13 الي 12حسٍز : (تِ رع ػمل ) ظهاى تىويل زًساًْاي زائوي
  ( زًساى8زض ّط ًين فه ) ػسز 32: (تا زضًظط گطفتي زًساًْاي ػمل) تؼساز ول زًساًْاي زائوي 
  هاُ پؽ اظ 6 تا 2هؼوَالً .  ؾالگي تِ تسضيذ زًساًْاي قيطي لك هي قًَس ٍ هي افتٌس12 تا 5/5 اظ حسٍز 

 .افتازى ّط زًساى قيطي، زًساى زائوي رايگعيي ضٍيف هي  ياتس ٍ تا پاياى ػوط زض زّاى تالي هي هاًس

 
 
 
 
 
 
 
 

 سشي دًذاًْاي دائوي سشي دًذاًْاي ضيشي 



 زض عثمِ تٌسي تاتَرِ تِ رسٍل ظيط، تطحؿة ظهاًْاي شوطقسُ زضنَضت ٍرَز تأذيط ضٍيف زًساى، وَزن ضا
. هكىل زًساًي زاضز لطاض زّيس

  
فه پاييي فه تاال زًساى قيطي 

 هاّگي 17 هاّگي 19پيف هياًي 
 هاّگي 22 هاّگي 20پيف عطفي 

 هاّگي 22 هاّگي 28ًيف  
 هاّگي 25 هاّگي 24آؾياي اٍل 
 هاّگي 37 هاّگي 25آؾياي زٍم 

 
 :عالين رٍيؼ دًذاًْا

. ًساى زضآٍضزى يه هطحلِ عثيؼي اظ ظًسگي ًَظاز اؾت ٍ زض اوخط هَاضز زضز ٍ ًاضاحتي تِ ّوطاُ ًساضزز
. ػالين زًساى زضآٍضزى تِ قطح ظيط اؾت

  لطهعي ٍ التْاب لخِ زض ًاحيِ رلَيي فه پاييي 
  ِتطرؿتگي لخِ ٍ ذاضـ زض ّويي ًاحي 
  افعايف تعاق ٍ راضي قسى آى اظ زّاى ًَظاز 
  ًاضاحتي ٍ گطيِ ظياز 
  تي ذَاتي 
  ًَِن ظزى زًساى اظ الي لخ 

ٌّگام ضٍيف . ًظط تيواضي اضظياتي وٌيس اظزضنَضت تطٍظ ػاليوي هخل تة، زل زضز، يا اؾْال ّط وَزن ضا تايس 
زًساًْا هؼوَالً احؿاؼ ذاضـ ؾثة هي قَز وَزن ّط چيعي ضا تِ زّاى ذَز ٍاضز وٌس وِ هوىي اؾت  تِ ػلت 

. آلَزگي زچاض اؾْال قَز
 

. تَرم ٍ قزهشي لثِ مَدك را ًگاُ مٌيذ
ِ ّاي لخِ ؾال  م ًكاً

  ضًگ نَضتي 
  لَام ؾفت ٍ هحىن 
   تثؼيت قىل لخِ اظ قىل ٍ عطظ لطاضگطفتي زًساًْا 
 اي ضٍي زًساى وكيسُ قَز ِ .  تيعتَزى لثِ آى تِ عَضيىِ هخل الي
 ػسم ٍرَز ّطگًَِ ًاّوَاضي يا لثِ پْي تيي زًساى ٍ لخِ، تغَضيىِ فضاي تيي زًساًْا تَؾظ لخِ پطقَز  .

 زضنَضت ضػايت ًىطزى تْساقت زّاى، لخِ تغييطضًگ تِ ؾوت لطهعي پيسا هي وٌس ٍ زچاض تَضم قسُ ٍ قىل انلي 
ِ ّاي تْساقتي، تايس وَزن ضا تِ زًساًپعقه  ذَز ضا اظ زؾت هي زّس، زضنَضت تطٍظ ايي ػالين ػالٍُ تط تَني

. اضراع زاز



    

 

 
 
 

 .تَرم صَرت مَدك را ًگاُ مٌيذ
 زضنَضت ٍرَز ّطگًَِ تَضم زض ًاحيِ نَضت، چَى احتوال اضتثاط تيي ايي تَضم ٍ پَؾيسگي زًساى ٍرَززاضز 

