
 

 

 

 

 

 

 

  وٛزوبٖ ایٕٙی
Children Safety   

 
 ٘جسی وزیٕیبٖ: تٟیٝ ، تزجٕٝ ٚ تسٚیٗ 

وبرضٙبس ثٟساضت حزفٝ ای 

 88آثبٖ 

ٔمسٔٝ 
 ٔیّیٖٛ وٛزن ، ٞزسبِٝ ثٝ ػّت حٛازث ذبٍ٘ی زچبر آسیت ضسٜ یب وطتٝ 2 -1/2تمزیجب 

 .ٔی ضٛ٘س

ثسیبری اس ایٗ حٛازث ثب اعٕیٙبٖ اس ایٕٗ ثٛزٖ ذب٘ٝ ٚ زازٖ تٛصیٝ ٞبی ٔٙبست ثٝ 

 .فزاذٛر سٗ وٛزن ، لبثُ پیطٍیزی ٞستٙس 

یبز آٚر ٔی ضٛیٓ وٝ ٞیچ چیشی وبٔال ایٕٗ ٘یست ٚ چطٓ ٞب ٕٞیطٝ ثبیس ٔزالت 

وٛزوبٖ ثبضٙس ٚ حبزحٝ تٟٙب زر یه چطٓ ثز ٞٓ سزٖ یب سز ثزٌززا٘سٖ ثٝ ٚلٛع ٔی 

ثٙبثزایٗ ثب ٔزالجت اس وٛزوبٖ ٚ یبزٌیزی ٘ىبت ایٕٙی زر ذب٘ٝ ٚ ٔحٛعٝ اعزاف .پیٛ٘سز 

آٖ ٔی تٛاٖ ثٝ پیطٍیزی اس ٚلٛع حٛازث ثزای وٛزوبٖ ٚ حتی ذٛزٔبٖ وٕه وزز 

. چزاوٝ ثسیبری اس ایٗ حٛازث ثب رػبیت ٘ىبت سبزٜ ایٕٙی لبثُ پیطٍیزی ٔی ثبضٙس

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ذٛاثب٘سٖ وٛزن  

                            
 .وٛزن را ثٝ پطت ٚ رٚی وٕز ٚزر یه جبی راحت ٚ ٔسغح ٚ ٔحىٓ لزار زٞیس تب ثرٛاثس

ٔی ٔیز٘س  (... ترترٛاة ، تطه ، ٌٟٛارٜ ٚ  )ثیطتز ٘ٛسازاٖ ثٝ ػّت حٛازث ترتٝ ذٛاثی 

 .تب زیٍز ٔزالجت ٞبی پزستبری

ایٗ . ٕٞٝ ثبِص ٞبی ٘زْ ٚ زیٍز چیشٞبی آساز ٚ رٞب ضسٜ را اس ترترٛاة ٘ٛساز ثززاریس 

. ٔٛارز ٕٔىٗ است ثبػج پیچیسٖ ثٝ زٚر ٘ٛساز ٚ ذفٝ ضسٖ اٚ ٌززز 

 

 

 ترترٛاة
 .ٞزٌش اس ترترٛاثی وٝ ٔیّٝ ٘سارز یب اس ٔٛاز ضُ ٚ َٚ سبذتٝ ضسٜ ا٘س استفبزٜ ٘ىٙیس 

