
 :مقدمه 

تًاومىدی جامعٍ دارد ،سالمت محًر تًسعٍ  سالمت اوساوُا ي در وتیجٍ سالمت جامعٍ وقص مؤثزی در تًسعٍ ي 

مُمتزیه مسالٍ در ایه راستا آگاَی ي . آن تا ثیز می پذیزد  است ي سطح سالمتی جامعٍ ویش اس تًسعٍ یافتگی

 مگز بٍ کمک بُزٌ گیزی اس ريضُای جدید آمًسضی ي اوجامي ایه امز میسز ومی گزدد  ضىاخت کامل افزاد می باضد

 . پژيَطُای السم يمتعدد

 هززم زر سهیٌِ تْساضت زّاى ٍزًساى اس عزیك آهَسش رٍضْای غحیح تْساضت ٍ پیطگیزی ، ػوَم  تا ارتماء سغح آگاّی  

سالهت زّاى ٍزًساى تغییز زازُ ٍ تا ایي  اٍرلة هطاروت آًْا هیتَاى ًگزش ٍ رفتار ٍ ػولىزز آًاى را زر راتغِ ب  فزٌّگ ساسی

ًْایت ایزاز الگَّای غحیح رفتارّای تْساضتی هی تَاًین لسم هؤحزی زر تا هیي  افشایص آگاّی ، تغییز ًگزش ّا ،تاٍرّا ٍ زر

 . راهؼِ تز زارین سالهتی

ایي هسالِ .ى افزاز راهؼِ ضایغ است چطوگیزی زر تی هغالؼات ٍ تحمیمات اًزام گزفتِ ًطاى هی زّس وِ پَسیسگی زًساى تغَر 

تزًا هِ  پَسیسگی زًساى تِ ػٌَاى یىی اس اٍلَیتْای تْساضتی زرهاًی راهؼِ اهزٍس تَزُ ٍ تِ تیاًگز ایي هْن است وِ ٍرَز هطىل

 .ریشی زلیك آهَسضی ٍ تْساضتی زرسهیٌِ پیطگیزی ًیاس زارز

 : دَان ي ساختمان دودان                                                               

 : ًمص زّاى -  

اغلی را تِ ػْسُ زارز ٍ  ال سیازی چَى غحثت وززى ، ذٌسیسى ، چطیسى ، گاس گزفتي ،رَیسى ٍتلؼیسى غذا ًمصاػن زّاى زر

هٌتْی هی ضَز ، اٍلیي لسم زر ػول گَارش غذا ، ذزز وززى ٍ  اٍلیي لسوت زستگاُ گَارش است وِ اس لثْا ضزٍع ٍ تِ حلك

زًساًْای ) هی تاضس ،زًساًْا ّز یه تا ضىل ٍیژُ ذَز تِ اػوال تزیسىٍظیفِ آ ى تِ ػْسُ زًساًْا  رَیسى هَاز غذائی است وِ

 . تِ ػول رَیسى غذا ووه هی وٌٌس ٍ ًْایتاّ( زًساًْای آسیا)،ًزم ٍلِ وززى (زًساًْای ًیص)، پارُ وززى (پیص 

 . غذا ًمص هْوی زارًس اگز غذا ذَب رَیسُ ًطَز ّضن آى هطىل هیطَز زًساًْا زر ػول رَیسى

 : ًَع زًساى زر هی آٍرز ًساى زر سًسگی ذَز زٍّز ا** 

 زًساى ضیزی -1 

 زایوی زًساى -2

 : زًساًْای ضیزی* 

ػسز  20عَل هی وطس تؼساز زًساًْای ضیزی   سالگی 5/2ضزٍع هی ضَز ٍ تا حسٍز   هاّگی 6اس  رٍیص زًساًْای ضیزی هؼوَال

ٍلی اگز تیطتز .عثیؼی است ٍ ًثایس ًگزاى ضس  هاّگی ضزٍع ضَز 6رٍیص زًساًْای ضیزی چٌس هاُ سٍزتز یا زیزتز اس   اگز. است 