. زّيس تِ زًساًپعقه اضراع زض اؾطع ٍلت تطاي اضظياتي تيكتط تايس 
 

 
 

ِ تٌذي مٌيذ؟  چگًَِ مَدك را اس ًظز ٍضعيت عالهت دّاى ٍدًذاى طثق
. توام وَزواى ضا پؽ اظ اضظياتي عثمِ تٌسي وٌيس

 
ِ تٌسي هٌاؾة ضا اًتراب  ِ تٌسي همايؿِ ٍ عثم ِ ّاي شوطقسُ زض ّط ضزيف رسٍل ضًگي عثم ِ ّاي وَزن ضا تا ًكاً ًكاً

ِ تٌسي ٍرَززاضز3تطاي ٍضؼيت ؾالهت زّاى ٍ زًساى . وٌيس :  عثم
. هكىل زًساًي ًساضز- 3هكىل زًساًي زاضز - 2هكىل زًساًي قسيس - 1
 
 

سًگ صَستي . ًواي يل لثِ سالن :3-7شكل 

ٍ لثِ ّاي ماهالً تيض لثِ اص جولِ عالهتْاي 

 .هطخص مٌٌذُ سالهت لثِ ّستٌذ

5 

 لثِ هتَسم : 3-8ضنل 

مِ تا مَچنتشيي  لثِ هتَسم :3-8شكل 

تواسي، تِ ضذت دچاس خًَشيضي هي ضًَذ، اگش 

دسهاى ًطًَذ، تاعث تحليل استخَاى ٍ لقي 

 .دًذاًْا خَاٌّذ ضذ

 

  آتسِ خاسج دّاًي دس سوت ساست صَست (چپآتسِ داخل دّاًي دس سوت ساست دّاى؛  (راست. آتسِ دّاًي :3-6شكل 



: هؾنل دًذاًي ؽذيذ -1
 تَضم ياتَضم ٍ لطهعي لخِ،زًساى زضز زاضز ، يا زًساى تغَض واهل اظ زّاى تيطٍى افتازُ اؾت ،يا زضنَضتيىِ وَزن 

ِ تٌسي لطاض هي گيطز ٍ تايس( ػسز يا ؾٌسضم قيكِ قيط10تيف اظ ) پَؾيسگي زًساًْا يانَضت،  زض  زاضز ، زض ايي عثم
 . تِ زًساًپعقه اضراع زازُ قَز تيكتط  تطاي اضظياتياؾطع ٍلت وَزن ضا

. زض نَضتيىِ زًساى واهل تيطٍى افتازُ اؾت ،الساهات هطتَط تِ تيطٍى افتازى واهل زًساى ضا اًزام زّيس
.  زض نَضتيىِ وَزن زضز زاضز اؾتاهيٌَفي تزَيع وٌيس

 
: هكىل زًساًي زاضز -2

ِ اي (ػسز 10ووتط اظ )زضنَضتيىِ وَزن پَؾيسگي زًساًْا  ٍ  (ؾالگي4تؼس اظ )، تأذيط زض ضٍيف، هىيسًْاي غيطتغصي
ِ تٌسي  ضٍقْاي نحيح هؿَان ظزى ٍ لطاض هي گيطز ٍ« هكىل زًساًي زاضز»يا ؾاتمِ ضطتِ تِ زًساًْا زاضز، زض عثم

ِ ّاي تْساقت زّاى ٍ زًساى ّوچٌيي تِ هازض تَنيِ وٌيس وِ زض اٍليي فطنت تطاي  ٍزّيستِ هازض آهَظـ ضا  تَني
 .هطارؼِ وٌس  تِ زًساًپعقه اضظياتي تيكتط 

 
: هؾنل دًذاًي ًذارد -3

ِ تٌسي ٍضؼيت ؾالهت زّاى ٍ زًساى ضا ًساضز  يا زضنَضتيىِ وَزن ّيچ يه اظ ًكاًِ ّاي شوطقسُ زض رسٍل عثم
ِ تٌسي  تاض هؿَان هيعًس يا ٍالسيي زض هؿَان ظزى تطاي وَزن ّوىاضي ًويىٌٌس2ووتط اظ  هكىل زًساًي »، زض  عثم