 .اٌز ٔی ذٛاٞیس ترترٛاة وٛزوتبٖ را رً٘ وٙیس اس رٍٟ٘بی ثسٖٚ سزة استفبزٜ وٙیس 

اس تطه ٞبیی ثزای ترترٛاة استفبزٜ وٙیس وٝ ٔتٙبست ثب ترت ثبضٙس ٚ ثٝ اصغالح 

 .٘سجت ثٝ ِجٝ ٞبی ترترٛاة ویپ ثبضٙس 

 اٍ٘طت ثبضس ، تطه ذیّی وٛچه ٔی 2اٌز فبصّٝ ِجٝ ٞبی ترترٛاة ثب تطه ثیص اس 

 .ثبضس ٚ ٔٙبست ٘یست 

زر ... ٞزٌش اس ٘د ٚ أخبِٟٓ ثزای آٚیشاٖ وززٖ اضیبء ، اسجبة ثبسی ، ویف وٟٙٝ ثچٝ ٚ 

 .٘شزیىی ترت استفبزٜ ٘ىٙیس 

 .ٞزٌش ترترٛاة ٚ یب صٙسِی وٛزن را وٙبر پٙجزٜ ٚ پززٜ لزار ٘سٞیس 

 .ٕٞیطٝ ٚلتی وٛزن را زر ترترٛاة لزار ٔی زٞیس ٘ززٜ ٞبی وٙبری ترت را لفُ وٙیس 

. ٞزٌش وٛزن را زر ترترٛاة پز اس اسجبة ثبسی ، ثبِص ٚ یب پتٛ ٞبی سٍٙیٗ لزار ٘سٞیس 

. ثزای پیطٍیزی اس ذفٍی ٕٞٝ ایٗ لجیُ ٔٛارز را اس ترت ثززاریس 

وٕیسیٖٛ ایٕٙی ٔحصَٛ ٔصزف وٙٙسٜ ایبالت ٔتحسٜ ، ثٝ ٚاِسیٗ ٞطسار ٔی زٞس وٝ 

چزا وٝ ایٗ أز سجت تحت فطبر لزار . ٘ٛسازضبٖ را زر ترترٛاة ثشرٌتزٞب لزار ٘سٞٙس 

 .ٌزفتٗ وٛزن ٚ ذفٍی ٚی ٔی ضٛز 

 :ترت ٞب ٚ صٙسِی ٞبی ٔزي آٚر 

ثؼضی صٙسِی ٞب ٚ ترت ٞب تبضٛ٘سٜ ٔی ثبضٙس ؛ ٘ٛسازاٖ ٕٔىٗ است زر ثیٗ زٚ تىٝ تب 

. ضٛ٘سٜ ایٗ ٚسبیُ ٌیز افتبزٜ ٚ ذفٝ ضٛ٘س 

 



 

 اسجبة ثبسی ٞبی ترترٛاثی 
اسجبة ثبسی ٞب ٚ ٚسبیُ تشئیٙی ، حّمٝ ٞب ٚ اضىبِی وٝ زر ثبالی تررٛاة ثٝ ٚسیّٝ 

ریسٕبٖ ، رٚثبٖ ٚ یب غیزٜ ٘صت ٔی ضٛ٘س ٔی تٛا٘س ثزای وٛزوبٖ ثشرٌتز یب فؼبَ ذغز٘بن 

 .ثبضس 

ٔغٕئٗ ضٛیس وٝ ایٗ ٚسبیُ اس زٚ عزف ثٝ زرستی ٔحىٓ ضسٜ ا٘س ٚ أىبٖ وطیسٜ ضسٖ 

 .ثٝ عزف پبییٗ را ٘سار٘س 

لجُ اس ایٙىٝ ثب زست  )اٌز وٛزن پٙج ٔبٞٝ ٚ یب  ثیطتز ٔی ثبضس ،  ایٗ ٚسبیُ را ثززاریس 

  .(ٚ پب سزٖ ایٗ ٚسبیُ را ثىطس ٚ ثٝ پبییٗ ثیبٚرز

 .اسجبة ثبسی ٞبی آٚیشا٘ی ٚ ٔتحزن ثبیس زٚر اس زستزس وٛزوبٖ ثبضس

اسجبة ثبسی ٞبیی را وٝ زارای ٘مبعی ٞستٙس وٝ ٕٔىٗ است ثٝ ِجبس وٛزن  

  .ٌیز وٙٙس استفبزٜ ٘ىٙیس

 
 
 

 :غزق ضسٖ زر ذب٘ٝ 
  غزق ضسٌی ٞبی ذبٍ٘ی زر زرٖٚ ٚاٖ حٕب3/2ْحسٚز  

 . اتفبق ٔی افتس 

 ٞزٌش وٛزن ذززسبَ ذٛز را زر ٚاٖ حٕبْ تزن ٘ىٙیس ؛ 

 . حتی اٌز وٛزن ثشرٌتزی ٞٓ آ٘جب ثبضس

  ٞزٌش وٛزن را زر آة تزن ٘ىٙیس. 