 .زازُ ضَز هاُ ػمة تیفتس تایس ارراع فَری 9اس 

 :زًساًْای زایوی* 

هاُ عَل هی  6تا  2وِ هی افتس  ر زًساى ضیزیُ. ٍ هی افتٌس   سالگی تِ تسریذ زًساًْای ضیزی لك هی ضًَس 12تا   5/5 اس حسٍز

 . ػسز است  32زایوی  تؼساز زًساًْای.وطس تا رای آى زًساى زایوی زر تیایس 

 : پًسیدگی دودان   

  زّاى زر سغح پَسیسگی زًساى تا فؼالیت هیىزٍتْای زاذل.اغغالح ػاهیاًِ وزم ذَرزگی زًساى گَیٌس  پَسیسگی زًساى را زر

 . ضزٍع هی ضَزذارری زًساى 

 :پَسیسُ یه یا چٌس ػالهت سیز را زارا هی تا ضس ّز زًساى

 رًگ زًساى اس سفیس تِ لَُْ ای یا سیاُ تغییز-

 زر هحل پَسیسگی سَراخ ضسى زًساى-

ذَرزى غذاّای گزم ٍ سزز ٍتزش یا ضیزیي ٍیا ٍلتی وِ زًساًْا را رٍی ّن فطار  حساس تَزى یا زرز گزفتي زًساى زر هَلغ-

 زّین هی

 .تَی تس زّاى-



 : علت پًسیدگی دودان  

حتی تؼضی اس ایي .تیطتز هیىزٍتْای زاذل زّاى تی ذغز ّستٌس  . تِ عَر عثیؼی غس ّا ًَع هیىزٍب زر زّاى ٍرَز زارز

یِ ًزم تیزًگ ال ٍلتی اس زًساًْا تِ ذَتی هزالثت ًطَز ایي هیىزٍتْا تا هَاز هَرَز زر تشاق. هی وٌٌس  تِ ّضن غذا ووه  هیىزٍتْا

ایي الیِ را پالن هیىزٍتی هی گَیٌس .ضستِ ًوی ضَز  ٍچسیٌسُ ای تطىیل هی زٌّس وِ تز رٍی زًساًْا هی چسثس ٍتا آب ذالی

ضسُ  ایي اسیس تَلیس.لٌسی غذاّا تغذیِ هی وٌٌس ٍ زر رزیاى ایي وار اسیس تَلیس هی ضَز  تاوتزیْای هَرَز زر پالن اس هَاز.

 . حل هی وٌس ٍپَسیسگی ایزاز هی گزززهیٌای زًساى را 

 : لثٍ يبیماریُای آن    

.   لثِ لخِ هؼوَالتیش است ٍهخل الیِ ای رٍی زًساى وطیسُ ضسُ است لخِ سالن غَرتی رًگ است ٍواهال تِ استرَاى فه هی چسثس

پز ذَى لزهش ٍهتَرم  یواری اٍل لخِزر آغاس ب.ٍزًساى رػایت ًطَز تافت ًگْسارًسُ لخِ زچار تیواری هی ضَز  اگز تْساضت زّاى

ٍذَز تِ ذَز   ًطیٌی هی وٌس تِ تسریذ زًساى لك هیطَز ذَرزُ ضسُ ٍلخِ ػمة  سپس تا پیطزفت تیواری استرَاى فه  هیطَز

اًی رزم زًس تِ الیِ سرز یا لَُْ ای وِ تِ آى  پالن هیىزٍتی رٍی زًساى تِ هست عَالًی ٍتثسیل آى هاًسى  ػلت تیواری.هی افتس 

 .گَیٌس هیثاضس

 : درست مسًاک کزدن دوداوُا ياستفادٌ اس وخ دودان ريش   

 : اًتراب یه هسَان ذَب: اٍل

 . ضسُ تَز هَّای آى اس ًایلَى ًزم زرست -

 هَّای آى هزتة ٍهٌظن تاضس- 

 : ذویز زًساى:-زٍم 

 تزاق ضسى زًساًْا هی ضَز لسرت پان وٌٌسگی وِ تاػج

 ٍ ىذَضثَ ٍذَش عؼن وززى زّا -

 .  زاضتي فلَرایس افشایص هماٍهت زًساًْا زر تزاتز پَسیسگی تِ زلیل- 

تایس حتی تا آب   اًزام گیزز تلىِ اگز ذویز زًساى زر زستزس ًثاضس حتوا تا ذویز زًساى  السم ًیست هسَان وززى: ًىتِ هْن* 