ِ ّاي تْساقت زّاى ٍ زًساى ضا آهَظـ زازُ ٍ«ًساضز  اگط ووتط اظ زٍ تاض لطاض هي گيطز تِ هازض ايي وَزن تَني
هؿَان هيعًس يا ٍالسيي زض هؿَان ظزى تطاي وَزن ّوىاضي ًويىٌس ، ضٍقْاي نحيح هؿَان ظزى ضا تِ هازض 

  .آهَظـ زّيس،زض غيط ايٌهَضت هازض ضا تكَيك وٌيس وِ زض هطالثتْاي تؼسي هطارؼِ وٌس

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 21فصل 
هؾاٍرُ تا هادر در هَرد تْذاؽت دّاى ٍ دًذاى 

 
: رٍؽْاي صحيح هغَاك سدى

: تويع ًگاُ زاقتي لخِ تطاي ّط گطٍُ ؾٌي تِ قطح شيل اؾت ضٍقْاي نحيح هؿَان ظزى  ٍ
: تويش مزدى لثِ ٍ دًذاًْاي مَدك ؽيزخَار

ِ ّا حتي لثل اظ ضٍيف زًساًْا اّويت تؿياض زاضز ِ ّا ٍ زًساًْاي وَزن تِ ايي . تويعوطزى لخ ًحَُ تويعًوَزى لخ
 :نَضت اؾت 

  ضاحتتطيي ضاُ رْت تويعوطزى لخِ ٍ زًساًْاي ًَظاز ايي اؾت وِ وَزن ضا زضحاليىِ ؾطـ تِ ؾوت تسى قوا
. ٍ پاّايف اظ قوا زٍض تاقس زض آغَـ ذَز ترَاتاًيس

  تطاي تاظوطزى زّاى وَزن تْتط اؾت اًگكت ؾثاتِ ذَز ضا تِ گًَِ ًَظاز تِ آّؿتگي فكاض زّيس تا فه
.  پاييي تاظقَز

  يه تىِ گاظ تويع ضا زٍض اًگكت ؾثاتِ پيچيسُ ٍ لخِ تاال ٍ پاييي ضا تِ آّؿتگي تويع ًوائيس يا زضنَضت
زؾتطؾي تِ هؿَان اًگكتي آًطا ضٍي اًگكت اقاضُ لطاض زّيس ٍ تِ آضاهي ٍ تا حطوات هالين زّاى وَزن 

. ضا تويع وٌيس
 فكاض تِ اًساظُ وافي ٍاضز وٌيس تا پالن هيىطٍتي تطزاقتِ قَز. 

 ِضٍي ًاحيِ ) هاعاص لثِهي تَاى اظ آى تطاي  (5-3قىل )هغَاك اًگؾتي ّوچٌيي زض نَضت زؾتطؾي ت
تا حطوات هالين چطذكي اؾتفازُ ًوَز وِ اظ زضز ٍ ًاضاحتي وَزن  (اي وِ زًساى زض حال ضٍيف يافتي اؾت

 (.5-4قىل )هي واّس
  ِزليمِ تيكتط عَل 2ايٌىاضضا زٍتاضزضضٍظتؼساظاٍليي ٍآذطيي ٍػسُ غصايي اًزام زّيس وِ ضٍي ّن ضفت

.ًوي وكس

 

                                                                    

 اص  ٍسيلِ ايست سادُ ٍ هؤثش جْت مول تِ سعايت تْذاضت دّاى ٍ دًذاى ٍ هاساط لثِ دس ٌّگام سٍيص دًذاًْا مِمسواك انگشتي-  

:  عثاستٌذ اصمزاياي مسواك انگشتيتشخي .  قاتل استفادُ هي تاضذ سالگي3صهاى تَلذ تا سي 

 .  ٍ قاتل فشيض مشدى ًيض هي تاضذاستشيل ضذُدس آب جَش، .      - پس اص استفادُ تا هايع ظشفطَيي قاتل ضستطَ است- 

 .اص حجن موي تشخَسداس تَدُ ٍ تشاحتي قاتل حول هي تاضذ- 

.   قاتل استفادُ هي تاضذ ٍ پس اص آى تايذ تعَيض گشدد ها4ُ تا 3الصم تِ رمش است مِ هسَاك اًگطتي تشاي هذت 

  .تويض ًگاُ داضتي لثِ ًَصاد تا گاص هشطَب :5-2شكل 



 

 
 

 
 