  اس ػٛأُ ذغز غزق ضسٌی ٔی ثبضٙس  (فزٍ٘ی  )تٛاِت. 

 . زرة تٛاِت فزٍ٘ی را ثستٝ ٍ٘ٝ زاریس 

  ٔغٕئٗ ضٛیس وٝ . سغُ ٞب تٟسیسی جسی ثزای وٛزوبٖ ٘ٛپب ٔی ثبضس 

 .تٕبْ ظزف ٞبی حبٚی ٔبیغ ، ثؼس اس استفبزٜ وبٔال ذبِی ضٛ٘س 

  ٖٛظزٚف ٚ ٔحفظٝ ٞبی ذبِی را زر حیبط یب اعزاف ذب٘ٝ رٞب ٘ىٙیس چ 

 . ٕٔىٗ است ثب آة پز ضٛ٘س 

  احیبی لّجی ریٛی را ثیبٔٛسیس ؛ ایٗ وبر ٔی تٛا٘س جبٖ فزز را ٘جبت زٞس. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :حمبیك 

  َغزق ضسٌی زٚٔیٗ ػّت حٛازث ٔٙجز ثٝ ٔزي زر وٛزوبٖ یه تب چٟبرزٜ سب

 .ٔی ثبضس 

 ٔی تٛا٘س زر یه آة ذیّی وٓ یه ایٙچی ٞٓ اتفبق افتس غزق ضسٌی . 

 ٔؼٕٛال سزیغ ٚ ثی صسا اتفبق ٔی افتس غزق ضسٌی .        

   یه وٛزن زٚ زلیمٝ ثؼس اس فزٚ رفتٗ زر آة ٞٛضیبری اش را اس زست ذٛاٞس زاز
 

 

 ایٕٙی آة زر ذب٘ٝ 
اوخز وٛزوب٘ی وٝ زر استرزٞبی ضٙب افتبزٜ ا٘س تحت ٔزالجت ٚ تٛجٝ یه یب ٞززٚ ٚاِسیٗ 

ذٛز ثٛزٜ ا٘س أب سُٟ اٍ٘بری ٚ چطٓ ثززاضتٗ آٖ ٞب زر یه سٔبٖ وٕتز اس پٙج زلیمٝ 

 .سجت غزق ضسٌی وٛزوبٖ ضسٜ است 

تمزیجب زٚ سْٛ ٚاِسیٗ اس ذغزات تجٟیشات ترّیٝ ٚ ذزٚجی ٞبی آة زر استرز ٞب ثی 

 .اعالع ٞستٙس 

ثیطتز حٛازث ٍٞٙبٔی رخ ٔی زٞس وٝ ٚاِسیٗ یب پزستبر ثچٝ ، زر حبَ ا٘جبْ وبرٞبی 

 .ٔی ثبضٙس  (... پرت ٚ پش ، حٕبْ ، صحجت ثب تّفٗ ٚ  )رٚسٔزٜ 
 

 