زرست ًیست ٍ  ر پَزرّا تزای هسَان وززىتَرِ زاضتِ تاضیس وِ استفازُ اس ًوه ذطه رَش ضیزیي یا سای . ذالی هسَان وزز

ًػف لاضك چای ذَری زر یه لیَاى )0رلیك ضسُ  تاػج ساییسگی هیٌای زًساى ٍ ذزاضیسگی لخِ هی ضَز ٍلی استفازُ اس اب ًوه

 . اضىالی ًسارز(آب رَضیسُ سزز ضسُ 

 هسَان وززى زرست:سَم 

. ر را رٍی آى لزار زّیس هسَان را تا آب ذیس وٌیس ٍتِ اًساسُ یه ًرَز اس ذوی   -1

تِ عَریىِ ًػف هَّای هسَان   سغح ذارری زًساًْا لزار زّیس رٍی(زررِ  45تا ساٍیِ )هَّای هسَان را تِ عَر هایل   -2

 . تار سؼی وٌیس هسَان رٍی زٍ زًساى را تِ عَر واهل تپَضاًس زر ّز.رٍی لخِ لزار گیزز 

تار  15تا  10ٍلخِ فطار زّیس ٍ ایس تا زلت ٍهالیوت تِ زاذل فضاّای تیي زًساًْا ّواًغَر وِ رٍی زٍ زًساى گذاضتِ هسَان را-3

 . تِ سوت سغح رًَسُ تىطیس

 . زّیس توام زًساًْای آى فه اًزام  را تزای سغحْای ذارری ٍ زاذلی  ایي وار-4

ٍتا حزوات تاال ٍپاییي ایي سغحْا را غَرت ػوَزی تز رٍی زًساًْا لزار زّیس  تزای سغحْای زاذلی زًساًْای رلَ هسَان را تِ-5

 . تویش وٌیس

زًساًْا ووی فطار زّیس تا هَّای هسَان تِ ذَتی تِ زاذل ضیار ّای  تزای سغحْای رًَسُ هسَان را زر رٍی سغح رًَسُ-6

 ضَز تا سغح رًَسُ تِ ذَتی تویش  هسَان را تِ رلَ ٍػمة تىطیس  تؼس چٌس تار . سغح رًَسُ ٍارز ضَز

روغ هی ضَز تْتز است ّز چٌس رٍس یىثار رٍی ستاى را ّن تا هسَان  زُ ّای هَاز غذایی ٍهیىزٍتْا رٍی سغح ستاىچَى ذز -7

هْوی تزای اس تیي  تویش وززى ستاى ًمص.)تىطیس   لزار زّیس ٍتِ عزف رلَ  ایي وار هسَان را زر ػمة ستاى تزای.  تویش وٌیس

 ). تس زّاى زارز  تززى تَی

 .وززى زًساًْا ٍستاى زّاى را چٌس تار تا آب تطَییس هسَان پس اس -8



 . رایی زٍر اس آلَزگی ًگْساری وٌیس ٍلتی هسَان وززى زًساًْا توام ضس هسَان را ذَب تا آ ب تطَییس ٍزر -9

رضس  ّیچَلت هسَان ذیس را زر رؼثِ سز تستِ ًگذاریس چَى َّای زاذل رؼثِ زم هی وٌس ٍ تاػج تَرِ زاضتِ تاضیس وِ

 . وزٍتْا هی ضَزهی

 : استفادٌ اس وخ دودان   

ًد زًساى ، ًد .ایي وار تایس اس ًد زًساى استفازُ ضَز  تزای.تا هسَان وززى ًوی تَاى سغحْای تیي زًساًی را تِ ذَتی تویش وزز 

سغحْای تیي  ًد زًساىلثل اس هسَان وززى زًساًْا تایس تا استفازُ اس .ًایلَى ساذتِ ضسُ است  هرػَغی است وِ ا س اتزیطن یا