  ُعال2 تا 1هغَاك سدى تزاي مَدك 
زض ايي ضٍـ هؿَان تِ عَض افمي تغَض . تْتطيي ضٍـ هؿَان ظزى تطاي وَزواى ايي گطٍُ ؾٌي، ضٍـ افمي اؾت

رساگاًِ تط ضٍي ؾغَح زاذلي ٍ ذاضري ٍ رًَسُ زًساًْا گصاضزُ قسُ ٍ تا حطوت هالكي، تِ رلَ ٍ ػمة حطوت 
ؾالگي اؾتفازُ اظ 2زازُ هي قَز تَنيِ هي قَز وِ زض ايي زٍضاى وَزن حتواً تا هؿَان آقٌا قَز زض حسٍز 

اگط وَزن لازض تِ ًگْساضي ذويطزًساى زض زّاى اؾت، تطاي ّطتاض هؿَان وطزى . ذويطزًساى ضا هي تَاى قطٍع ًوَز
تٌْا تِ اًساظُ يه ًرَز ذويطزًساى اؾتفازُ قَز، زضغيط ايٌهَضت تْتط اؾت هؿَان ظزى تسٍى ذويطزًساى اًزام 

. گيطز
 

  ُعال 5 تا  3اى هغَاك سدى تزاي مَدك
ٍالسيي احؿاؼ هي وٌٌس فطظًساًكاى زض ايي هحسٍزُ ؾٌي هْاضتْاي الظم ضا تطاي تويع ًوَزى زًساًْايكاى تِ زؾت 

ُ اًس، زضنَضتيىِ ًمف انلي ضػايت تْساقت زّاى ٍ زًساى ايي وَزواى تِ ػْسُ ٍالسيي اؾت ايي ؾٌيي هؼوَالً . آٍضز
اؾتفازُ اظ ًد زًساى تطاي ًَاحي تيي زًساًي تا تواؼ ًعزيه ضطٍضي . ظهاى قطٍع اؾتفازُ اظ ًد زًساى هي تاقس

. الثتِ زض زٍضُ زًساًْاي قيطي، ًد زًساى تٌْا تطاي زًساًْاي ذلفي تَنيِ هي قَز. اؾت
ًحَُ نحيح تطاي تويعوطزى زًساًْاي وَزن تِ ايي نَضت اؾت وِ ٍالس وَزن پكت ؾط وَزن زضحالي لطاض 

وَزن زض ايي حالت ؾط ذَز ضا تِ ؾوت ػمة هي تطز ٍ تِ تاظٍي چپ . هي گيطز وِ ّط زٍ تِ يه رْت ًگاُ هي وٌٌس
. پسض يا هازض تىيِ هي وٌس

 .ًحَُ استفادُ اص هسَاك اًگطتي تشاي ًَصاد: :5-4شكل

هسَاك اًگطتي ٍسيلِ ايست جْت مول تِ سعايت : :5-3شكل

 تْذاضت دّاى ٍ دًذاى ًَصاداى



. زض ايي ظهاى گًَِ وَزن تا ّواى زؾت وٌاض ظزُ قسُ ٍ اظ زؾت زيگط تطاي هؿَان ظزى زًساًْا اؾتفازُ هي قَز
تطاي ايي واض تايس هؿَان تا هاليوت ٍ تِ آضاهي ضٍي ؾغح زاذلي، ذاضري ٍ رًَسُ زًساًْا تِ عَض افمي تِ حطوت 

 .ايي هَلؼيت تطاي اؾتفازُ اظ ًد زًساى ًيع واضآيي زاضز. زضآيس
 

 
تؿياضي اظ ٍالسيي تطاي هؿَان ظزى زًساًْاي فطظًسقاى، زضهماتل ٍي لطاض هي گيطًس وِ تاػج اضغطاب وَزن قسُ 

. تٌاتطايي تايس ٍالسيي ضا اظ ايي ضٍـ هٌغ ًوَز. ٍ ؾط اٍ ًيع تسٍى حوايت هي هاًس
. ضزًساى، هي تَاى اظ ذويطزًساى حاٍي فلَضايس اؾتفازُ ًوَزيزضايي زٍضُ ؾٌي تِ قطط لَضت ًسازى ذن

تلىِ تايس تا آهَظـ ٍ تكَيك هساٍم وَزن . تِ ّيچ ٍرِ تطاي هؿَان وطزى زًساى وَزن اظ ذكًَت اؾتفازُ ًىٌيس
رْت . تطاي آهَظـ وَزواى تْتط اؾت ٍالسيي زضحضَض فطظًساًكاى زًساًْاي ذَز ضا هؿَان تعًٌس. ضا ضاضي ًوَز