 ٔزالجت 
 .ٔزالجت یه اثشار ثسیبر لسرتٕٙس ٔی ثبضس أب وبفی ٕ٘ی ثبضس 

 ٞزٌش وٛزن را زر وٙبر استرز ، چطٕٝ ، ٚاٖ حٕبْ ٚ ٞز ظزف ٚ ٔحفظٝ آة تٟٙب ٍ٘ذاریس 

ثیطتز غزق ضسٌی ٞب ٍٞٙبٔی رخ ٔی زٞٙس وٝ ٚاِسیٗ ثزای فمظ یه زلیمٝ اس وٛزن 

 .زٚر ٔی ضٛ٘س 

غزق ضسٌی ٔی تٛا٘س زر سىٛت ثبضس ثٙبثزایٗ اس وٛزوتبٖ زر تٕبْ ٔستی وٝ زر آة است 

 .چطٓ ثز ٘ساریس 

وٛزوب٘ی وٝ ٕ٘ی تٛا٘ٙس ضٙب وٙٙس ثبیس زر تٕبْ ٔستی وٝ زر آة ٞستٙس جّیمٝ ٘جبت 

 ثپٛضٙس 

 .یه فزز ثشرٌسبَ را ثٝ ػٙٛاٖ ٘جبت غزیك زر وٙبر وٛزوبٖ لزار زٞیس 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ی ایٕٙی(ٔب٘غ ٞب  )٘ززٜ ٞب 

 زرٞب ٚ ٚرٚزی ٞبی استرزٞب ثبیس .ٞز چٟبر عزف استرزٞب ثبیس زارای زیٛار یب ٘ززٜ ثبضس

زرٞبی زٚر تب زٚر استرز ٘یش ثبیس ثستٝ .  زر ٔٛالؼی وٝ استفبزٜ ٕ٘ی ضٛ٘س ثستٝ ثبضٙس 

تٕبٔی ٔٛا٘غ ایجبز ضسٜ زر اعزاف استرز ثبیس ثغٛر ٔٙبست ثبسرسی ٚ ٍٟ٘ساری . ثبضس 

. ضٛ٘س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ٘ىبتی زر ٔٛرز پیطٍیزی اس غزق ضسٌی 
  فؼبال٘ٝ ٔزالت وٛزوبٖ زر اعزاف استرز ثبضیس. 

  ٖتؼییٗ وٙیس "ٔزالت وٛزن"یه فزز را ثٝ ػٙٛا . 

  ٜافزازی وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔزالت وٛزن ا٘تربة ٔی ضٛ٘س ثبیس زارای رفتبر ػبزی ثٛز

 .ٚ یب اِىّی ٚ ٔؼتبز ثٝ زارٚ ٘جبضٙس 

  زرٞب ٚ ٚرٚزی ٞبی چٟبر عزف استرز ثبیس عٛری عزاحی ضسٜ ثبضٙس وٝ ثٝ عٛر

 .ذٛزوبر ثستٝ ضٛ٘س 
  سبِٝ ٚ پبییٗ تز ٞستٙس 4ثیطتزوٛزوبٖ غزق ضسٜ . آٔٛسش ضٙب ثٝ وٛزوبٖ وبفی ٘یست . 

  ٔحُ لغغ زستی پٕپ استرز را یبز ثٍیزیس. 

  ثغٛر ٔٙظٓ زریچٝ ٞبی ترّیٝ استرز را چه وٙیس تب اس وبر زرست آٟ٘ب ٔغٕئٗ ضٛیس. 

 ثزای ِِٛٝ ٞبی زاؽ اس ِِٛٝ ٞبی چٙس الیٝ استفبزٜ وٙیس . 

  ثٝ وٛزوبٖ آٔٛسش زٞیس ٘شزیه زریچٝ ٞبی ترّیٝ استرز ٘زٚ٘س . 

 



 
 

  سغُ ٞب را ٔٛلؼی وٝ اس آٟ٘ب استفبزٜ ٕ٘ی ضٛز ذبِی وززٜ ٚ ثغٛر ٚارٚ٘ٝ آٟ٘ب را

 . ٍٟ٘ساری وٙیس 

  زرٞبی حٕبْ ٚ رذتطٛرذب٘ٝ را ثستٝ ٍ٘ٝ زاریس. 