 : زًساًی را تویش وزز تزای استفازُ اس ًد زًساى تایس

 . لثل اس استفازُ اس ًد ، زستْا را تاآب ٍ غاتَى ذَب تطَییس-1

 . ساًتیوتز اس ًد زًساى را تثزیس 35حسٍز -2

 . اًگطت ٍسظ تپیچیس زٍ عزف ًری را وِ تزیسُ ایس ،زر ّز زٍ زست ، تِ زٍر-3

 تِ ایي تزتیة اًگطت ًطاًِ ٍضست ّز زست.را اس ّن زٍر وٌیس تا ًد هحىن وطیسُ ضَز  ذز را تثٌسیس ٍزٍ زستسِ اًگطت آ-4

 . آساز هی هاًس

 . ساًتیوتز را تیي اًگطتا ى ضست ٍاضارُ ّز زست ًگاُ زاریس 5/2تا  2لغؼِ ای اس ًد تِ عَل  -5

تزای ٍارز .) وٌیس ، هَاظة تاضیس فطار ًد لخِ را سذن ًىٌس  زًساًْا ٍارزًد را تا حزوتی ضثیِ ارُ وطیسى ،تِ آراهی تِ فضای تیي -6

زٍ اًگطت ضست  فه تاال اس  پاییي اس زٍ اًگطت اضارُ استفازُ وٌیس ،تزای ٍارز وززى ًد تیي زًساًْای وززى ًد تیي زًساًْای فه

 ) .یا یه ضست ٍیه اًگطت اضارُ استفازُ وٌیس

ٍلتی ًد را تا آًزا وِ هوىي است تِ سیز لخِ تززیس ، . لخِ تثزیس  زًساًْا تىیِ زّیس ٍتا هالیوت تِ سیز لثِاس   را تِ وٌارُ یىی  ًد -7

 . تچسثاًیس ٍ چٌس تار تِ عزف تاال ٍپاییي حزوت زّیس تِ سغح وٌاری زًساى

تؼس . ًیس ٍ ّویي وار را تىزار وٌیس زًساى زیگز تچسثا ٍ لسوت تویش ًد را زر ّواى هحل ، تِ سغح وٌاری  ًد را ووی راتزا وٌیس-8

ٍ ًد وطیسى زًساى  آى لسوت اس ًد را وِ تزای ایي زًساًْا استفازُ وززُ ایس را تِ را وٌیس. ذارد وٌیس  اس آى ، ًد را اس الی زًساًْا

 . تىزار وٌیس سغحْای تیي زًساًْا  ایي وار را تزای توام. تؼسی را ضزٍع وٌیس 

 زًساًْای زیگز ًد تىطیس فه را ًیش هخل پطت آذزیي زًساى ّز -9

 :ريش معایىٍ دَان ي دودان*** 

 : ًیاس ٍسائل هَرز

 چَب ستاى ، چزاؽ لَُ ٍ گاس تویش

 : رٍش وار 

تا . ذَز ضوا ،رلَ رٍی اٍ تا یستیس ، اس اٍ ترَاّیس وِ زّاى ذَز را واهال تاس وٌس .رٍی یه غٌسلی تٌطاًیس   هؼایٌِ ضًَسُ را   -1

. ٍُ فضای زّاى را رٍضي وٌیس چزاؽ ق

تزای ایٌىِ لخِ ٍّوِ سغحْای زًساًْا را تِ ذَتی هؼایٌِ وٌیس ،تایس زر وار ذَز ًظن زاضتِ تاضیس ٍ اس یه عزف فه ضزٍع    -2

. وٌیس 

تِ عزف زیگز  تایس اس تیوار ترَاّیس وِ ستاى را. تزای ایٌىِ لخِ ٍسغح ستاًی زًساًْای فه پاییي یه عزف تِ ذَتی زیسُ ضَز  -3

. تثزز ٍتا استفازُ اس چَب ستاى آى را ًگْساریس

. را ترَتی هؼایٌِ وٌیس تایس تا چَب ستاى ، لثْا ٍ گًَِ را اس سغح لخِ زٍر وٌیس   تزای ایٌىِ لخِ ٍسغح لثی زًساًْای فه تاال ٍپاییي -4