 .اعويٌاى اظ فطاگيطي نحيح وَزن هي تَاى زض پاياى اظ وَزن ذَاؾت زضحضَض ٍالس هؿَان تعًس
 

ُ عال 8 تا 6هغَاك سدى تزاي مَدك 
: ضٍـ نحيح ايٌىاض تِ ايي نَضت اؾت وِ. وَزن زض ايي ؾي هي تَاًس ذَزـ هؿَان تعًس

هؿَان وطزى اظ لؿوت ػمة يه ؾوت زّاى قطٍع ٍ تِ تطتية ؾغَح . زًساًْاي تاال ٍپاييي رساگاًِ هؿَان قًَس
 45ٌّگام هؿَان وطزى تايس هَّاي هؿَان تا ظاٍيِ . زاذلي، ذاضري ٍ رًَسُ وليِ زًساًْا هؿَان ظزُ هي قَز

  .زضرِ ًؿثت تِ هحَض عَلي زًساى زض هحل اتهال لخِ ٍ زًساى لطاض گيطز

 
            

زض هحل تايس نَضت گيطز ٍ  (حطوات ؾطيغ ٍ وَتاُ)تؼس اظ لطاضزازى هؿَان ضٍي زًساى ٍ لخِ، اتتسا حطوت لطظقي 
ايي حطوت تايس . ؾپؽ تا حطوت هچ زؾت هَّاي هؿَان ضٍي ؾغح زًساى تِ عطف ؾغَح رًَسُ چطذاًيسُ قَز

 .تاض تطاي ّط زًساى اًزام گيطز20 تا 15حسٍز 
 

 هسَاك سا تايذ طَسي  :4-7شكل 

سٍي دًذاى ٍ لثِ قشاس داد مِ تا صاٍيِ 

 دسجِ ًسثت تِ هحَس طَلي دًذاى 45

  .ٍ تِ سوت لثِ تاضذ

جْت آهَصش ًحَُ هسَاك صدى تِ مَدك، ٍالذ پطت سش مَدك ٍ ّن جْت تا اٍ اقذام تِ هسَاك صدى تشاي اٍ  : 5-11شكل 

 .ايي ماس تا مٌاس صدى لة تَسط اًگطت يل دست ٍ هسَاك صدى تَسط دست ديگش اًجام هي گشدد. هي مٌذ



 
 
 

تطاي ؾغَح زاذلي زًساًْاي رلَ، هؿَان ضا تايس تِ نَضت ػوَزي تط ضٍي ؾغح زاذلي زًساًْا لطاض زاز ٍ تا 
 .حطوات تاال ٍ پاييي ايي ؾغَح ضا تويع ًوَز

 
 
 
 

 
 

تا عوَدي گشفتي هسَاك ٍ تاال ٍ پاييي تشدى آى سطح داخلي دًذاًْاي جلَي فل تاال ٍ پاييي سا  :4-9شكل 

 .هسَاك هي مٌين

 .دًذاًْاي فل تاال سا تا حشمت هسَاك تِ سوت پاييي تويض هي مٌين

  سٍش هسَاك صدى فل تاال ٍ پاييي:4-8شكل 

 .دًذاًْاي فل پاييي  سا تا حشمت هسَاك تِ سوت تاال تويض هي مٌين



تطاي هؿَان وطزى ؾغح رًَسُ، هَّاي هؿَان ضا زض تواؼ تا ؾغَح رًَسُ لطاضزازُ ٍ ووي فكاض زّيس تا هَّاي 
هؿَان تِ ذَتي تِ زاذل قياضّاي ؾغح رًَسُ ٍاضز قَز، ؾپؽ چٌستاض هؿَان ضا تِ رلَ ٍ ػمة تىكيس تا تِ 

 .ذَتي ايي ًاحيِ تويع گطزز
 

 
  

اقذاهات السم جْت تيزٍى افتادى ماهل دًذاى اس دّاى 
 

  واهل اظ زّاى تيطٍى تيفتس ٍالسيي هي تَاًٌس تاد زًساى ضا ًگِ زاقتِ ٍ ضيكِ ضا ظيط فكاض زائوي اگط زًساى
زض ايي حالت تِ ّيچ ٍرِ زًساى ًثايس تا پاضچِ يا زؾت پان . قسُ تگيطًس هالين آب يا آب رَقيسُ ؾطز