  (... ثٛسیّٝ لفُ وززٖ زر ٞب ٚ  )زستزسی ثٝ آة را زر ذب٘ٝ ٔحسٚز وٙیس 

  استرزٞبی وٛچه ٔرصٛظ وٛزوبٖ را ثؼس اس استفبزٜ ترّیٝ وٙیس. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (صٙسِی ٞبی ثب پبیٝ ثّٙس  )صٙسِی ٞبی وٛزوبٖ 
 .سبال٘ٝ ٞشاراٖ وٛزن ثٝ ػّت استفبزٜ ٘بزرست اس صٙسِی وٛزوبٖ ، آسیت ٔی ثیٙٙس 

 .اوخز ایٗ آسیت ٞب ثٝ ػّت ٘جستٗ وٕزثٙس ٍٟ٘سار٘سٜ ٔی ثبضس وٝ ٘مص ٔحبفظتی زارز 

ثٝ ایٗ ٔٙظٛر وٕزثٙس ثبیس ثٝ وٕز وٛزن ثستٝ ضسٜ ٚ آٖ یىی اس ٔیبٖ پبٞبی وٛزن ػجٛر 

 .وٙس تب وٛزن ثٝ ذٛثی ٔحبفظت ضٛز 

 .ثٝ وٛزن اجبسٜ ٘سٞیس وٝ رٚی صٙسِی ثبیستس 

 .لزار زٞیس ... صٙسِی وٛزن را زٚر اس ٚسبیُ آتص سا ٚ ثزلی  ٚ  

  اجبسٜ ٘سٞیس ثچٝ ٞبی زیٍز ، ثسٖٚ ٔزالجت زر اعزاف صٙسِی ثبسی وٙٙس

 زر ٍٞٙبٔی وٝ وٛزن رٚی صٙسِی ٘طستٝ است اجبسٜ ٘سٞیس وٛزوبٖ

 .ثشري تز اس صٙسِی آٚیشاٖ ضٛ٘س 
 

 

 

 

 

 
 

 وبِسىٝ ٞب ٚ ٚسبیُ حُٕ وٛزن  
ٍٞٙبٔی وٝ وبِسىٝ را تب ٔی وٙیس یب آٖ را ثبس ٔی وٙیس  وٛزوتبٖ را اس آٖ زٚر ٍ٘ٝ زاریس  

سیزا ٕٔىٗ است اٍ٘طتبٖ ثٝ ٚسیّٝ ٔىب٘یسٓ تبضسٖ وبِسىٝ ، لغغ ضٛ٘س یب آسیت 

 .جسی ثجیٙٙس 

 .ٕٞیطٝ وٕزثٙس ایٕٙی وبِسىٝ را ثجٙسیس 

 .ٞزٌش وٛزن را ثی تٛجٝ رٞب ٘ىٙیس ٔرصٛصب سٔب٘ی وٝ ذٛاة است 

ٞزٌش ثٝ وٛزوبٖ اجبسٜ ٘سٞیس اس آٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٚسیّٝ . وبِسىٝ یه اسجبة ثبسی ٘یست 

 . ثبسی استفبزٜ وٙٙس 

 (ٚ یب ٚسبیُ حُٕ وٛزن  )ٞزٌش اس ثبِص ، ِحبف ٚ یب پتٛ ثٝ ػٙٛاٖ تطه زر وبِسىٝ 

 .استفبزٜ ٘ىٙیس 
 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

  ٘ىبت ایٕٙی ذب٘ٝ زاری ٚ تٕیش وززٖ ذب٘ٝ
  وٛزوبٖ ٕٔىٗ است زر ٍٞٙبْ جبثجبیی ٚسبیُ ذب٘ٝ وطتٝ ضٛ٘س. 

  تّٛیشیٖٛ را زر  ٔحُ ٔحىٓ ٚ زٚر اس زستزس وٛزوبٖ لزار زٞیس. 

  ٔجّٕبٖ ٚ احبث ٔٙشَ ذٛز را ثٝ زیٛار ٔحىٓ وززٜ ٚ اتصبَ زٞیس. 