اگز زر الی زًساًْا ذززُ ّای غذا زیسُ ضَز ، ًطاًِ .  زر زاذل زّاى ٍالی زًساًْا ، تِ تالی هاًسُ ذززُ ّای غذا تَرِ وٌیس   -5

. آى است وِ ضرع اس زًساًْای ذَز ذَب هزالثت ًوی وٌس 

اس یه له وَچه لَُْ ای یا ) ٍرَز پالن ، رزم ٍ پَسیسگی زًساى  ّوِ سغحْای هرتلف را زر ته ته زًساًْا هؼایٌِ وٌیس ،  -6

 . تزرسی ًواییس را( سَراخ ضسگی زًساى  سیاُ رًگ گزفتِ تا

 . وٌیس تا زر غَرت ٍرَز تَرم هتَرِ آى تطَیس تِ توام لسوتْای لخِ ، ذَب ًىاُ-7

 . چیش غیز عثیؼی زیگز ٍرَز زاضتِ تاضس ، وام ، زاذل گًَِ ّا ٍلثْا را تِ ذَتی ًگاُ وٌیس تا اگز سذن یا ّز( سیز ستاى  ) وف زّاى-8



عزف آى را تِ زلت ًگاُ وٌیس  رٍی ستاى ، سیز ستاى ٍ زٍ. تِ سوت ذارد اس زّاى تىطیس  تا گاس تویش تگیزیس ٍ ووی ًَن ستاى را -9

 . تا زر غَرت ٍرَز سذن یا غسُ هتَرِ آى تطَیس

 : اس دَان يدودان سوان باردار مزاقبت*** 

سیازی ّستٌس  هازراى. ًیست ایي ػمیسُ زرست . سًاى تا ّز سایواى یه زًساى ذَز را اس زست هی زٌّس  تؼضی ّا هی گَیٌس وِ ،

ٍلی تایس .سایواًْایطاى حتی یه زًساى ّن اس زست ًسازُ اًس  ٍزًساى ذَز را رػایت هیىٌٌس ، زر توام  زّاى  وِ ، چَى تْساضت

ّا ٍتیواری لخِ را زر آى آتستٌی ، تغییزاتی زر تسى سى حاهلِ پیسا هی ضَز وِ اهىاى ایزاز پَسیسگی زًساى تساًین وِ زر زٍراى

 : سیازتز هی وٌس

را تزای پَسیسگی زًساى  هػزف سیاز هَاز لٌسی سهیٌِ. حاهلِ ، ػاللِ سیازی تِ هػزف هَاز لٌسی ٍضیزیٌی زارًس  تیطتز سًاى-1

 . ٍتیواری لخِ هساػس هی ساسز

وِ تشاق   ث هی ضَزاستفزاؽ وززى تاع. هی ضًَس  سًاى حاهلِ زر زٍراى تارزاری ، گاُ زچار حالت تَْع ٍاستفزاغْای هىزر-2

 . پَسیسگی زًساى ٍ تیواری لخِ را سیاز هی وٌس  ّن احتوال ایزاز اسیسی ضسى تشاق. زّاى آًْا اسیسی ضَز 

 . ٍزًساى ذَز تَرِ زارًس تیطتز سًاى حاهلِ زر ایي زٍراى ون حَغلِ ّستٌس ٍووتز تِ تْساضت زّاى-3

 : تَرِ هْن 

 . ٍ زًساى ، رٍی لخِ سى حاهلِ یه غسُ پیسا هیطَز رػایت ًىززى تْساضت زّاى گاّی تِ زلیل

ایي غسُ ذغزًان ًیست ٍتِ آى تَهَر .گاّی ایي غسُ زرزًان است  . لغز ایي غسُ هوىي است یه ساًتیوتز یا تشرگتز تاضس

 . غَرت ٍرَز تَهَر حاهلگی سى حاهلِ را تِ هزوش تْساضتی زرهاًی ارراع فَری زّیس زر.حاهلگی هی گَیٌس 