قسُ ز ؾپؽ تايس زًساى ضا زض يه هحيظ هطعَب هخل ؾطم قؿتكَي ًوىي، قيط، آب رَقيسُ ؾط. قَز
 الظم تِ .تِ زًساًپعقه اضراع قَز (زض حسالل ظهاى هوىي)يا ظيط ظتاى فطز لطاض گيطز ٍ تالفانلِ  ٍ

 .شوطاؾت زًساى قيطي تِ ّيچ ػٌَاى ًثايسزٍتاضُ تِ هحل تطگطزاًسُ قَز
  ٍزٍضُ زضنَضتيىِ نسهِ زض هحيغي آلَزُ اتفاق افتازُ تاقس هخل ظهيي هسضؾِ يا ضٍي ذان

 .تايس يه ًَتت ٍاوؿي وعاظ تِ تيواض تعضيك قَز، ؾپؽ اضراع قَزٍاوؿيٌاؾيَى واهل ًثاقس 
 
 

تَصيِ ّاي تْذاؽت دّاى ٍ دًذاى جْت آهَسػ ٍالذيي 
قطزُ آّي 

  زض نَضت اؾتفازُ اظ لغطُ آّي ،تطاي رلَگيطي اظ تغييط ضًگ زًساًْا،لغطُ آّي ضا زض ػمة زّاى وَزن
 .تچىاًيس ٍ پؽ اظ زازى  لغطُ،تِ ًَظازاى قيط ذَاض قيط ٍ تِ وَزواى تعضگتط آب تسّيس

 
 
 

 .سطح جًَذُ دًذاًْاي فل تاال ٍ پاييي سا تا عقة ٍ جلَ تشدى هسَاك تويض هي مٌين :4-10شكل



راّْاي پيؾگيزي اس پَعيذگي 
: ضاّْاي پيكگيطي اظ پَؾيسگي وِ هي تَاى تِ هازض آهَظـ زاز تِ قطح ظيط اؾت

: هغَاك سدى
زضؾت هؿَان وطزى ٍلتي . ّسف انلي اظ هؿَان ظزى پان ًوَزى پالن هيىطٍتي اظ ضٍي زًساًْا ٍ لخِ هي تاقس

اؾت وِ توام ؾغَح زًساًْا ٍ لخِ تِ ذَتي اظ پالن هيىطٍتي پان گطزز، تٌاتطايي تْتط اؾت ايٌىاض زض فطنت هٌاؾة 
ُ آل . ٍ تا ظهاى وافي تا آضاهف نَضت پصيطز، چطا وِ ويفيت هؿَان وطزى تْتط اظ تؼساز زفؼات آى هي تاقس الثتِ ايس

ٍلي اگط ًكس زض زٍ ظهاى  آى اؾت وِ تؼس اظ ّطتاض ههطف هَاز غصايي ٍ تَيػُ هَاز لٌسي زًساًْا هؿَان قَز،
: هؿَان وطزى زًساًْا حتواً تايس نَضت گيطز

  قثْا لثل اظ ذَاب 
  ًِنثحْا تؼس اظ نثحا 
  زليمِ هي تاقس4 حسالل ظهاى تطاي هؿَان ظزى .

 
 : ًخ دًذاى

ؾغَح تيي زًساًي تِ ّيچ ٍرِ تا اؾتفازُ اظ هؿَان تويع ًوي قًَس ٍ تٌْا تِ ووه ًد زًساى هي تَاى ايي ؾغَح ضا 
ؾالگي آغاظ هي قَز ٍ زض زٍضُ زًساًي قيطي تٌْا زضنَضت زاقتي تواؼ 6اؾتفازُ اظ ًد زًساى اظ ؾي . تويع وطز

 .تيي زًساًْاي ذلفي اؾتفازُ اظ آى العاهي اؾت
 

  :رٍػ اعتفادُ اس ًخ دًذاى
  ؾاًتي هتط اظ ًد زًساى ضا تثطيس ٍ زٍ عطف ًري ضا وِ تطيسُ ايس زض ّط زٍ زؾت تِ زٍض 45 تا 30حسٍز 

 .اًگكت ٍؾظ يا اًگكتطي تپيچيس

 

 
 

 تِ ايي تطتية اًگكت .ؾِ اًگكت آذط ضا تثٌسيس ٍ زٍ زؾت ضا اظ ّن زٍض وٌيس تا ًد هحىن وكيسُ قَز
 .ًكاًِ ٍ قؿت ّط زؾت آظاز هيواًس

 
 
 

 

  ؾاًتي هتط ضا تيي اًگكتاى قؿت ٍ اقاضُ زؾتْا ًگْساضيس5/2تا2لغؼِ اي اظ ًد تِ عَل . 