  ٜوٛزوبٖ اس وطٛٞبی پبییٙی وٕسٞب ٚ ثیزٖٚ وطیسٖ آٟ٘ب ،  ثزای ثبال رفتٗ استفبز

ٔی وٙٙس ثٙبثزایٗ ثب ٌذاضتٗ لفُ  ، اس ثبال رفتٗ وٛزوبٖ اس وٕس ٚ أخبِٟٓ 

 .پیطٍیزی وٙیس 

  چزا وٕٝٞٝ اسجبة ثبسی ٞبی ثشري ، جؼجٝ ٞب ٚ ثبِص ٞبی ثشري را ثززاریس 

 .                                                                                                   وٛزوبٖ ٔی تٛا٘ٙس اس ایٗ ٞب ثزای ثبال رفتٗ استفبزٜ وٙٙس 

  ٘د ٞبی وطی ٚ ٍِٔٙٛٝ ٞبی ِجبسٟبی وٛزوبٖ ٕٔىٗ است ثبػج ذفٍی آٟ٘ب ضٛز
 (ایٗ ٘رٟب ٕٞچٙیٗ ٕٔىٗ است زر ٔحیظ اعزاف وٛزن ٚ ترتص ٚجٛز زاضتٝ ثبضس )

       ٗاستفبزٜ اس ٍِٔٙٛٝ ٞبی ایٕٗ پززٜ وزوزٜ ٞبی ػٕٛزی ٚ پززٜ ٞب ٚ زٚر ٍ٘ٝ زاضت
 .ثچٝ ٞب اس ایٗ ٘د ٞبی آٚیشاٖ ثٝ پیطٍیزی اس ذفٍی وٛزوبٖ ثب ایٗ ٚسبیُ وٕه ٔی   وٙس 

  (سٛضزت ٚ صاوت )٘د ٞبی وطی آٚیشاٖ را اس والٜ ٚ ٘ٛاحی اعزاف ٌززٖ ثززاریس 

  ٗرا رٚی  (... صٙسِی ، چٟبر پبیٝ پالستیىی ٚ   )تجٟیشات پالستیىی ثبال رفت

 .سغٛح سرت ٚ صبف لزار ٘سٞیس 

  ثز رٚی سیٕبٖ ، وبضی ٚ زیٍز سغٛح سرت ٔی تٛا٘س  (اس ایٗ ٚسبیُ  )سمٛط

 .ثبػج آسیت ضسیس ٔغشی ٚ حتی ٔزي ضٛز 

 
 

 ٔسٕٛٔیت ٞب 
 .وّیٝ زارٚٞب ، ٚیتبٔیٗ ٞب ٚ ٔحصٛالت ٘ظبفت ٚ ذب٘ٝ زاری را  زر ظزٚف زرثستٝ ٚ زٚر اس وٛزوبٖ لزار زٞیس 

 .وٛزوبٖ اس زٞب٘طبٖ ثزای یبزٌیزی جٟبٖ پیزأٖٛ استفبزٜ ٔی وٙٙس 

 .را زٚر اس زستزس وٛزوبٖ لزار زٞیس ... اضیبء ریش ، تٛپٟبی وٛچه ، تیّٝ ٚ 

 .اعزاف را اس اضیبیی وٝ احتٕبَ ثبالی ریسه ذفٍی زار٘س ، پبن سبسیس 
  .ٍٞٙبٔی وٝ یه اسجبة ثبسی ٔی ذزیس ثٝ ثزچست آٖ زلت وٙیس وٝ ٔٙبست ثب  سٗ وٛزوتبٖ ثبضس

 

 

 

 

 

 



 

 

 سٛذتٍی ٞب ٚ آسیت ٞب 
 .اس ٚرٚز وٛزوبٖ ثٝ آضپشذب٘ٝ جٌّٛیزی وٙیس 

سٕبٚر ٚ وتزی ٞبی آة جٛش ٚ ظزٚف زاؽ ٔحتٛی غذا را زٚر اس زستزس وٛزوبٖ ٚ زر 

 .ٔحّی لزار زٞیس وٝ استحىبْ وبفی زاضتٝ ثبضس 

را زر وطٛ ٞبی لفُ ضٛ٘سٜ ٚ یب ...  وبرز ٚ چٍٙبَ ٚ ٚسبیُ تیش ٚ ثز٘سٜ ، وجزیت ،فٙسن ٚ 