 : مزاقبت دَان ي دودان در سوان باردار يشر** 

. رػایت تْساضت زّاى ٍزًساى را تِ سًاى حاهلِ تَغیِ وٌیس ٍآ هَسش زّیس    -1

ضوي هزالثتْای زٍراى تارزاری ، زر ّز تار هزارؼِ سى تارزار ، ضوي سایز هزالثتْا ، زّاى ٍزًساى ٍلخِ اٍ را ّن تایس تِ عَر   -2

تٌاتز ایي ، ّز سى تارزار را زر هاّْای . ت تْساضت زّاى ٍزًساى ٍ رٍش غحیح آى را یاز آ ٍری وٌیس واهل هؼایٌِ ٍلشٍم رػای

تا ّفتن ّز هاُ یىثار ٍزر هاّْای ّطتن ًٍْن ، ّز هاُ زٍ تار هؼایٌِ ٍزر ها ّْای سَم ، پٌزن ٍّفتن حاهلگی زر فزم هزتَعِ   سَم

. حثت وٌیس ٍزر غَرت لشٍم ارراع زّیس 

تزای . ٍرت ٍرَز استفزاؽ تَغیِ وٌیس وِ تؼس اس ّز استفزاؽ ، زّاى را تا زلت تطَیٌس ٍتا رَش ضیزیي زّاًطَیِ وٌٌس زر ظ -3

رَش ضیزیي را زر یه لیَاى آب رَضیسُ سزز ضسُ حل وٌٌس ٍ تا ایي هحلَل غزغزُ   ایي وار ،هی تَاًٌس ًػف لاضك چایرَری

   .ًوایٌس 

یشی اس لخِ ،ازاهِ ًد وطیسى ٍهسَان وززى زًساًْا ٍزّاًطَیِ تا آ ب ًوه رلیك را تَغیِ زر غَرت ٍرَز تَرم ٍ ذَى ر -4

وٌیس تزای زّاًطَیِ تا آب ًوه ، ًػف لاضك چایرَری ًوه را زر یه لیَاى آب رَضیسُ سزز ضسُ حل هی ًوایٌس ٍزّاى را تا 

. ایي هحلَل غزغزُ هی وٌٌس 

وزز ، یا تَهَر حاهلگی یا هَرز غیز ػازی زیگز زیسُ ضس ،تایس فَری تِ هزوش تْساضتی اگز تَرم ٍ ذًَزیشی لخِ ازاهِ پیسا   -5

. زرهاًی ارراع زازُ ضَز 

تَسظ ضوا   پس اس سایواى هازراى تارزار تایس یه تار تا سِ هاُ پس اس سایواى ٍتار زیگز اس سِ هاُ تا یه سال پس اس سایواى  -6

ّا زر پزًٍسُ ذاًَار حثت گززز ٍزر غَرت لشٍم تِ زًساًپشضه یا تْساضتىار زّاى ٍزًساى هؼایٌِ ضًَس ، ٍضؼیت زّاى ٍزًساى آى

 .ارراع زازُ ضًَس

  

 

 

 



 : سال ۲مزاقبت اس دَان يدودان کًدکان سیز ***

تِ آى   حًاحیِ لثْا وِ زر اغغال ضىاف زر:هخل . است ، زر ٌّگام تَلس ًاٌّزاریْایی زر ًاحیِ زّاى ًَسازاى زیسُ ضَز  گاّی هوىي 

 . یا زٍ عزفِ تاضس اهىاى زارز ضىاف لثْا یه عزفِ. لة ضىزی هی گَیٌس 

 . ّوزاُ تا ضىاف لثْا تاضس ضىاف زر وام وِ هوىي است تٌْا یا

 زًساًْا ،زًساًْای ٌّگام تَلس یه یا زٍ زًساى زاضتِ تاضٌس یا تا یه هاّگی زًساى زر تیاٍرًس ، تِ ایي اهىاى زارز تؼضی اس ًَسازاى

گاّی ّن ، لك ضسى آًْا .هازر یا ستاى ًَساز را سذن وٌس  ایي زًساًْا هوىي است هَلغ ذَرزى ضیز ، پستاى. ًَسازی هی گَیٌس 

