
 گَّر افطیي افسٍد: 

هذرســِ هحیطــی تــرای ضــىَفایی اســتعذاد ٍ خاللیــت داًــص آهــَزاى اســت وِ تــرای 
رســیذى تــِ ایــي ّــذف تایــذ عَاهــل هؤثــر تر سالهتی هاًٌذ رٍضــٌایی، گرهــا، ســرها، ســر ٍ 

هیاى ایي هجوَعِ، عَاهل ارگًََهی  غــذا، ٍضعیــت هیس ٍ ًیوىت هَرد تَجِ لرار گیرد اها از
 یعٌی هٌْذسی اًساًی یا تطثیك ضرایط هذرسِ ٍ هحیط هذرسِ تا اًساى تسیار هْن است.

 حذاوثر زهاى ترای حول وَلِ پطتی سی دلیمِ است
ای هروس خذهات جاهع سالهت ًثی اورم )ظ( گفت: حذاوثر زهاى ترای  وارضٌاس تْذاضت حرفِ

ضَد در غَرتی وِ فرزًذاًطاى دچار  است وِ تِ ٍالذیي تَغیِ هی حول وَلِ پطتی سی دلیمِ
 ووردرد ضذًذ ّرچِ زٍدتر تا یه هتخػع هطَرت وٌٌذ.

ًگار حافظ تیاى داضت: اًتخاب یه وَلِ پطتی هٌاسة وِ هَجة ضَد تار حول ضذُ تَسط 
هَثر  تَاًذ در واّص عَارؼ اسىلتی ٍ عضالًی داًص آهَز تػَرت هتمارى ًگْذاری ضَد، هی

تَدُ ٍ در عیي حال وَلِ پطتی ًاهٌاسة وِ ضرایط ارگًََهیىی الزم را ًذارد در ایجاد اختالالت 
 تَاًذ ًمص تِ سسایی ایفا وٌذ. عضالًی هی -اسىلتی

ٍی عٌَاى ورد: وَلِ پطتی تایذ چرهی یا ترزًتی تاضذ تا تِ راحتی تغییر ضىل ًذادُ ٍ ضىل آى تا 
ي اًذازُ وَلِ پطتی تایذ هتٌاسة تا جثِ داًص آهَزاى تَدُ ٍ هحتَیاتص ّوگي تواًذ، ّوچٌی

طَری تٌظین ضَد وِ وَلِ از ًاحیِ آخریي هْرُ ووری وِ تِ هَازات خط ًاف در ًاحیِ پطتی 
 ّا را تِ طرف عمة ًگِ دارد. تر ًیاهذُ ٍ ضاًِ لرار دارد پاییي

عادل پاًسدُ درغذ ٍزى داًص ّا تایذ حذاوثر ه ایي وارضٌاس خاطر ًطاى ورد: ٍزى وَلِ پطتی
 آهَزاى تاضذ وِ ایي هیساى ترای داًص آهَزاى اتتذایی دُ درغذ است.

پطتی تایذ تا پٌْای وَلِ ٍ عرؼ تٌِ وَدن ّوخَاى تاضذ  حافظ در اداهِ افسٍد: اًذازُ وَلِ
 ّا پطتی تایذ حتوا پذّایی در ًاحیِ ضاًِ، پطت ٍ سیٌِ داضتِ تاضذ زیرا ضاًِ ّوچٌیي وَلِ

 ّای عػثی هْن ّستٌذ. هحل عثَر عرٍق خَى ٍ رضتِ
ّا در هَرد آهَزش غحیح تِ داًص آهَزاى گفت: تِ داًص آهَز  ٍی در تَغیِ تِ خاًَادُ

تیاهَزیذ ٌّگام تلٌذ وردى وَلِ پطتی تِ جای وور، زاًَّا خن ضًَذ؛ ّوچٌیي تِ آًاى یاد دّیذ 
 ز هعلك ًگِ داضتي آى خَدداری وٌذ.وِ وَلِ پطتی را تا حذ هوىي تِ خَد چسثاًذُ ٍ ا

ای هروس خذهات جاهع سالهت ًثی اورم )ظ( گفت: آهَزش ارگًََهی  وارضٌاس تْذاضت حرفِ
ًحَُ استفادُ غحیح از وَلِ پطتی ترای داًص آهَزاى هذرسِ اتحاد تَضْر ارائِ ضذ ٍ در سایر 

 ّا اداهِ خَاّذ داضت. هذارس ًیس ایي آهَزش

 