 .زر ٔحُ ٞبی زٚر اس زستزسی وٛزوبٖ لزار زٞیس 

زستٍبٜ ٞبی ثزلی ٔخُ ٔبضیٗ ِجبسطٛیی ،  (سیستٓ ارت )اس ٚضؼیت اتصبَ ثٝ سٔیٗ 

. ٔغٕئٗ ضٛیس ...  یرچبَ ، اجبق ٌبس ، ٔبیىزٚ ٚیٛ ٚ 
 

 

 ذغزات حزیك 
  زر ٞز عجمٝ اس وپسَٛ ٞبی ٔٙبست اعفبء حزیك ثٝ تؼساز ٔٙبست استفبزٜ وٙیس 

    زر ٞز عجمٝ اس ذب٘ٝ ٔرصٛصب زر ٘شزیىی اتبق ٞبی ذٛاة ، وبضف ٞبی زٚزی

(Smoke Detector )  ٘صت وٙیس. 

  ایٗ ٚسبیُ را ثغٛر ٔٙظٓ ثبسرسی ٚ تست وٙیس ٚ ثبتزی ٞبی آٟ٘ب را ٞزسبِٝ ٚ یب

 ٚلتی تٕبْ ضس٘س تؼٛیض وٙیس    

 ثؼس اس ٌذضت زٜ سبَ ، وبضف ٞبی زٚزی را زٚر ثیٙساسیس 

 .     ٚ وبضف جسیس ٚ ٘ٛ  ثرزیس 

 زر صٛرت زاضتٗ ٞز ٘ٛع سئٛاَ زر ٔٛرز وبضف ٞبی زٚزی ثب آتص ٘طب٘ی 

  .      ٔحُ ذٛز یب ٔزاوش ٔجبس آتص ٘طب٘ی ٔطٛرت وٙیس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ایٕٙی ثزق

پٛضص ٞب ٚ وبٚر ٞبی پزیش ٞبی ثزق اس ذغزات ثزق ٌزفتٍی وٛزوبٖ پیطٍیزی ٔی وٙٙس 

ِٚی زلت وٙیس وٝ ایٗ پٛضص ٞب ثٝ ا٘ساسٜ وبفی زر جبی ذٛز ٔحىٓ ثبضٙس تب تٛسظ 

وٛزوبٖ ثیزٖٚ آٚرزٜ ٘طٛ٘س ٚ ثٝ ا٘ساسٜ ای ثشري ثبضٙس وٝ وٛزوبٖ ٘تٛا٘ٙس آٟ٘ب را ثجّؼٙس 

. ٚ ذفٝ ضٛ٘س

ثٝ ٔحض ٔطبٞسٜ سیٓ ٞبی ِرت فٛرا آٖ ٞب را تزٔیٓ وٙیس ٚ اس ثبسی وززٖ وٛزوبٖ ثب 

.  سیٓ ٞبی ثزلسار جٌّٛیزی وٙیس 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ٘ىبت ثیطتز 
  ٝٞزٌش زر ذب٘ٝ سیٍبر ٘ىطیس سیزا ایٗ وبر ػُٕ پسٙسیسٜ ای ٘یست ٚ ری