 

 تا تستي سِ :4-12شكل 

اًگطت آخش، اًگطت ًطاًِ ٍ 

ضست دٍ دست آصاد هاًذُ ٍ 

قذست هاًَس تااليي تِ ضوا 

 . هي دّذ

جْت ًخ مطيذى  :4-11شكل 

 ساًتيوتش 45 تا 30دًذاًْا، حذاقل 

 .ًخ جذا مٌيذ



 
 

  تطاي ٍاضز وطزى ًد تيي زًساًْاي فه پاييي اظ زٍ اًگكت اقاضُ ٍ تيي زًساًْاي فه تاال اظ زٍ اًگكت
 .قؿت يا يه قؿت ٍ يه اقاضُ اؾتفازُ وٌيس

 ًد ضا تا حطوتي قثيِ اضُ وكيسى تِ آضاهي تِ فضاي تيي زًساًْا ٍاضز وٌيس. 

 

 
  پؽ اظ ايٌىِ ًد ضا ٍاضز فضاي تيي زًساًي وطزيس اتتسا ًد ضا تِ ؾغح وٌاضي زًساى رلَيي تىيِ زازُ ٍ تا

 .هاليوت تِ ظيط لخِ تطزُ ٍ آى ضا تِ زيَاضُ زًساى چؿثاًسُ ٍ چٌس تاضتِ عطف تاال ٍ پاييي حطوت زّيس

 

  
 
 

 : فلَرايذ
ايي هازُ هؼوَالً اظ ضاُ . فلَضايس يه هازُ عثيؼي اؾت وِ تاػج افعايف هماٍهت زًساًْا زض تطاتط پَؾيسگي هي قَز
.  تِ تسى اًؿاى هي ضؾس…آب آقاهيسًي ٍ ووتط اظ آى تا غصاّاي زضيايي هخل هاّي ٍ هيگَ، چاي، تؼضي هيَُ ّا ٍ 

حساوخط فَايس فلَضايس تٌْا ظهاًي حانل هي گطزز وِ .  هي تاقسppm 2/1 -7/0هيعاى هٌاؾة فلَضايس آب آقاهيسًي 
هخل فلَضايستطاپي، ههطف زّاًكَيِ، آب فلَضايسزاض، ذويطزًساى حاٍي )فلَضايس هَضز ًياظ تسى اظ ضاّْاي هرتلف 

. تأهيي گطزز (…فلَضايس ٍ لطل ٍ 
 

: (فيؾَرعيالًت)هغذٍد مزدى ؽيارّاي دًذاًي تَعط هَاد ؽيارپَػ 
قياضّا ٍ فطٍضفتگيْاي ػويك ؾغح رًَسُ، وِ تا هَّاي هؿَان لاتل تويعوطزى ًيؿتٌس رعٍ هٌاعك هؿتؼس آغاظ 

ُ اًس رْت رلَگيطي اظ تزوغ هَاز غصايي زض ايي ًَاحي ٍ هتؼالة آى رلَگيطي اظ . پَؾيسگي ّاي زًساًي قٌاذتِ قس
ايي قياضّا ضا پطوطزُ ٍ هؿسٍز هي وٌس وِ  (فيكَضؾيالًت)پَؾيسگي، زًساًپعقه تا هَاز هرهَل قياضپَـ 