ذغز  ّوچٌیي هوىي است ، ایي زًساًْا وٌسُ ضَز ٍتِ زاذل حلك وَزن تیفتس ٍ. ًَساز هی ضَز  تاػج ذًَزیشی ٍسذن ضسى لخِ

 . رسی ایزاز وٌس

تا  ًَساز ،ٍلتی هی ذَاّیس پزًٍسُ هزالثت وَزن را تطىیل زّیس ، تایس زّاى وَزن را ًیش اٍلیي هزالثت ّز زر: ٍظیفِ ضوا 

زازُ ضس ٍرَز زاضتِ تاضس ، تایس وَزن را تِ  اگز ّز یه اس ًاٌّزاریْائی وِ زر تاال ضزح.هالیوت واهل ٍتا زلت هؼایٌِ وٌیس 

 . هزوش تْساضتی زرهاًی ارراع فَری زّیس

 . وٌیس ، حتوا اٍل زستْای ذَز را تا آب ٍ غاتَى ترَتی تطَیس ّز ٍلت هی ذَاّیس زّاى ًَساز را هؼایٌِ: ُ هْن تَد

 : ًىات هْن*  

 . را تِ هست عَالًی زر زّاى وَزن ًگِ ًساریس پستاى یا ضیطِ ضیز  -

 . ًشًٌس هَاز ضیزیي تِ پستاًه  -

تِ وَزن ترػَظ زر ضة ،ذَززاری وٌٌس   … زاؽ ٍ ریي هخل آب لٌس ،ًثاتتا آًزا وِ هوىي است ، اس زازى هَاز ٍهایؼات ضی  -

ترػَظ زر عَل ضة ، همسار ووی آب تِ وَزن تسٌّس تا زّاًص تویش   هاّگی تؼس اس ّز ًَتت ضیز زازى ، 6پس اس سي    -

. ضَز 

یا پارچِ تویش را تِ زٍر اًگطت اضارُ ذَز تپیچیس ٍآى  حسالل رٍسی زٍ تار ، ترػَظ تؼس اس ضیز یا ضزتت زارٍیی یه تىِ گاس   -

السم است ایي وار را ، اس ّواى . را تا آب ذیس وٌٌس ، تؼس اًگطت ذَز را تا هالیوت ٍتا زلت رٍی لخِ ٍزًساًْای ضیز ذَار تىطٌس 

. آغاس رٍیص اٍلیي زًساى ضیزی اًزام زٌّس 

. یشًس تا تا زًساًْا تواس پیسا ًىٌس ٍتاػج تغییز رًگ آًْا ًطَز لغزُ آّي را زر اًتْای ستاى وَزن تز  -

اس هاُ سَم تَلس وَزن ، زرتارُ هطىالت هزتَط تِ زًساى زرآ ٍرزى وَزن تا هازر غحثت وٌیس تازر غَرت تزٍس ًاراحتی   -

ی وَزن هی تَاًس پس اس ضستي زست تا ٍون وززى ًاراحتیْا  تِ هازر یاز تسّیس وِ تزای ووه تِ رٍیص زًساى. ًگزاى ًطًَس 

. آب ٍغاتَى ، تا اًگطت تویش لخِ وَزن را تا هالیوت هاساس زّس 

اس هاُ ضطن تَلس وَزن ، ّز تار وِ وَزن را تزای پایص رضس هی آ ٍرًس رٍیص زًساًْا را تزرسی ٍ تا رسٍل رٍیص زًساًْا   -

. اُ تاذیز زاضتِ تاضس اٍ را تِ هزوش تْساضتی زرهاًی ارراع غیز فَری زّیس م 9اگزرٍیص زًساًْا تیطتز اس . همایسِ وٌیس 

ٍتِ ایي زلیل ایي گًَِ اسْالْا را رسی   ّا زچار اسْال هی ضًَس  اػتماز زارًس وِ هَلغ زًساى زرآٍرزى ، تچِ  ػسُ ای اس هززم  -