ذیّی حسبس ٔی ثبضس ٚ آٟ٘ب را ٔستؼس ثیٕبری ٞبی تٙفسی ٚ اس جّٕٝ وٛزوبٖ 

.  آسٓ ٔی ٕ٘بیس

  سیزا ثسیبری اس  )  ٞزٌش زر ذب٘ٝ حیٛاٖ یب پز٘سٜ ٚ أخبِٟٓ ٍٟ٘ساری ٘ىٙیس

ٞبی حیٛا٘بت، لبثُ ا٘تمبَ ثٝ ا٘سبٖ ٔی ثبضس ٚ زر ایٗ ثیٗ ، ثسٖ وٛزوبٖ حسبس ثیٕبری 

 (تز ٔی ثبضس 

  (ضؼّٝ ثبیس آثی ثسٛسز )ثصٛرت ٔٙظٓ ٚضؼیت سٛذتٗ ثربری زر اتبق ٞب  ،

ِِٛٝ ثربری زر  صٛرتی وٝ زرست ٘صت ضسٜ ثبضس ،ٌزْ  )ٚضؼیت ِِٛٝ ثربری 

زٚز وص ٞب ثبیس ثٝ ضىُ حزف ) ٚ زٚزوص ٞب را زر سمف سبذتٕبٖ (ٔی ثبضس 

H ثزرسی وٙیس  ( ثبضس  ٚ ػبری اس ٞزٌٛ٘ٝ ا٘سساز ثبضس . 

   ٞیچ لسٕتی اس راٜ پّٝ ٞب ٘جبیس فبلس ٘ززٜ ثبضس . 

  ٞزٌٛ٘ٝ حفزٜ ٚ سٛراخ ٚ چبِٝ زر زاذُ ذب٘ٝ یب حیبط ثبیس پٛضب٘سٜ ضسٜ ٚ یب اس 

 . زرپٛش ٚ زریچٝ ٞبی ٔٙبست ثزای پٛضب٘سٖ آٖ ٞب استفبزٜ ضٛز 

 

 



 

 
 

  ثٝ ثچٝ ٞب ٘جبیس اجبسٜ زازٜ ضٛز اعزاف آسب٘سٛر ٚ وِٛز ٞب ٚ زستٍبٜ ٞبی زارای

ٚسبیُ ٌزز٘سٜ تززز وٙٙس ؛ چٖٛ ٕٔىٗ است ثب لسٕت ٞبی ٌززاٖ ایٗ 

.  زستٍبٜ ٞب تصبزْ وززٜ ٚ ثبػج ٚلٛع حبزحٝ ضٛ٘س 

  ِجٝ ٞبی تیش زیٛار ٞب وٝ احتٕبَ ذٛرزٖ سز وٛزن یب ثس٘ص ثٝ آٟ٘ب ٚجٛز زارز 

 .را ٔی تٛاٖ ثٝ ٚسیّٝ ٌذاضتٗ ٔجّٕبٖ یب ٔٛاز ٘زْ زر جّٛی آٟ٘ب ، پٛضص زاز 

  استپ ٞبی زرة یب ٍ٘ٝ زار٘سٜ ٞبی زرة ، ثٝ پیطٍیزی اس ٌیز وززٖ اٍ٘طت

 .وٛزوبٖ ثیٗ زر وٕه ٔی وٙٙس 

  زر ٔٛالؼی وٝ اس وٛزوتبٖ ٔزالجت ٔی وٙیس ٚ ٔی ذٛاٞیس ثٝ تّفٗ جٛاة زٞیس  

استفبزٜ وٙیس وٝ   (ٔٛثبیُ  )یب اس تّفٗ استفبزٜ وٙیس ، ثٟتز است اس تّفٗ ثی سیٓ 

 .ٔحسٚزیتی زر ٍٟ٘ساری وٛزوتبٖ ٚ ٔٛاظجت اس اٚ ٘ساضتٝ ثبضیس 

  اس ٚجٛز ٚسبیُ السْ زر جؼجٝ وٕه ٞبی اِٚیٝ اعٕیٙبٖ حبصُ وٙیس . 

زر پبیبٖ تمبضب ٔی ضٛز ٘ظزات ، ا٘تمبزات ٚ پیطٟٙبزات ذٛز را ثٝ آزرس 

 .اِىتزٚ٘یىی سیز ارسبَ ٕ٘بییس 

 
 

Translated & Edited By : Mr. Najdi  Karimiyan     
 Occupational Hygiene Engineer            
nksmart@gmail.com   
Mob:09192854277(Iran)                      

 
 

 

                                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nksmart@gmail.com