ًخ سا تِ مٌاسُ يني اص دًذاًْا  :4-15شكل 

تنيِ دادُ ٍ تِ صيش لثِ لثِ تثشيذ ٍ سپس تِ 

ديَاسُ دًذاى مٌاسي تچسثاًيذ ٍ چٌذ تاس تِ 

هَاظة تاضيذ . طشف تاال ٍ پاييي حشمت دّيذ

  .فطاسي تِ لثِ تَسط ًخ ٍاسد ًطَد

هشحلِ تعذ ايي  :4-14شكل 

است مِ ًخ تِ آساهي تا 

حشمتي ضثيِ اسُ مطيذى تِ 

  .فضاي تيي دًذاًْا ٍاسد ضَد

 طَل ًخي مِ تيي :4-13شكل 

اًگطتاى دست آصاد تاقي هي هاًذ، 

 ساًتيوتش 5/2 تا 2مافي است 

  .طَل داضتِ تاضذ



تاػج هي قَز هَاز غصايي زيگط زض ايي ًَاحي تزوغ ًىٌٌس تا ايي ضٍـ ضاحت ٍ ون ّعيٌِ احتوال پَؾيسگي زًساًْا 
. تؿياض واّف هي ياتس

 
 

 سالگي تذٍى 6 دًذاى :4 -25شكل

ضياسپَش )فيطَس سيالًت( مِ دسصّاي 

هستعذ پَسيذگي داسد)ت َيش سوت 

ساست(.    ضياسّاي دًذاى تَسط 

ضياسپَش پَضاًذُ ضذُ است ٍ 

دستشسي تضاق ٍ هَاد  زايي تِ ضياسّا 

   شور س النت  قطع ضذُ است)ت َيش سوت چ (.

 
 
 

ِ اي جْت پيؾگيزي اس پَعيذگي ؽاهل هَارد سيز هي تاؽذ ِ ّاي تغذي  :تَصي
  تِ ػلت تحطيه غسز تعالي ٍووه تِ  (…هاًٌس ؾية، َّيذ، وطفؽ، ) ذَضزى غصاّاي ؾفت ٍ حاٍي فيثط

. پان قسى هَاز غصايي اظ ؾغح زًساًْا تطاي وَزن هفيس اؾت
 قيطيٌي ّاي چؿثٌسُ ضا اظ ضغين غصايي وَزن حصف وٌيس  .

 
 

: دًذاًْاي ؽيزي حفظ اّويت 
  زًساًْاي قيطي فضاي الظم ٍ هحيظ هٌاؾثي ضا تطاي ضٍيف زًساًْاي زائوي فطاّن وطزُ ٍ تِ ػٌَاى

تٌاتطايي اگط ظٍزتط اظ زؾت تطًٍس ؾثة . ضاٌّوايي رْت ضٍيف نحيح زًساًْاي زايوي هحؿَب هي قًَس
راتزايي ٍ ًاهطتة قسى زًساًْاي زائوي تِ زليل ووثَز فضا ذَاٌّس قس وِ زضهاى آى ّعيٌِ گعافي ضا تِ 

ُ ّا تحويل ذَاّس وطز ّوچٌيي زضنَضتيىِ زًساًْاي قيطي تيف اظظهاى الظم زض زّاى تالي تواًٌس . ذاًَاز
. تاػج تطٍظ هكىالت ضٍيف زًساًْاي زائوي هي گطزًس

  ووه تِ ضقس ٍ تىاهل نَضت زضنَضتيىِ زًساًْاي قيطي ظٍز وكيسُ قًَس، ضقس فىي تِ زضؾتي اًزام 
. ًرَاّس قس

 وَزن زضحال ضقس تِ تغصيِ هٌاؾة ًياظ زاضز ٍ تغصيِ هٌاؾة تا زًساًْاي :  اّويت زض رَيسى ٍ ّضن غصا
. پَؾيسُ زچاض اقىال قسُ ٍ ؾالهت وَزن ضا تِ ذغط هي اًساظز

 تٌاتطايي اظ لحاػ ضفتاضي وَزن ضاحتتط تا وَزواى زيگط اضتثاط :  اّويت زض تىلن ٍ تياى نحيح حطٍف
. تطلطاض هي وٌس

آؾيثْايي وِ تِ زًساًْاي لساهي قيطي ٍاضز هي قَز، هوىي اؾت ؾثة ػفًَي قسى آًْا قسُ ٍ تاػج تغييطاتي زض 
زًساًْاي زائوي گطزز اظ رولِ تغييط ضًگ، ًمم زض قىل ٍ وذ قسى رَاًِ زًساًْاي زائوي ظيطيي؛ الظم تِ شوط اؾت 

 .وِ پَؾيسگي زًساى قيطي ًيع هي تَاًس هَرة آؾية تِ رَاًِ زًساًْاي زائوي ظيطيي ذَز گطزز
 