 .هخل ّویطِ رسی گزفت ٍزرهاى وزز   تایس اسْال را. تاضس  ٍلی اگز ّن اسْال ّوشهاى تا زر آهسى زًساى وَزن. ًوی گیزًس 

 

 

 

 

 

 



:   سال ۶تا  ۲يدودان کًدکان   مزاقبت اس دَان***        
  :آًچِ وِ تایس تِ هازراى ٍذَز وَزواى یاز زاز  

حزف سزى ، سیثایی ، الگَ تَزى تزای رٍیص زًساًْای زایوی اّویت زًساًْای ضیزی زر رَیسى غذا ،    -1

. اّویت پز وززى زًساًْای ضیزی پَسیسُ ٍ ذَززاری اس وطیسى آًْا   -2

اّویت تغذیِ غحیح ٍرٍش استفازُ زرست اس هَاز لٌسی -3

. تزای وَزواى (وَچه ًٍزم ) اًتراب هسَان هٌاسة -4

سالگی  5/2ضزٍع هسَان وززى زًساًْا ی وَزن اس -5

تزای ایي وار پسر یا هازر تایس سز وَزن را رٍی ساًَی ذَز . سالگی واهال تِ ٍسیلِ هازر یا پسر اًزام هی گیزز  3ایي وار تا پایاى 

را رٍی   ٍتِ آراهی هسَان  ٍتا هالیوت( ٍالسیي تِ حالت ایستازُ لزار گیزز   سالگی وَزن هی تَاًس رٍتزٍی 3تؼس اس ) تگذارز 

. ذلی ٍذارری ٍرًَسُ زًساًْای وَزن تِ عَر افمی حزوت زّس سغحْای زا

. ًىٌٌس  زر وَزواًی وِ ذویز زًساى را لَرت هی زٌّس ، تْتز است تا رفغ ػازت اس ذویز زًساى استفازُ

: تَرِ هْن * 

وَزن، اٍ را تِ   هساٍم تطَیك تلىِ تایس تا آهَسش ٍ. تزای هسَان وززى زًساى تچِ ذطًَت تىار تزز   تِ ّیچ ٍرِ ًثایس –الف  

. ایي وار راضی وزز 

 . فزسًساًطاى زًساًْای ذَز را هسَان تشًٌس  است ٍالسیي زر حضَر تزای آهَسش وَزواى ، تْتز–ب 

 : ًد وطیسى زًساى-6

سالگی ، ًد  8 اس حسٍز. گفتِ ضس اًزام گیزز  5سالگی ضزٍع ٍتِ ٍسیلِ پسر ٍهازر تِ رٍضی وِ زر تٌس  3ایي وار ًیش تایس اس 

اعویٌاى حاغل ضس وِ وَزن هی تَاًس ًد   ٍلتی . ٍلی تا ًظارت پسر یا هازر اًزام ضَز. هی تَاًس تَسظ ذَز وَزن   وطیسى

 فمظ.پسر ٍهازر هی تَاًٌس اًزام ایي وار را تِ ذَز وَزن ٍاگذار وٌٌس . اًزام زّس  وطیسى ٍ هسَان وززى را تِ عَر غحیح

 . هِ رٍسُ تا ًظن ٍحَغلِ ایي وار را اًزام زّسوِ وَزن ُ  هزالة تاضٌس

 : سالگی 4سي  یا پستاًه تؼس اس  احزّای تس ًاضی اس هىیسى اًگطت-7

فىْا  ٍ  اضىالی ًسارز اگز تؼس اس آى ازاهِ پیسا وٌس ، احز تسی زر ضىل گیزی ٍ رضس زًساًْا سالگی 4هىیسى اًگطت یا پستاًه فمظ تا 

 .  ذَاّس ضس

 : رٍش وار

. را تِ هازر یا پسر تچِ آهَسش زاز  7تا  1زر ّز هزارؼِ هتٌاسة تا سي وَزن تایس ًىات  – اٍل

 ٍٍ ضؼیت زّاى ٍزًساى اٍ را زر پزًٍسُ ذاًَار حثت وٌیس   زر ّز هزالثت ، حتوا زّاى ، زًساى ٍ لخِ وَزن را هؼایٌِ وٌیس –زٍم 
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